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VOORREDE
ANNEER in den grond van hun hart heel wat Nederlanders hun
land zeer liefhebben en het, bij alle gewettigde kritiek, op den duur
voor geen ander zouden willen ruilen, dan komt dat door allerlei
bekende oorzaken : de geestelijke sfeer die hen omringt en waarin zij zich
op hun gemak voelen, uitdrukking en schepping als zij is van hun overgeerfden vrijheidszin. Het komt door de vreugde, de verrukking, hun telkens weer geschonken door allerhande schoonheid die door de oogen
binnenkomt : onze zee, onze steden en dorpen, ons landschap, onze luchten!
Onze schilderkunst, overvloediger dan die van menig ander land aan
schatten van den eersten rang. Ook door onze historie komt het, zoo rijk
aan verheffende herinneringen. Want waar is een yolk dat meer heeft opgeofferd voor zijn staatkundige onafhankelijkheid, waar een yolk dat zijn
land letterlijk zelf heeft gemaakt?

W

Gods Almacht wenkte van den troon
En schiep elk yolk een land ter woon;
Hier vestte zij een grondgebied
Dat zij ons zelven scheppen liet.

Maar dan is er voor sommigen nog een zeer machtige factor voor hun
verknochtheid en hunne liefde. Het is deze : dat zij in den geest voortdurend
hebben samen geleefd met mede de besten van ons yolk : onze kunstenaars
van het woord, in proza en poezie. Zelfs de meest kosmopolitischen en de
meest „onreeelen" onder deze, zij die ons land horizontaal en zij die het
verticaal ontvluchtten; m. a. w. de schrijvers die het verlieten voor een ander
(Hues, Multatuli, Couperus) of er aan ontstijgen in de opvlucht van hun
onstoffelijke verbeeldingen (Ruusbroec, Boutens, Adriaan Roland Hoist);
de omwentelingsgezinde strevers naar een nieuwe maatschappelijke orde
(Henriette Roland Ho1st, Adama van Scheltema, Van Collem), zoowel als
de buiten het socialisme staande, meer sceptische voorstanders van voorzichtige hervormingen; de door een of ander godsdienstig of politiek dogma
beheerschte strijders en getuigers, zoo goed als de op eenzame paden dwalende, stil-peinzende scheppers van de zuivere poezie; kortom alien, prozaschrijvers en dichters, blijven Hollandsch in hun kern en verloochenen in
hun kunst evenmin hun ras en hun afkomst als hun misschien ongeweten
maar onbluschbare liefde voor hun vaderland. In hun werk leidt het eigenNederlandsche dat nergens anders ter wereld bestaat dan bier, in de lage
landen tusschen Schelde en Dollart, een tweede leven, bier vindt het zijn
gelouterde weerspiegeling. Laten we niet klagen dat Gezelle, Van Looy,
Bredero en zoo vele anderen onvertaalbaar zijn en vooral die onvertaalbaarheid hun niet als een gebrek aanrekenen, noch beweren „dat de vertaling
de krachtproef is op de dichterlijke som"; maar liever ons verheugen dat
zij hun eigen karakter niet ontrouw zijn geworden, integendeel: het op zijn
krachtigst hebben uitgedrukt. Niemand zal ons van chauvinisme beschul-
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digen als we dus zeggen, dat onze beste schrijvers nationaal zijn en ons
nationaal Nederlandsch bewustzijn versterken.
Maar er is meer, hun beteekenis strekt zich verder uit, Wie anders dan
zij, onze dichters, zijn het, die, niet als Nederlander, maar als mensch, ons
aan onszelf openbaren; in wier werken wij niet alleen ons land maar ook
ons zelf, met al de verscheidenheden van ons zielsbestaan, terugvinden door
bemiddeling van onze moedertaal? Wie anders zijn het, die de edelste eigenschappen van onzen geest opwekken, onzen smaak verfijnen en. ons door
momenten van ongekende ontroering telkens opnieuw een kortstondig
geluk schenken, of ons de verkwikking geven van hun vroolijkheid, het
dieper levensinzicht van hunne wijsheid? We meenen zeker te weten dat
lang niet ieder dit voldoende beseft! Hoeveel moois ligt, voor ieder toegankelijk, te wachten zonder dat er naar wordt omgezien ! Moois van vroeger en nu ! Is men er wel genoeg van doordrongen, dat na de gouden eeuw
van Rembrandt en Vondel, die nog te weinig gekend wordt, een nieuwe is
gekomen, waar wij nog midden in staan, die voor de roemruchtige niet
onderdoet, haar in sommige opzichten overtreft en ons althans nog nader
staat ? Welk een bloei van literatuur in de vijftig jaren die na 1880 zijn
verstreken ! Welk een verbreeding van de stof, welk een psychische verdieping en verfijning in hare behandeling Onze bouwkunst moge aan de
spits staan in Europa, de Nederlandsche lyriek houdt met haar gelijken tred,
voorgaande in het eerste gelid.
Landgenooten, wrijft uw oogen eens uit, zet uw ooren eens open, en
schrikt als ondernemende Hollanders die gij zijt, ook bier, waar het op lezen
aankomt, niet terug voor een beetje inspanning, om te leeren genieten van
de schoonheid, die uw dichters voor u hebben gevormd uit het leven, waaraan gij allen deel hebt (ook de goede romanschrijvers zijn dichters !) maar
die gij zonder hen niet zoo duidelijk zoudt zien.
Schrijft het niet toe aan een tijdelijke bevlieging of aan de influistering
van den Genius der feestelijkheden, wanneer op het P. E. N.-congres vooraanstaande regeeringspersonen en vermaarde auteurs u verzekeren, dat, meer
dan eene kunst, de letterkunde bijdraagt tot de individueele beschaving en
den algemeenen vrede der volken; dat zij, die de liefde voor de eigen nationale cultuur vergrooten, door middel van de nationale taal in haar edeisten
vorm, d. i. het gedicht, den roman, de schets, het essay, het tooneelstuk
van eigen bodem, meteen er toe meewerken om het menschelijk-schoone in
andere volken te doen waardeeren, en zoodoende dien vrede bespoedigen
waarnaar ieder weldenkende al zoo lang reikhalzend uitziet.
Ziedaar de beteekenis van onze letterkundige scheppers.
1) Is het geen veeg teeken dat eenige van de beste onzer jonge auteurs zelfs in
de Maatschappij voor Nederlandsche letterkunde dit jaar geen voldoend aantal
stemmen op zich konden vereenigen om lid te worden?
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Ons boek zou een gids willen zijn om den weg te leeren vinden in de
groote menigte van dichters-in-de-Nederlandsche taal, die ruim zeven
eeuwen hebben voortgebracht.
Terwille van een gemakkelijker orienteering en een degelijker begrip
hebben wij het gesplitst in twee afdeelingen : Stroomingen en Gestalten.
In het eerste wordt getracht in een doOrloopende beschrijving een beeld
te geven van de cultuurbewegingen die van het buitenland zich hier hebben
voortgeplant of binnen onze grenzen zijn ontstaan. Het wil den blik richten op de geestelijke stroomingen die sinds de middeleeuwen het denken
in ons werelddeel in een bepaalde richting hebben geleid, op de uitingen
daarvan in de literatuur, vooral in de Nederlandsche, en voornamelijk op
hun cultuur-historische beteekenis. De uitgebreide stof en de omvang van
het boek noopten hierbij tot beperking.
Het tweede gedeelte, Gestalten, beschrijft de voornaamste poeten en
prozaisten van de zeventiende eeuw tot op onzen tijd. De bedoeling was,
te doen uitkomen dat literatuur leven is, leven in schooners vorm. De overtuigingen, gedachten, ontroeringen, dus het persoonlijk leven der schrijvers
niet alleen te vermelden maar ook door citaten te doen spreken, en zoo
mogelijk uit de omstandigheden te verklaren, dit heeft den schrijver voor
den geest gestaan.
Met vreugde zenden we dezen verbeterden herdruk de wereld in, omdat
hij ons gelegenheid gaf, een leemte aan te vullen, die ons al lang heeft gehinderd : de onvolledigheid in de beschrijving van den nieuwen tijd.
De Nieuwe Tijd vormde eigenlijk niets meer dan een aanhangsel, waarin
de beweging van de Nieuwe Gids en de voornaamste figurer van die periode
in het zelfde verband werden besproken, zoodat, tot schade van de eenheid,
de verdeeling in „Stroomingen" en „pestalten" was prijs gegeven. De
Nieuwe-Gidsbeweging is thans uitvoeriger behandeld en naar voren verplaatst, zoodat dit gedeelte aansluit bij Stroomingen (de Romantiek), waar
het thuis behoort, terwij1 de reeds beschreven Gestalten vollediger, meer
ten voeten uit, zijn geteekend dan eerst was geschied. Ook in anderen zin
heeft het boek een uitbreiding ondergaan. De tijd heeft niet stilgestaan en
verschillende dichters en prozaisten van beteekenis zijn zich komen voegen
achter hun voorgangers van '80. wij hebben de meest op den voorgrond
tredenden van hen onder de Gestalten de plaats gegeven, die hun naar ooze
meening toekomt, terwijl een groot aantal dii minores (als we 't zoo zeggen
mogen) in hun gevolg zijn geschaard. Een zekere willekeur daarbij niet
zijn uitgesloten; ja, we merken nu, dat een zoo ongemeen dichter als Andries
de Hoghe wel al te bescheiden aehteraan staat.
Hoewel wij beseften dat het moeilijk is, aktualiteit met onpartijdigheid
te doen samengaan en het thans verschijnende onbevooroordeeld en naar
aesthetische waarheid te schatten, zóó, dat het voorbijgaande niet bij ver-
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gissing een plaats wordt toegekend naast dat wat blijven zal, leek het ons
toch wenschelijk om in dezen niet al te schroomvallig te zijn, en voorloopig
het voornaamste van hetgeen de jongste jaren hebben gebracht, vast te
leggen.
Tot deze hachelijke taak hebben wij Dr. N. A. Donkersloot bereid gevonden. Bij ondervinding weten we intusschen, hoe licht men gevoeligheden
kwetst als men tijdgenooten, vooral de jongste, bij alle waardeering zijn
kritiek niet onthoudt. In hoeverre zijn kritiek, trouwens de onze ook, de
waarheid heeft benaderd, zal de tijd leeren. 1)
Ten slotte : bij allen omvang is ons werk toch lang niet volledig. Ook de
bibliografie, maar vooral de literatuur-opgave zouden nog aan te vullen zijn,
maar in alle geval geeft ons boek, naar wij vertrouwen, genoeg om zich
van het belangrijkste op de hoogte te stellen.
ROTTERDAM, JULI 1931.

1 ) Wat de bewerking van de stof betreft zij opgemerkt dat het eerste gedeelte,
Stroomingen, ongeveer geheel is van de hand van J. J. Griss; Gestalten is van
Dr. K. H. de Raaf; alleen zijn eenige prozaisten, van de periode na 1880,
benevens Frederik van Eeden en Louis Couperus door eerstgenoemde beschreven. In het gedeelte Stroomingen is het hoofdstuk „Het Tijdperk na den
oorlog" van Dr. N. A. Donkersloot; in Gestalten zijn de laatste auteurs, te
beginnen met Herman van den Bergh, en de jongste Vlamingen (Paul van
Ostayen en wie op hem volgen) ook door hem geschetst.
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INLEIDING
EDERLAND ligt in het centrum van West-Europa. Het ligt dus
voor de hand, dat op de ontwikkeling van de toestanded hier te
lande, niet alleen op het gebied van staatkunde, handel en industrie,
maar ook op dat van kunst en wetenschap, de omringende West-Europeesche volkeren in den loop der eeuwen invloed hebben uitgeoefend, zoogoed als deze over en weer den invloed van elkander ondervonden hebben.
Ouder dan de West-Europeesche beschaving is de Zuid-Europeesche van
Griekenland en Rome. Deze eeuwenoude cultuur is van de allergrootste
beteekenis geweest voor het denken en voelen van latere tij den; uit den
aard der zaak blijkt haar invloed het sterkst op de volkeren, die in meer
direct verband met de klassieke beschaving hebben gestaan, in de eerste
plaats dus Italie en Frankrijk. Van bier uit plant die invloed zich voort op
het overige Europa. Wil men zich derhalve een beeld vormen van den ontwikkelingsgang van het gedachtenleven in eenig West-Europeesch land,
dan kan men dit niet doen zonder rekening te houden met wat er in de
hoofden en harten van andere Europeesche volkeren is omgegaan. Het
duidelijkst komt dit steeds tot uiting in de letterkunde van een yolk, als
de kunst van het woord, dus de scherpst omlijnde vorm der gedachten.
Ook in de beeldende kunsten en de bouwkunst spreekt de geest van een
tijd zich uit, zuiverder misschien nog dan in de geschriften, maar deze
uiting (de stijl) is meer onbewust of onder-bewust. Bij het schrijven van
de geschiedenis der letterkunde van welk West-Europeesch yolk ook, zal
men dus voortdurend de aandacht moeten wijden aan die van de omwonende volkeren. Doet men dit, dan komt men tot het inzicht, dat in de
West-Europeesche beschaving in haar geheel dezelfde geestes-stroomingen
in bepaalde tijden op te merken zijn, waardoor dus het denken en voelen
in ons werelddeel (het Oosten en Noorden telde vroeger minder mee) in
een zekere richting werd geleid. Zulke geestelijke stroomingen en cultuurverschijnselen zijn bijvoorbeeld het ridderwezen, de opkomst van den
burgerstand, de scholastiek, de mystiek, de hervorming, de renaissance,
het classicisme, het rationalisme, de romantiek, enz.
Onder den invloed van het volkskarakter en van plaatselijke toestanden
is de uitwerking dier stroomingen, de vorm dier verschijnselen niet overal
gelijk geweest, wat natuurlijk in de letterkunde van ieder yolk afzonderlijk
weerspiegeld wordt. Vandaar het verschillende karakter, dat uit de literatuur
der onderscheidene volkeren spreekt. Iedere letterkunde, dus ook onze
Nederlandsche, — ja, deze misschien meer dan eenige andere, — moet uit
dit oogpunt worden beschouwd. In korte trekken en in populairen vorm
aan te geven, wanneer en hoe die gedachtenstroomingen en cultuurverschijnselen zich in Nederland hebben geopenbaard, welke invloed er van
is uitgegaan op den Nederlandschen geest, en hoe die invloed in onze
letterkunde valt waar te nemen, zal den inhoud vormen van het eerste
Stroomingen en Gestalten. 1
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gedeelte dezer geschiedenis der Nederlandsche letteren. Het tweede gedeelte
zal bestaan uit korte overzichten van het leven en een beknopte karakteristiek van het werk der hoofdpersonen onzer literatuur. Hen — zij het ook
onvolledig
to doen kennen uit hun werk, is het doel, waarmede de
bloemlezing Een Nieuwe Bundel III, IV en V (Zeven Eeuwen
werd
samengesteld.
Twee tijdperken der geschiedenis komen voor de ontwikkeling der WestEuropeesche kultuur in aanmerking : de Midd eleeuw en en de Nieuwe
Tij d. In overeenstemming daarmede zal het eerste gedeelte van dit werk
uit twee hoofdstukken bestaan, waarvan het eerste de letterkunde in de
Middeleeuwen en het tweede die in den Nieuwen tijd zal behandelen.
Aan het overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
gaat een korte schets van den oatwikkelingsgang der Nederlandsche taal
vooraf.

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
TAAL IN HOOFDTREKKEN
E Nederlandsche taal is een onderdeel van de groote taalfamilie,
die naar de grenzen van haar gebied, n.l. Voor-Indie en West-Europa,
de Indo-Europeesche of Indo-Germaansche genoemd wordt. Met
uitzondering van enkele stammen (Turken, Magyaren, Finnen, Lappen)
wordt het Indo-Germaansch door alle Europeanen en door verschillende
volken van Voor-Azie gesproken. De voornaamste talen die er toe behooren zijn:
1 De talen van Hindostan, waaronder het Sanskrit (de heilige taal der
oude Indiers, waarin de Veda's geschreven zijn).
2 de talen van het hoogland van Iran (Perzisch, enz.).
3 Het Armenisch.
4 Het Grieksch.
5 Het Latijn en de daaruit voortgekomen Romaansche talen (Italiaansch,
Spaansch, Portugeesch, Fransch, Roemeensch).
6 Het Keltisch (nog in Schotland, Ierland, Wales).
7 Het Slavisch (Russisch, Poolsch, Czechisch, enz.).
8 Het Germaansch (Duitsch, Nederlandsch, Friesch, Engelsch; Deensch,
Zweedsch, Noorsch, I Jslandsch).
Meer in het bijzonder behoort onze taal dus tot de Germaansche groep.
Oorspronkelijk hebben alle Germanen dezelfde taal gesproken, doch van
dit oudste Germaansch of Oer-Germaansch is niets bewaard gebleven. De
taalwetenschap is slechts in staat, zich uit de latere Germaansche talen een
beeld van de Germaansche grondtaal te vormen. Het oudste wat we van
de Germanen weten, hebben we van de Romeinen, die ons ook het een en
ander van hun taal hebben medegedeeld. Veel is dit niet, hoofdzakelijk
enkele eigennamen van personen en landstreken, namen van wapens en
werktuigen, enz. Op taalhistorische gronden neemt men aan, dat in de
eerste eeuwen onzer jaartelling reeds een splitsing in Oost-, Noord- en
West-Germaansch bestond. Tot de Oost-Germanen behoorden (3, a. de
Goten, Herulers, Gepiden, Vandalen, Bourgondiers. West-Germanen
waren de Angelen, Saksen, Franken, Friezen, Longobarden, Alemannen.
Noord-Germanen zijn de Skandinavische volken. Het oudste letterkundige overblijfsel van het Germaansch hebben we van de Goten. Oorspronkelijk woonden deze aan de Weichsel, later in Zuid-Rusland, maar
in den tijd der groote volksverhuizing begonnen ze op te dringen naar
het Westen. Ze trokken de Donau over en vielen in het Oost-Romeinsche
rijk, waar ze zich vestigden en zelfs de hoofdstad Byzantium bedreigden.
Later trokken zij naar Italie, waar zij een rijk stichtten, het Oost-Gotische
rijk. Theodorik de Groote (Thiudarik-Diederik van Bern) is hun beroemdste koning geweest. Een andere Gotische stam trok nog verder en veroverde
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Zuid-Frankrijk en Spanje, welk gebied het West-Gotische rijk vormde.
De Oost-Goten zijn in Italie verdelgd door de legers van den Oost-Romeinschen keizer Justinianus en de West-Goten zijn later overwonnen door de
Mooren. Ze zijn opgelost in de bevolking van Spanje en Zuid-Frankrijk.
Toen de Goten nog in het Oost-Romeinsche rijk woonden, hebben ze
het Ariaansche Christendom aangenomen. Een hunner bisschoppen, Wulfila
(Ulfilas), vertaalde voor zijn yolk het Nieuwe Testament uit het Grieksch
in het Gotisch (ca. 350). Van deze bijbelvertaling is een handschrift bewaard
gebleven, de beroemde Codex argenteus, dat zich tegenwoordig in Zweden
bevindt in de universiteits-bibliotheek van Upsala. Het is het oudste geschreven document, dat we van de Germaansche talen bezitten. De studie
van elke Germaansche taal gaat dus op het Gotisch terug. Dit was echter
een Oost-Germaansche taal, Nederlandsch, Friesch, Engelsch en Duitsch
zijn West-Germaansch, dus stammen zij niet regelrecht van het Gotisch af.
Omstreeks 350 zullen de verschillen nog niet bijzonder groot geweest zijn,
zoodat men bij het lezen van een stukje Gotisch eenigszins een denkbeeld
kan krijgen van den toenmaligen toestand onzer eigen taal.
Tot het West-Germaansch behooren de talen van de Angelen, Saksen,
Franken, Friezen, Jutten, Thuringen, Alemannen (Zwitserland, Baden,
Wurtemberg) en Beieren. Deze talen zijn dus alle onderling nauw verwant.
In het Gotisch bestaat het woord „thiuda", dat „yolk" beteekent, met de
afleiding „thiudisko" (tot het yolk behoorende). In de West-Germaansche
talen vinden we ditzelfde woord, schoon in eenigszins anderen vorm, b.v.
Saksisch „thiudisc", Angelsaksisch „theodisc", Oud-Hoogduitsch „diutisk".
Hiervan zijn afkomstig de latere woorden Dietsch, Duutsch, Duitsch,
Deutsch, Dutch. Als „thiudisc", kenmerkten de geleerden. (kloosterlingen,
b.v.) de taal van het yolk in tegenoverstelling van het Latijn (de kerktaal)
en de taal der Romanen. Gaat men dus van de eigenlijke beteekenis van
het woord duitsch uit, dan zou men alle West-Germaansche talen met lien
naam kunnen noemen. Dat men dit niet doet komt, doordat het woord
Duitsch later een engere beteekenis gekregen heeft. Wel is men gewoon,
tegenover de talen der Angelen, Friezen, Jutten en een deel der Saksen
(naar Engeland overgestoken), de Anglo-Friesche groep, to spreken van
een Duitsche groep, die dus de overige West-Germaansche volken omvat.
Sommige van bovengenoemde stammen woonden alleen in de vlakte,
b.v. de Saksen, andere alleen in de bergstreken, b.v. de Alemannen en
Beieren; enkele zoowel in de hooge als in de lage landen b.v. de Franken.
Men onderscheidt daarom Hoogduitsche en Nederduitsche volken en talen.
Het Alemannisch is zuiver Hoogduitsch, het Saksisch zuiver Nederduitsch,
terwijl b.v. van het Frankisch Opper- of Hoog-Frankisch en Neder-Fran.kisch bestaat, De Hoogduitsche talen zijn ca. 400-800 na Chr. aan een
eigenaardig proces onderworpen geweest, waardoor verschillende mede-
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klinkers van de oorspronkelijke uitspraak zijn afgeweken. Dit is de z.g.
Hoogduitsche klankverschuiving, waardoor kenmerkende verschillen tusschen het Hoogduitsch en het Nederduitsch zijn ontstaan. (Vgl. laten
lassen; tien — zehn; zwart — schwarz; slapen — schlafen; pad — Pfad;
kop — Kopf; boek — Buch; drinken trinken, enz.)
In de gewesten, die tegenwoordig het koninkrijk der Nederlanden en
het koninkrijk Belgie vormen, woonden na de volksverhuizing drie Germaansche stammen uit de vlakte, n.l. de Friezen, de Saksen en de Franken.
De Friezeri woonden langs de zeekusten, oorspronkelijk van NoordFrankrijk tot de Elbe, maar hun gebied is sterk ingekrompen. De Saksen
woonden voornamelijk in het tegenwoordige Noord-Duitschland, in het
stroomgebied van Wezer en Elbe tot in het vroegere koninkrijk Saksen,
maar ook binnen onze grenzen, n.l. in de Oostelijke provincial. De Franken
waren de machtigste stam. Hun rijk omvatte het zuiden van ons land, het
tegenwoordige Belgie, de Rijnprovincie, en de streken langs den Rijn en
de Main, tot in Baden en Wurtemberg. Zij waren een zeer krijgshaftig
yolk. Hun koning Chlodwig (Ludwig, Lodewijk, Clovis, Louis) veroverde
het Noorden van het gelatiniseerde Gallie tot aan de Loire, (486) dat sedert
Frankrijk heette. Zij namen daar de taal over van de hooger beschaafde
bevolking; uit de vermenging van het Gallische Latijn en het Frankisch
is het Fransch ontstaan, dat dus wel in hoofdzaak een Romaansche taal is,
maar nog veel Germaansche (Frankische) elementen bevat. Hun beroemdste
koning is Karel de Groote (Charlemagne) geweest, de stichter van het
groote Frankische rijk, dat zich uitstrekte van Italie tot de Noordzee en
bijna geheel Duitschland, Oostenrijk tot aan de Donau, een stuk van Spanje,
geheel Frankrijk en Nederland omvatte. Na den dood van zijn opvolger
viol dit reuzenrijk uiteen. Tot het middelste der rijken waarin het gesplitst
werd, dus het oude stamland der Franken, behoorde ook ons land. Naar
den eersten vorst, Lotharius, ontving het den naam Lotharingen. Later
werd het in Opper- en Neder-Lotharingen gesplitst. Het laatste werd langzamerhand opgelost in een aantal kleine landjes, die allengs volkomen zelfstandig werden. Men noemde ze „die laghe landen bi der see" of de
Nederlanden.
De talen der drie Germaansche stammen van ons land vormen te zamen
het zoogenaamde Oud-Nederlandsch. Dit bestaat dus niet als de taal van
een yolk dat een eenheid vormt; het is te splitsen in Frankisch, Friesch en
Saksisch. Veel is er niet van over; een letterkunde in die talen bestaat niet.
Tegen het einde der 12de en in het begin der 13de eeuw begint zich in
„die lage landen bi der see" de behoefte te doen gevoelen aan een gemeenschappelijke taal, waarin werden konden geschreven worden, die voor alle
Nederlanders verstaanbaar waren. 't Is begrijpelijk dat de taal van de hooger
beschaafde Franken, die immers reeds de overheerschende stam waren, die
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rol ging vervullen. Deze algemeene schrijftaal is hoofdzakelijk voortgekomen uit het dialect van Vlaanderen en Brabant, waar rijke en machtige
steden lagen, welke den wereldhandel in handen hadden. Zij is dus voornamelijk Frankisch, doch vertoont Friesche en Saksische invloeden.
Met overtuiging hebben de dichters aan de ontwikkeling van deze taal
gearbeid; Jacob van Maerlant (1235—ca. 1300) getuigt dit b.v. op verschillende plaatsen in zijn werken. Ze werd genoemd : Dietsch of Duutsch.
De taalgeleerden bestempelen haar met den naam Middel-Nederlandsch.
In dit Middeleeuwsche Nederlandsch is een rijke literatuur ontstaan, die
hoofdzakelijk Zuid-Nederlandsch is 1). Het tegenwoordige Vlaamsch stamt
regelrecht van het middeleeuwsche Dietsch af.
Van Zuid-Nederland is dus het eerst een beschavende invloed op onze
taal uitgegaan. Vlaanderen en Brabant konden in de 13de, 14de, 15de eeuw
bogen op groote welvaart, weelde en kunst. Dat in zulke omstandigheden
ook de letterkunde bij een yolk tot bloei komt, spreekt van zelf. Het Noorden ('t tegenwoordige Nederland) was veel minder ontwikkeld en telde
nog weinig mee. In de 16de eeuw echter begonnen de toestanden te veranderen. Door den opstand tegen Spanje scheidden zich Noord en Zuid
(die onder de Bourgondische en Oostenrijksche vorsten vereenigd waren)
voor goed van een. Het Noorden werd een zelfstandige staat, en ging een
tijd van grooten bloei tegemoet, het Zuiden bleef onder Spanje en werd
gedoemd tot achteruitgang. Brugge, Gent, Antwerpen verloren hun beteekenis, Amsterdam en Leiden als centra van handel, wetenschap en kunst,
kwamen op. Dat de taal van deze veranderde omstandigheden den invloed
ondervond, ligt voor de hand. Het Dietsch van Zuid-Nederland was tegen
het eind der Middeleeuwen schromelijk verontreinigd door vreemde bijmengsels, 't wemelde van Fransche woorden en uitdrukkingen. Het jonge,
krachtige yolk van 't Noorden wilde van deze verbroddelde taal nets weten
en de beweging begon, bekend als de taalzuivering (purisme). Holland
werd het overheerschende gewest en de dichters en schrijvers (meest allen
Hollanders) vergenoegden zich niet met het schrijven van een gezuiverd
Zuid-Nederlandsch, doch schreven Hollandsch, dat echter uit den aard
der zaak veel aan de zooveel oudere Dietsche schrijftaal te danken had.
Bovendien oefende het Zuid-Nederlandsch ook phonetisch een vrij sterken
invloed uit door de vele uitgeweken Vlamingen en Brabanders, die zich
in Noord-Nederland vestigden. De diphtongeering van de i tot y en van
de u tot ui moeten we wel aan hen toeschrijven. Zoo begint met het einde
der 16de en het begin der 17de eeuw een nieuwe periode in de geschiedenis
der Nederlandsche taal, die van het Nieuw-Nederlandsch, dat dus geen
1
Voorbeelden van het middeleeuwsche Dietsch in Nieuwe Bundel III (Zeven
Eeuwen I) van bk. 1 tot 116.
)
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regelrechte nakomeling van het Middel-Nederlandsch is. In het NieuwNederlandsch is vooral de invloed van het Amsterdamsch zeer sterk geweest.
Sedert hebben er in onze taal geen ingrijpende veranderingen meer plaats
gevonden en de taal die wij heden spreken is, behoudens enkele verschillen
in den loop van ruim drie eeuwen ontstaan, nog dezelfde als die van onze
groote 17de-eeu-wsche dichters. Door Vondel is deze taal tot haar hoogste
schoonheid opgevoerd; niemand voor noch na hem heeft hem geevenaard,
laat staan overtroffen.
Hoe zeer de taal van Vondel met ons tegenwoordig Nederlandsch overeenstemt, moge blijken uit het volgende gedichtje, waarin niets veranderd
is dan de spelling. Om de overeenkomst te duidelijker te doen zien, is
het in de heden gebruikelijke schrijfwijze overgebracht.
WILDZANG
Wat tong het vroolijk vogelkijn

„Wij vogels vliegen, warm gedost,

Dat in den boomgaard zat?
„Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout
En versch gesproten lof!
Hoe straalt de boterbloem als goud!
Wat heeft de wildzang stofl"

Gerust van tak in tak.
De hemel schaft ons drank en kost;
De hemel is ons dak.
Wij zaaien, noch wij maaien niet,
Wij teren op den boer.
Als 't koren in zijn aren schiet,
Bestelt al 't land ons voer.

Wat is een dier zijn vrijheid waard
Wat mist het aan zijn wensch,
Terwijl de vrek zijn potgeld spaart!
0 slaaf! 0 arme mensch 1
Waar groeien eiken te Amsterdam?
0 kommerzieke beurs,
Daar nooit genoegen binnenkwam.
Wat mist die plaats al geurs I

Wij minnen zonder haat en nijd,
Wij dansen om de bruid:
Ons bruiloft bindt zich aan geen tijd,
Zij duurt ons levee uit."
Wie nu een vogel worden wil,
Die trekke pluimen aan,
Vermij' de stad en straatgeschil
En kieze een ruimer baan.

Een dochter van het Nieuw-Nederlandsch is het Zuid-Afrikaansch, de
taal van de afstammelingen der Nederlanders, die zich in het midden der
17de eeuw aan de Kaap hebben gevestigd. Tengevolge van verschillende
vreemde invloeden (Portugeesch, Fransch, Engelsch, Maleisch en de talen
der inboorlingen) heeft het allerlei wijzigingen ondergaan, maar zijn Nederlandsch karakter heeft het altijd zeer zuiver behouden.

1

) Dierbaar.

STROOMINGEN

EERSTE TIJDVAK, DE MIDDELEEUWEN
ALGEMEENE KARAKTERTREKKEN

D

E middeleeuwen zijn in de ontwikkeling der West-Europeesche
volken geweest, wat de jeugd is in het leven van het individu. In
't zieleleven van den jongen mensch zijn gevoel en verbeelding overheerschend; 't kind is naief, d. w. z. natuurlijk, ongekunsteld, argeloos,
onschuldig. 't Kinderhart is gevoelig voor liefde; 't is ontvankelijk voor
de schoonheid die spreekt uit het heidhaftige, het avontuurlijke; 't voelt
zich aangetrokken door het geheimzinnige, dat doet huiveren, maar tevens
genieten. Logisch redeneeren en onderscheiden, gevolgen afleiden uit gegeven oorzaken, moge niet geheel vreemd zijn aan den kinderlijken geest,
het komt eerst tot ontwikkeling in een later stadium. Wel is hij echter
vatbaar voor het opnemen van kennis ; leeren kan een kind veel en velerlei;
zelfs al wordt het geleerde niet begrepen, 't neemt het tot zich met groot
gemak : 't verzamelt als het ware de bouwstoffen, die het later, wanneer
het denken zich meer ontwikkeld zal hebben, zal samenvoegen tot een
geheel. Onvoorwaardelijk, aanvankelijk zonder eenige critiek neemt het
kind aan wat zij die het als ouderen en wijzeren eert, hem leeren : het gelooft
op gezag, de twijfel komt eerst later.
Deze eigenschappen van de kinderziel vinden we alle terug in den middeleeuwschen mensch, zooals wij dien kennen uit zijn literaire nalatenschap.
Het heldhaftige, het avontuurlijke, het wonderbaarlijke vormt de stof van
de meeste ridderromans. Van naleve vroomheid, 't geloof aan wonderen,
aan de hulp van Maria en de heiligen getuigen talrijke heiligenlevens,
sproken en legenden. Duivelen belagen den mensch en engelen dalen neer
om hen te bestrijden in mysterie- en mirakelspelen. 't Geheimzinnige
schemerduister van de hooge Gotische kathedralen, waarin het zonnelicht
door bontgekleurde vensters allerlei wisselende tinten deed spelen, de hooge
mysterien van het altaar waar de priester de Heilige Mis bediende, leidden
den geest of van het luide alledaagsche wereldbewegen en wekten op tot
vrome bespiegelingen over het nooit te begrijpen wonder van de vleeschwording Gods en de verhouding van den mensch tot zijn Schepper. In de
geestelijke liederen en het mystieke proza van kloosterbroeders en zusters
vinden wij deze stemmingen terug. Daarnaast een onvoorwaardelijk ,aannemen van verschillende dogma's, zoowel op het gebied van het geloof
als van de wetenschap, een gelooven op gezag, zooals tot ons spreekt uit
de middeleeuwsche wijsbegeerte die nog geen vrij onderzoek kende : de
scholastiek.
Alles wijst nog op het kinderlijke van dien tijd, wat echter voor de
middeleeuwen geenszins de beschuldiging wettigt van armoede van ziel,
want diep als het kinderhart is ook de middeleeuwsche kunst, diep van
gevoel en krachtig van verbeelding.
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Nog iets anders onderscheidt het kind van den volwassene : 't voelt zich
nog niet zelfstandig ; 't is een afhankelijk deel van het gezin en heeft den
steun noodig van ouders en opvoeders. Met broers en zusjes, met speelen schoolmakkers voelt het zich een, ondanks allerlei twist en ruzie, immers
hun alley belangen zijn dezelfde. Een dergelijk Bemis aan zelfstandigheidsgevoel, een neiging tot aaneensluiting, merken we ook in de middeleeuwen
op. De mensch voelt zich minder individu dan wel deel van de gemeenschap.
Het sterkst komt dit uit in den godsdienst : Een zelfde geloof vereenigt
alien. De paus staat aan het hoofd van een hierarchie die zich over geheel
Europa uitstrekt, en door een en dezelfde taal, het Latijn, zijn de dienaren
der kerk onderling en met hun geestelijken Vader verbonden. Maar ook
onder de leeken is meer „saamhoorigheid". Allen die dezelfde belangen
hebben, of in dezelfde omstandigheden verkeeren sluiten zich aaneen. We
zien hetzelfde in de groepeering der standen : de adel, de geestelijkheid en
de derde stand, de poorters en de „dorpers". Wat er in die standen omging,
't gemeenschappelijke geestelijk leven, vindt zijn uiting in de kunst, in de
poezie. Dit is dus echte volkskunst, d. w. z. poezie der gemeenschap, niet
van het individu. De dichter spreekt uit wat er leeft aan idealen in den
stand waarvoor hij schrijft; hij behandelt onderwerpen voor dien bepaalden
stand belangwekkend. Daarom is de volkspoezie in de middeleeuwen
standenpazie. Wel zijn de verschillende soorten niet altijd scherp uiteen
te houden, maar toch zijn er drie duidelijk te onderscheiden: ridderpoezie,
geestelijke poezie en burgerlijke poezie of poezie der gemeenten.

RIDDERPOtZIE
ET ridderwezen van de Middeleeuwen is van Germaanschen oorsprong. Iedere vrije Germaan had het recht en den plicht, de
wapenen te dragen en de volwassen jongeling werd in de yolksvergadering plechtig met schild en speer omhangen. In het volksleger
muntten echter die dapperen uit, welke zich, als gevolgsmannen, schaarden
om een hoofdman, een aanvoerder 1). Van dezen, hun gevolgsheer, kregen
zij een paard en rusting en hun stand verleende hun eer en aanzien bij de
overige krijgers. Bij de Franken had alleen de koning het recht, gevolgsmannen te houden. In de op de puinhoopen an het Romeinsche rijk
ontstane Germaansche staten, voornamelijk in het Frankenrijk, ontwikkelde
zich, mede onder den invloed van het leenstelsel, uit de koninklijke gevolgsmannen de stand der „vasallen", eigenlijk „dienaren", die van den vorst
allerlei voorrechten verwierven als loon voor de hulde en trouw, die zij
hem zwoeren. In den oorlog streden zij te paard, vandaar de naam ridder
(rafter). Oorspronkelijk was het geen vereischte, dat een ridder tot den
ouden adel behoorde, doch op den duur vormden de ridders een stand,
die allerlei voorrechten an den adel verkreeg en zoodoende er mee gelijkgesteld werd.
Dit is ook begrijpelijk, als men in aanmerking neemt, dat de meeste
ridders door hun geboorte tot den adel behoorden. De macht van den
ouden geboorte-adel was alleen gebaseerd op grondbezit en ruw geweld.
De baronnen leefden op vaste sloten (chate.ux forts, burgen, steenen)
ongenaakbaar als de adelaar op zijn rotsennest of de roerdomp in zijn
poelen. Vechten en jagen (vaak ook rooven en plunderen) waren hun
dagelijksch werk. Christenen waren ze in naam, want het was hun ingeprent,
dat ze om zalig te worden, gedoopt moesten zijn en de Mis moesten hooren,
doch verder bekommerden ze zich om wereldlijke noch kerkelijke wetten;
ze leefden op hun sterke burchten in volmaakte anarchie. De eer was hun
hoogste goed, dapperheid en vrijheidsliefde waren hun idealen. Die anarchie
zou echter niet blijvend zijn. Door de onderlinge veeten werden de kleinere
burchtheeren overwonnen door hun sterker naburen. Deze werden zoodoende kleine vorsten, die op hun beurt weer onderworpen werden door
nog machtiger heeren, koningen en keizers. Op deze wijze ontstonden de
verhoudingen van het leenstelsel, waarbij echter niet te vergeten is, dat de
macht an den oppersten leenheer (b.v. de keizer) vaak meer in naam dan
inderdaad bestond. Ook stond de keizer in stand niet boven de graven en
hertogen in zijn rijk. Onze vaderlandsche geschiedenis maakt herhaaldelijk
melding van huwelijken tusschen kinderen van onze graven met kinderen
van Duitsche keizers of Fransche en Engelsche koningen. De graafschappen
en hertogdommen werden zelfstandige staatjes, welker vorsten aan den

H

1)

Zie de Sage van Gunnlaug Slangetong in Nieuwe Bundel II.
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adel rechten en goederen ontnamen, veel sterke sloten met den grond gelijk
maakten, ambtenaren en rechters aanstelden en de edelen aan hun hof
verbonden. Zoo werden deze gewend aan het dikwijls schitterende hofleven, dat een sterke tegenstelling vormde met het verblijf op hun sombere,
afgelegen burchten. 't Vlaamsche hof in Gent, het Brabantsche in Brussel,
dat van Troyes (in Champagne), van Toulouse, van Narbonne, van Thuringen, e. a. werden centra voor het onderlinge verkeer van den adel. De
vroegere strijdhaftige teugelloosheid was aan banden gelegd en andere
idealen kwamen in de plaats van het nooit eindigende onderlinge vechten.
Ook verarmde de mindere adel meer en meer; jongere zonen hadden meestal
geen erfdeel; de kleine luiden die, veiligheid zoekende in de buurt van
den burg een „gemeente" hadden gesticht, weigerden allengs schot en lot
en heerendiensten; en ten slotte trok de vorst de rechten en goederen van
de kleine heeren aan zich. Uit dezen adel-zonder-bezittingen ontstonden
de „dolende ridders", die vaak hun arm en hun zwaard in den dienst van
een heer stelden, of op avontuur rondtrokken. Gaarne ook namen ze deel
aan de toernooien, de groote feestelijke steekspelen, die door de vorsten
gegeven werden om in vredestijd den strijdlust der edelen te voldoen. De
jongere zonen van adellijke geslachten en veel verarmde edelen verbonden
zich dikwijls aan het hof van een vorst en werden daar in den wapenhandel
en den hofdienst geoefend. Deze allen werden opgenomen in den stand der
„ridders", die in zeker opzicht een adel in den adel werd. De ridderstand
was echter een zuiver individueele adeldom, noch geerfd noch erfelijk en
alleen door eigen verdienste verkregen. Ook was het een ideeele adeldom,
die evenmin aan bezittingen als aan bepaalde leenverhoudingen gebonden
was. Slechts de tot den jongen ridder gesproken woorden „Sois preux1",
de leus die hij zijn geheele leven trouw moest blijven, maakten de oude
krijgshaftige levensopvattingen van den adel tot de zijne. Zoo vormt de
ridderstand een elite-adel, die in de 12de, 13de en 14de eeuw de idealen
van den adelstand hoog houdt.
In het Frankenrijk, dus ook in Zuid-Nederland, heeft het ridderwezen
zich het meest ontwikkeld en zijn hoogsten bloei heeft het bereikt in den
tijd der kruistochten. Veel en velerlei waren de plichten van een ridder en
voor een jongeling waardig gekeurd werd, den eerenaam van ridder te
voeren, moest hij als schildknaap (cnape) aan die verplichtingen leeren voldoen. Aan het einde van lien leertijd, op zijn 21ste jaar, werd hij onder
plechtige ceremonien in den ridderstand opgenomen. Na de Mis gehoord
en gebiecht te hebben, moest hij de riddergelofte afleggen : trouw te zullen
zijn aan kerk en vorst, eerbied te hebben voor de vrouwen, weduwen en
weezen en verdrukten te beschermen en een Christelijken levenswandel
te leiden. Hierop werd hem het zwaard omgord en ontving hij den ridderslag, een symbolische handeling herinnerende aan het lijden van Chris-
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tus en de laatste slag dien een ridder ongewroken mocht verdragen.
De poezie uit het ridderwezen geboren, en door dichters, die tot den
ridderstand behoorden of van dien stand afhankelijk waren, geschreven is
de ridderpoezie. Hierin nemen de zoogenaamde ridderr o man s de voornaamste plaats in.
De ridderromans behooren eigenlijk tot de Fransche literatuur. Reeds de
naam wij st dit uit, immers roman beteekent verhaal in het romaansch,
d. i. de volkstaal in Frankrijk in tegenoverstelling met het Latijn der geleerden. Naar de stof die er in verwerkt is, onderscheidt men gewoonlijk
vier soorten en wel: Frankische romans (Karel-romans), Keltische romans
(Britsche- of Artur-romans), Oostersche romans en Klassieke romans. In
de Zuid-Nederlandsche (Dietsche) literatuur, die zich in de laatste jaren van.
de 12de en de eerste der 13de eeuw begint to ontwikkelen, treft men vertalingen of vrije bewerkingen van deze Fransche gedichten aan. Aileen de
Carel ende Elegast is misschien oorspronkelijk. In Frankrijk bestonden toen
reeds romans van alle vier de genoemde soorten, zoodat de Nederlandsche
dichters voor hun vertalingen een ruime keuze hadden. 't Is dus niet meer
dan toeval, dat een klassieke roman voor de Nederlandsche letterkunde als
de oudste moet aangemerkt worden, n.l. de ENEIDE (de geschiedenis van.
Aeneas) door Heinric van Veldeke, een edelman uit de buurt van Maastricht, in een Limburgsch dialect naar een Fransch voorbeeld gedicht maar
alleen in Middelhoog-duitsche vertaling overgeleverd. Sedert volgen vertalingen en bewerkingen van romans uit alle genres elkaar in bonte mengeling op.
Voor Frankrijk zijn de FRANKISCHE ROMANS het oudst. Men hoort er
nog den naklank in van de oude volksliederen, waarin gezongen werd van
de groote daden der Frankische koningen en helden. Niet alleen echter op
de nationale heldenliederen gaan de Frankische romans terug : ook de geestelijken — de monniken, de klerken — hebben deel aan hun ontstaan. Die
kloosterbroeders waren de geleerden van hun tijd, die groote folianten
lazen en schreven. Op de boekenpianken in de leeszaal stonden de heilige
schriften, de kerkvaders en de legendenverzamelingen naast kronieken van
Fransche en Britsche geestelijken, en de geschriften, die de wijze mannen
uit het oude Rome hadden nagelaten. Dit alles bood aan de fantasie van
de leesgrage monniken allerlei vertelstof. En ook mondeling kwamen veel
berichten uit de woelige wereld in het stile klooster en werden daar vlijtig
opgeteekend. Kloosterbroeders keerden van hun reizen terug, pelgrims
namen hun intrek in het convent, menige oude ridder sleet zijn laatste
levensjaren in een klooster en zij allen vertelden wat zij gezien, beleefd of
gedaan hadden. Ook kenden de monniken de oude heldenliederen der speelmannen (jongleurs) en de sagen van hun streek, en al deze berichten uit
het dadenrijke leven werden in de kronieken verwerkt.
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Uit dergelijke in het Latijn geschreven kronieken hebben dikwijls latere
dichters de stof geput voor hunne groote verhalende gedichten, chansons
de geste genaamd (Lat. res gestae krijgsdaden). Dat deze romans op
kloosterboeken teruggaan, is duidelijk te merken aan de Christelijke of
liever kerkelijke tendenzen. 't Is de tijd der kruistochten, die nog de dichters
vervult. Zoo worden o. a. in het Roelantslied de Basken tot Saracenen en
in dit Fransche nationale heldendicht, zoowel als in de Guilleaume d'Orange
(Willem van Oringen in de Dietsche vertaling) en andere chansons zijn
Karel en zijn paladijnen geteekend als ridders uit de 12de eeuw, strijdend
voor de eer der kerk.
Naar Karel den Groote, om wien de Fransche vertellingen gegroepeerd
zijn, noemt men ze ook Karel-roman s. Een eigenaardige figuur is de
groote Franken-vorst in de naar hem genoemde romans geworden. Niet den
Karel den Groote zooals de geschiedenis ons lien leert kennen, teekenen
de oude dichters : in de volksverbeelding is de heldenkoning tot een figuur
van de sage geworden, die onder de onmiddellijke bescherming van God
staat, tot wien Engelen neerdalen om hem te waarschuwen voor gevaar,
en die, omgeven van zijn paladijnen, strijdt voor het Christendom tegen
het „Saracijnsche diet" (yolk). In andere romans echter — n.l. in die welke
van den strijd tegen oproerige vasallen en de onderlinge veeten der machtige
edelen vertellen — is Karel dikwijls een wreede dwingeland, of een zwakkeling en onbekwaam bestuurder, dus in geen geval een held. Reeds Maerlant
wijst de oorzaak hiervan aan : de latere Karolingische Karels zijn met Karel
den Groote verward; „onwetende keytiven" dragen de schuld, „die niet
en weten wat si meenen ende maken van viven eenen". Ook vinden we
in verschillende romans nog herinneringen aan de zwakke, maar vaak ook
wreede en woeste Merovingische koningen en hun vazallen.
De oudste van alle Frankische romans, is de beroemde Chanson de Roland,
het nationale heldendicht der Franschen. 't Is het verhaal, hoe de achterhoede van Karels leger onder aanvoering van Roeland in den bergpas van
Roncevalles verraderlijk door de Saracenen overvallen wordt, waarbij
Roeland en de andere paladijnen den heldendood sterven 1). Als Roelantslied
is dit gedicht reeds vroeg in 't Dietsch vertaald. Slechts enkele fragmenten
der Dietsche bewerking zijn bewaard gebleven, die ons den dichter als
geen groot kunstenaar doen kennen. Op verschillende plaatsen maakt zijn
werk den indruk van zwak gerijmel, doch zoo machtig is de stof, dat men,
in weerwil van den onvolmaakten worm, de grootsche verhevenheid van
het oorspronkelijke gedicht nog gevoelt 2). Een andere roman, waarin van
1) In 778 is, na den krijgstocht in Spanje, de achterhoede van het leger van
K. de Gr. door de Basken (geen Mooren dus) overvallen.
2) Zie Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I) blz. 1.
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den strijd tegen de Sarracenen verteld wordt, is de Guilleaume d'Orange,
vertaald als Willem van Oringeni).
Zeer bekend is ook de roman van Reinout van Montalbaen, het verhaal
bevattende van den strijd der Vier Heemskinderen tegen koning Karel.
Het ros Beyaert, dat Reinout en zijn broeders droeg in het slaggewoel en
als zij vluchten moesten voor de macht van den koning, is nog niet vergeten 2). Dat de Frankische verhalen zoolang onder het yolk zijn blijven
leven, is vooral te danken aan de met houtsneden versierde Volksboeken,
na de uitvinding der boekdrukkunst uitgegeven, waarin de oude gedichten
in prozavorm werden naverteld. Enkele van deze zijn tegenwoordig opnieuw uitgegeven.
Van de vertaalde Karelromans zijn alleen maar fragmenten overgebleven.
Slechts een bestaat er in 't Dietsch in zijn geheel, n.l. de roman van Karel
ende Elegast 3). 't Is echter zeer goed mogelijk, dat dit geen vertaling is,
maar een oorspronkelijk werk, al heeft de dichter misschien een ouder
Fransch gedicht gekend 4). Het verhaal van Karels nachtelijken zwerftocht,
zijn gevecht met den zwarten ridder, het verraad van Eggheric en diens
kamp met Elegast (godsgericht), is vlot en onderhoudend verteld zonder
afdwalingen van de hoofdzaak en levendig en plastisch zijn de beschrijvingen ; het kleine epos is door zijn dichterlijke eigenschappen nog aantrekkelijk
voor een modern lezer, zooals het dat stellig geweest is voor de middeleeuwsche hoorders.
De romans van den Frankischen cyclus zijn grootendeels bewerkingen
van in Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk inheemsche sagen uit den tijd
der Karolingen, zelfs uit dien der Merovingen. Ofschoon ze later geschreven
zijn, ademen ze nog den geest en de zeden van de 8ste tot de 11de eeuw.
De ridders uit de Frankische romans zijn de vertegenwoordigers van dien
ruwen tijd, waarin lichaamskracht en persoonlijke moed voor een adelbrief
gold en het recht van den sterkste heerschte. Hun daden zijn eenvoudig
weg barbaarsch, wat vooral blijkt uit de wijze waarop zij soms vrouwen
mishandelen. Van de ridderlijke galanterie uit later tijd is nog geen sprake.
Ongebreideld woeden de felle hartstochten, zoowel in den strijd met het
zwaard, als met de tong, op het slagveld als aan het hof. Woestheid van
zeden spreekt uit bijna alle romans, de helden. zijn echte roofridders, die
1 Zie Nieuwe Bundel II. Willem van Oranje. Karolingische verhalen door Alberdingk Thijm. Maar door den bloemrijken stijl is hierin het sobere oude verhaal
tot heel jets anders geworden.
3) Zie Nieuwe Bundel I. De Heemskinderen, door C. Honigh (naar W. Wagner).
Zie Nieuwe Bundel III en Nieuwe Bundel I. Karel en Elegast uit Karolingische verhalen door Alberdingk Thijm.
4) Zulk een gedicht is echter tot nog toe in de Fransche literatuur niet aan te
wijzen.
Stroomingen en Gestalten.
2
)
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niets heiligers kennen dan de bloedveete, welke overerft van geslacht op
geslacht; ze bespotten en mishandelen de overwonnen vijanden, en achten
de vlucht nog geen schande. Reinout is het ideaal van den ridder alleen
om zijn sterkte : twee paarden slaat hij met een vuistslag dood en een derde
springt hij de lendenen stuk; ook is het een verdienste dat hij kan drinken
als den ridders samen. Wreedheid en ontembare wraakzucht zijn vaste
trekken in het karakter der meeste helden. Reinout b.v. houwt een schildknaap de hand of en steekt hem een oog uit, alleen om hem tot gehoorzaamheid te dwingen. In den roman der Lorreinen wordt verteld van een
ridder, die zijn vijand met een braadspit neervelt, hem het hoofd afhouwt,
het hart uit de borst rukt en dit voor de voeten van een bloedverwant
neersmakt met de woorden, dat hij het mag inzouten en roosteren. De
koning kan meestal tegen de bloeddorstige handelingen zijner vasallen niets
doen, hij is een hulpeloos wezen niet echter in het Roelantslied en Karel
ende Elegast — die het onrecht moet laten heerschen, daar hij niet bij
machte is het te beteugelen. De maatschappij is een toonbeeld van verwarring, van ruw geweld en wilden hartstocht. Ondanks dit alles gaat er
toch van de Frankische romans een eigenaardige bekoring uit; hun poezie
is als de poezie van een rotsachtig berglandschap ruw en hard, maar eenvoudig en geweldig, grootsch van verhoudingen; 't is zuivere, ongerepte
natuur, nog niet door de „Kultur beleckt".
DE EIGENLIJKE RIDDERROMANS
Een geheel anderen geest ademen de overige romans, die den eigenlijken
riddertijd van de 12de, 13de en 14de eeuw teekenen, de KLASSIEKE, de
OOSTERSCHE en de BRITSCHE of KELTISCHE romans. Deze alle, hoe verschillend de vertelstof ook moge wezen, zijn uitingen van denzelfden geest,
het ridderlijke karakter van lien tijd.
De Frankische romans zijn het nationaal eigendom van een yolk, de
overige ridderromans, schoon Fransche dichters ze geschreven hebben, zijn
internationaal. Door de kruistochten werden de volkeren met elkander in
aanraking gebracht en leerden de West-Europeanen vreemde landen en
zeden kennen. De eeuwenoude beschaving van Byzantium, van de Arabieren, van de Mooren in Spanje wend den ruwen kruisridders geopenbaard.
Ook kwamen Franken, Britten en Angelsaksen (deze mede door de verovering van Willem van Normandie) Italianen en Provencalen met elkander
in nadere betrekking, waardoor een vermenging der verschillende kulturen
ontstond.
In de ridderpoezie vinden we hiervan een weerspiegeling; allerlei modeven worden er in verwerkt: Christelijke en kiassieke, Oostersche en Keltische. Een bonte verscheidenheid van stof uit verschillende tijden en beschavingsperioden biedt zich den dichters aan en wordt gretig aanvaard.
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De fantasie en het gevoel worden hierdoor geprikkeld en de groote ridderverhalen treffen ons allereerst als een barokke samenvoeging van allerlei
heterogene begrippen. Keltische mythen en sagen krijgen een Christelijke
tint, ldassieke goden en helden worden als middeleeuwsch gedacht, 't menschelijk eenvoudige en schilderingen naar de werkelijkheid staan onmiddellijk naast het meest fantastische en wonderbaarlijke dat men zich denken
kan. 't Vreemde, 't onbegrepene, het geheimzinnige oefent op de dichters
een sterke aantrekking; een waas van bovennatuurlijkheid en mystiek wordt
gelegd over Keltische zoowel als over klassieke sagen of bijbeloverleveringen ; de dichter voelt een diepere beteekenis, doch deze wordt hem
zelf niet duidelijk, waardoor meermalen een dubbele uitlegging mogelijk is.
Al deze kenmerken benevens nog andere hierna te noemen, geven aan de
fantastische ridderverhalen het karakter dat men gewoonlijk met het woord
romantis c h aanduidt.
Een reeks van voorstellingen en motieven uit de romans zijn ontleend
aan het ridderwezen zelf. We hebben gezien dat het leven van den adel
zich meer en meer op de vorsten-hoven geconcentreerd had. De ridderromans nu teekenen ons in de eerste plaats het hofleven, den koning (Arthur
bijvoorbeeld) omgeven van zijn stoet van ridders en jonkvrouwen, hof-beambten en dienaren. Als vorstelijke paleizen vol glans en schittering worden ons de koningsburchten geteekend : wij lezen van binnenplaatsen met
hoogspringende fonteinen, van zuilenzalen met marmeren wanden en
mozalekvloeren, van meubelen van ebbenhout en ivoor, van zijden kussens
en oostersche tapijten, van gouden vaatwerk en allerlei kostbaar gerei.
Teekening naar de werkelijkheid hebben we hierin wel niet te zien; 't is
de weelde van Byzantium en van de Arabische paleizen die de verbeelding
van den dichter in gloed heeft gezet. In overeenstemming met de schitterende omgeving worden ons ook de menschen geteekend als fijn beschaafd in
uiterlijk en manieren. Ook bier is wel invloed van het Oosten aan te nemen,
die de ruwe zeden der baronnen meer verfijnd had. De weelde in de kleeding,
de betere verzorging van het lichaam, het gebruik van warme baden en
dampbaden, het wasschen van de handen voor den maaltijd, en wat dies
meer zij, wijst op invloed van het hooger beschaafde morgenland. En moge
veel in deze schildering van zeden en gebruiken op rekening der scheppende
verbeelding geschreven worden, stellig heeft het leven er den invloed van
ondervonden. De hoven worden als het ware scholen van wellevendheid,
waar de zeden worden gepolijst en geslepen. Rijkunst en het hanteeren der
wapenen bleven natuurlijk wel de hoofdzaak voor den ridder — en in
schitterende toernooien of andere spelen had hij gelegenheid zijn bedrevenheid te toonen — maar tot de „hoofsche" („hovesce") beschaving behoorde
meer. Kidders en jonkvrouwen oefenden zich in het dansen, in zang en
muziek, in dam- en schaakspel; hoffelijke galanterie werd de toon van den
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omgang. „Hovesc" is het ook, met minachting neer te zien op alien arbeid;
die is voor de „dorpers" en de handel is goed voor kramers en joden. Boven
de zorgen en bekommernissen van het leven moet een edelman zich verheven
voelen, in vreugde moet hij zijn dagen doorbrengen en met ridderlijke
vrijgevigheid („largesse") van zijn rijkdom deelen aan anderen. „Poorters
en dorpers" zijn voor den ridder lieden van minder allooi, uit ruwere stof
gevormd, die men verachten moet; eten en drinken en zich overgeven aan
ruwe vermaken is alles wat zij kunnen. „Hets al quaet dat si peinsen" lezen
we in 't bekende Kerelslied 1) ; „men salse slepen ende hanghen, sine dochten
(deugden) niet sonder bedwanc". De liefde („minne") kennen zij niet
„nemmermeer en moet quaet dorper weten Wat die minne ons beiden doet"
zegt de ridder tot zijn geliefde, met wie hij in een prieel (tuin) gegaen
quam 1). De eer is voor den dorper iets onbekends : „Fi, ganck wech, God
onnere di (gene u schande), du best der werelt scame" voegt de edelman
den laaggeborene toe 2).
Maar al voelden alle „hovesce lieden" zich een tegenover den derden
stand, onderlinge gelijkheid tusschen hen alien bestond er niet. Integendeel;
het hofleven voerde een rangorde in, een trapsgewijze indeeling, afdalend
van den „beer" tot zijn mindere verwanten, van den baron tot den ridder
zonder bezittingen, van den ridder tot den schildknaap en den page, van
de hooge hofbeambten tot de mindere vorstendienaren. leder heeft zijn
rang en zijn plaats en er ontstaat een etikette, een geest van onderdanigheid
en vleierij, die een typisch kenmerk van het hofleven wordt. Nog zelfs
in onzen tijd zijn verscheidene opvattingen en eigenaardigheden van den
middeleeuwschen adel aan de hoven op te merken.
Niet alleen echter aan het hof verkeerden de ridders ; hun strijdlust, hun
zucht naar het verrichten van groote daden deed hen vaak het hof verlaten
en op „avonture" uitgaan. Juist deze avontuurlijke tochten vormen den
inhoud van alle Artur-romans. Gewapend met schild en Speer en zwaard
trekt „de dolende ridder" de wereld in om daden van ongeloofelijke dapperheid te verrichten. Ridderlijke moed en trouw, zijn zijn eigenschappen,
trouw aan zijn vorst en aan zijn gegeven woord; ook is hij edelmoedig
tegenover een overwonnen vijand, en steeds toont hij zich een vroom
Christen, een beschermer van de zwakken en een wreker van het geschonden
recht. Dit alles wijst op den invloed van het Christendom, van de leer der
liefde, al huldigen de ridders ook een aristokratisch Christendom, dat verre
afwijkt van de zaligsprekingen van den Christus in de bergrede : zalig zijn
de zachtmoedigen..., zalig zijn de nederigen..., zalig zijn de vreedzamen...,
hebt uwe vijanden lief, doe wel degenen die u haten.
1) Zie Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I) blz. 118. Wereldlijke liederen.
Vgl. Van pop ende Martine. N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
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Invloed van de kerk is ook te bespeuren in de wijze waarop de riddertijd
de vrouw behandelde : in de wereld van het ruwe geweld der mannen wordt
de kerk de voorspraak van de vrouwen en van de vrouwelijke eigenschappen der menschelijke natuur. De vrouwen zijn dan ook het eerst de
idee van het Christendom toegedaan geweest en hebben haar hoog gehouden
in een tijd van ruwe kracht. De vrouw, zoo leert de kerk, moet men vereeren; zij is uit edeler stof geschapen, de man uit leem, de vrouw uit levend
vleesch. Men moet haar eerbiedigen en ontzien als het teedere en reine.
Die vereering geldt vooral de vrouw in haar maagdelijken staat. „Maagden,"
zegt de heilige Hieronymus, „zijn als engelen. Wat anderen later in den
hemel worden, zijn maagden reeds op aarde." Als het hooge voorbeeld
van de zuivere vrouwelijkheid stond de Maria-gestalte, de onbevlekte jonkvrouw, het ideaal van reinheid en tegelijk de Moeder Gods, die heeft liefgehad en geleden als geen andere moeder en die nu de barmhartige middelares is geworden tusschen God en mensch. De waarde van de vrouw
bestond dus voor de kerk alleen in haar vrouw-zijn en haar vrouwelijke
geesteseigenschappen. Maatschappelijke gelijkstelling der beide geslachten
is niet wat de kerk leert; ook intellectueel acht zij den man den meerdere;
de roeping der vrouw is, een verzachtenden invloed uit te oefenen op de
mannelijke natuur, zijn wilde begeerten en ruwe kracht te temmen door
haar zachte vrouwelijkheid. In de wijze waarop de ridderromans de vrouw
teekenen zijn deze opvattingen duidelijk waar te nemen.
Niet alleen echter door wat de kerk leerde wordt de positie van de vrouw
in de ridderverhalen. bepaald ; ook de troubadour-kunst van Provence —
die reeds in de 11 de en 12de eeuw bloeide is daarvoor van groote beteekenis geweest. Het zuiden van Frankrijk vertoonde — en vertoont nog — een
geheel ander karakter dan het onder Germaanschen invloed staande Noorden. In de laatste jaren van de oudheid behoorden de steden van Provence
tot het beschaafdste gedeelte van het Romeinsche rijk. Van de omwentelingen door de volksverhuizing teweeggebracht heeft Zuid-Frankrijk betrekkelij k weinig te lij den gehad en de Romeinsche cultuur bleef er nagenoeg
ongeschonden. Ook als ras zijn de bewoners van het zuiden menschen van
een geheel anderen card dan de Noord-Franschen. Ze zijn beweeglijk en
levendig van lichaam en geest, licht ontvlambaar tot geestdrift en bewondering, kortom echt lyrische gemoederen. Romeinsche spotzucht en
rationalisrne waren een erfdeel van het oude Rome, doch ook erfden de
Provencalen van hun geestelijke voorouders een hooge schoonheidsvereering, die zich vooral in de liefde openbaarde. Liefde was voor hen geen
grove zinnelijkheid, doch uitte zich in bevallige behaagzucht en galanterie.
Zij huldigden een fijnere, hoofsche liefde, een minnespel, waarbij een handdruk, een glimlach en een vriendelijk woord als hoogste minneloon gold.
In de poezie der troubadours — die bijna zonder uitzondering tot den
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ridderstand behoorden 1) — werd de vrouw vereerd als een ideaal van
schoonheid en bevalligheid en met schoonheidsliefde en zinnelijke verfijning
werd dit ideaal geteekend. Goudblonde of ravenzwarte, krullende of golvende haren, blauwe of donkey-schitterende oogen, een blanke huid, koralen
lippen, kleine tanden als parelen, een vriendelijke glimlach, een edele gestalte
en een zwevende gang werden vaste trekken, die ook in de latere minneliederen zijn overgenomen. Dit ideaal moest men dienen en hulde bewijzen.
Zooals de troubadour den heer dien hij dient prijst in zijn strijdzangen,
huldigt hij zijne dame in zijn liederen met allerlei termen van het leenstelsel.
Als voor zijn leenheer „knielt" hij voor haar en „zweert haar trouw" ; hij
noemt zich haar „vasal" en voor zijn „dienst" moet zij zich tegenover hem
„genadig toonen", hem „loon geven", hem openlijk als haar „vriend"
erkennen. Dit loon is echter niet het huwelijk ; dikwijls vereert de troubadour
(de ridder) een gehuwde vrouw of een jonkvrouw die zoo hoog boven
hem staat, dat van een echt geen sprake kan zijn. Voor een teeken van haar
gunst : een zijden sjerp, een ceintuur, een roos, een handschoen, trotseert
hij de grootste gevaren. De liefde van den troubadour was — ten minste
in de liederen — knielen en aanbidden 2). Dit alles is in de ridderpoezie
overgegaan. In de romans, verhalen en liederen is dus de vrouw door den
invloed van de kerk en van de Provencaalsche dichters een voorwerp gew or den van veneering en verheerlijking. Van deze opvatting is natuurlijk
ook wel iets overgegaan in de werkelijkheid van het leven, maar toch laat
deze ons dikwijls iets geheel anders zien. In de maatschappij toch werd de
vrouw, vooral de gehuwde — ook volgens de leer der kerk — als de
ondergeschikte van den man beschouwd. In het huwelijk moet zij haren
heer onderdanig zijn, hem bijstaan met raad en daad en een goede moeder
wezen voor zijn kinderen. Geen ridder zou er dan ook ooit aan denken
zijn eigen vrouw, die immers geheel van hem afhankelijk was, als zijn dame
te eeren en te dienen. In de vertelling van Griselde 3) vinden we de positie
van de getrouwde vrouw, zooals de kerk die leerde, geteekend. De verhouding van de vrouw tot den man is in dit typisch middeleeuwsche verhaal
ongeveer dezelfde als die van den mensch tot God. Zonder morren moet
zij dragen wat haar door haren man wordt opgelegd; de zwaarste beproevingen moet zij doorstaan met „oetmoedighe verduldicheit ende grote
gestadicheit", zooals de mensch met een „Uw wil geschiede" berusten moet
in het leed dat God hem toebedeelt. Ook waren huwelijk en liefde in de
Middeleeuwen twee begrippen, die weinig met elkander uitstaande hadden.
1) Enkele beroemde namen zijn : Bernard de Ventadour (zoon van een schoenmaker), Bertrand de Born, Guilleaume de Poitiers.
2) Vergelij k hiermee de liefde van Dante en Beatrice, van Petrarca en Laura.
2 ) Zie Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I).
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Het huwelijk was — ook voor de kerk — in de eerste plaats een instelling,
noodig voor de instandhouding van de maatschappij en een huwelijk uit
verliefdheid, uit „zinnelijke begeerte" was in zekere mate zondig; alleen
het heilige sacrament van het huwelijk gaf wijding aan wat als „zinnelust"
een bekoring van den duivel was. En, ten minste onder de hoogere standen,
huwelijken uit liefde kwamen zelden voor. In de adellijke kringen werd de
bruid door den familieraad aan haar man geschonken, en de echtvereeniging
werd als een soort van „zaak" opgevat, waarbij de vrouw een handelsartikel
was, een geschikt middel om veeten bij te leggen of erfenissen te bekomen.
Of ook, de man zocht zich een vrouw, die hem een geschikte levensgezellin
leek, — als de graaf in Griselde — zonder aan liefde te denken. Zoo is
dus de positie van de vrouw in de Middeleeuwen wel eigenaardig : ter eener
zijde een wezen, dat men knielend aanbidden moet, ter anderer zijde de
slaafsche ondergeschikte van haar heer en meester. Twee gelieven, die vrij
en gelijkwaardig naast elkander staan, kenden de Middeleeuwen niet.
In de lagere standen waren echter de toestanden eenvoudiger en natuurlijker en dat daar de vrouw niet altijd de gehoorzame dienares was, blijkt
wel uit realistische schetsen uit het volksleven, ons nagelaten in „sotte
boerden" (komische verhalen) en „ghenouchlijke cluten"
De vertelstof in de ridderverhalen verwerkt, is ontleend aan de cultuur
van verschillende tijden en volken; men vindt motieven ontleend aan klassieke en Keltische sagen en mythen, aan vertellingen van Ovidius en
Virgilius en aan Byzantijnsche en Oostersche verhalen. In de eerste plaats
worde de aandacht gevestigd op den overvloed van materiaal, dat de oudheid opleverde. Wel lagen de Grieksche klassieken ver buiten den gezichtskring der middeleeuwsche vertellers en werden ook de groote Romeinen —
Ovidius en Virgilius vooral — 't meest gelezen in latere zeer verkorte bewerkingen, maar verhalen uit de oudheid kende men genoeg en deze werden
naverteld in echt romantischen geest. Daar waren b.v. vertellingen als van
de schoone Ariadne, die haar minnaars in een soort van tuin zond die zoo
ingericht was, dat niemand er meer uit kon komen en waarin nog bovendien
een grimmig monster woonde ; van koning Orpheus, wiens gemalin ontvoerd was naar Pluto's feeenrijk; van Pyramus en Thisbe, die elkander in
't woud ontmoetten en jammerlijk omkwamen; van Hero en Leander, de
koningskinderen die beiden verdronken „also Ovidius haer legende In
epistolen heeft bescreven" 2); van den schoonen Narcis, die op zijn eigen
beeld verliefde; van Sirenen, die een lied zongen dat den zeeman verderf
aanbracht, enz. enz. Stof voor groote romans echter leverden voomamelijk
1) Zie bijv. de klucht van „Nu noch 1" Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I).
2) Der Minnen Loep van Dirc Potter.
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de zwerftochten van Aeneas die de stichter van Rome werd, waarvan Virgilius vertelt, en de strijd om Troje.
Voor het laatste was niet Homerus de bron, maar de dichter ontleende
zijn stof aan twee in de Middeleeuwen veel gelezen latijnsche proza-werken,
die, naar men meende, oorspronkelijk door ooggetuigen in 't Grieksch
geschreven waren en later in 't Latijn vertaald; in werkelijkheid echter zijn
het Latijnsche geschriften, in 't laatst van den keizertijd, in 't begin der
Middeleeuwen dus, te boek gesteld Een Fransch dichter, Benoit de St.
More, schreef in de laatste helft der 12de eeuw zoowel den Roman d' Enias
als den Roman de Troie, beide ook in 't Nederlandsch bewerkt, de eene als
Eneide door Heinric van Veldeke 2), de andere als Historie van Troyen door
Jacob van Maerlant. Aeneas, Achilles en Hektor behoorden voor de middeleeuwsche ridders en dichters tot de meest bewonderde helden der oudheid,
doch naast deze scheppingen der sage staat nog een andere gestalte uit de
klassieke wereld, een historische figuur, wiens levensloop de stof verschafte
voor verschillende naar hem genoemde romans, n.l. Alexander de Groote.
Ook in onze Middel-Nederlandsche letteren is zulk een Alexanderroman
aan te wijzen, n.l. Alexanders Geesten (krijgsdaden) door Jacob van Maerlant
bewerkt naar den Roman d'Alexandre van Gautier de Chastillon.
Een hoogst zonderling beeld van de oudheid geven ons de romantische
verhalen der Middeleeuwen; eigenlijk is 't een karikatuurteekening. De
dichters der 12de en 13de eeuw toch zien de oudheid geheel in 't licht van
hun eigen tijd en ze teekenen naar middeleeuwsche modellers. Thebe, Troje
en Karthago worden steden met gekanteelde muren, ophaalbruggen en
wachttorens; tempels worden voorgesteld als Romaansche kerken; de
krijgslieden zijn ridders in ijzeren rusting, met pantserhemden en helmen;
als Ismene, de Thebaansche koningsdochter, haar geliefde verloren heeft,
gaat ze in een klooster. Wanneer Alexander geheel op middeleeuwsche
wijze tot ridder geslagen wordt, kleedt zijn moeder hem in nieuwe gewaden eerst een hemd uit een stuk geweven, geheel zonder naad, gelijk
het gewaad van Christus ; 't is over Friesland uit Engeland aan Philippus
van Macedonia gezonden; vervolgens een zijden wambuis, door fear" in
een woud bij Babylon vervaardigd en op bevel van een toovenaar door een
vogel gebracht. Nu volgt de ridderslag, waarna hem een zwaard omgegord
wordt dat door de Amazonenkoningin Penthesilea geschonken is ; zijn
gouden harnas komt uit Arabia, zijn helm uit Cornwallis — koning Arthur
had hem vroeger gedragen; zijn schild heeft aan Simson toebehoord en is
1) Van het eene wordt Dares van Phrygie, van het andere Diktys van
K r eta als de oorspronkelijke auteur genoemd. Beide werken zijn middeleeuwsche
vervalschingen.
2) In de Eneit II zegt Veldeke, dat hij aan het hoffeest te Mainz heeft deel-

genomen (1184); dus no 1184 moet dit 2de deel geschreven zijn.
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hem door koning Salomo gezonden. Ook van Hektor wordt verteld, dat
hij gewapend was met Simsons schild en Arthurs helm; zijn zwaard was
gesmeed door den smid Weland (Voland, Volund, Wieland, bekend uit de
Germaansche sagen en de Edda) en door Vulcanus gehard. In de naar hem
genoemde romans is Alexander het toonbeeld van den ridder, uitmuntende
door dapperheid, galanterie en „largesse".
Behalve de verhalen aan de oudheid ontleend, valt nog een andere
Grieksche stof te noemen, die in de ridderpoezie verwerkt is, n.l. de NieuwGrieksche prozaromans. In de eerste eeuwen na Christus was in het sterk
onder Aziatischen invloed staande Byzantijnsche keizerrijk een oostersch
getinte vertelkunst ontstaan, niet krijgshaftig, niet Christelijk, maar fantastisch, weelderig, zinnelijk en idyllisch.
De schrijvers vertellen van te vondeling gelegde of gestolen kinderen,
die aan een moedervlek of aan de doeken waarin ze gevonden waren herkend
worden (vgl. Een abel spel van Esmoreit) ; van menschen die sprekend op
elkander gelijken en telkens voor elkander worden aangezien; van minnenden die wreed gescheiden zijn en nu elkander zoeken (vgl. Floris ende
Blancejker) 1); van zonderlinge avonturen en spelingen van het lot, als schipbreuken, een overval door zeeroovers, gevangenschap en slavernij, en
allerlei andere motieven, niet alleen in de ridderverhalen maar ook in latere
romans met graagte overgenomen.
Eenzelfde geest als in deze Nieuw-Grieksche prozaromans leeft in de
vertellingen van de Aziatische Mohammedanen, de Arabieren. en Perzen.
Ook in de Arabische vertellingen (b.v. in de verhalen van de Duizend en
een Nacht) vernemen we van allerlei liefdesavonturen, van gelieven die
wreed gescheiden zijn, van fijnverzonnen listen, van onschuldig gedragen
leed, van voorbeelden van zielegrootheid, van zonderlinge toevalligheden,
en wat dies meer zij. Met weelderige Oostersche prachtliefde en fantasie
is dit alles geteekend, doch het sterkst werkt de verbeelding in de beschrijving van allerlei tooverijen. We lezen van geesten en wonderdieren,
van menschen die behekst worden en in dieren of steenen veranderen, van
betooverde bronnen en bedden, van kasteelen vol spookverschijningen,
waarin niemand overnachten kan; van edele steenen, die tooverkracht
hebben en ringen, die tegen alle onheil beschermen en van allerlei wonderbaarlijkheden meer. Verspreid zijn al deze trekken in ridderromans van
alle genres te vinden, doch het meest in die welke ons naar het Oosten
verplaatsen, de zoogenaamde Oostersche romans, waarvan de bekoorlijke
roman van Floris ende Blancefloer, door Diederic van Assenede naar een
Fransch origineel bewerkt, als voorbeeld kan dienen.
De Klassieke en de Oostersche wereld hebben dus de middeleeuwsche
1)

Zie Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I).
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romandichters een groote hoeveelheid materiaal ter verwerking geboden,
doch van nog meer belang is een andere stof. Spreken we van ridderromans,
dan bedoelen we immers niet in de eerste plaats de Klassieke of Oostersche,
doch de Britsche of Keltische romans, naar den heldenkoning om wien
alles gegroepeerd is ook Arthurromans geheeten. De stof voor deze verhalen vonden de schrijvers dichter bij huffs. In Noord-Frankrijk toch, in
het naar hen genoemde Bretagne, woonden de Bretons, nakomelingen van
de oude Keltische bevolking. Onder hen waren vele Britten die na de verovering van Engeland door de Angelsaksen en Denen hun vaderland verlaten hadden en naar Frankrijk waren uitgeweken. Het verband met de
Britten van de eilanden was echter nooit verbroken. Speellieden en zangers
uit Wales en Cornwallis of uit Bretagne zelf zongen de oude Britsche sagen
en vertellingen en hielden de herinneringen aan het verledene levendig.
Weemoedig-romantisch van stemming waren deze zangen. De Kelten toch
waren door verschillende overweldigers steeds verder teruggedrongen naar
het Westen, naar de eilanden; eerst door de Romeinen, later door de
Germanen. Klagend staat de Keltische bard bij de graven der gevallen
helden en denkt aan de daden van zijn eigen krachtige jeugd en aan zijn
gestorven geliefde 3). Maar uit de sombere werkelijkheid staart hij in de
toekomst, wanneer de heldenkoning Arthur — historisch een dapper legerhoofd der Kymren in Noord-Engeland, die ca. 500 zich beroemd maakte
door zijn heldhaftigen strijd tegen de Germaansche indringers — die nu op
het feeeneiland A v allo n zijn wonden verzorgt, terugkeeren en het Brittenrijk weer herstellen zal. Uit oude heidensche mythen en sagen, die de gedoopte Ieren en Wallisers zelf niet meer begrepen, schiep de fantasie
avontuurlijke verhalen van heldhaftige en bovennatuurlijke daden. De oude
godsdienst der Keltische priesters, de Drulden, was voornamelijk een wondergeloof geweest, waarin tooverij en voorspelling een groote rol speelden
— de toovenaar Merlijn 2) uit de romans is een echt Keltische figuur — en
in de verhalen en liederen weeft de grillige fantasie der Britten om alles een
sluier van geheimzinnigheid.
Onmiddellijk naast de Bretons woonde in Frankrijk nog een ander yolk
van vreemdelingen, n.l. de Normandiers, afstammelingen van de oude
Noormannen, die met hun buren in voortdurende betrekking stonden. Een
hunner vorsten, Willem de Veroveraar, stak in 1066 met een legermacht
naar Engeland over, versloeg de Angelsaksen en grondvestte er een nieuwe
heerschappij, het Anglo-Normandische rijk, dat spoedig geheel Engeland
en een groot deel van Frankrijk omvatte. Aan het hof van de Normandische
vorsten ontstond belangstelling in de oude liederen der Britten. Men zag
1)

Vgl. Alpin van Rhijnvis Feith. Nieuwe Bundel IV, (Zeven Eeuwen II).

Zoon van een onschuldig meisje en den Duivel.
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in, dat ze dienstbaar gemaakt konden worden aan de bevestiging van de
nieuwe heerschappij in Engeland en aan de verbroedering van Britten en
Normandiers, welke laatste immers de gehate Angelsaksen overwonnen
hadden. Geleerden begonnen toen de oude verhalen als geschiedenis te
behandelen en schreven Latijnsche kronieken over de historie der Koningen
van Brittanje; 't meest bekend geworden is wel de kroniek van den geestelijke Godfried van Monmouth, de Historia Regum Brittanniae. Aan zulke
werken, zoowel als aan de oude liederen (lays) van de Britten ontleenden
de Fransche dichters der 12de eeuw — half Frankrijk stond toen onder
den Engelschen koning — de stof voor groote verhalen : de Keltische,
Britsche of Arthur-romans, waarin wel klassieke en Oostersche motieven
verwerkt zijn, maar die toch in hoofdzaak „matiere de Bretagne" behandelen.
De beroemdste van deze dichters is Chrestien de Troyes, die aan het hof
van Champagne en van Philips van Vlaanderen verbonden was en tusschen
1160 en 1190 zijn werken schreef. In deze romans komen de idealen van
de ridderschap en vooral ook de hoofsche vrouwendienst uit Provence 't
zuiverst tot uiting.
't Middelpunt van alle verhalen is koning Arthur. Hij is het toonbeeld
van den waren ridder, vorstelijk mild en gastvrij, dapper en edelmoedig, —
nooit neemt hij deel aan de steekspelen, daar hij toch altijd overwinnen
zou —; ook is hij de toeverlaat der zwakken en de wreker van het recht.
Naast hem staat zijn gemalin Genovere, die de kroon van schoonheid en
bevalligheid spant. De ridders van Arthurs hof vormen de bekende „tafelronde". Geheel andere menschen dan de paladijnen van Karel den Groote
zijn deze Arthurridders. Even dapper en krijgshaftig, munten ze tevens uit
door bevalligheid, galanterie en hoffelijkheid. Tot de meest bekende, van
wier daden de dichters nooit moede werden te verhalen, behooren onder
meer Walewein, Lancelot, Galaat, Ferguut en Perceval. Aan het hof van
Arthur gaat het in de romans vroolijk en gezellig toe. De ridders vermaken
zich op toernooien en groote jachtpartijen — op het wondere witte hert
bijvoorbeeld als in den roman van Ferguut — of ze verhalen aan elkander
en aan de dames hun lotgevallen. Verschillende romans vertellen van de
onweerstaanbare zucht naar ridderlijk leven aan Arthurs hof bij jonge
boeren of als Boer in eenzaamheid groot gebrachte edelen, b.v. Ferguut
en Perceval.
Zoo is de laatste, de zoon van een dapper koning, maar door zijn moeder
angstvallig buiten het hofleven opgevoed in de eenzaamheid van een bosch,
niet meer te houden als hij eenmaal echte ridders heeft gezien. In de verroeste, samengelapte rusting van zijn vader, op een oud paard, niets wetend
van ridderzeden, trekt hij naar Arthurs hof en rijdt, alle etikette ten spijt,
tot voor de tafel van den koning. Met spot en hoon wordt hij ontvangen,
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maar hij ontwikkelt zich later tot een volmaakt ridder. In den roman van
Lancelot, is een soortgelijk motief uitgewerkt. Gewoonlijk is Arthurs hof
het uitgangspunt en het slot van de romans ; het verhaal zelf is een aaneenschakeling van de avonturen, die de ridders op hun tochten beleven. De
wonderbaarlijkste ontmoetingen gebeuren hun op die zwerftochten : ze
komen in kasteelen, waar jonkvrouwen door booze reuzen of dwergen
bewaakt worden, waar betooverde bedden staan en vlamm.ende lansen door
de vensters vliegen; ze drinken uit bronnen, waaruit een geest verrijst;
bestrijden monsters, wier aanblik iemand doet versteenen en verbreken
allerlei betooveringen, waardoor ze aan de slachtoffers van booze duivelskunstenaars verlossing brengen. Allerlei sprookjes-motieven, Klassieke,
Oostersche en Keltische, zien we hierin verwerkt. Keltisch zijn voornamelijk
de wilde reuzen en booze dwergen, de bosschen en heiden vol gevaren en
wonderen, de heksen en toovenaars en de schoone feeen, die in de wateren
en de wouden leven, als b.v. de liefelijke fee Viviane in wier kristallen
waterpaleis de jonge Lancelot een tijd lang gevangen gehouden wordt
Keltisch van oorsprong en evenzeer een bewerking van een oud sprookjesmotief zijn ook de legenden van het graal, waarvan in verschillende
romans verteld wordt, die daarnaar Graalromans worden genoemd.
Bij verschillende oude volken vinden we het sprookjesmotief van het
„tafeltje-dek-je", n.l. van een wonderding dat de kracht heeft, alle wenschen
van zijn bezitter te vervullen en o. a. allerlei heerlijke spijzen en dranken
kan verschaffen. Ook in de oude Keltische verhalen wordt van een zoodanig
voorwerp gesproken. De kymrische held Bran de Gezegende ontving van
demonische geesten een ketel die de kracht had, doodelijke wonden te
genezen en zelfs dooden levend te maken, maar in stukken sprong, zoodra
iets slechts in de nabijheid kwam.
Een dergelijk toovervoorwerp is als de oorsprong te beschouwen van
het graal, de vaste kern waaromheen zich alle andere voorstellingen van
zijn wezen gekristalliseerd hebben. Toen het reeds lang tot een heilig christelijk symbool geworden was, werd er nog altijd de wonderkracht aan toegekend, de tafels te 'yam
Met selker spisen alse wilden eten
Die gene die daer waren geseten 2).

Andere bovennatuurlijke eigenschappen, die verschillende romans vermelden, zijn, dat het graal een wonderbaren glans van zich geeft, geur
verspreidt, door de lucht zweeft en ongezien binnen komt in Arthurs paleis.
We hebben gezien, hoe zonderling de fantasie der middeleeuwers kon
1 Zie Louis Couperus' gedicht Viviane in den bundel Williswinde. 2) Zie Nieuwe
Bundel III, (Zeven Eeuwen I): Het graal verschijnt aan de Tafelronde.
)
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omspringen met oude sagen, mythen en overleveringen. Zoo heeft ze ook
het wonderbaarlijke vaatwerk in verband gebracht met Christelijke legenden, waarvan Joseph van Arimathea de hoofdpersoon is. Bbelsche vertellingen zijn het echter slechts ten deele; het meeste ervan is ontleend
aan het apokriefe evangelie van Nikodemus. Daarin wordt Joseph een
ridder in dienst van Pilatus genoemd; hij is degene, die bij de afneming
van het kruis het heilige bloed van den Verlosser in een schotel heeft
opgevangen en dit vaatwerk, dat sedert heilig was, bleef in zijn bezit. Als
volgeling van Christus is hij gevangen genomen en gekerkerd, doch de
Heiland is hem, na de opstanding, in de gevangenis verschenen en heeft
hem bevrijd. In een verhaal over de verwoesting van Jeruzalem door Titus
(70 j. na Chr.) wordt dit ongeveer op dezelfde wijze verteld. Een latere
onbekende bewerker van deze overleveringen vermeldt, dat Jozef, gedurende zijn gevangenschap, die hij op 40 jaren stelt, door God op wonderdadige wijze van voedsel voorzien is, dat tot hem kwam in denzelfden
schotel, waarin eens het bloed van Christus was gevloeid. Zoo werd dus
de heilige bloedrelikwie een vaatwerk, dat de kracht had spijze to verschaffen. In het lijdensverhaal wordt nog een andere schotel vermeld, die
kostbare spijze had gedragen, n.l. die waarop bij het avondmaal het Paaschlam gelegen had, waarvan Jezus had gezegd : „eet, het is mijn lichaam".
De fantasie heeft later beide schotels met elkander verward, zoodat het
graal ook als avondmaalsschotel voorkomt. De beker, waarin Christus den
wijn schonk, met de woorden : „drink, het is mijn bloed", een bloedrelikwie
dus gelijk de schotel van Jozef, werd eveneens met het graal verwisseld.
Op deze wijze werd dit tegelijk de schotel met het lichaam van Christus
en de kelk met zijn bloed. Hieruit is het begrijpelijk, dat het tevens in
verband gebracht werd met het sacrament van de Heilige Mis, de symbolische handeling van de graflegging en de opstanding van den Heiland,
immers het was zoowel de kelk die het heilige bloed bevat, als de patene
(het platte bord, waarmee deze gedekt wordt) waarop de hostie ligt. Zoo
werden langzamerhand met het graal de heiligste mysterien van het geloof
verbonden. De beschrijving van den graaldienst vertoont dan ook opmerkelijke punten van overeenkomst met de wijze waarop de priester de Mis
bedient
Wat den naam „graal" betreft, deze is misschien een verbastering van
het middeleeuwsch-latijnsche woord „gradale", dat de naam was van een
schotel met afdeelingen of verdiepingen, waarop verschillende spijzen
tegelijk konden worden opgediend, maar deze afleiding wordt door sommige Romanisten in twijfel getrokken.
In de Graalromans wordt meermalen van nog een ander heilig voorwerp
1)

Zie Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I): Galaat.
,
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gesproken, dat met den wonderschotel in verband wordt gebracht, n.l. de
speer, waarvan steeds bloed drupt. Ook hierin hebben we een Keltisch
motief te zien ; 't is n.l. het wapen, de wraakspeer, waarmee de gehate
Angelsaksen zouden verdreven worden; een oude profetie luidde : „dat
rike van Logres ('t land der Angelsaksen) sal bi den spere sijn testoort".
Later is die speer eveneens gekerstend : 't is de lans geworden, waarmee de
Romeinsche soldaat Longinus den gekruisten Christus in de zijde stak.
Geen geestelijken, maar Keltische Christenen, religieuze leeken, hebben
de legenden van het graal tot ontwikkeling gebracht, onafhankelijk van het
Roomsche dogma; de kerk van Rome heeft er dan ook nooit iets van willen
weten. De geheimen van het graal mag slechts hij leeren kennen, die door
God is uitverkoren om het te bewaken ; zelfs de ridders die op de graalburcht wonen en den graaldienst verrichten, zijn in zijn geheimen niet
ingewijd i).
Josef van Arimathea is de eerste bezitter van het graal geweest. Van hem
wordt verhaald, dat hij, na zijn verlossing door keizer Titus met een kleine
schare is uitgetrokken om aan de heidenen in het Oosten het Christendom te
brengen; op zijn tochten voerde hij het heilige voorwerp in een relikwieenschrijn mede. Toen ze eens door honger werden gekweld, bad Jozef om
uitkomst, waarop hem van God het antwoord gewerd, dat hij het graal
ongedekt op een tafel moest zetten, waaraan alien moesten plaats nemen als
aan den avondmaalsdisch; een zetel, de plaats van Christus, mocht niet
worden ingenomen. Bij die gelegenheid heeft de eerste wonderbare spijziging plaats gevonden.
Toen Jozef zijn einde voelde naderen, zond hij zijn zwager Bron met
enkele vOlgelingen naar Brittannie, om er de leer van Christus te prediken
Een zoon van Bron, Alein geheeten — soms wordt ook Pelles als zoon
van Bron genoemd — kwam daar aan het hof van koning Uter Pendragon,
den vader van Artur ; de ziener Merlijn stichtte toen, naar het voorbeeld
van de avondmaalstafel en den graaldisch de beroemde „tafelronde", waartoe alleen de voortreffelijkste ridders werden toegelaten. Aan de tafel moest
plaats ledig blijven, het „vreselike sitten" ; die lien zetel innam
altijd
zonder door God te zijn uitverkoren, zou het met den dood bekoopen.
Van Galadd, Pelles' zoon — ook beet hij wel een latere nakomeling —

een

1) Zie Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I) blz. : Galadt.
2) Deze Bron had den bijnaam van „Rijke visscher" gekregen, omdat hij een
visch gevangen had, die bij den eersten graaldienst naast het graal op de tafel
werd gezet. Men bedenke, dat de visch een overoud symbool is van Christus : de
beginletters van de Grieksche woorden 'Incas X,1016; 6soi 17i6; Zwq, (d. i. Jezus
Christus Gods Zoon de Redder) : I. CH. TH. U. S. vormen het Grieksche woord
igt5s : Visch. Zoo werd een visch een geheim herkenningsteeken voor de Christenen in de eerste eeuwen onzer jaartelling.
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wordt verhaald dat hij ongedeerd den gevaarlijken zetel heeft ingenomen.
Het Graal was inmiddels na de kerstening der Britten naar een onbekend
oord gevoerd, waar het op de graalburcht bewaard werd en onder de hoede
stond van den graalkoning, die in de romans als ziek of gewond wordt
voorgesteld 1). De ridders der tafelronde nu stelden zich ten doel, het graal
te zoeken, Galadd is de uitverkorene geweest, die het vond, waarna de
koning van zijn wonden genas 2). In andere romans en wel in de oudste
wordt Perchevael (Parsifal) als de eerste Graalkoning genoemd.
De eerste van de verschillende graalromans is geschreven door den Franschen dichter Robert de Borron, naar wiens werk (in proza geschreven)
Maerlant zijn Historie van den Grale en Merlins boeck dichtte. Een der beroemdste is Li conies del graal, het laatste meesterwerk van Chrestien de
Troyes, waarin Perceval als vinder van het graal genoemd wordt. Het is
onvoltooid gebleven en door latere dichters voortgezet. De middelnederlandsche bewerking van een episode uit Chrestiens Perceval, n.l. de avonturen van Walewein, vomit een deel van den zoogenaamden Roman van
Lancelot, een compilatiewerk van reusachtigen omvang, dat uit vertalingen
van verschillende romans is samengesteld 3).
De bloeitijd der ridderpoezie is de 13de eeuw geweest, daarna kwam zij
in verval. De maatschappelijke verhoudingen wijzigden zich, vooral door
de opkomst van den burgerstand en de toenemende macht der gemeenten.
De „poorters" stelden in andere dingen belang dan de fantastische „fabelen
ende boerden" der romans, die zij onnutte leugens achtten. Wel wordt in
de „sproken" van burgerlijke dichters vaak verteld van ridders en jonkvrouwen, wel is de stof dier verhalen dikwijls geput uit dezelfde bronnen,
die de ridderlijke trouveres ten dienste hadden gestaan, maar echte ridderpodzie zijn die vertellingen toch niet. De geest was anders. De stof werd
of gekozen om als ontspanningslectuur te dienen voor de burgers, — zooals
in de talrijke volksboeken of om tot leering te strekken. Het bekende
werk Der minnen Loep (loop) van Dirc Potter bevat b.v. een aantal verhalen,
die bij de ridderromantiek zijn te rangschikken 4), maar het worden bij hem
1) We hebben hier een herinnering aan oude bij de Kelten veel voorkomende
verlossingssagen: een koning op een betooverd kasteel verbeidt zijn verlossing;
alleen een uitverkoren, alien overtreffend jongeling is geroepen, die te volbrengen,
waarvoor hem een schat als loon ten deel valt.
2) Zie Nieuwe Bundel III, (Zeven Eeuwen I) blz. 14-18.
3) Van de middelnederlandsche Arturromans zijn verder nog te noemen de
romans van Walewein door Penninc en Pieter Vostaert, van F e r g u u t en
van Moriae n. Van den eigenlij ken roman van Percevael is in onze taal niets
bekend.
4) Zie de opmerking op blz. 23.
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„exempelen", waat van de didactische bedoeling niet te miskennen valt.
Ridderlijke stof is ook verwerkt in de bekende abele spelen 1) Esmoreit,
Lanseloot 2) en Gloriant, doch aan den stip. en de bewerking is te zien, dat
ze door burgerlijke dichters voor de burgerij geschreven zijn. Trouwens,
dat andere denkbeelden dan die der ridders de wereld gingen beheerschen,
blijkt uit den geheelen tijdgeest. Het verval van den adel, zoowel ekonomisch als op het gebied van het krijgswezen, heeft den ondergang der
ridderpoezie ten gevolge gehad. Duidelijk blijkt dit ook uit de voortzetting
van den Roman de la Rose van Guillaume de Lorris. Deze jonge ridder had
ca. 1240 een allegorischen liefdesroman gedicht, echt ridderlijk van toon
en geest, een middeleeuwsche ars amandi, maar zijn werk was onvoltooid
gebleven. Ongeveer 40 jaren later heeft Jean de Meun den roman voleindigd
door er nog 18000 verzen bij te dichten, welke voortzetting echter een
geheel ander karakter vertoont dan het eerste stuk. Jean de Meun toch was
een geleerde, een voorlooper van het humanisme. Hij geeft ellenlange citaten
uit idassieke en middeleeuwsche auteurs, hij onderwijst en moraliseert. De
romantische onnatuur en het gekunstelde der ridderpoezie valt hij aan in
den naam van het verstand en de waarheid. Hij is de vertegenwoordiger
van de burgerij, wars van de verminking der natuur door adellijke opvattingen en conventies. „Laat ons menschen zijn," is zijn leer, „natuurlijk en
waar, en de werkelijkheid nemen zooals zij is." Als kunstwerk is het gedicht
van Jean de Meun met zijn uitgesponnen allegorieen van geen beteekenis,
doch het is belangrijk als getuigenis van den veranderden tijdgeest, die in
het humanisme weldra tot uiting zou komen. In verschillende talen is het
overgezet; in de onze omstreeks 1300 onder den titel Die Rose door Hein
van Aken, parochiaan te Cortbeke bij Leuven.
Als nabloei der ridderpoezie komen nog in de 15de eeuw de zeer avontuurlijke Spaansche Amadis-romans, zoo genoemd naar den held Amadis
van Gaule, waarin nog eenmaal alle lievelingsmotieven der vroegere romans
verwerkt zijn. Maar daarmede was het ook uit. Zooals de ridderlijke politiek
der Bourgondische hertogen, aan wier hof men in de 15de eeuw de idealen
der tafelronde opnieuw trachtte te verwezenlijken, onder moest doen voor
de burgerlijke staatkunde van Lodewijk XI, heeft de ridderpoezie het veld
moeten ruimen voor de moraliseerende kunst der naar waarheid strevende
burgerklasse, die een nieuwen tijd inluidde.
Tegelijk met de middeleeuwen is het ridderwezen ten grave gedaald.
Beurtelings scherp of plomp werden de oude idealen geparodieerd en aangevallen, het geestigst in Cervantes' beroemden roman Don Quichot. De
1) Abele spelen : ernstige stukken, zoogenoemd in tegenstelling met de sotternijen of cluchten.
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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„dolende ridder" wordt hierin tot een kostelijk spotbeeld, maar — want
een groote geest als Cervantes voelt dieper dan de massa — tevens tot een
echt tragische figuur : de idealist, strijdende tegen platte alledaagschheid,
welke hij miskent en slechts ziet, zooals zijn verbeelding haar omschept en
kleurt, maar die hem ruw en onbarmhartig telkens tot de werkelijkheid
terug roept. Achter Cervantes' spot schuilt zijn liefde en bewondering voor
den waren ridder, den drager der idealen van moed en zelfverloochening,
van eer en hoffelijkheid, van vlekkelooze trouw en innige vroomheid. Deze
idealen zijn het ook, die aan het einde der 18de eeuw, de wereld hebben
bevrijd van de kluisters der dorre verstandelijkheid, waarin de „Rede" den
geest had geboeid.

Stroomingen en Gestalten.

3

GEESTELIJKE POEZIE
i, de bespreking der ridderpoezie is reeds opgemerkt, dat het Christendom grooten invloed op het middeleeuwsche denken, dus ook op de
literatuur, heeft uitgeoefend. Vroomheid was een der voornaamste
eigenschappen van den ridder 1), vroomheid kenmerkte evenzeer den burger : de didaktische kunst der burgerij is geheel doortrokken van een Christelijken geest. Dit is alleszins verklaarbaar, immers de geestelijkheid was
in de middeleeuwen de beschaafdste stand; de wetenschap en de kunst
bloeiden in de kloosters en de schrijvers, zelfs van zuiver wereldlijke werken,
waren dikwijls geestelijken 2) of stonden tot de geestelijkheid in betrekking.
De grenslijn tusschen wereldlijke en geestelijke poezie is dan ook niet scherp
te trekken; veel werk b.v. van zoogenaamde „burgerlijke" dichters als
Jacob van Maerlant is stichtelijk van inhoud. Toch is men gewoon, een
groep van dicht- en prozawerk als „geestelijke kunst" te bestempelen en
wel zulke werken, die door geestelijken alleen tot leering en stichting geschreven zijn, zooals verhalen uit den bijbel, geschiedenissen van heiligen
en martelaren, wondervertellingen en vrome bespiegelingen.
De geest die uit al deze werken spreekt, is die van oprechte vroomheid,
eerbied voor het heilige en vrees voor de verdoemenis. Meestal is die
geestelijke poezie echte volkskunst, dikwijls zelfs nog dan, wanneer zij de
uiting is van het diepe gevoelsleven van den mysticus ; soms echter staat
ze onder den invloed van de middeleeuwsche wijsbegeerte, de scholastiek.
Sterk is die invloed op de kunst niet geweest, doch daar het middeleeuwsche
denken geheel door de scholastiek beheerscht wordt, vinde een enkel woord
over dit wijsgeerig stelsel bier zijn plaats.
S cholas tici (van scola : school) was oorspronkelijk de naam van de
leeraren in de „zeven vrije kunsten" 3) aan de door Karel den Groote gestichte kloosterscholen; later werd het de benaming van de theologische
philosophen, vooral aan de groote universiteiten van Parijs en Oxford.
Tegenwoordig bedoelt men met scholastiek de in de middeleeuwen heerschende richting der philosophie, zooals die geleerd werd door verschillende
bekende theologen, onder wie Albertus Magnus van Keulen een der voornaamste is. 't Meest bekend is echter zijn leerling, Thomas van Aquino
(ca. 1225-1274), die reeds ongeveer 50 jaar na zijn dood heilig verklaard
en in 1880 door den paus tot patroon van alle Christelijke scholen verheven
is. Een bepaalde richting der scholastiek wordt zelfs naar hem wijsbegeerte
van Thomas van Aquino genoemd. Het eerste kenmerk van de scholastiek
is het autoriteitsgeloof, het onvoorwaardelijk aannemen van verschillende

B

1) Zelfs van een edelman als de door den keizer verbannen en toen roofridder
geworden Elegast. Zie Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I) blz. 5, 1 ste kolom.
2) B.v. naar alle waarschijnlijkheid Willem, een der dichters van den Reinaert.
N.1. grammatica, arithmetica, geometric, muziek, astronomic, dialectics,
rhetorica.
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leerstellingen (dogma's). Voor de theologie golden als zoodanig de bijbel
en de kerkvaders, voor de wereldlijke wetenschappen de geschriften van
Aristoteles. Voornamelijk door de Arabische wijsgeeren (b.v. Averrods)
was men tot een eenigszins vollediger, al bleef het dan ook een zeer gebrekkige, kennis van de werken van den Griekschen philosoof gekomen
en alles wat hij, vooral in zijn Physika en Metaphysika, leerde, werd als
onomstootelijke waarheid aanvaard. Het doel van de scholastiek nu was :
de gronden van het geloof met de wetenschap in overeenstemming te brengen; door verstandelijke redeneering te bewivn, wat de kerk leerde. De
voornaamste leerstukken der kerk : de schepping der wereld uit het niet,
de zondenval, de onbevlekte ontvangenis, de twee naturen (God en mensch)
in Christus, de opstanding, kortom alles wat wonderbaarlijk is, trachtte men
door redeneering voor het verstand aannemelijk te maken, en diarvoor
werd Aristoteles gebruikt. Men maakte allerlei fijne onderscheidingen en
gewaagde gevolgtrekkingen om de gedachten van Aristoteles in overeenstemming te brengen met de Heilige Schrift of de kerkvaders. Daarvoor
waren vaak zeer scherpzinnige bewijsvoeringen noodig, die dikwijls tot
spitsvondigheden en haarkloverijen voerden. Zoo ontstond de middeleeuwsche redeneerkunst of dialektiek, werkende met syllogismen (sluitredenen), b.v. in dezen geest : in de natuur zien we veel wonderbaarlijks,
wat we echter aannemen moeten, omdat we het zien; de wonderen in den
bijbel begrijpen we evenmin; dus moeten we ze ook gelooven. Aristoteles
en Plinius vertellen o. a. van een visch die een schip onbeweeglijk op zijn
plaats kon doen blijven, eenvoudig door er aan vast te kleven. Welnu, zegt
Jacob van Maerlant:
„Welc soude hem wiseliker denken dan,"
dat Jezus Lazarus opwekte uit den dood, dat hij zelf uit het graf is verrezen,
enz. enz. of dat
„So een vischekijn halfs voets lanc
Een scip (kan) houden aen siren dam*
*tegen zijn wil
Dat het allene daer an cleeft
Men ziet het : vrij onderzoek, voortbouwend op de onbevooroordeelde
waarneming der verschijnselen om daaruit tot de algemeene wet te besluiten,
de scholastici kenden het niet; integendeel, het verschijnsel werd gebruikt
om de waarheid der stelling te bewijzen (deductieve methode).
Tot zuiver wetenschappelijke resultaten op het gebied van de natuurverschijnselen kon de scholastiek dus nooit komen; toch zou men verkeerd
oordeelen, als men meende dat alle scholastisch denken onbeholpen of
1)

Maerlant Naturen Bloeme V vs. 417-421.
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kinderlijk was : voor de logica der middeleeuwsche schoolsche wijsgeeren
moet men eerbied hebben.
Op het geloof van de groote menigte heeft de scholastiek weinig of geen
invloed gehad; vandaar dan ook dat er in de poezie, die voor het yolk geschreven is, zoo goed als nets van te merken valt. Wel echter in de werken
van die dichters, welke tevens tot de denkers van hun tijd behoorden, zooals
b.v. de groote Florentijn Dante en bij ons Jacob van Maerlant. Gedichten
als Maerlants Van der Drievoudechede (een bespiegeling over de drieeenheid),
Ene disputacie van onser Vrouwen ende van den heiligen cruce (de vraag besprekend
aan wie we het meest te danken hebben : aan Maria, die den verlosser heeft
gebaard, of aan het kruis, waaraan hij voor ons gestorven is) en dergelijke,
moeten, schoon Maerlant eigenlijk meer mysticus dan scholasticus was, in
het licht van de scholastiek worden beschouwd. Ook de Divina Comedia,
want Dante was in zijn denken volkomen een discipel van de wetenschap
zijns tijds ; dock zoowel de groote Italiaansche ziener als de Vlaamsche
burgerlijke dichter helden over tot die andere leer, waarvan de geest van
het middeleeuwsche Christendom vervuld is : de mystiek. Juist doordat zij
dichters waren, want, was het denken in hun dagen in de banden van de
scholastiek gekneld, gevoel en verbeelding waren mystisch.
't Woord my s tiek is Grieksch. In het godsdienstige leven der oude
Grieken namen de zoogenaamde mysterien een belangrijke plaats in.
't Waren geheime godsdienstige feesten en plechtigheden, ter eere van de
eene of andere godheid; vooral de Eleusjsche mysterien van Demeter en
die van Dionysos (Bakchos) zijn van groote beteekenis. Aileen ingewijden
mochten er aan deelnemen en van de Grieksche benaming dezer ingewijden,
n.l. „mystai" (meerv. van mystes) is het woord mystiek afkomstig. Door
zangen en dansen en allerlei ceremonien, die de zinnen en de verbeelding
prikkelden, brachten de mysten zich in een staat van godsdienstige opwinding en geestdrift (enthousiasme : vervuld zijn van de godheid), waardoor
zij zich in onmiddellijke betrekking tot de godheid voelden, en God in hen
sprak. Dit nu, het zich-een-voelen-met-God, is de grondtrek van alle mystiek
gebleven. De Grieksche wij sgeeren van de eerste eeuwen na Christus, de
z.g.n. neo-platonici, hebben een godsdienstig philosophisch stelsel opgebouwd, waarvan de mystiek de grondslag is. De hoogste trap van menschelijke volmaking was volgens hen het geestelijk aanschouwen der Godheid,
maar daaraan ging vooraf een verkeeren met bovenzinnelijke wezens, die
zich door orakels, visioenen en andere bovennatuurlijke uitingen aan den
mensch openbaarden 1). De ziel van den mensch was een deel van de God1
(geb. 205 n. Chr.), een der beroemdste neo-platonici zegt: De
)

weg om weer tot God te komen is niet het denken of de logische bewijsvoering,
maar de intuitie van en de ineensmelting met de Godheid in den toestand van
de heilige verrukking.
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held, die zij zich voorstelden als de oneindige macht uit welke alles voortkomt en die in alles aanwezig was, maar zij was gebonden aan de onvolmaakte materie, waarvan zij zich moest trachten los te maken om zich in
het rijk der geesten te kunnen verheffen Deze zelfde gedachten vinden
we terug in de Christelijke mystiek van de middeleeuwen, alleen met dit
verschil, dat de pantheistische trek (alles is God), die met de grondgedachte
van de kerk in strijd was, er — schoon niet geheel — uit verdwijnt. In
tegenoverstelling met de scholastici hechten de mystieken de grootste waarde aan de gemeenschap met God, waartoe het geloof en de liefde den vromen
mensch kan brengen. Naast en tegenover den heiligen Thomas (Thomas
van Aquino), den scholasticus, staat de heilige Bernardus (Bernard van
Clairvaux), de mysticus, waaruit blijkt dat de kerk ook aan zijn leer haar
hooge wijding gaf. Alles echter wat de mystieken leerden — vooral die uit
de laatste jaren van de middeleeuwen — werd niet door de kerk goedgekeurd, doch meermalen als kettersch veroordeeld. Begrijpelijk is dit zeker,
want — zoo redeneerden de mystici — tot de volmaakte kennis komt men
niet door waarnemen, noch door redeneeren; men kan God niet „begrijpen" ;
alleen intuitie, gevoel en inkeer tot zich zelf, kunnen den mensch de groote
mysterien ontsluieren en hem nader brengen tot God. Tot een „godscouwende leven", komt alleen de „ynnighe mensche, lien God ute sire vriheit
verkiezen ende verheffen wilt tot eenen overwezenliken (bovenzinnelijk)
scouwene in godliken lichte... Dit scouwen set ons in puerheit ende in
louterheit boven al onse verstaen, want het is ene sonderlinge chierheit
(schoonheid, vreugde, genot) ende ene hemelsche crone, ende daertoe een
ewich loen alre doghede ende alles levens. Ende hiertoe en mach niemen
comen overmits const ofte subtylheit, noch met gheenre oefeninghen; maar
lien God in sinen gheeste verenighen wilt, ende met hem selven (door
zichzelf) verclaren, hi mach Gode bescouwen ende nieman meer" 2). Deze
zalige verrukking wordt dus alleen geschonken door de goddelijke genade ;
zij geeft het inzicht, het innerlijk licht. Dit nu is eigenlijk kettersch, want
men zoekt God en zijn zaligheid buiten de priesters om, zonder bemiddeling
der alleen zaligmakende kerk. Ruusbroec, en vele mystici met hem, wilde
dit zelf niet erkennen; hij heeft zich altijd een trouw zoon der kerk genoemd,
doch dat zijn denkbeelden en die van zijn geestverwanten invloed gehad
hebben op de Hervorming, die in de volgende eeuw de groote scheuring
1) Vergelijk met deze gedachte Vondels Uitvaert van Maria van den Vondel
(N. B. III, Zeven Eeuwen I) en de mystieke poezie van Jan Luyken (N. B. III,
Zeven Eeuwen I).
2) Jan van Ruusbroec : Die chierheit der gheesteleker brulocht. Zie N. B. III,
(Zeven Eeuwen I). Ruusbroec, onze beroemdste mysticus, (14de eeuw) was
prior van het klooster Groenendaal in het Sonienbosch bij Brussel. Hij stond
onder den invloed van Duitsche mystici, Eckhardt en Tauler.
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in de Christenheid zou brengen, is duidelijk; immers de reformatie, die den
vollen nadruk legt op de goddelijke genade, en leert dat alle menschen
in zonden geboren en dus verdoemd zijn en alleen door het geloof, dat
God naar zijn souvereinen wil aan zijn uitverkorenen schenkt, behouden
kunnen worden (leer der uitverkiezing, praedestinatie), is in haar wezen
mystiek.
Van den allergrootsten invloed is de mystiek geweest op het geheele
geestelijk leven der middeleeuwen. In de eerste plaats bevorderde de toestand van afzondering, waarin de geestelijke broeders en zusters in de kloosters verkeerden, een zich overgeven aan vrome bespiegelingen, een inkeeren
tot zich zelf, dat den geest in een staat van ontrukt-zijn aan het aardsche
brengen kon en vrome visioenen schonk van engelen en heiligen. Onthouding van alle wereldsche genietingen en zelfkastijding waren de middelen
om daartoe te geraken, want de wereld, de materie, was het domein van
den satan, wien dus ook ons lijf behoorde; Christus was de koning in het
gebied van den geest. Los te worden van de wereld, het vleesch te dooden,
was dus het middel om aan den duivel te ontkomen en op te stijgen in het
schitterende licht van Jezus' rijk. „Wi hebben," zegt Ruusbroec, „drie
moghende wedersaken (vijanden), die ons becoren ende aenvechten in alien
tiden, ende in alien staden ende in menigher manieren. Eest dat wi met
enighen van desen drien vrede maken ende ghevolchsam sijn, soe werden
wi verwonnen, want si draghen overeen (spannen samen) in alre ongeoerdentheit. Dese drie wedersaken dat is de viant (de duivel), ende de werelt,
ende onse eyghene vleesch, dat ons alre naest es, ende dicwile alre scalcst
(slecht, boos) ende alre scadelijcst; want onse veelike ghelost (dierlijke
lusten) dat sijn die wapene daer onse viande op ons mede striden" 1). Alles
wat schoon en liefelijk was, alles wat genot kon schenken, werd dus mistrouwd, immers er kon een bekoring van den duivel in schuilen. Teekenend
voor deze vrees voor den booze is het verhaal van den nachtegaal van Bazel,
dat Heinrich Heine vertelt „Im Mai 1433, zur Zeit des Koncils, ging eine
Gesellschaft Geistlicher in einem Geholze bei Basel spazieren, Pralaten und
Doktoren, Monche von allen Farben, und sie disputierten caber theologische
Streitigkeiten, und distingierten und argumentierten..., oder untersuchten,
ob Thomas von Aquino ein groszerer Philosoph sei als Bonaventura, was
weisz ich ! Aber plotzlich, mitten in ihren dogmatischen und abstrakten
Diskussionen, hielten sie inne, und blieben wie angewurzelt stehen vor
einem bliihenden Lindenbaum, worauf eine Nachtigall sasz, die in den
weichsten und zartlichsten Melodien jauchzte und schluchzte. Es ward den
gelehrten Herren dabei so wunderselig zu Mute, die warmen Fruhlingstone
drangen ihnen in die scholastisch verklausulierten Herzen, ihre Gefiihle
Chierheit der gheesteleker brulocht. Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
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erwachten aus dem dumpfen Winterschlaf, sie sahen sich an mit staunendem
Entziicken; — als endlich einer von ihnen die scharfsinnige Bemerkung
machte, dasz solches nicht mit rechten Dingen zugehe, dasz these Nachtigall
wohl ein Teufel sein konne, dasz dieser Teufel sie mit seinen holdseligen
Lauten von ihren christlichen Gesprachen abziehen und zu Wollust und
sonstig siiszen Siinden verlocken wolle, und er hub an zu exorcieren, wahrscheinlich mit der damals iiblichen Formel: adjuro te eum, qui venturus
est, judicare vivos et mortuos, etc. Bei dieser Beschworung, sagt man, babe
der Vogel geantwortet : „Ja, ich bin ein bliser Geist!" und sei lachend davon
geflogen; diejenigen aber, die seinen Gesang gehort, sollen noch selbigen
Tages erkrankt und bald darauf gestorben sein" 1). Angst, vrees voor de
zonde en voor de verdoemenis, dat is de ware gemoedstoestand van den
middeleeuwschen Christen. Bevend moet hij door 't leven gaan; geluk en
vreugde zijn strikken van den booze; leed en ongeluk voeren daarentegen
tot heerlijkheid. Hij moet der wereld afsterven om het eeuwige leven deelachtig te worden.
Tal van liederen van kloosterbroeders en -zusters, van de laatste vooral,
zijn ons overgeleverd, waarin een leven van onthouding en kastijding, de
a s k e s e, verheerlij kt wordt, maar talrij k zijn daarin ook de klachten over
de moeite die het gekost heeft, de „natuere" te overwinnen.
„Och, sterven mijnder natueren
Dat heeft mi wee ghedaen.
Ik hoep aen onzen heere
Ick sals goeden loon ontfaen.

Ic drage dat lieden verborgen
Besloten in minen gront,
Van tsavonts totten morgen
Werde ick daeraf gewont.

Die gheest en die natuere
Die striden dicwils seere.
Och, wie den strijt winnen sal,
Dat weet onse lieve heere 2).

Och minne der creatueren
Wat hebdi mi gedaen I
Om u so moet ick trueren
Ende weenen menigen traen 2).

Dergelijke klachten zijn schering en inslag in de vrome liederen van
devote zusters : het vleesch was zwak, al was de geest gewillig. Het lichaam
was het „traech eselkyn", dat „swaer om timmen" (moeielijk te temmen)
is 2); het weerbarstige Bier wordt gepaaid met beloften van overvloed en
vreugde hiernamaals, als hij zich „hier een weynich liden" (schikken) wil.
Hoe zwaar het afscheid van de wereld dikwijls viel, vertelt ons een vrome
zuster in roerende eenvoud en oprechtheid; zij is in een klooster gegaan,
waar de eerste les die zij ontving was, dat zij moest
1) Deutschland; zur Geschichte der Religion und Philosophic. In Heine's
Werke, herausgegeben von Otto F. Lachmann. Drifter Band. Seite 14.
lie N. B. III (Zeven Eeuvien) Geestelijke liederen.
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. . . . sterven leren
ende laten die creaturen of
ende keren (haer) tot onsen lieven heren.

Dan vervolgt zij in haar lied:
„Si toghen mi alle mine cleder uut,
si deden mi mijn haer afsniden,
si toghen mi aen ene mantele die was grau,
si leerden mi die orden-ghetiden.
Hoe mi doe te moede was,
dat en sal is niemant claghen
dan Jesus, die in den hoghen hemel woont,
die salt mi helpen draghen." 1)

Weerstond men echter de verleiding van den booze, overwon men de
lusten van het vleesch, dan bleef de belooning niet uit, want dan kwam.
„biwilen soete reghen inwendighes troests ende hemelsche dau godliker
soeticheyt". Dit schonk „een weeldicheit der herten ende alle der lyfliker
crafte, alsoe dat den mensche dunct dat hi omhelset si van binnen met
godliken omvanghe (omhelzing) in liefden. Dese weeldicheit... is mere...
dan al de weeldicheit die erterike gheleysten (schenken) mochte. Dan sinct
hem God in der herten... met alsoe vele vrouden (vreugde), dat dat herte
van binnen overvloyt" 2). „Orewoet" noemden de middeleeuwers dezen
toestand van extatische verrukking, waarin de visioenen kwamen, gezichten
van heiligen en engelen, maar vooral van Jezus, die door zijn liefde vergoeding schonk voor het gemis van aardsch genot.
„Soeter wijn en dranc ik niet
uut nappen noch uut glasen
als uut Jezus overroden mont,
daer mach men vroude uut halen."

lezen we in hetzelfde lied, dat hierboven is aangehaald. Voor het gevoel van
ons modernen doet dit vrij zinnelijk aan, dock het is nog niets, vergeleken
bij die andere uitingen, waarin Jezus geheel als een aardsche minnaar geteekend wordt, soms op zoo wellustige wijze, dat het ons moeite kost, dit
alles te schrijven op rekening van een hoogst naief godsbegrip en ons te
verplaatsen in den geest dier vroegere eeuwen, toen men aan zoo iets geen
aanstoot nam. Een dichteres, die geheel in visioenen leefde en daarvan zingt
in hare liederen, is b.v. Zuster Hadewijch (eind 13de eeuw), een merkwaardige kunstenares, die sommige gedichten heeft gemaakt, welke als
1) Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen) Gees/dike liederen.
2) Chierheit der gheesteleker Brulocht. N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
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voorbeelden van middeleeuwsche woordkunst van bijzondere beteekenis
zijn Haar werk is echter moeielijk te begrijpen tengevolge van de duisterheid harer mystiek, een geheel andere dan we leeren kennen in Ruusbroecs
kalm betoogend, doch tegelijk diep gevoelig proza.
Tegen het einde der middeleeuwen, in de 14de en 15de eeuw, zien we
den invloed der mystiek gaandeweg toenemen. Duitsche mystici, onder wie
Meister Eckhardt (of Eckart ; 1260-1327) een der bekendste is, hadden
gestaan aan de spits der mystieke beweging en onder Duitschen invloed
schreef ook Jan van Ruusbroec, prior van het klooster Groenendaal in het
Sonienbosch bij Brussel (1293-1381) zijn werken. Zijn geschriften kan
men tot de geleerde mystiek rekenen; 't is geen werk voor de groote massa.
Een der belangrijkste van zijn vertoogen is de reeds meermalen genoemde
Chierheit der gheesteleker bruloght. De tekst uit Mattheus Siet die Brudegom
comt, gaet ute hem te ontmoeten, neemt hij als uitgangspunt van zijn betoog.
Christus is de bruidegom, de menschelijke natuur is de bruid, die God gemaakt had naar zijn eigen beeld. Maar de duivel „ontscaecte die nature, die
bruut Gods, met valscen rade", en sedert is zij verdreven in het land der
ballingschap en in de macht van den boozen vijand 2).
Uit medelijden met zijn geliefde is God toen, als de Christus, op aarde
nedergedaald om zijn bruid weer te verlossen. In de aangehaalde woorden
van Mattheus nu, zegt Ruusbroec, leert Christus ons vier dingen. Ten eerste
zegt hij, dat we moeten zien die blind zijn, die niet widen zien, zijn allen
verdoemd : ten tweede vermeldt hij de nadering van den bruidegom : de Heiland
komt dus uit zich zelven tot ons ; ten derde vermaant hij ons, uit to gaa n ;
die zich geen moeite geven, die in ledigheid blijven zitten, zullen den verlosser niet vinden; ten vierde belooft hij ons het loon van ons streven, het
ontmoeten van den bruidegom, d. i. de vereeniging in liefde van de bruid
met haren schepper.
Hoe men nu tot dit eenworden met God (het z.g. geestelijke of mystieke
huwelijk) komen kan, langs de drie trappen van het werkende, het innige
(bespiegelende) en het overwezenlke of godschouwende leven, dit ontwikkelt de
schrijver in zijn werk, waarin veel ons treft door de waarachtige vroomheid,
het diepe gevoel, de extatische verrukkingen en de schoonheid der taal
onweerstaanbaar boeit. De indruk, dien de mystiek aangelegde bij het lezen
van Ruusbroecs bespiegelingen verkrijgt, is die welke uitgesproken wordt
in de woorden van den Pater ecstaticus 3) in het slottooneel van Goethes
Faust :
1)

Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen) Geestelike Liederen.
Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen) Chierheit der gheesteleker Brulocht.

3) Pater ecstaticus was ook de bijnaam, met welken de tijdgenooten Ruusbroec
vereerden.
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Ewiger Wonnebrand,
Gliihendes Liebeband,
Siedender Schmerz der Brust,
Schaumende Gotteslust
Pfeile, durchdringet mich,
Lanzen, bezwinget mich,
Keulen, zerschmettert mich,
Blitze, durchwettert mich!
Dasz ja das Nichtige
Alles verfliichtige,
Glanze der Dauerstern,
Ewiger Liebe Kern.

Ruusbroecs geschriften hebben grooten invloed op zijn tijdgenooten gehad. Men noemt dit nieuwe geestelijke leven de moderne devotie. Een van
de eerste vertegenwoordigers hiervan is Geert Groote van Deventer, die
naar Groenendael is getrokken en daar Ruusbroecs bezielenden invloed
onderging. Hij stichtte de Broederschap des gemeenen levens.
Naast de geleerde mystiek, die wijsgeerige systemen samenstelde, bestond
nog eene andere, welke door haar eenvoud onmiddellijk tot de massa sprak.
De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226), de stichter van de orde der
Franciscaners, die, gedachtig aan het woord dat Christus tot den rijken
jongeling sprak, zijn goederen had weggeschonken en de armoede zijn bruid
noemde, had door zijn voorbeeld en zijn geschriften reeds aangedrongen
op een werkdadig Christendom, het navolgen van den Heiland, door liefde
en goede werken. De Augustijnermonnik Thomas a Kempis (1380-1471),
leerling der Deventer school van de Broeders des gemeenen levens, schreef
in den geest van Franciscus zijn schoon en beroemd we pi - De Imitatione
Christi (Over de navolging van Christus), dat grooten invloed op de tijdgenooten heeft uitgeoefend. Predikers als in Duitschland Toh. Tauler
(1300-1361) en bij ons Pater Joh. Brugman, de beroemde volksredenaar,
leerden een navolging van Christus door daden. Deze vertegenwoordigers
van de moderne devotie waren mystici, doch duister of diepzinnig was hun
mystiek geenszins. Den weerklank ervan vindt men terug in verschillende
gedichten, door hun eenvoud echte volksliederen, als daar zijn het lied van
Des soudaens (sultans) dochterken en Heft op din cruys, min lieve bruit 2).
Brugman zelf schreef ook zulke liederen in den volkstoon, waarvan
Ic heb ghejaecht mijn leven lanc
Al om een joncfrou scone 2)
wel het bekendste is.

1) Zijn meeningen zijn evenals die van Meister Eckart door de kerk als kettersch
verworpen.
2) Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen I) Geestelike liederen.
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Machtig is de invloed der mystiek in de middeleeuwen geweest : was de
verbeelding in die tijden vooral romantisch, het gevoel was mystiek. We
hebben de uitingen ervan gezien op de literatuur, maar ook in de schilderkunst der primitieven zijn ze waar te nemen. Het sterkst echter spreekt het
mystiek gevoel tot ons uit de werken der bouwkunst. De reusachtige domkerken met hun geheimzinnig veelkleurig schemerlicht, hun heiligen-beelden met biddend gevouwen handen en devoot omhoog geslagen bilk en
hun met wierook omwaasde altaren waaraan de priesters de geheimvolle
ceremonien van de Heilige Mis verrichtten; die gotische kathedralen, waarvan alle lijnen omhoog streven, ze zijn de zuiverste uitingen van het wezen
der mystiek: het opstreven van de ziel naar het goddelijke licht.
Behalve de scholastische en mystieke kunst hebben de vrome middeleeuwers ons nog een massa geestelijke werken in dicht- en prozavorm nagelaten, die eenvoudig tot leering en stichting van het yolk geschreven zijn.
In de eerste plaats zijn daarvan te noemen groote vertellende gedichten,
dikwijls ten doel hebbende den verkeerden invloed der fantastisthe ridderromans te verzwakken. Tegenover de „favelen ende boerden" der ridderverhalen, stellen de geestelijke dichters de waarheid, sprekende uit den bijbel
en de daden der heiligen. Een van die om zoo te zeggen geestelijke romans
is o. a. Van den levene ons Heren, door een onbekenden dichter in de laatste
helft der 13de eeuwgeschreven, een werk dat in zijn onopgesmukten eenvoud
echte volkskunst is. Ook heiligenlevens werden graag verteld ; Sinte Servatius
Legende 1) van Heinric van Veldeke en Sint Franciscus leven van Jacob van
Maerlant zijn er voorbeelden van. Hendrik van Veldeke was een edelman
uit Belgisch Limburg; Veldeke heeft gelegen westelijk van het stadje Hasselt. Hij stond in nauwe betrekking tot den graaf van Looz (Loon). Op
verzoek van gravin Agnes van Loon en van heer Hessel, den koster, heeft
hij de Legende van Sint Servaes gedicht naar de Latijnsche vita (ca. 1175):
... doer der Gravinnen bede
Van Loen, sijnre lieven vrouwen,
Dies hoem bat mit trouwen,
Doer mynne, want des luste haer;
Ende her Hessel, den custenaer,
Dies heme vlitelike bat
Ende Sinte Servaes hoeftstat
Zyerde ende eernsteliken eerde.

Waarschijnlijk wilde de gravin-weduwe hiermee goed maken, wat
haar man en later haar zoon misdaan hadden tegen de nagedachtenis van
dezen Heilige. Zij hadden n.l. van verschillende dorpen cijns geeischt, die
) In nieuw-Nederlandsche verzen overgebracht door Marie Koenen.
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toekwam aan de kerk van St. Servaes te Maastricht. Tweemaal heeft de
keizer in deze zaak vonnis gewezen (eerst te Aken en later te Maastricht)
ten gunste van Sint Servaes' kerk.
Een rijke verzameling van heiligenlegenden in proza hebben we in het
Groot Passionael ofte Gulden Legende, „seer naerstelic wten Latine in duytsche
getranslateert" 1). Dergelijke wonderverhalen waren zeer in trek, vooral
zulke, waarin mirakelen verteld worden door de heilige maagd verricht.
De vereering van Maria, die aan de wereld den Verlosser had geschonken,
en die voor den mensch vergiffenis van zonden kon verwerven door hem
bij haar noon te „verbidden", was in de middeleeuwen algemeen; dikwijls
werd zij zelfs boven Christus gesteld. Veel kunstwaarde hebben die Mariamirakelen doorgaans niet; ze zijn in hooge mate nalef, wat slechts aan enkele
een zekere bekoring geeft 2) en hebben meestal ten doel te leeren, dat de
zwaarste zonden door voorspraak van de moeder Gods vergeven worden,
als men maar dagelijks het „Ave Maria" bidt.
De strijd van duivelen en engelen om de ziel van een gestorvene, die om
zijne zonden ter helle gesleept wordt, maar door de voorbede van Maria
ten slotte toch ten hemel opstijgen mag, is een meermalen voorkomend
onderwerp 3).
Onder al de verhalen van wonderen door de Heilige Maagd verricht, zijn
een paar gedichten te noemen van grooter beteekenis, n.l. de Legende van
Theophilus en de Sproke van Beatgs. Het eerste vertelt van een vromen geleerde, den raadsman van een bisschop, wiens opvolger hij niet worden wil,
omdat hij zich die eer niet waardig acht. „Quade tonghen" belasteren hem
bij den nieuwen bisschop, die hem dientengevolge beleedigt en verjaagt.
Dan ontwaakt de eerzucht bij Theophilus, welke hem — op raad van een
Jood er toe brengt, zijn ziel aan den duivel te verkoopen, opdat deze
hem helpen zal, de verloren gunst te herwinnen. Een contract wordt geschreven, waarin hij zich „eeuwelijc vri eyghen" van den satan verklaart.
Spoedig daarop komt het berouw en veertig dagen brengt hij door met
weenen, bidden en vasten. Voortdurend smeekt hij Maria om hulp en eindelijk verhoort ze'zijn smeeken; zij haalt voor hem „den brief lien hij den
viant ghescreven" had, uit de hel terug. Nu biecht hij zijn zonden, de
bisschop maakt het mirakel openbaar en Theophilus sterft na weinige dagen.
1)Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen I) De opgenomen legende van St. Christophorus
verheerlijkt niet de askese, doch legt den nadruk op het „Bid en werk" ; die zich
nuttig maakt voor zijn medemenschen, zal God evenzeer vinden als de kluizenaar.
2) Zie b.v. N. B. III, (Zeven Eeuwen I). Exempel van enen ridder die verarmt
wert en Om die onreynicheyt des vac's.
Dit middeleeuwsche motief is ook het slot van Goethes Faust; het is door
den grooten kunstenaar gelouterd tot een tafereel van de hoogste mystieke
schoonheid.
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Verhalen, waarin van een contract met den duivel gesproken wordt, zijn
in de mirakelen en exempelen zeer algemeen; 't is o. a. ook het motief van
de Faustsage der 16de eeuw, die door den Engelschen dichter Christopher
Marlowe (1564-1593) in dramatischen vorm is gegoten I-) en Goethe de
stof heeft geleverd voor zijn beroemd meesterwerk.
De Sproke van Beatrys 2) is het door innigheid, eenvoud en zuiverheid van
teekening ontroerende verhaal van een jonge kloosterzuster van adellijken
huize, die gedreven door wereldsche liefde, het klooster ontvlucht. Gestreden heeft ze tegen haar hartstocht, ze heeft gebeden om sterkte, maar
vergeefs, want
„die duvel (die) altoos begheert,
Den mensch te becoorne ende niet en cesseert
Dach ende nacht, spade ende vroe"

had haar te vast in zijn macht. Hij bekoorde haar met „vleescheliker sonde,
dat si sterven waende", en in een oogenblik van zwakheid zendt zij een
bode naar den jongeling dien zij lief heeft „oetmoedelijc met enen brieve".
Geen plotseling oplaaiende passie was het, die zij te bestrijden had, doch
een innige liefde van jaren lang
„Sint dat si out waren . XII . jaer,
Dwanc die minne dese twee,
Dat si dogheden menich wee."

Nadat zij eerst nog haar plichten als kosteres nauwgezet vervuld en tot
God en Maria gebeden heeft, legt ze haar nonnenkleed af, hangt de sleutels
van de sacristie voor het Lieve-Vrouwebeeld waarvoor zij gewoon was,
haar devotie te verrichten en verlaat dan in den nacht heimelijk het klooster
om met haren „jonchere" lief en leed, „'t suete metten suren" te deelen.
Zij weet, dat zij een zware zonde begaat, en ook dat „die vaert haer rouwen
sal", want „die werelt hout soe cleine trouwe" ; zij gelijkt den bedrieglijken koopman, die gouden ringen zegt te verkoopen, maar waardeloos
metaal geeft.
Schoone kleederen, geld en kostbaarheden heeft haar minnaar meegenomen en daarmede begeven zij zich naar een verre stad, waar zij zeven
jaar samen leven — van een huwelijk kan voor de weggeloopen non geen
sprake zijn. Dan komt de armoede; de man breekt zijn trouw, keert terug
naar zijn land en laat haar achter met twee kinderen. Werken kan zij niet,
en de nood dwingt haar, in een zondig leven te gaan om brood te verdienen
voor haar „twee jonghere, dat si niet en sterven van honghere". Zeven jaren
lang blijft zij in dat onreine leven, tot zij zoozeer walgt van zich zelf, dat
1) In Nederlandsche verzen overgebracht door Albert Verwey.
2) Zie N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
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zij liever haar hoofd zou laten afslaan, dan nog langer te zondigen „als si
plach". Bedelend trekt zij nu het land door en komt op haar zwerftochten
in de buurt van haar klooster. Zij vindt een nachtverblijf bij een oude
vrouw, die haar heele leven daar gewoond heeft. Op de vraag van de
zwervelinge, of haar gastvrouw niets weet van een weggeloopen non, de
„costerinne" van het klooster, die veertien jaar geleden gevlucht is, antwoordt de weduwe verontwaardigd, dat dit lasterpraatjes zijn, want dat de
kosteres de vroomste van alle zusters is. Beatrijs wil weten, hoe zij dan
heet en vemeemt nu haar eigen naam.
„Doers wiste si wel, dat si haer meende.
Ay Godl hoe si snachs weende
Heimelike voer haer bedde."
In een vurig gebed smeekt ze Maria om uitkomst, en deze zendt nu drie
nachten achtereen een engel tot haar, die haar beveelt, in het klooster te
gaan. Niemand zal weten dat zij ooit weg geweest is, want
„Maria hadde ghedient voor hare
Ghelijc oft sijt selve ware."
Zij laat nu haar kinderen, die ze anders niet zou verlaten hebben „om
al 't goet dat Rome heeft binnen" bij de weduwe achter. Bij nacht naar het
klooster teruggekeerd, vindt zij de poort geopend en alles, zooals het haar
in het visioen was aangezegd; zij verricht weer haar nederige plichten als
dienende zuster en in het stille klooster vindt ze rust na al haar leed. Innig
stijgt haar dankgebed tot Maria, doch nog altijd drukken haar heur zonden,
die door God niet vergeven kunnen worden, daar zij ze nooit heeft gebiecht.
Voor een abt, die het klooster komt bezoeken, spreekt ze eindelijk —
ondanks de verleiding van den duivel die haar met valsche schaamte „becoort" — haar biecht uit en deze vrome vader geeft haar absolutie. Het
wonder mag echter niet verzwegen blijven:

„Ic sal in een sermoen
U biechte openbare zeggen
Ende die soe wiselike beleggen
Dat ghi ende u kinder mede
Nemmermeer, te ghere stede,
Ghenen lachter *) en zelt ghecrigen
zegt de abt tot haar en voegt er aan toe:
„Ic hope, datter noch bi sal
Menech sondare bekeren
Ende onser liever vrouwen eren."

*) smaad
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De onbekende dichter, die, zooals hij ons meedeelt, deze sproke heeft
hooren vertellen door een ouden monnik, welke ze in zijn boeken had gevonden, heeft ons een kunstwerk nagelaten, dat tot het allerbeste behoort
wat de middeleeuwen aan poezie hebben geschapen. 't Is een van de weinige
werken uit dien tijd, waarin een karakter geteekend wordt; 't treft ons door
zuivere menschelijkheid en realistische schildering, terwijl de oprechte
vroomheid en de hoogst eenvoudige verteltrant er een bekoring aan geven,
die de lezing van de sproke telkens weer tot een genot maakt 1).
Behalve al dit epische werk, dat door zijn eenvoud tot de groote massa
sprak, is uit de middeleeuwen nog een schat van geestelijke lyriek tot ons
gekomen. Een gedeelte daarvan, n.l. de mystieke liederen en de daaraan
verwante liederen van inkeer en zielestrijd, is reeds genoemd. Deze zijn
alle in meerdere of mindere mate individueel, immers de dichter of dichteres
zingt van eigen verrukking of eigen leed, doch naast deze meer persoonlijke
uitingen vinden we een rijken overvloed van echte volksiyriek.
In de eerste plaats zijn daarvan de kerstliederen te noemen; ze zijn niet
alleen het oudst, maar hebben zich ook het langst gehandhaafd : sommige
zelfs worden — schoon verbasterd — in Vlaanderen nog gezongen 2). De
feesten toch bleven en daarmede de oude gebruiken en de toepasselijke
liederen.
Reeds in de eerste eeuwen na de kerstening der Germaansche bevolking
werden er in den Kerstnacht bij het zoogenaamde „kin* wiegen" in de
kerk toepasselijke liederen gezongen, eerst in het Latijn, later ook in de
volkstaal. In enkele van de oudste gedichten wisselen zelfs Latijnsche versregels het Dietsch af, of ze hebben een refrein in de taal der kerk. Vooral
in de dagen tusschen Kerstmis en Driekoningen — den tijd van het oude
Joelfeest der heidensche Germanen — werden zulke liederen gezongen, niet
alleen door den priester en het koor, maar ook door vrome kerkgangers.
Een persoon zong dan de strofen van het eigenlijke lied en het koor viel
in met een refrein. Dikwijls was dit : Kyrie eleyson! (Heer erbarm u!), b.v. :
Nu sijt wellekome, Jesu lieven Heed
Ghi komt van also hooghe van also veer:
Nu syt wellekome van den hooghen hemel neer.
Hier al in dit aerdtrijck sijt ghi ghesien noyt meer.
Kyrie eleys I
1) Het mooi verluchte handschrift bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage.
2) Zie Stijn Streuvels' schets „Joel" uit Minnehandel. Nieuwe Bundel V(Zeven
Eeuwen III). Ook Streuvels : Het Kerstekind en Felix Timmermans': Het kindeke
Jezus in Vlaanderen en Al: de ster bleef stille staan.
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Hieruit is het woord L e y s verbasterd, waarmede zulke liederen meermalen genoemd werden. Ze waren zelden of nooit zuiver lyrisch, doch
verhalend; alles wat met de komst van den Christus op aarde in verband
stond, werd er in verteld : de boodschap van den engel aan Maria, de nederige
geboorte, het lied der engelen in 't veld van Efrata, de aanbidding der
herders, de offerande der wijzen uit het oosten, de kindermoord te Bethlehem
of de vlucht naar Egypte, leverden den dichter beurtelings de stof. De kerstliedjes zijn bekoorlijk door ontroerenden eenvoud en groote innigheid;
geen geidealiseerde voorstellingen geven ze, als we op de schilderijen der
Vlaamsche primitieven en de geschilderde kerkglazen vinden, doch aan
eigen Vlaamsche omgeving ontleende werkelijkheid. Vooral de liefde van
Maria voor haar kindje heeft de dichters menig liefelijk tafereeltje doen
teekenen met allerlei fijne realistische trekjes, zooals b.v. in dat kerstliedje
met het refrein van een wiegelied : „Ons ghenaket die avondstar" 1). Ook
wordt steeds de nadruk gelegd op de armoede en den nederigen staat van
de Heilige Familie : de koude nacht, de stal met den os en den ezel, de
schamele kleeding, de hemelsche heerlijkheid en de aardsche armoede van.
God en Jezus zijn geregeld voorkomende trekken 1). De tegenstelling tusschen de heerlijkheid desgenen, die als God de koning der hemelen is, en
zijn armoede op aarde heeft de verbeelding der eenvoudige vromen sterk
getroffen, en niet alleen die van de middeleeuwsche Christenen : ook in de
heerlijke reyen van Vondels Ghysbreght van Aemstel 1) en in zijn Kerstliederen wordt vooral de nederigheid verheerlijkt van Hem,
„Die 't aerdrijck met den hemel deckt"
doch als mensch in schamelen eenvoud heeft geleefd om ons de ootmoed
als de hoogste van alle deugden te leeren.
Evenzeer als de geboorte, heeft ook het lijden en sterven van den Heiland
krachtig tot de middeleeuwsche verbeelding gesproken; vrij veel liederen
die de kruisiging en wat er aan voorafgegaan is tot onderwerp hebben,
z.g.n. passie-liederen, zijn ons bewaard gebleven. Soms bevatten ze nets
anders dan een eenvoudige weergeving van het bijbelverhaal 1), over andere
ligt een waas van mystiek. Het Paaschfeest viel samen met de oude heidensche lentefeesten en herinneringen daaraan zijn in de liederen nog te bemerken : ze ademen de stemming van de lente, van het ontwaken der natuur,
als de bloemekens weer bloeien, de minnaar den meiboom plant voor zijn
geliefde en de nachtegaal zingt in den hagedoorn. Het kruishout wordt nu
de Meiboom, door God voor zijn geliefde (de ziel) geplant en Christus is
beurtelings de minnaar of de „fiere nachtegale", die het lied der liefde, de
zeven kruiswoorden, zingt 1).
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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Moeielijk te scheiden van de mystieke podzie zijn ook de liederen, waarin
gesproken wordt van de „vier utersten", d. w. z. datgene wat ons na ons
leven wacht dood, oordeel, hel en hemel; ze teekenen ons wat de dichter
in visioenen ziet. Vooral de heerlijke schoonheid des hemels wordt meermalen bezongen ').
Dat er bovendien nog liederen zijn, die den lof zongen van de heiligen,
maar voornamelijk van Maria, is begrijpelijk ; bij de heiligenvereering en
den Maria-dienst valt niet anders te verwachten. Het fraaie lied met den
aanhef
„God groet u, suver bloeme,
Maria, maget fijn"
is er een voorbeeld van en ook het reeds aangehaalde gedicht van Pater
Brugman 1) is een Marialied.
Een geheel afzonderlijke groep van religieuze kunst voor het yolk hebben
we in de geestelijke dramatische werken, mysterie-spelen, mirakel-spelen
en moraliteiten. Het kerkelijk drama is voortgekomen uit den liturgischen
dienst en zijn oorsprong klimt waarschijnlijk reeds op tot de eerste eeuwen
na de invoering van het Christendom in deze streken. De kerstening der
heidensche bevolking is een langdurig proces geweest; de gehechtheid aan
het oude geloof, aan plechtigheden en feesten, is maar niet zoo in eens
verdwenen en -moral tegenover den geest van het Christendom, den geest
van liefde, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid, ideal .' zoo geheel
anders dan de verheerlijking van kracht en strijdlust in den dienst van
Wodan en Thor, stonden de krijgshaftige Germanen volkomen vreemd.
Allerlei middelen, o. a. het geven van een Christelijk karakter aan de heidensche feesten, werden daarom door de priesters aangewend, om het yolk
nader te brengen tot de leer van het evangelie. Een van die middelen was
ook, de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament in de kerk te laten plaats
hebben; men zou het een soort van aanschouwelijk onderwijs in den godsdienst kunnen noemen, wat niet overbodig was, want al dateert de verbreiding van het Christendom van de 6de en 7de eeuw, nog in de 11de en
12de, ja zelfs veel later, bleven allerlei gebruiken en herinneringen aan het
oude heidendom te bestrijden. Zoo werd b.v. in den kerstnacht de geboorte
van den heiland in de kerk vertoond; in het koor werd een but gebouwd,
de stal van Bethlehem, waarin zich Maria en Jozeph (voorgesteld door
priesters) met het kindeken bevonden; engelen (het koor) zongen het
„Gloria in excelsis Deo", de herders kwamen Gods zoon aanbidden, en
een ster, die zich langs het gewelf bewoog en boven de kribbe staan bleef,
wees de drie koningen den weg naar Bethlehem. Zulke vertooningen maak1 ) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I) Geestelijke liederen.
Stroomingen en Gestalten.
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ten den dienst in de kerk voor de groote menigte meer aanlokkelijk, wat
wel noodig was, want zelfs nog in de 12de en 13de eeuw was het yolk er
moeielijk toe te krijgen, de kerk geregeld te bezoeken. Men ging op de
Zondagen liever kijken naar de goochelaars en potsenmakers op de markt,
of gaf zich over aan vermakelijkheden, die dikwijls het karakter aannamen
van echte uitspattingen en niet zelden van heidenschen aard waren. Wel
werden daartegen door de geestelijkheid telkens strenge straffen uitgevaardigd, maar dit hielp niet; begrijpelijk is het dus, dat de priesters de menschen
op andere wijze tot kerkbezoek trachtten te brengen, om hun het geloof
te prediken, dat alleen van de verdoemenis redden kan.
De plechtige beurtzangen van de priesters, de antiphonen en responsoria,
waarbij het koor telkens inviel, hadden uit zich zelf reeds een eenigszins
dramatisch karakter. Gemakkelijk was dit te versterken door de verschillende bijbelsche personen door onderscheidene priesters te doen voorstellen,
zoodat allengs volledige drama's ontstonden, waaraan de naam mysteriespelen gegeven werd, daar zij de hooge mysterien van den godsdienst, de
vleeschwording Gods en de verlossing van het menschdom, tot onderwerp
hadden. Oorspronkelijk was de taal van deze kerkelijke tooneelstukken het
plechtige Latijn, later werd dit in de dialogen meer en meer door de landstaal
vervangen en eindelijk verdrong deze de kerktaal geheel.
Een eigenaardig element in de mysteriespelen is de zoogenaamde „duvelerije", het optreden van duivels. Dat de satan en zijn helsche dienaren
in de godsdienstige spelen een plaats kregen, is licht te begrijpen, als men
in aanmerking neemt, dat de verlossing van het menschdom uit de macht
van den booze het eigenlijke onderwerp der mysterien was. De „viant" nu,
de vorst van het rijk der duisternis, vertegenwoordigde het booze element,
de zonde, die den mensch van het rechte pad doet afdwalen. Verwant met
het begrip „kwaad" is spotternij en dwaasheid en in de latere mysteriespelen vormen de duivels meer en meer het komisch element, dat afwisseling
bracht in de plechtige ernst. Ook de beeldende kunst vermeit zich bij
voorkeur in het plat-kluchtige van de duivels.
Oorspronkelijk had de vertooning der spelen in de kerk zelf plaats, doch
toen het aantal der uitvoerenden steeds grooter werd, mede door de prachtige processies die er aan verbonden werden b.v. bij den intocht der
drie koningen verhuisde men er mee naar het kerkhof en waarschijnlijk
eindelijk zelfs naar de groote markt, het middelpunt van het stedelijk leven.
Toen waren de vertooners ook niet meer alleen priesters; men had door den
tijd de hulp van leeken ingeroepen, die zich op echt middeleeuwsche wijze
tot een soort van gilde vereenigden, de „ghesellen van den spele".
De mysteriespelen zijn in geheel West-Europa zeer algemeen geweest;
ook bier te laude zijn ze geregeld vertoond. We hebben er echter maar een
in zijn geheel over, n.l. de Eerste Bliscap van Maria, waarin de „duvelerije"
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een mime plaats inneemt en waarvan de handeling ten slotte uitloopt
op de verkondiging van de blijde boodschap door den engel Gabriel aan
de Maagd Maria. In dit werk is het voor de mysteriespelen kenmerkende
pleidooi in den hemel tusschen Gods Genade en Gerechtigheid een belangrijk gedeelte.
Een andere groep van geestelijke tooneelstukken vormen de mirakelspelen; zooals de naam aanduidt zijn het stukken, waarvan een wonder de
hoofdinhoud is. Een voorbeeld er van is het spel Van den heilighen Sacramente
van der 1Vyeuwervaert (ca. 1500), waarin ons vertoond wordt, hoe een bij
Breda in het veen gevonden hostie allerlei wonderen verricht. Twee duivels,
Sondigh Becoren en Belet van Deughden, die zonder juist komisch te zijn toch
een zekere levendigheid in het spel brengen, kunnen niet beletten dat de
hostie naar de kerk wordt gebracht.
Van weer belang is een ander mirakelspel uit denzelfden tijd n.l. Marieken
van Nimwegen, de geschiedenis van een meisje, de nicht van een pastoor te
Beek bij Nijmegen, die, als een booze tante in de stad haar nachtverblijf
weigert, door den duivel in de gedaante van een jongen man, Moenen geheeten, verleid wordt. Met haar minnaar leidt ze nu, onder den naam
Emmeken, jaren lang een vroolijk, maar zondig leven. De inkeer en het
berouw, en daarmede de redding, komen, als ze in Nimwegen op de markt
een wagenspel ziet vertoonen, dat den strijd van Maria en Masscheroen,
den „advocaat van Lucifer", om de ziel van een mensch, tot onderwerp heeft.
Dit spel van zonde en bekeering, dat verschillende levendige tooneelen
bevat, heeft kwaliteiten, die het voor een ontwikkeld publiek van den tegenwoordigen tijd nog aantrekkelijk doen zijn").
Zulk een wagenspel als we in Marieken van Nimwegen aantreffen, kwam
meermalen voor in groote optochten of ommegangen. Reeds in den heidenschen tijd werden die gehouden; met het beeld van een God of Godin, dat
voorop gedragen werd, trok men b.v. in de lente langs de velden om zegen
op den oogst of te smeeken. Later zijn deze ommegangen door Christelijke
processies vervangen; in de plaats van het afgodsbeeld kwam het kruis of
de Heilige Maagd, maar het karakter bleef hetzelfde. Nog steeds hebben
o. a. in Vlaanderen zulke ommegangen plaats ; Stijn Streuvels beschrijft er
een uitvoerig in zijn bekend werk De Vlaschaard. In die optochten door veld
en stad, waaraan later ook de gilden met hun banieren deelnamen, werden
meermalen op wagens allerlei vertooningen gegeven. Men heeft wel eens
getracht uit deze en andere oude gebruiken den oorsprong van het wereldlijk tooneel in de Middeleeuwen 2) te verklaren, doch bewijzen voor de
veronderstelde verwantschap zijn er niet. Hoe het ontstaan is, ligt in het
Eenige jaren geleden met succes opgevoerd door het Rotterdamsch Onder1
wijzerstooneelgezelschap en later meermalenvertoond. — 2) Zie b.v. de abele spelen.
)
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duister ; alleen zooveel is vrijwel zeker, dat het niet uit het kerkelijke drama
is voortgekomen.
Aan het einde der middeleeuwen ontstaat nog een derde soort van geestelijke drama's, de zoogenaamde moraliteiten of spelen van sinne. Ze werden
meestal door de rederijkers opgevoerd en hadden altijd een leerende,
gewoonlijk een godsdienstige strekking. .Een eigenaardigheid van deze
stukken is, dat ze geheel in den vorm van de allegorie zijn geschreven; de
handelende, of beter gezegd redeneerende personen, zijn geen menschen,
maar verpersoonlijkingen van abstracte begrippen, als : deugd, ware godsdienst, oprecht berouw, nijd, hoovaardij, amoureusheid, enz. De meeste
der sinnespelen hebben geen andere beteekenis, dan dat ze kenmerkend zijn
voor den geest des tijds, daar ze dikwijls godsdienstige of maatschappelijke
vraagstukken behandelden, die toenmaals — 't was de tijd, waarin de hervorming voorbereid werd en plaats had — de hoofden en harten in beroering
brachten ; de letterkundige waarde is gewoonlijk nul. Dit oordeel past echter
niet op de moraliteit getiteld : Den spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc, hoe
dat elckerlyc mensche wertgbedaecht gode rekeninghe te doen 2), waarschijnlijk door
den Diestenaar Petrus Dorland omstreeks 1480 geschreven. De Schoonheid
van dit laat middeleeuwsche werk is nog steeds in staat diepen indruk te
maken, wat bij de opvoeringen door Royaards en Verkade in denzomer
van 1907 en later door den eerstgenoemde met zijn eigen gezelschap, duidelijk gebleken is. Elckerlyc is de personificatie van den mensch; hij leidt een
vroolijk, onbezorgd leven zonder zich om God of het heil van zijn ziel te
bekommeren. Plotseling echter wordt hij door den Dood, Gods bode,
opgeroepen voor „die langhe vaert", waarvan. geen wederkeeren is ; hij
moet voor God rekenschap afleggen van zijn leven op aarde. Groot is de
ontsteltenis van Elckerlyc bij deze boodschap ; op zijn smeeken om uitstel
moet de dood een weigerend antwoord geven; slechts laat hij hem den tijd,
zich op de reis voor te bereiden, waarbij hij tevens mag trachten iemand
te vinden, die hem vergezellen wil om hem bij te staan als hij door God
ten oordeel wordt geroepen. Hij wendt zich nu achtereenvolgens tot
Gheselscap, Neve en Maghe, en 't Goet, zijn aardsche bezittingen. Allen
weigeren; 't Goet beschimpt hem zelfs en zegt dat de liefde tot geld en
goederen „een eeuwige verdoemenis" voor den mensch is, omdat hij ze
verkeerd gebruikt. Ook zijn Deucht kan hem niet helpen, want ze is te
zwak; Elckerlycs zondig leven heeft haar zoo gemaakt. Ze raadt hem echter
te gaan tot Kennisse ('t zuivere Geloof, het berouw, 't rechte inzicht), die
hem verwijst naar vrouw Biechte, die „int buys der salicheyden" (de kerk)
woont. Biechte brengt hem nu tot het belijden van zijn zonden; ze geeft hem
1) Zie bij de Burgerlijke kunst blz. 82-85.
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). Elckerlyc beteekent Iedereen.
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de „gheeselen van penitencie", waarmede hij zich kastijden moet. Na zijn
biecht is Deucht weer gezond geworden; Kennisse verwijst hem nu naar
den priester om het Sacrament en het oliesel te ontvangen. Nu is
Elckerlyc tot sterven bereid. In zijn laatste oogenblikken omgeven hem
Deucht, Kennisse, Schoonheid, Cracht, Vroescap en Vfrf sinnen ; allen, behalve
Deucht, verlaten hem achtereenvolgens; Kennisse het laatst. Als hij met een
gebed op de lippen gestorven is, zegt zij :
Hij heeft leden
Dat wij alle moeten gelden.
Die deucht sal nu haer selven melden
Voer hem, diet al ordelen sal.

Dan verneemt men de helder luidende stem van een engel, die Elckerlyc
met zijn gezellin Deucht geleiden zal naar de zaligheid des hemels.
Hoe zeer het stuk in den smaak viel, bewijst niet alleen het feit dat het
op een Landjuweel te Antwerpen in 1500 den prijs wegdroeg, maar ook
dat het tweemaal in het Latijn wend vertaald, en uit het Latijn in het Duitsch.
Deze Duitsche bewerking is weer in het Nederlandsch overgebracht
r In het jaar 1539 zijn er ter gelegenheid van een grout lancjuweel 2) (rederijkersfeest) te Gent verschillende moraliteiten opgevoerd, die de vraag
moesten beantwoorden — wel een belangrijke in lien tijd, toen de Hervorming de wereld in beroering bracht
„IF& den mensche stervende meesten
troost es ?" Die antwoorden vielen in ketterschen geest uit. Ook de moraliteit
van Elckerlyc had deze vraag tot onderwerp, doch de vroom Katholieke
dichter gaf er met voile overtuiging op ten antwoord : dat is de biecht en
de heilige sacramenten der stervenden, door den priester toegediend. Maar
in de vijftig jaren na het dichten van de Elckerlyc was er veel veranderd.
1 ) De verhouding van onzen Elckerlyc tot de Engelsche Morality of Everyman
is nog niet opgehelderd, maar veel pleit voor de prioriteit van het Nederlandsche
stuk.
2) Zie hierover Burgerlijke kunst, blz. 80.
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EN der belangrijkste cultuur-verschijnselen, zoo niet het belangrijkste
van alle, die in den groei der jonge middeleeuwsche maatschappij zijn
op te merken, is ongetwijfeld de op komst van den derden stand,
den stand der vrije burgers, die tegenover de anarchie en het ruwe geweld
van den adel de heerschappij van wet en orde hebben gesteld.
In de oude Germaansche samenleving was de stand der vrijen de talrijkste
en de voornaamste. In den loop der eeuwen veranderde echter deze toestand ;
door de onophoudelijke oorlogen groeide de macht van den adel meer en
meer en de vrijen, bevreesd voor lijf en have, stelden zich onder bescherming der edelen, waardoor zij afdaalden tot den rang van „hoorigen". De
overwonnenen werden tot slaven, „lijfeigenen" gemaakt, zoodat het aantal
„vri-eyghen mannen" in den tijd toen de kruistochten begonnen zeer was
geslonken, ja, bijna geheel dreigde te verdwijnen. De macht van den adel
was die van den usurpator, welke heerschte als een tyran en met minachting
neerzag op de onvrijen en den boerenstand als op wezens van minder
allooi 1). Langzamerhand kwam er echter verandering. De vorst werd de
natuurlijke beschermer der laaggeborenen: zij hadden immers beiden denzelfden vijand, den oppermachtigen adel. Zoo komt ongeveer in de 11de
en 12de eeuw langzaam-aan de stand der vrijen weer op; ze sluiten zich nu
aaneen en gaan als poorters of burgers in steden wonen om zich tegen de
edelen te beschermen. Den grootsten invloed op den groei van dezen derden
stand en dus tegelijk op het zelfstandig worden der steden, die van de
vorsten allerlei rechten en vrijheden (keuren) kregen, hebben de kruistochten
uitgeoefend. Talrijk toch was het aantal hoorigen en eyghenen die ter kruisvaart togen en deze keerden allen als vrije mannen terug, welke zich in de
steden vestigden, waardoor deze in aantal en macht toenamen. Zoo zien we
in de 11 de en 12de eeuw een geleidelijke omwenteling beginnen, die eindigen
zou met den ondergang van den adel, maar de vestiging van het vorstelijk
gezag en de macht der burgerij ten gevolge zou hebben. Die omwenteling
was in de 13de eeuw in haar voile kracht, om welke reden dit tijdperk als
een der belangrijkste van de geheele middeleeuwen te beschouwen is.
Zeer krachtig hebben de nieuwe beginselen zich geopenbaard in de „laghe
landen bi der see", onze Nederlandsche gewesten en vooral in Zuid-Nederland, met name in Vlaanderen. Ook in dit opzicht en niet alleen om onzen
grootschen strijd voor zelfstandigheid en vrijheid van geweten, begonnen
tegen het einde der 16de eeuw, is Nederland de bakermat der vrijheid, het
land der vrije gedachte. In Vlaanderen, het eerst en het krachtigst, zijn de
beginselen uitgesproken, die de grondslagen zijn geweest voor de maatschappij van den nieuwen tijd; daar zijn de steden gegroeid, waar de burger-

1)

Zie het Kerels-lied N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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zin de macht van den adel heeft gefnuikt .); de trotsche hallen en stadhuizen
van Brugge, Gent, Yperen, steden die den wereldhandel in handen hadden,
getuigen — of getuigden, helaas ! nog voor korten tijd — van de fiere kracht
der middeleeuwsche burgerij ; in Vlaanderen klopte in de laatste 300 jaren
der Middeleeuwen het hart van Europa.
In alle eeuwen is de kunst de spiegel geweest van den geest der tijden
en der volken; het is dus niet meer dan natuurlijk, dat zich in de 13de eeuw
in Nederland, in hoofdzaak in Vlaanderen en Brabant, een eigen nationale
kunst begint te ontwikkelen. De bouw- en schilderkunst en het kunsthandwerk moeten bier buiten beschouwing blijven, hoezeer zich juist in deze
het volkskarakter krachtig uitspreekt, doch ook de letterkunde, geschreven
in de Diets c e tale, die toen ontstaan is 2), krijgt een nationaal karakter. De ridderpoezie is internationaal: de idealen van den ridderstand
waren in geheel West-Europa dezelfde. In onze literatuur zijn de ridderromans dan ook bijna zonder uitzondering vertalingen, waarin de Nederlandsche geest zich niet uit, al moge in enkele trekjes iets eigenaardig
Nederlandsch doorschemeren. Ook de geestelijke poezie behoort aan geheel
West-Europa, immers de kerk van Rome was overal gelijk; het Latijn was
het voertuig der gedachten en daaruit werd vertaald of er ontstonden bewerkingen in den trant der Latijnsche geschriften. Tegenover deze beide
staat de P o ezie der Geme en ten als spiegel van den geest van het eigen
yolk. In haar vinden we de echte karaktertrekken van de bewoners onzer
lage landen : zij is de uiting van fiere kracht en vrijheidsliefde, wars van
onderdrukking en zich verzettend tegen aangematigd gezag ; van innige
vroomheid, maar tegelijk van vroolijke, soms tot dartele ongebondenheid
overslaande levenslust, die het jonge, forsche geslacht vermaak doet scheppen in ruwe, vaak platte scherts, doch ook in geestige spotternij en hekeling;
uit haar spreekt de liefde voor alles wat het rijke leven in al zijn verscheidenheid biedt, en de lust om dit te bespieden en weer te geven, waarbij
de zucht tot bespiegeling leering doet trekken uit wat in de werkelijkheid
valt op te merken.
Dit zijn de hoofdtrekken van onze nationale kunst, die van de 13de eeuw
tot op onzen tijd dezelfde zijn gebleven en haar een eigen karakter hebben
gegeven : geen stoute fantasie, die ten hemel voert of ter helle doet nederdalen, doch hartstochtelijke liefde voor de werkelijkheid van het leven,
„natuur, maar gezien met de oogen der liefde, waarheid, maar beschouwd
met zin voor het schoone" 3); neiging tot leering en bespiegeling, die uit
1) Wel is dit een algemeen Europeesch verschijnsel; de steden in Italie en
Frankrijk kunnen het getuigen; maar nergens zoo sterk als in de Neder-landen
treft ons het ontstaan van den zich zelf bewust geworden burgerstand.
2) Zie voor, Gesch. Ned. Taal, blz. 5 en 6. — Potgieter. Rijksmuseum.
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alles een les weet te trekken; vroomheid, vaak ontroerend door innigheid
en kracht van overtuiging, doch ook meermalen, star dogmatisch of vervallend in den preektoon; en lust tot hekeling, spot en scherts, welke laatste
echter van platheid niet altijd vrij te pleiten is.
JACOB VAN MAERLANT
Een der zuiverste vertegenwoordigers van den geest der zich bewustwordende burgerij is de West-Vlaming, Jacob van Maerlant. De hoofdindruk, lien we bij het lezen van zijn werken ontvangen is eerbied jegens
zijn voor lien tijd buitengewoon omvangrijke kennis, die hem in staat
stelde tot het schrijven van zijn groote didaktische gedichten, waardoor hij
een opvoeder en leermeester voor zijn yolk wilde zijn. Niet alleen als zoodanig moeten we hem echter beschouwen; hij is meer geweest, namelijk een
echt dichter vol geestdrift en bezieling, een stoere zoon van 't yolk, lien
we kunnen liefhebben om zijn fiere kracht en vrome ernst, en voor wien
we eerbied koesteren om den moed, waarmee hij voor zijn overtuiging
durfde uitkomen, zelfs tegenover de machtigen van zijn tijd. Het is alleszins
verklaarbaar, dat Jan van Boendale, een volgeling van den grooten meester,
hem eert als „thooft van alien Dietschen poeten", als „den vader der Dietscher dichtren algader" Maerlant is de eerste dichterfiguur in onze letteren, de eerste die voor ons staat als een persoonlijkheid, een karakter,
maar tevens als de man, in wiens werk zich de geest van zijn tijd als in een
spiegel weerkaatst 2) hij was de mond en het geweten van zijn yolk.
Van zijn leven weten we weinig. Geboren is hij omstreeks 1235, waarschijnlijk in Damme, liggende in het Vrije van Brugge (Brugsambacht),
zooals blijkt uit een plaats in Alexanders Gheesten :
Maerlant seide dat hi noit en vant
Also goet lant alse Bruxambacht.
Ic waens hem daerbi heeft gedacht,
Omdat hire in was gheboren 2).

Later is hij koster geweest van de kerk te Maerlant (een deel van het
tegenwoordige Brielle), waar hij in de heeren Albrecht van Voorne en
Nicolaes van Cats machtige beschermers had. Vermoedelijk heeft hij daar
ook den jongen graaf Floris V, als knaap, gekend. Op ruim dertigjarigen
leeftijd — waarschijnlijk in 1266 — is hij „scepenclerc" (gemeente-secretaris)
geworden in zijn geboorteplaats Damme. Waarom hij de betrekking van
1)Jan van Boendale's Lekenspiegel.
2) Prof. Dr. Jan te Winkel: Maerlants werken als spiegel van de 13de eeuw.
2) Het handschrift is ongelukkigerwijze bedorven. Inplaats van „Maerlant"
staat er „Maer" en inplaats van „goet lant" „groet lant".
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koster voor dit ambt heeft verwisseld, is niet bekend; wel is het vermoeden
uitgesproken, dat zijn heftige aanvallen op de geestelijken er de oorzaak
van geweest zijn. Omstreeks 1300 is hij te Damme overleden en aldaar in
de kerk, onder het klokkenhuis, begraven. Deze kerk is in de 19de eeuw
afgebroken en de marmeren grafzerk, waarop een lezende geleerde was
afgebeeld, is door de werklieden verhakt. Sedert 1860 staat op de markt
te Damme een standbeeld voor den grooten Middeleeuwschen dichter.
Maerlants werk is zeer omvangrijk : de gedichten, die met zekerheid aan
hem toegeschreven kunnen worden, tellen niet minder dan 230.000 verzen.
Ze zijn in drie groepen te rangschikken : ridderromans, groote leerdichten
en strophische gedichten. De eerste heeft hij geschreven tusschen zijn
twintigste en dertigste levensjaar. 't Zijn Historie van den Grale, Alexanders
Gheesten, de romanvanMeqn, de roman van Torec en de Historic van Troyen").
Moge hij al in het eerste en laatste dezer ridderverhalen getracht hebben,
zijn origineel te verbeteren door de geschiedkundige waarheid te zuiveren
van allerlei verdichtselen, het latere historische onderzoek heeft uitgemaakt,
dat hij hierin heeft gefaald. In niets staan zijn romans boven de gewone en
't is dan ook niet op deze werken, dat zijn roem berust. Later heeft hij zelf
met minachting over deze mode-literatuur der hoogere standen gesproken
en noemt hij ze „favelen ende onnutte loghene" 2), „die (hem) de lichtheit
dede maken Van der herten ende van den zinne Ende vander wereldliker
minne" 3). Toen heeft hij zich gezet tot het schrijven van zijn strophische
gedichten en groote didaktische werken. Den eersten stap op dit gebied
deed hij met zijn Heimelicheit der Heimelicheden, geschreven tot onderrichting
van een jeugdig vorst — vermoedelijk Floris V — om dezen nutte lessen
te geven in zaken van regeering. — Vervolgens dichtte hij Der Naturen
Bloeme, vertaald uit het Latijn van den Zuid-Nederlandschen geleerde
Thomas van Cantimpre, een leerling van den beroemden Albertus Magnus
van Keulen. 't Is eigenlijk een berijmd handboek der Natuurlijke Historie,
handelende over allerlei dieren, boomen, specerijen, geneeskruiden, steenen,
metalen, enz. De beschrijving der dieren en natuurvoortbrengselen is hoofdzaak, maar daarbij komen opmerkingen over hun waarde voor den mensch,
terwijl bovendien zedekundige bespiegelingen bier en daar ingevlochten
zijn.
Het derde van zijn leerdichten wordt door hem zelf nooit anders dan
Scolastica genoemd, maar is algemeen bekend onder den naam
Ook dit werk is niet oorspronkelijk, doch een vertaling van de Historia
scolastica van een tijdgenoot Petrus Comestor. De inhoud bestaat uit de
vertellingen van het Oude Testament en een overzicht der Evangelien. In
De Wrake van Jherusalem, een aanhangsel van den Rijmbijbel, verhaalt hij
1)

Zie Ridderpoezie, blz. 24. — 2) Der Naturen Bloeme. —

Rijmbijbel.
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nog de verwoesting van Jeruzalem, waarvoor hij de stof putte uit Flavius
Josephus. Enkel vertaling is Maerlants Scolastica niet; meermalen toch geeft
hij mystieke verklaringen van de bijbelverhalen vooral ter verheerlijking
van Maria, en waar de stof er aanleiding toe geeft, hekelt hij misbruiken
van de priesters of gispt hij de zeden der geestelijkheid. 't Is begrijpelijk,
dat deze daarover niet zeer gesticht was, en ook nam zij het hem kwalijk,
dat hij den bijbel voor leeken toegankelijk had gemaakt. Naar luid van een
overlevering heeft hij zich zelfs voor den paus moeten verantwoorden.
Vermoedelijk is hij echter niet naar Rome geweest, doch heeft hij zich gerechtvaardigd voor den bisschop van Utrecht, Jan van Nassau. Vast staat
n.l., dat hij na 't schrijven van zijn Rijmbijbel en voor zijn volgend werk,
St. Franciscus Leven, te Utrecht heeft vertoefd.
't Laatst genoemde gedicht is bewerkt naar het Latijn van Bonaventura,
den beroemden generaal der Franciscanerorde (ca. 1274). De figuur van den
zachtmoedigen Frans van Assisi, die ontbering en armoede boven rijkdom
en weelde verkoos en opwekte tot een werkdadig Christendom moet Maerlant wel zeer sympathiek geweest zijn. Ook hij toch noemde „passie ende
aermoede" den weg, „daer Jhesus bi (door) ten hemele vloech" (vloog). 1)
en van den rijkdom getuigt hij, dat deze, al zendt hij de ziel ook niet onvoorwaardelijk ter helle, „den mensce so blent maect, dat hi Gode niene
kent", wat de verdoemenis ten gevolge heeft. Geen wonder dus, dat hij
zich opgewekt voelde tot de beschrijving van het leven van den heiligen
Francesco, wat hem aanleiding geven kon tot _mystieke beschouwingen en
een verheerlijking van de askese.
Het laatste en omvangrijkste van Maerlants leerdichten is de Spiegel
Historiael, een bewerking van het gelijknamige Latijnsche werk van Vincentius van Beauvais (ca. 1264), den geestelijken raadsman van Lodewijk
den Heilige. Onze dichter droeg dit reuzenwerk — alleen de deelen die hij
zelf berijmde bevatten meer dan 100.000 verzen — op aan graaf Floris V.
Het is een wereldgeschiedenis, loopende van de schepping tot het jaar 1250.
Jacob heeft het echter niet voleindigd; de 1ste en 3de partie heeft hij geheel
zelf bewerkt, doch in de 4de partie is hij (na 1288) opgehouden. Hij was
toen gevorderd tot het jaar 1113. De 2de partie is later vertaald door Philip
Utenbroeke en Lodewijk van Velthem heeft het geheel voltooid. Evenmin
als in zijn andere leerdichten heeft Maerlant zich in zijn Spiegel Historiael
tot eenvoudig vertalen bepaald; herhaaldelijk gaat hij critisch te werk door
de betrouwbaarheid van zijn origineel aan andere gegevens te toetsen. Zoo
komt hij tot verschillende schiftingen en aanvullingen ongeveer 10.000
verzen zijn dan ook oorspronkelijk werk. Vooral den eersten kruistocht
heeft hij zeer uitvoerig beschreven, evenals de geschiedenis van Holland,
1) Wapene Martijn.
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waarvoor de kroniek van het klooster Egmond zijn bron was, 't zelfde
werk dat ook Melis Stoke heeft gebruikt voor zijn bekende 4mkroniek.
Door den Spiegel is Maerlant de populaire geschiedschrijver van zijn yolk
geworden, die verschillende anderen opgewekt heeft tot navolging.
De kunstwaarde der leerdichten van den vlijtigen Vlaming is niet groot,
of beter, kunstwaarde hebben ze in 't geheel niet. 't Zijn niet anders dan
berijmde studieboeken zonder wetenschappelijke beteekenis. Ons zeggen ze
niets meer; werken „voor alle tijden" zijn het in geen geval. Des te grooter
is echter hun beteekenis voor Maerlants eigen tijd. Ze gaven n.l. een overvloed van geestelijk voedsel voor de zich ontwikkelende burgerij, die dorstte
naar kennis, het krachtigste wapen in den strijd tegen de domme kracht van
den adel. Maar ook voor Maerlant als dichter zijn ze karakteristiek. Dor en
saai als wij ze vinden, zijn ze toch de producten van bezieling; we voelen
onder de kunstelooze, kalme, leerende woorden de geestdrift van den dichter, die een hartstochtelijke liefde koesterde voor waarheid, deugd en echte
vroomheid, hetzelfde wat ons zijn strophische gedichten zoo sympathiek
maakt.
In zijn leerdichten houdt de dichter zich in; hij merkt op, deelt mede,
waarschuwt, onderricht in den toon van den bezadigden opvoeder, maar in
de didaktische lyriek van zijn strophen stort hij zijn gemoed uit. Daar striemt
zijn satyre, gloeit zijn verontwaardiging en bidt zijn vrome ziel: daar is hij
in waarheid dichter. Vier van zijn strophische gedichten zijn voor de kennis
van des schrijvers karakter en meeningen vooral van belang, n.l. Wapene
Martin, Een disputacie van onser Vrouwen ende van den Heiligen Cruce, Der
Kerken C lag& en Van den Lande van °verve.

Het l'art pour l'art was in Maerlants tijd nog een onbekende leuze, het
zoeken naar schoonheid om haars zelfs wile was den Middeleeuwer vreemd;
Maerlants strophen hebben dan ook een sociale en religieuse strekking; hij
gebruikte zijn kunst als doel: bestrijding van het kwaad en verbetering van
de maatschappij. Boven alles is hij hekelaar, zedengisper. Geestige satyre
noch luchtigen of vlijmenden spot — als in den Reinaert — zal men echter
bij hem vinden : daarvoor was hij te emstig; wel echter edele verontwaardiging, maar daarnaast een hoog idealisme.
Vooral den hoogeren standen, adel en geestelijkheid, gelden zijn aanvallen. Belangrijk is in dit opzicht reeds zijn 117apene Martin, een dialoog
tusschen den dichter en diens vriend Martijn. Op ongeveer 30-jarigen leeftijd, nog voor de Heimlicheit der Heimlicheden, heeft hij dit, in kunstig gebouwde strofen geschreven, gedicht geschreven 1). Het begint met een
klacht over de verdorven maatschappij. Vrouw Eere heeft haar hof moeten
1) Zoo genoemd mar de aanvangswoorden „Wapene (Wee l) Martijn1 hoe salt
gaen?" Het rijmschema is: a a b, a a b, a a b, a a b b.

60

WAPENE MARTI JN

ontruimen, de bedriegers en vleiers die de kunst verstaan de heeren te flikflooien, worden overal goed ontvangen, maar de rechtvaardigen staan bloot
aan bespotting en knevelarij als waren ze door God verstooten. En waardoor
komt dat? Aan den adel de schuld! De „heeren" hebben de Eer verbannen;
niet deze maar het geld is het hoogste goed dat zij bejagen. Bedriegers, die
van neen ja en van ja neen maken, hebben ze tot raadslieden gekozen; deze
verduisteren de edele natuur als de nevel de zon. ZOO ver is het gekomen,
dat een woekeraar, rijk geworden door wat hij anderen ontstolen heeft,
onder de edelen gerekend wil worden : 't geld zuivert hem van alle smetten.
De slechten schijnen de uitverkorenen te zijn; 't lijkt wel, of het blinde
avontuur de wereld regeert. Laten zij zich echter voor gewaarschuwd houden! God moge al gehengen, dat de booze schatten wint en als wijs wordt
geacht, hoe hooger hij klimt, des te lager zal hij vallen in de helsche gloed,
want
„Die rechte wech ter hellen waert
Entie alre cortste vaert
Dats geluc in sonden."

en
„Sine kindere gaan te quiste *)

*) gaan verloren

Gelijc enen miste."
Dom zijn de boozen, als runderen; willens en wetens loopen ze in hun
verderf. Eeuwig zullen ze moeten lijden in het oord der vergelding en dat
is rechtvaardig, want hadden zij er de macht toe, dan zouden ze wel eeuwig
willen zondigen. Voor Maerlant is de ware adel dan ook niet gelegen in
de geboorte, noch in den rijkdom, maar in het karakter. Adeldom heeft zijn
oorsprong in een rein hart met deugden versierd ; ieder die eerachtig, neerachtig en waerachtig is, heeft den waren adel.
„Mine roect" (mij bekommert het niet) zegt de dichter

„Mine roect wiene droech of wan, 1)
„Daer trouwe ende doget es an,
„Ende refine es van seden
„Dats lien is den namen an *)
„Van rechter edelheden." 2)

*) gun

Maerlants klachten over het vernal van den adel zijn niet overdreven ;
wat de geschiedenis ons leert is er geheel mede in overeenstemming; ja,
't zouwons niet behoeven te verwonderen als hij nog schriller kleuren voor
zijn tafereel had gebruikt. Echte roovers toch waren die edelen en hun
kasteelen ware roofnesten. Als wij van roofridders hooren spreken, denken
1) wie hem droeg of gewonnen heeft; dus : wie zijn moeder en vader zijn.
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I) Wafiene Martin.
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we onwillekeurig aan de burcht-heeren van den Rijn, maar onze Nederlandsche edelen waren geen haar beter, vooral de Zuid-Nederlandsche 1).
Plunderen was hun een tweede natuur geworden; ze stalen alles wat van
hun gading was, onder voorwendsel, tol te heffen; ze namen den kooplieden
hun waren, beroofden de boeren van hun oogst of vernielden die en maakten
alle wegen onveilig. Geen wonder dat Jan van Heelu in zijn Rijmkroniek
over den slag van Woeringen de burchten „roofhuizen" noemt, en dat hij
het „also salich" vindt, „roefhuse te brekene af, alse te striden om 't heilige
graf" 2). Van Margaretha II van Henegouwen weten we zelfs, dat ze driehonderd adellijke roovers haar geheele graafschap lies afplunderen. — Niet
alleen echter door dergelijke struikrooverijen wisten de edelen zich te verrijken; ze vestigden zich ook in de steden, waar zij evenals de rijke poorters
koophandel gingen drijven. Met dezen vormden ze een afzonderlijken stand
van patriciers. Geheel als hun gelijken beschouwden zij zich echter niet,
wat reeds bleek uit hun woningen. Ze bouwden zich n.l. groote „steenhusen", als het ware burchten in de stad, die krachtig versterkt waren. Telt
men de onvrijen niet mee, dan kan men in de handelssteden in Maerlants
tijd drie standen onderscheiden : de „edele luden, de poirters en de ghemeente", zooals Melis Stoke ze noemt. De middelklasse werd gevormd door
de welgestelde burgers, de „ervachtige mannen" of „goede lieden", terwijl
de derde groep, „'t ghemeene diet", bestond uit „'t folc van ambachte".
De beide eerste klassen vormden al spoedig een soort van aristocratie, die
de regeering in handen had en vaak de minderen onderdrukte. Dat de
„ambachters" zich echter in de Nederlandsche steden reeds in de 13de eeuw
begonnen te verzetten en dat zij sedert meer en meer in zelfstandigheid
wonnen, is van algemeene bekendheid 3). Toch waren en bleven de edelen
in hun „steenhusen" een gevaar voor de burgers, vooral ook door de
buitensporigheden van hun tros van krijgsknechten en bedienden, die allerlei
geweldenarijen durfden te plegen. Daarbij kwamen dan nog bloedige
familietwisten, waardoor de rust en de veiligheid herhaaldelijk verstoord
werden. Wel was dit in Maerlants geboorteland niet zoo sterk als in de
Italiaansche steden 4), doch ook in Gent en andere plaatsen vinden we er
gewag van gemaakt.
Bij wien nu hadden de door den adel verdrukte burgers bescherming te
zoeken; op wien konden zij zich verlaten? In de eerste plaats op eigen
kracht, wat ze dan ook deden, maar verder op den vorst. Ook hem was de
1) In Frankrijk was het al evenzoo. Rustebuef, M's tijdgenoot, getuigt van den
add: „Li plusor vivent de rapine".
2) Kenmerkend voor de praktijken van den add is ook_het fragment_uit Jan
de Weerts Spies/7d der Sonden, N. B. III (Zeven Eeuwen I).
8) Vgl. Hendrik Conscience : De Leeuw van Vlaanderen en Jacob van Artevelde.
4) Vgl. Shakespeare's Romeo and Juliet.
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willekeur van den adel een gevaar en een wijs vorst zag dit in. Zoo iemand
was o. a. Floris V van Holland, voor wien Maerlant dan ook een diepen
eerbied en hartelijke genegenheid koesterde, wat op veel plaatsen in zijn
werken blijkt 1).
Hij gevoelde, schoon Vlaming zijnde, veel meer sympathie voor den
Hollandschen graaf dan voor zijn eigen landsheer Guij van Dampierre,
Floris' vijand, die in strijd met de tradities van zijn voorgangers den adel
begunstigde en de macht der steden trachtte te breken, wat Vlaanderens
knechtschap onder het Fransche juk ten gevolge heeft gehad.
Idealist als Maerlant is, ondanks zijn pessimisme, plaatst hij tegenover
de schildering van de verdorven maatschappij zijner dagen een andere, n.l.
het beeld van een gedroomden toekomststaat. Hij verwachtte het heil der
menschheid van de verwezenlijking eener idee, die voor en na hem idealistische hervormers bekoord heeft : het communisme. Het bezit is volgens
hem de bron van alle kwaad; daardoor ontstaan ondeugden als nijd, hoovaardij en hebzucht, die moord en doodslag ten gevolge hebben en den
mensch in de klauwen van den duivel voeren. Bestonden de woorden mfrn
en din niet, dan was de vrede verzekerd, bezit zou niet bestaan en van de
vruchten der aarde kon ieder in overvloed genieten. „Goets genoech" is er
in de wereld, als men het maar liet gaan „int ghemene". Dan behoefde
niemand zich ook meer of te sloven voor een moeizaam bestaan, ieder kon
zich onverdeeld wijden aan het heil van zijn ziel en die van zonden zuiveren 2).
Voor den vromen dichter, den belijder van een asketisch Christendom,
dat evenzeer het bezit den wortel van alle kwaad acht, zijn deze denkbeelden
alleszins verklaarbaar. De oudste idealen van het Christendom zijn met het
Communisme ten nauwste verwant; vooral het Evangelie van Lukas en verschillende uitspraken der apostelen (in de Handelingen en de Brieven) zijn
scherp gekant tegen het persoonlijk, maar verheerlijken het gemeenschappelijk bezit en de oudste Christengemeenten werken bestuurd en ingericht op
den grondslag van het communisme.
Vinniger nog dan den adel valt Maerlant de geestelijkheid aan, wat ons
in den idealist niet behoeft te verwonderen. De priesters toch moesten de
dragers zijn van de idealen van het Christendom. Zij behoorden te leven
naar de leer van den Heiland. Aan hen in de eerste plaats de plicht, te streven
naar het eenworden met God, de hoogste trap van volmaking waartoe de
mensch kan geraken 3). En die te bereiken is mogelijk, want in den mensch,
als verwant met Gods natuur, woont een zelfde liefde als Gods liefde, die
1) Hoe de adel over Floris dacht is bekend. Teekenend is het oordeel van een
zeer waarschijnlijk adellijk of van den adel afhankelijk dichter over „der keerlen
god" in het lied Van graef Floris ende Gheraert van Velsen. N.B. III (Zeven Eeuwenl).

2) Wapene Martijn. N. B. III (Zeven Eeuwen I).
Maerlant was mysticus.
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aanspoort tot het goede. Deze liefde is Gods genadegift en haar — naar
Paulus' uitspraak de hoogste oiler dingen — moet de mensch aankweeken.
Dit nu deden de priesters niet; de liefde tot de wereld, tot de aardsche
goederen, was bij hen sterker dan de „caritate". Ruwheid van zeden doet
hen behagen scheppen in den strijd; in een brief van paus Nicolaas IV in
1289 aan den bisschop van Doornik geschreven, wordt deze opgewekt, de
talrijke gewapende geestelijken te straffen, die in Vlaanderen moordende,
roovende en plunderende het land afliepen. Geen_wonder, dat Maerlant
uitroept:
„Hoe menich wolf es nu herde *)
*) herder
Onder die scaep van groter werde,
Daer Cristus omme storte sijn bloet." 1)

Dat hooge geestelijken soms geduchte krijgslieden waren, is algemeen
bekend; minder bekend zal het allicht zijn, dat Leuven in 1236 het schouwspel gezien heeft van een openbaar duel tusschen een bisschop en een hertog 2), niettegenstaande het tweegevecht door verschillende pausen uitdrukkelijk verboden was.
Een grooter fout dan ruwheid en strijdlust vindt onze dichter echter de
weelderigheid en prachtliefde der hooge geestelijken. Vorstelijke paleizen,
schitterende kleederen, vurige rossen en rijkelijke maaltijden bekoorden
hen meer dan de nederigheid en de armoede, die de Christus heeft gepredikt 3). Zij wilden leven als edelen; zij berispten de heeren niet om hun
uitspattingen, integendeel, ze deden er aan mee.
„Die sueken om te sittene boven, 9
De quade in hare secte loven,
Sie hebben nu die cokene *) vet.
Alsi metten heren hoven, *)
Diepe drinken, dat si stoven *)
Sine slapens maer te bet *).
Sine scelden *) die heren niet om roven
Si connen hemelrike geloven, *)
Die selve met sonden zijn besmet."

*) keuken
*) feestvieren
*) zweeten
*) des te beter
*) berispen
*) beloven

Behalve aan weelde, gaven ze zich echter ook nog over aan ontucht; veel
geestelijke heeren hadden een „amije" 6) en andere maakten zich schuldig
aan de grofste uitspattingen. Maerlant was dan ook geen voorstander van
het coelibaat der priesters. Voor zulk een leven was geld noodig en in het
1) Der Kerken Claghe.
2) Jan I, bisschop van Luik en Hendrik II, hertog v. Brabant.
• Zie Der Kerken Claghe en Ene disputacie, enz.
4)

Zij die er naar streven, de eerste plaats te bekleeden.

• Der Kerken Claghe.
6
Zie Van den Lan& van Oversee N. B. III (Zeven Eeuwen I).
)
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verkrijgen daarvan gaven de geestelijken aan de roofridders niet veel toe,
wat aangaat het plegen van geweld. De afpersingen der pauselijke legaten
zijn berucht en de bisschoppen volgden het voorbeeld, de goeden niet
te na gesproken. Herhaaldelijk vinden we dan ook melding gemaakt van
opstanden tegen de bisschoppen, veroorzaakt door onbarmhartig hooge
belastingen of andere knevelarijen 2). Ook aan woekerhandel maakten de
hooge geestelijken zich schuldig, niet het minst door het verkoopen of beleenen van kostbare kerkelijke sieraden, die ze echter niet te gelde wilden
maken om den nood der armen te lenigen. Tot hen richt Maerlant zich in
den Spiegel Historiael met de woorden:
„Wat saltu, verdoemd priester ! zeggen,
Daert di God sal te voren leggen,
Dat die aerme sterft in de strate
Ende die Kerke heeft ghuldine vate?
Ende du sout zeggen: „der Kerken scat
Twi *) soudic verkopen dat?
Het es der Kerken ornament;
Minderdict *), is ware ghescent". —
„Neen", sal weder antworden die goede,
„Ic cochte den mensche met minen bloede.
Twine micstu niet vorder datte? *)
Help hem doch met minen scatte.
Wildsture *) di mede maken rike,
So mesdaetstu dorperlike;
Maer loesture *) de aerme mede,
Dat es grote ontfaermechede."

waarom
*) minderde
ik het
*) waarom niet let
gij daar meer op
*) wilt gij er
*) verlost gij er

Opmerkelijk is in dit verband de bijzonderheid, dat de eenvoudige, zonder eenige pretentie van zedengisping vertellende dichter van Carel ende
Elegast als voorbeelden van lieden, die onrechtmatig verkregen_ goed bezitten, noemt
Bisscoppe ende canonike,
Abten ende monike
Dekene ende rike papen.
Het ergerlijkste van alles achtte Maerlant — en velen met hem — dat
het heiligste veil was voor geld. Daarvoor was iedere hulp der kerk te koop,
ook de aflaat van zonden. De handel in aflaatbrieven is terecht berucht geworden. Nauw verband houden deze misbruiken met een niet minder groot
kwaad der Middeleeuwen : de simonie 4), het verkoopen van kerkelijke
1) Voorbeelden in Jan te Winkel: Maerlants werken, enz.
2) In 1256 te Luik, in 1262 te Straatsburg, in 1271 te Utrecht, in 1281 te Spiers,
Spiegel Historiaal III, 3, 16, vers 67-82.
in 1283 te Luik.
4) Zoogenaamd naar Simon den Magier of den Toovenaar, die den Heiligen Geest
van de apostelen voor geld koopen wilde. Handelingen VIII, 18 vlg. En als Simon
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goederen, ambten en waardigheden. In alle landen werden klachten daarover aangeheven, het meest in Italie. Dante laat zelfs in zijn Divina Comedia
pausen en prelaten in de hel de straf voor de simonie ondergaan. Ook in
de Nederlanden leed de kerk er aan onder meer wordt van Radolphus, aan
't eind der 12de eeuw bisschop van Luik, verteld, dat hij de kerkelijke
ambten van zijn bisdom door zijn beul in 't openbaar liet verkoopen. Bij
het kiezen van bisschoppen en mindere geestelijken werd niet gelet op verdienste of op de liefde van het yolk, neen, „Symoen" deed het recht zwijgen
en de wet haar macht verliezen; 't was alles „coop ende cracht" Een
gevoig hiervan was, dat allerlei menschen priester werden, die ten eenenmale
voor het geestelijk ambt ongeschikt waren, domme, trotsche, verwaten
lieden, die Maerlant het recht gaven te zeggen :
„Hets menich onbesceden swijn
Te priesterscap gerezen 2)

en
„Al heeft een sot op 't hoeft gescoren
Ene breede crune toten oren,
Hi nes te vroeder niet een saet
$).

De gulzigaard, zwelgend in overdaad en zich bedwelmend door wijn,
weet niet meer wat hij doet, zegt de dichter in Van den Lande van Oversee,
en vervolgt dan
„Die Kerke van Romen is dusdaen vraet,
Si es dronken ende al sonder raet,
Die hoeft es van Kerstijnhede.
Sine heeft geen lit dat haer bestaet,...
Het en is raids der gierichede
Ontkeert van goeden seden".
De gevolgen van dit alles waren, dat de belangen der kerk schromelijk
verwaarloosd werden. Voor onzen dichter bleek dit vooral uit de onverschilligheid van de geestelijken voor de kruistochten. Hoe ijvert hij in zijn
Disputacie, maar vooral in de gloedvolle strofen van Van den Lande van
Oversee, waarschijnlijk zijn zwanenzang, voor de voortzetting dezer tochten
met hun idealistisch doel, den heiligen grond te bevrijden van den druk der
ongeloovigen ! Zeer zeker hebben gedichten als De la Vie dou monde ou c'est
la complainte de Sainte Eglise en La complainte d'Outre-mer van den Franschman
Rustebuef invloed op den Vlaming uitgeoefend, doch de kracht van de taal

zag, dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven
werd, zoo bood hij hun geld aan, 19. Zeggende: Geeft mij ook deze macht... 20.
Maar Petrus zeide tot hem : Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend
hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt.
1) Rijmbijbel.
) iVapene Martin.
Der Kerken Claghe.
5
Stroomingen en Gestalten.
—

2

-
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en de gloed der overtuiging maken zijn strofen ten voile tot zijn geestelijk
eigendom en verhoogen onzen eerbied voor den dapperen strijder, die tot
op hoogen leeftijd onomwonden heeft durven zeggen, wat hem op 't
hart lag.
Men heeft Maerlant wel eens willen voorstellen als een voorlooper van
de Hervorming. Dit is slechts ten deele juist ; let men op de leer, dan is hij
het zeer zeker niet. Steeds is hij een trouw zoon der kerk geweest, in wiens
werk geen zweem van ketterij te bespeuren valt; zelfs verdedigt hij de
dogma's der kerk als het ware met de gestrengheid van den inquisiteur.
Scolastisch redeneeren, het geloof verklaren voor het verstand, wil hij echter
niet; hij neemt eenvoudig aan, dock legt den vollen nadruk op zedelijk
leven, hetzelfde wat Thomas van Aquino voor hem en Thomas a Kempis
na hem gedaan hebben. Bedenkt men echter, dat het zedenbederf der geestelijken en de vele misbruiken waaraan zij zich schuldig maakten, de reformatie veroorzaakt hebben, dan is hij wel een voorlooper der hervormers
te noemen. Maar dan zijn mannen als Johannes Ruysbroec, Geert Groote,
Thomas a Kempis en pater Joh. Brugman het ook.
Bij Jacob van Maerlant hebben we opzettelijk lang stil gestaan en daar
was reden toe. Niet alleen toch is hij een persoonlijkheid van beteekenis,
hij is meer : hij is een cultuurverschijnsel. In hem leeft de geest zijns tijds,
die van de ontwikkelde burgerij ; in hem werd bewust, wat in alien woelde
en werkte; hij sprak uit, wat zeer zeker velen meenden in het diepst van
hun wezen. Geen wonder, dat zoo iemand de richting heeft aangegeven,
waarin anderen voortgegaan zijn, dat hij navolgers heeft gehad. Veel nieuws
behoeft men echter bij hen niet te zoeken, hun werk heeft 't zelfde karakter
als 't zijne, hun ideeen zijn ook bij hem te vinden. Onder hen zijn te noemen
Jan van Boendale, wiens Leken-Spieghel en Jan de Weert, wiens Spieghel der
Sonden of Nieve Doctrinale 1) vermelding verdienen.
Maerlants geest is met de middeleeuwen niet gestorven en dat ken ook
niet, want zijn wezen is een deel van den Nederlandschen geest; de neiging
tot didactiek en moraal, waarvan onze geheele litteratuur is doortrokken en
die zelfs aan onze grootste schoonheidszoekers uit den Renaissance-tijd niet
vreemd is.
DE REINAERT

Spreekt uit het werk van Maerlant en zijn school de echte Nederlandsche
zucht tot bespiegeling, leering en stichting, in het beroemde dierenepos
Van den Vos Reinaerde komen niet minder kenmerkende trekken van ons
volkskarakter en onze kunst tot uiting : de liefde voor het realisme en de
lust tot hekeling, spot en scherts.
Sedert een Duitsch geleerde in het begin der 19de eeuw een volledig
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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handschrift van den Reinaert ontdekte 1), is er over den oorsprong der dierdichten veel geschreven. In den proloog van onzen Reinaert noemt de
dichter Fransche boeken als zijn bron, en werkelijk bestonden er in Frankrijk
talrijke verhalen over den vos en andere dieren. Hoe is echter de oorsprong
van deze vertellingen te verklaren? De oudste meening, door Grimm verkondigd, was, dat ze van Germaansche afkomst zouden zijn : men „rook er
den geur der Germaansche wouden in". Volgens hem gingen ze terug op
oude volksvertellingen en sprookjes, het eigendom der Germaansche Franken, die zich in Gallie hadden gevestigd. Daar tegenover is later opgemerkt,
dat dergelijke dierverhalen zeer oud zijn en dat met name vertellingen over
den Leeuw als koning der dieren moeielijk in Germanie konden ontstaan,
wijl de leeuw in deze streken onbekend was. Men wees op eeuwenoude
vertellingen geschreven in het Sanskrit, het Persisch en het Arabisch, waaraan waarschijnlijk de bekende Grieksche fabelen van Aesopus hun oorsprong danken. Deze zijn weer in 't Latijn vertaald en de middeleeuwsche
monniken maakten in de deftige taal der kerk kennis met de moraliseerende
verhalen over dieren met menschelijke eigenschappen. Toen zetten ze zich
ook zelf tot het schrijven van zulke fabelen, die in de volkstaal overgezet
werden 2). Ook maakten ze groote Latijnsche gedichten, b.v. de Isengrimus,
een voorbeeld van een dieren-epos in 't Latijn. Zoo zou dus de Reinaert
van Oostersche afkomst zijn. — Tegen deze meening heeft men zich in den
laatsten tijd weer verzet en men meent nu, dat de waarheid wel in 't midden
liggen zal. Uit de volksverbeelding voortgekomen sprookjes, waarin dieren
vermenschelijkt worden, komen immers overal voor, en stellig óók in onze
gewesten. Zulke sprookjes zijn echter geen fabelen als de Oostersche vertellingen; moraliseeren doen ze niet. In het dierenepos nu vinden we herhaaldelijk allerlei trekken, waaruit de geest der volkssprookjes spreekt; de
satirische en didaktische strekking wijst echter op invloed van de fabel.
In Noord-Frankrijk, waar een Germaansche tak op den Latijnschen boom
geent is, zijn nu waarschijnlijk uit de van mond tot mond gaande sprookjes,
doch onder invloed van de Latijnsche fabelen en vertellingen, een groot
aantal door verschillende dichters berijmde dierverhalen ontstaan, welke te
zamen den Roman de Renard vormen. Naar een der belangrijkste „branches",
Le Plaid, waarin verteld wordt, hoe de van allerlei misdaden beschuldigde
vos zich voor den koning weet vrij te pleiten, is onze Reinaert bewerkt.
Een getrouwe vertaling is ons gedicht allerminst : wat geest en karakter
aangaat is het volkomen oorspronkelijk. Ook de gang van het Fransche
1) Het bekende Comburgsche handschrift, waarin behalve van den Reinaert,
afschriften van verschillende andere Middelnederlandsche werken voorkomen.
Gevonden door F. D. Grater.
2) Zoo'n verzameling van fabelen is o. a. de uit het Fransch vertaalde Esopet.
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verhaal is niet doorloopend gevolgd; de eerste helft is een, zij het dan ook
vrije vertaling, maar in het tweede gedeelte gaat de Vlaamsche dichter zijn
eigen weg.
Als auteur van den Reinaert wordt in het Comburgsche handschrift :een
zekere Willem genoemd, die behalve het beroemde dieren-epos nog meer
geschreven heeft, o. a. een boek van Madoc, waarschijnlijk een Arthursage.
Voor eenige jaren is echter een nieuw handschrift gevonden, waarvan de
aanhef luidt

Willem, die Madocke makede,
Daer hi dicke omme wakede,
Hem vernoyde so (h)aerde, Dat ene aventure van Reinaerde
In dietsche was onghemaket bleven
Die Aernout niet en hadde bescreven,
Dat hi die vite dede soucken
Ende hise uten walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.
Hieruit wordt vermoed, dat Van den Vos Reinaerde het werk is van twee
dichters, Willem en Aernout, waarvan de laatste de tweede helft, die dus
het oudst geacht wordt, zou hebben geschreven, terwijl aan Willem de eerste
wordt toegekend. Als deze meening juist is 1), moet Willem wel een eigenaardig kunstenaar geweest zijn, die zich in stijl, woordenkeus, e. d. geheel
geschikt heeft naar 't werk van een voorganger, immers — afgezien van
het zich minder houden aan den gang van het Fransche voorbeeld bestaat
er tusschen de beide helften geen noemenswaard stilistisch verschil. Men
merkt niets van een aaneenlassching van twee afzonderlijke stukken; 't geheel maakt den indruk van een compositie en doet aan als 't werk van een
dichter, die ons intusschen volkomen onbekend is.
In korte trekken geschetst, komt de inhoud van den Reinaert op het
volgende neer. Koning Nobel houdt met Pinksteren een grooten hofdag,
waarom hij vrede heeft geboden in zijn geheele rijk aan „alle dieren ende
voghelen mede". Reinaert is niet verschenen:
Hi hadde te hove so vele mesdaen
Dat hire niet dorste gaen.

Zijn vijanden maken nu van zijn afwezigheid gebruik om hem bij den
koning aan te klagen; Isengrijn, de wolf, opent de rij der beschuldigers.
De eenige die hem verdedigt, is „Grimbert, die das, die Reinaerts broeder
1) Uit den aanhef kan n.l. evenzeer gelezen worden, dat Willem een avontuur
(n.l. onze geheele Reinaert) heeft gedicht „uten walschen bouken", omdat Aernout
dat niet geschreven had. Aernout kan dus evengoed de dichter zijn van andere,
aan Willem wel, dock aan ons niet bekende Reinaert-verhalen.
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sone was". Deze schildert zijn oom als een beeld van vlekkelooze onschuld;
hij heeft al een jaar lang geen vleesch gegeten, wild noch tam en leeft nu
als een kluizenaar van „caritaten die men hem ghevet". Terwijl Grimbert
nog spreekt, verschijnt Cantecleer aan het hoofd van een stoet hanen en
hennen, welke op een baar het lijk dragen van Coppe, Cantecleers dochter,
Die Reinaert hadde bi den croppe
Hoeft ende hals afghebeten.
Deze misdaad valt niet te loochenen en Reinaert zal voor den koning
worden gedaagd. Bruin de beer wordt als gezant afgevaardigd naar Maupertuis, Reinaerts „casteel". 's Konings raad, om zich te hoeden voor de listen
van den loozen schelm, slaat hij met bluffende woorden in den wind; vol
vertrouwen op zijn groote kracht aanvaardt hij den tocht. Reinaert weet
den vraatzuchtigen beer te verschalken door hem honing te beloven, die
zich in een eik bevindt op het erf van Lamfroit, een „temmerman van goeden
love". Hier wordt Bruin door de dorpers zoo toegetakeld, dat hij zijn
wangen, een oor en het vel van zijn voorste klauwen moet inboeten. In
deerniswaardigen staat, zittend op „sinen hamen" en „rutsend over sinen
staert", komt hij aan 't hof terug.
Als tweede bode wordt Tibert de kater afgezonden; hij is wel niet sterk
maar „vroet". Hem vergaat het al even slecht; Reinaert brengt hem in de
schuur van den pastoor, waar het, naar zijn zeggen, wemelt van muizen,
maar bier raakt hij in een voor den vos zelf gespannen strik. De pastoor

met vrouw en zoon ranselen hem zoo, dat hij een oog verliest. Niemand
wil zich nu verder wagen, om door den sluwen schelm bedrogen te worden,
maar daar het recht eischt, een beklaagde driemaal te dagvaarden, biedt
Grimbert zich aan als gezant. Deze raadt Reinaert, mede te gaan naar 't hof,
daar 't anders wel eens slecht met hem zou kunnen afloopen. Zijn kasteel zal
bestormd worden en zijn vrouw en kinderen met hem worden opgehangen.
Hij kroost zijn oom echter met de opmerking, dat hij wel eens voor heeter
vuren gestaan heeft en er ook nu wel wat op zal vinden om zich vrij te
pleiten. Na afscheid genomen te hebben van vrouw en kroost, begeeft
Reinaert zich met Grimbert op weg. Om zijn neef te misleiden, houdt hij
zich zeer bezorgd; hij zucht en beeft en zegt dat hij, nu hij misschien zal
moeten sterven, al zijn zware zonden wil biechten. Daar er geen priester in
de nabijheid is, zal Grimbert maar als biechtvader optreden. Dan volgt de
beroemde vossenbiecht, uit welke duidelijk blijkt, hoe Reinaert zich verkneukelt in de herinnering aan zijn schelmenstreken, waaronder er zijn
„(die) hem liever ware(n) bleven
Te doene, dan [si sijn} ghedaan".
Grimbert heeft nu het volste vertrouwen in zijn ooms berouw en beterschap.
Aan het hof gekomen, gedraagt Reinaert zich als „de onvervaerde" al is

70

INHOUD VAN DEN REINAERT

het hem bang te moede. Hij noemt zich des konings trouwe knecht en hoopt,
dat de vorst niet het oor zal leenen aan bedriegers, wien „de scalcheit es
binnen gheboren". Het helpt hem echter „niet een caf"; door tal van dieren
beschuldigd van roof en moord, wordt hij ter dood veroordeeld. Bruin,
Isengrijn en Tibert zullen de galg in gereedheid brengen. Met schimpende
woorden spoort Reinaert hen aan, toch spoed te maken om hunnen „neve,
den fellen roden" op te hangen. Als zij weg zijn, vraagt Reinaert verlof, het
vergaderde yolk toe te spreken ; hij wil al zijn misdaden bekennen, opdat
later niet een ander er van beticht worde. Hij spaart zich zelf niet, maar
beschuldigt ondertusschen ook Isengrim en diens vrouw Herswinde van
allerhand bedrog te zijnen opzichte. Als zij met hun drieen een prooi bejaagd
hadden, werd hem zijn deel onthouden wat hem echter „lettel noot dede",
want hij zou toch wel genoeg „te etene ghewonnen hebben". Hij bezat
n.l. zooveel zilver en goud dat het nauwelijks op een wagen geladen kon
worden. Als de koning van dezen schat hoort wordt zijn hebzucht gaande
gemaakt, waarom het Reinaert juist te doen was. Gevraagd, hoe hij aan lien
rijkdom is gekomen, doet hij het verzonnen verhaal van een samenzwering,
voor eenige jaren gesmeed in „het wilde lant van Ardennen". Deze had ten
doel, Nobel te onttronen en Bruun tot koning te maken. Om het verdichtsel
geloofwaardiger te doen zijn, beschuldigt hij niet alleen Tibert en Isengrijn,
maar ook Grimbert, ja zelfs zijn eigen gestorven vader, van medeplichtigheid. Hij zelf had den laatste den schat ontroofd, die dienen moest om bondgenooten te werven. Toen zij het geld kwijt waren, is de heele samenzwering verloopen, zoodat Reinaert zich met recht den redder van 's konings
leven noemen mag. De domme en hebzuchtige Nobel loopt terstond in den
strik en zoodra de slimme bedrieger hem den schat in eigendom belooft, is
hij geheel voor Reinaert gewonnen. Naar diens zeggen bevindt het goud
en zilver zich in den Kriekeput. De koning houdt dit voor een verzonnen
naam, maar Reinaert roept Cuwaert den haas als getuige, om den vorst
mede te deelen, waar gezegde put zich bevindt. „Bij Hulsterloe," zegt deze
en die getuigenis is voldoende om Nobel van de waarheid van Reinaerts
verhaal te overtuigen.
Als Bruun en Isengrijn terugkeeren, zijn de rollen omgekeerd : van
beschuldigers zijn zij aangeklaagden geworden. Ze worden in de boeien geslagen en zullen den volgenden dag hun vonnis hooren. Reinaert vraagt
echter verlof, nog 's avonds te mogen heengaan. Hij moet n.l. een bedevaart
doen naar 't heilige land, want hij is in „'s paus ban" en zal morgen vroeg
vertrekken, waarom hij eerst nog afscheid van zijn huisgezin wil nemen.
De koning gelooft hem en zendt Belijn den ram, zijn kapelaan, en Cuwaert
den haas met Reinaert mee, om hem uitgeleide te doen. Thuisgekomen,
zegt hij, dat Cuwaert even met hem naar binnen moet gaan, om een brief
voor den koning in ontvangst te nemen. Belijn zal buiten wachten. Cuwaert
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echter wordt door de vossenfamilie verslonden, waarna Reinaert den kop
inpakt in de pelgrimstasch, gesneden uit het vel van Bruun. De koning had
dien den reiziger naar het heilige land meegegeven. Belijn ontvangt de
tasch, met de opdracht, deze aan den koning te overhandigen, en te zeggen,
dat hij zelf den raad gegeven had, tot wat in den brief geschreven staat.
Als de koning Cuwaerts hoofd ziet, begrijpt hij alles ; in zijn woede
geeft hij Belijn en al diens magen als proof aan Bruun en Isengrijn, die
natuurlijk losgelaten worden. Reinaert mogen zij zooveel kwaad doen als
zij willen, waar zij hem ook aantreffen. Veel kans zullen zij daarvoor echter
niet hebben, want de slimmerd is met zijn gezin uitgeweken naar een woeste
heide, vol hoenders, patrijzen en andere vogels een echt vossenparadijs —
zoo eenzaam en afgelegen, dat zij er wel zeven jaar gerust kunnen leven,
zonder ooit te worden bespied.
Deze stof heeft den dichter gelegenheid gegeven, een kunstwerk te cornponeeren, waarin de prachtige realistische schildering, de geestige satire
en de leuke, soms bijtende spot, gelijkelijk onze bewondering wekken.
Vooreerst zijn realisme. Hoe kent de dichter zijn dieren door en door in al
hun eigenaardigheden! Al weerspiegelt zich de menschenmaatschappij in
deze dierenwereld, nergens worden ze tot menschen met een dierenmasker
voor : Ze blijven wat ze zijn ; echte vossen, wolven, beren, katten enz. en,
met al hun dierlijke eigenschappen. Wel doen ze op verscheidene plaatsen
aan menschen denken, b.v. in de teekening van den lijkstoet van Coppe,
waarbij de hanen op een poot huppelen, omdat zij in de andere een brandende kaars dragen, zoodat ze zich met hun vleugelen slaande in evenwicht
moeten houden, of waar de heele vergadering „harde ho" (zeer hoog) de
lijkzangen zingt, — welke karikatuur-teekeningen van een onweerstaanbaar
komische werking zijn — maar hun dierlijk karakter verloochenen zij nooit.
Hoe raak weet hij verder, soms met een paar woorden, de omgeving te
teekenen, de dorpen en velden, bosschen en heiden. In het geheele werk
waait ons de geur tegen van „den buiten". En dan de menschen zelve, die
boersche dorpers en smullende „papen"! 't Zijn portretten naar het leven.
Hiermede komen we tevens tot een anderen karaktertrek van Willems werk :
den spot. Het tooneeltje, waar Bruin „van meneghen dorper was beringhet"
is b.v. een meesterstukje van volkshumor, dat onmiddellijk de herinnering
wakker roept aan de boertige weergeving van het dorpsleven door latere
Oud-Vlaamsche schilders, als b.v. den Boeren-Brueghel. Hoe worden ze in
't ootje genomen, die mismaakte boerenpummels, van wie Lottram met de
lange voeten, de zoon van den kleinen Hugo met de kromme beenen en
vrouw Ogerne, die oude lantaarns oplapt, nog het „best gheboren" is.
't Is een schildering vol leven en beweging ; we zien ze voor ons, die boer
en boerin, samen rollend over den grond en vechtend om een „cloet" 1);
1
Polsstok.
)
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die oude, tandelooze wijven, strompelend op een kruk; lien dorpspastoor met zijn kruisstaf, om den beer mee te slaan; die vuile sloddervos
Vulmaerte 1) met haar scherpe loog, kortom het heele zootje „dorpers en
doren" 2), waarlijk niet behoorende tot de beschaafde lieden, arm of rijk,
voor wie de dichter geschreven heeft, daar zij zijn werk zullen „verstaen
met goeden sinne".
Erger nog dan met de dorpers wordt met de geestelijken de draak gestoken en waar de dichter hen onder handen neemt is zijn spot vaak bijtend
scherp. Onder de dieren zijn het de haas, het schaap, de wolf, de aap en
soms ook Reinaert zelf, die als geestelijken — kapelaans, priesters, monniken, kluizenaars optreden. Waarlijk een fraai gezelschap van lafaards,
domkoppen, gulzigaards, wellustelingen en sluwe bedriegers 3). Vinniger
nog en meer dadelijk treffend wordt de spot, wanneer de priesters als menschen optreden. Daar is b.v. de dorpspastoor, die aflaat van zonden voor
jaar en dag belooft aan alien die zijn vrouw, welke hij niet hebben mag 4),
uit het water halen en die de offerkaarsen voor nachtlicht gebruikt. Onbarmhartig geeft de dichter hen aan de spotzucht prijs in de beschrijving van het
nachtelijk gevecht met den kater, waar hij in Adamskostuum optreedt en
door den in 't nauwzittenden Tybert erbarmelijk wordt toegetakeld. En dan
die andere pastoor, waarvan Reinaert vertelt in zijn biecht, die smullende
vetzak met zijn gedresseerd lievelingshoentje I Welk een kostelijke parodie
van de lagere geestelijkheid wordt bier gegeven, een parodie die rechtstreeks
tot 'satire wordt. Satiriek is ook de geestige bespotting van den adel in de
teekening van den zwakken, lichtgeloovigen en hebzuchtigen koning Nobel
met zijn in onderlinge veete levende domme, verwaten „baroenen" en vleiende hovelingen, die bier zoo geheel anders ten tooneele verschijnen dan
in de ridderromans, welker toon en stijl meermalen allerkoddigst worden
geparodieerd 5). Parodie, satire en scherts, dat is het wat onze dichter bedoelt, geen zedengisping. Hoog aristocratisch van geest, ziet hij du haut de
sa grandeur met fijnen spotlach neer op het bonte leven om hem heen en
teekent het met de rake trekken van zijn scherpe stift, niet om te moraliseeren,
maar om het ons te laten zien in al zijn verwarring en belachelijke kleinheid.
In overeenstemming daarmede is ook het karakter van de hoofdfiguur. Men
2) Boeren en gekken.
Vulmaerte : De vuile meid.
3) Men denke bij dit spotbeeld van den geestelijken stand aan Maerlants
gloeiende verontwaardiging over dezelfde fouten van de dienaren der kerk!
4) Paus Gregorius VII had reeds in 1070 het coelibaat voor priesters verplicht
gesteld.
Zoo is b.v. de beschrijving van Bruin, door de dorpers aangevallen, geheel
gelijk aan die van ridder Walewein, in 't nauw gebracht door de poorters (zie
N. B. III blz. 9) en doet de verzonnen samenzwering tegen koning Nobel denken
aan het verraad van Eggheric in Carel ende Elegast.

REINAERT EN TIJL UILENSPIEGEL. DE BOERDEN

73

heeft in de teekening van den vos Reinaert meermalen een opzettelijke
strekking gezocht en hem voorgesteld als het beeld van den burgerstand in
zijn strijd tegen den adel of van den buiten recht en wet levenden roofridder,
die in een maatschappij zonder gezag op eigen kracht was aangewezen.
Oppervlakkig beschouwd moge er iets voor deze meeningen pleiten —
vooral voor de laatste — juist zijn zij stellig niet; voor den roofridder is
hij veel te geestig en niet ridderlijk genoeg (eer toch kent hij niet) en voor
vertegenwoordiger van de burgerij is hij veel te schurkachtig. Want hoe
men het keert of wendt, Reinaert is en blijft een gewetenlooze schelm, wien
niets heilig is, die iedereen bedriegt en zelfs zijn besten vriend, Grimbert,
opoffert aan zijn belang, als zijn eigen leven en dat van vrouw en kinderen
in gevaar is ; hij liegt zonder blikken of blozen, bezoedelt het heilige en
drijft den spot met eeden, eer en trouw. Maar met dat al is hij een kerel uit
een stuk; nooit verliest hij zijn zelfvertrouwen, altijd beheerscht hij den
toestand en weet hij zich te redden uit de dreigendste gevaren. En daarbij
is hij geestig en gevat; zijn leuke spot, zijn snaaksche invallen en zijn onverstoorbare goede luim maken hem tot den geestigsten schelm uit onze geheele literatuur, die voortdurend onze belangstelling gaande houdt, doch
met wien het beter is kennis te maken in een boek dan in het werkelijke
leven. Reinaert is een schepping van den echten volkshumor, die ook aan
Tiji Uilenspiegel het leven heeft geschonken, met wien hij naar den geest
in de nauwste familiebetrekking staat 1).
BOERDEN, SPROKEN, ABELE SPELEN, KLUCHTEN,
WERELDLIJKE LIEDEREN
Na de uitvoerige bespreking van Maerlants werk en den Reinaert, de twee
duidelijkste manifestaties van den geest der middeleeuwsche burgerlijke
letteren in de Nederlanden, kunnen we kort zijn over wat er verder in dit
genre is voortgebracht : er spreekt n.l. in hoofdzaak of het karakter van
Jacob of dat van Willem uit, schoon telkens gewijzigd naar den aard der
onderscheidene auteurs. Daar zijn b.v. vooreerst de b o er d en. Realistisch
Omstreeks een eeuw na het dichten van Van den Vos Reinaerde heeft een
1
West-Vlaming een omwerking en voortzetting er van gemaakt (ca. 1375). Dit
werk, gewoonlijk aangeduid als Reinaert II, heeft een meer bespiegelend en leerend
karakter. Het heeft als voorbeeld gediend voor een volksboek in proza. In het
laatst der 15de eeuw (ca. 1490) werd Reinaert II gedrukt en in hoofdstukken afgedeeld, telkens voorzien van een inleiding in proza. De bewerker is zekere Heinric
van Alcmaer. Naar deze uitgave is de Neder-Duitsche vertaling bewerkt, die in
1498 te Lubeck gedrukt is en bekend staat onder den naam Reinke de Vos. Dit
werk is weer vertaald in het Hoogduitsch, is verscheidene malen herdrukt en heeft
Goethe gediend voor de bewerking van zijn Reinke Fuchs in deftige hexameters.
)
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zijn ze als de Reinaert en geestig zijn ze vaak ook, maar hun geestigheid is
toch van een ander allooi. We stellen ons de vertellers niet voor als hoogbeschaafde lieden, wien een fijne spotlach de dunne lippen krult en de oogen
doet tintelen, maar als welgedane poorters, in de taveerne zittende bij een
kanne wijns, de blozende, welgedane gezichten vertrokken door een luiden
schaterlach om een goede mop. Ingetogenheid is niet het kenmerk der vertellingen die zij ten beste geven; wel zijn de gevallen waarvan zij verhalen
vaak onweerstaanbaar komisch, maar de grappen zijn bijna altijd plat, grof
en vulgair. Naar den oorsprong mogen vele boerden niet nationaal zijn,
immers in verschillende Fransche fabliaux en Italiaansche novellen worden
dezelfde gevallen verteld, naar den geest zijn ze het stellig wel. Ze brengen
immers een eigenaardigen trek van ons volkskarakter naar voren, en wel
een waarop we ons niet behoeven te beroemen, n.l. de voorliefde voor platte
en ruwe scherts. In Potgieters bekende schets worden zeer terecht ook Jan
Gat, Jan Rap, Jan Hagel en Jantje Goddome onder de kinderen van Jan
en Jannetje genoemd. Behooren dus naar de hedendaagsche meening de
boerden in beschaafd gezelschap niet thuis, onze aandacht verdienen ze
nochtans als staaltjes van realistische volkskunst. En bovendien vergete men
niet, dat wat nu niet meer door den beugel kan, bij onze voorouders geen
aanstoot wekte. Men kan er dan ook van verzekerd zijn, dat de „sotte
boerden" bij menschen van alle standen, mannen zoowel als vrouwen, in
den smaak gevallen zijn en hen hebben doen schudden van het lachen.
Waren die tijden dan zoo verdorven, zooveel onkuischer dan de onze?
Volstrekt niet, maar de menschen waren eenvoudiger en natuurlijker ; ze
schaamden zich niet, de dingen te zien en te zeggen zooals ze waren; ze
teekenden het leven in al zijn uitingen met een open oog óók voor het
komische, zooals een gezond en krachtig geslacht dat voelt. Want een gezonde geest spreekt uit die oude vertellingen stellig; grof mogen de grappen
zijn en gewaagd de situaties, ze worden verteld als de natuurlijkste dingen
van de wereld. Prikkellectuur zijn onze „goede boerden" allerminst. De dichters er van zijn zoo goed als allen onbekend maar 't is best mogelijk, dat ze
1
Een van hen is Pieter van Iersele, wiens vertelling Wisen raet van vrouwen als
voorbeeld van het genre kan Belden. Hij verhaalt ons, hoe een jonkvrouw die
door haar vader altijd binnenshuis wordt gehouden, omdat „hi haer eere verwaren
woude", haar biechtvader, zonder dat deze het zelf weet, als postilion d'amour
gebruikt. Zij stuurt hem n.l. telkens met verzonnen boodschappen naar een
jongeling, lien ze voorbij haar venster heeft zien gaan. Ze maakt den goedgeloovigen pater wijs, dat de jonge vreemdeling haar geschenken heeft gezonden,
en verzoekt hem, den jonkman te verbieden, dat nogmaals te doen. Eerst begrijpt
deze:er.niets van, maar als de biechtvader hem de les komt lezen, omdat hij getracht
heeft, met behulp van een ladder het venster in te klimmen, voelt hij den wenk.
De rest laat zich raden.
)
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tot de gegoede standen hebben behoord, al heeft het yolk in al zijn lagen
om hun frissche vertellingen gelachen. Was ook niet Boccaccio, de schrijver
der Decamerone, een fijn beschaafd man, en behoorden nog in de 17de eeuw
Roemer Visscher, Bredero, Hooft, Huygens en Cats niet tot de besten van
ons yolk?
Lectuur voor de hoogere standen alleen geven een andere soort van vertellende gedichten, de zoogenaamde sproken, wier dichters de sprooksprekers of segghers, meermalen als dienstmannen aan de hoven onzer
graven en hertogen verbonden waren. Om hun vaak sterk sprekend didactisch karakter behooren ze tot onze burgerlijke kunst, naar de stof zouden
verschillende evengoed tot de ridderpoezie gerekend kunnen worden. Verhalen toch als Hero en Leander, Pyramus en Thisbe, Die Borchgravinne van Vergi,
e. a. verplaatsen ons in de sfeer der ridderkringen. Ook de bronnen der
sprooksprekers zijn vaak dezelfde als die der trouveres : de Ouden (Ovidius'
Metamorphosen b.v.), Oostersche vertellingen, of gevallen van „hovesche
minne ende trouwe" en andere motieven der ridderpoezie. De moreele of
stichtelijke tendenzen rechtvaardigen den naam „exempelen", waarmede de
sproken dikwijls worden genoemd, o. a. ook die welke we aantreffen in
Jan van Boendale's Leekenspiegel, Dirk Potters Der Minnen Loep of Hein van
Akens Roman van de Roos. Verschillende namen van sprooksprekers zijn ons
overgeleverd, maar van veel beteekenis voor onze letteren zijn ze niet. Een
der Noord-Nederlandsche uit de tweede helft der 14de eeuw, is Willem van
Hildegaertsberg, die aan het hof van den Hollandschen graaf verbonden
was. Zijn werk heeft een sterk leerend karakter.
Naar den geest verwant aan de zooeven besproken luimige of ernstige
vertellingen zijn de abele spelen en sotternieen; de eerste gedramatiseerde
sproken, de laatste gedramatiseerde boerden. Opmerkelijk als literair verschijnsel zijn deze werken zeker, vooral de abele spelen, een eigen geestesrichting vertegenwoordigen zij echter niet.
Over het ontstaan van het wereldlijk tooneel in de Middeleeuwen is veel
geschreven en allerlei hypothesen zijn opgesteld. Of, en zoo ja, hoe het uit
het kerkelijk drama is voortgekomen, weten we echter niet. We kunnen
alleen vaststellen, dat er in de 15de eeuw wereldlijke tooneelspelen waren.
Evenmin kunnen we uitmaken, of onze abele spelen (abel = mooi, ernstig)
ontstaan zijn onder invloed uit den vreemde, dan wel of ze oorspronkelijk
zijn, al is het laatste het meest waarschijnlijk. Vier van deze werken, in een
handschrift verzameld, zijn ons bekend. Ze hebben waarschijnlijk behoord
tot het repertoire van een reizende troep. Drie ervan behandelen ridderlijke
stof, namelijk: Een abel spel van Esmoreit, sconinx sone van Cecilien, Een
abel spel van Lanseloot van Denemerken en Een abel spel ende een edel dinc
van den hertoghe van Brunswijc ( Gloriant). Het vierde is een allegorisch
spel, Van den Winter ende den Somer. Bij ieder spel behoort een sotternie,
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n.l. Lippn, de Buskenblaser en de Hexe. Ook omtrent de wijze van opvoering, decor, mise-en-scene, enz. weten we zeer weinig, maar dit alles
zal wel heel eenvoudig geweest zijn. De karakterteekening is onbeholpen
en de handeling vol onwaarschijnlijkheden, maar desondanks gaat van deze
primitieve tooneelkunst een groote bekoring uit en vermag zij ook nu nog
te ontroeren. Van de drie is de Lanseloot o. i. verreweg de beste ; de dichter
teekent ons de schoone Sanderijn, die door den zwakken en zinnelijken
koningszoon is verleid en later de gade wordt van een braaf en nobel ridder,
als een toonbeeld van kuischheid en echtelijke trouw, een echt burgerlijk
ideaal, dat in niets doet denken aan den minnedienst der ridderlijke erotiek,
maar de moraal is gezonder.
De oudste sotternieen, sotte cluchten of ghenoechlijke cluten, als Nu nochl),
de Buskenblaser, en andere luimige, maar meestal platte realistische schetsjes,
dateeren uit de 15de eeuw, maar ze komen ook in vrij groot aantal voor
gedurende den geheelen rederijkerstijd (16de eeuw) 2). De geniale Bredero
heeft de klucht wat karakterteekening en dialoog betreft op een hooger
plan gebracht, doch wat er verder in de 17de eeuw van het kluchtspel nog
voortleeft in het werk van Tengnagel, Paffenrode, Focquenbroch, Bormeester, e. a. is „niet veel zaaks". Enkele situaties mogen geestig geteekend
zijn, over 't geheel verheffen de auteurs zich niet boven het peil hunner
middeleeuwsche confraters. Ze zijn even plat en vulgair en missen bovendien het naleve, dat aan de sotternieen der middeleeuwen nog een zekere
bekoring geeft.
Ten slotte nog het wereldlijk lied. Wij geven een korte beschouwing
daarover een plaats onder de burgerlijke kunst, doch dit geschiedt alleen,
omdat we er elders geen plaats voor weten. Liederen wellen uit het hart en
bepaalde gedachtestroomingen zijn er dus natuurlijk niet in te bespeuren.
Evenmin zijn ze gebonden aan een stand : zoowel de ridder als de handwerksgezel zingt, wat zijn gevoel hem ingeeft. Toch zijn de meeste burgerlijk
getint, zoowel naar toon als naar inhoud. Echte hoofsche minnepoezie als
die der troubadours is in onze letterkunde schaarsch. Voorbeelden hebben
we in eenige minneliederen van Hendrik van Veldeke en van Jan I, hertog
van Brabant, die we echter slechts in Duitsche vertaling kennen. Een typisch
staaltje ervan is ook het kokette liedje van den Hoed (krans), een samenspraak tusschen twee adellijke gelieven met het voor den geest dier tijden
kenmerkende slot :
Nimmermeer en moet
Quaet dorper weten,
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
2) Bekend zijn b.v. de kluchten van Cornelis Everaert.

WERELDLIJKE LIEDEREN

77

Wat die minne
Ons beiden doet.
Dezelfde minachting voor de laaggeborenen spreekt eveneens uit den
ruigen spot van het Kerelslied.
Ook de treffende klacht „Egidius, waer bestu bleven?" ademt meer de
stemming van den adellijken dichter dan van den burgerlijken speelman.
Voor het overige zijn de wereldlijke liederen door hun eenvoud, ongekunsteidheid en naleve verteltrant de bekoorlijke uitingen van echte yolkskunst. Daar zijn vooreerst de op droomerig slependen toon gezongen
balladen, als Heer Halewfr'n, Het daghet in den Oosten, Van twee Conincskinderen,
Ic stont op hoghe berghen, en meer andere. Ook het lied van De twee ghespeelkens, is, ofschoon een ridder en twee jonkvrouwen de sprekende personen
zijn, burgerlijk gezond in zijn moraal. Vertellend als de balladen zijn voorts
de geschiedzangen, waarvan het lied van Graef Floris ende Gheraert van
Velsen als voorbeeld kan dienen.
Zooals van zelf spreekt, is het minnelied ruim vertegenwoordigd. Zangerig zijn deze liederen in hooge mate, maar eenvoudig tevens en opmerkelijk is het, dat dezelfde motieven telkens terugkeeren. Altijd ontmoeten de
minnenden elkander onder „ene linde", of „even eglentier", steeds zingt
de nachtegaal of de leeuwerik en de liefelijkheid van de Meimaand, als de
minnaar de meiboom plant voor het venster van zijn liefste, inspireert den
zanger meermalen tot wel primitieve, maar nochtans gevoelige uitingen van
liefde voor de schoonheid der natuur, die echter meer aanduidingen dan
beschrijvingen zijn. Onder de minneliederen zijn afzonderlijk to vermelden
de Wachterliederen. De wachter „ter hoghen tinne" blaast het lied van den
morgen, die een einde maakt aan het zoete nachtelijk samenzijn der gelieven.
Hooft's zangerig liedeke : Galathea, siet, den dagh koomt aen, is van deze
wachterliederen een 17de eeuwsche naklank.
In 1544 is een verzameling van liederen uitgegeven, bekend als het „Antwerpsch Liedtboeck". Veel van de daarin opgenomen gedichten zijn echter
van ouderen datum. Naast de balladen en minneliederen vinden we talrijke
dans- en drinkliederen. Ze zijn dikwijls dartel, meestal zeer realistisch en vaak
uitingen van uitbundige vreugde, ja zelfs van lichtzinnigheid en ongebonden
levenslust.
Wi hebben ghedroncken root ende blanck!
Ey God danck!
Brenghen, halen voile schalen;
't Hooft van Malen salt al betalen.
Mijn daghe ick noyt beteren dranc en dranc.
Ey God danck 1
Och, die dit liedeken eerstwerf sanc,
Ey God danck!
*) meisje van
Het was een ghilde *), si loopt int wilde
pithier.
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Twaer veel beter, dat si haer anders hilde,
Maer die joncheyt moet hebben haren ganc.
(Antw. Liedtb. No. 17.)
Ey God danck!
Het zal duidelijk geworden zijn, dat bij deze liederen, zooals trouwens
ook bij de geestelijke, een groot onderscheid bestaat tusschen die welke
meer uitingen zijn van een persoonlijke stemming (b.v. Egidius) en dus als
„kunstliederen" meer tot een kleinen kring beperkt bleven, en een andere
groep : de volksliederen, die door hun meer algemeen menschelijk karakter,
in den mond van het yolk leefden en door den zang van geslacht op geslacht
werden overgedragen.

REDERI JKERSKAMERS
De beschouwing van de burgerlijke kunst der middeleeuwen kunnen we
niet besluiten, zonder met een kort woord te gewagen van de kamers van
rhetorica of rederijkerskamers, waarvan sommige reeds in de 15de eeuw
bestonden, doch die vooral kenmerkend zijn voor haar opvolgster. Een
eigen geestesrichting openbaart zich in het werk der rederijkende burgers
niet; wat zij geschreven hebben is moraliseerend, leerend en stichtend, of
laag-komisch realistisch, gelijk de meeste literaire producten der latere middeleeuwen. Gevoeglijk zouden we het dus, als geen nieuwe strooming vertegenwoordigend, kunnen terzijde stellen, ware het niet, dat de rederijkerij
als cultuurverschijnsel onze aandacht vroeg en deze ook waard is. Alvorens
echter de cultuurhistorische beteekenis der kamer* aan te geven, een opmerking over haar wezen.
Over den oorsprong der kamers van rhetorica ligt een sluier, die nog
niet geheel is opgelicht. Gewoonlijk wordt aangenomen, dat ze hun ontstaan
te danken hebben aan de „ghesellen van den spele". Dit waren leeken, wier
hulp door de geestelijken werd ingeroepen bij de vertooning der kerkelijke
tooneelstukken, mysterie- en mirakelspelen. Het groote aantal personen,
bij de opvoering dier drama's betrokken, was oorzaak, dat de priesters de
medewerking vroegen van ontwikkelde burgers, en het ligt voor de hand,
dat gewoonlijk dezelfde lieden werden aangezocht. Gezien de echt middeleeuwsche zucht naar vereeniging, vermoedt men, dat deze ghesellen van
den spele zich aaneensloten tot een snort van gilde van kunstbroeders, die
niet alleen tooneelspeelden, maar ook de dichtkunst gingen beoefenen. Die
gilden werden aangeduid als kamers van rhetorica, want dit woord had in
de 15de en 16de eeuw ongeveer dezelfde beteekenis als poezie. Vooral in
de zuidelijke Nederlanden heeft de rederijkerij welig gebloeid; geen stad
of ze had haar kamer, soms zelfs meer dan een. Invloed der reeds in de
1)

Zie voor de Wereldlijke liederen Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I).

BLAZOEN EN DEVIES, BESTUUR

79

14de eeuw in Noord-Frankrijk bestaan hebbende dichtgenootschappen der
„rhetoriquers" mag voor de Nederlandsche rederijkerskamers wel als vaststaand aangemerkt worden.
Dikwijls voerden onze kamers een dubbelen naam, de eene ontleend aan
het blazoen, de andere aan het devies. Het eerste was een schild of vaandel,
waarop gewoonlijk een aan de Heilige Schrift ontleende allegorische voorstelling prijkte, waarvan de beteekenis door een rand- of onderschrift (het
devies) verduidelijkt werd. De namen van een paar bekende Noord-Nederlandsche kamers mogen als voorbeeld dienen. Zoo vertoont het blazoen
der Rotterdamsche kamer de twaalf Apostelen, zittende om de Maagd Maria,
boven wier hoofd de Heilige Geest zweeft in de gedaante van een duif. Hier
omheen is een krans geslingerd van blauwe akoleien, terwiji het devies
„Met minnen versaemt" uitdrukt, hoe de liefde de vergaderden vereenigd
houdt. Naar deze voorstelling heet de kamer nu eens „De blaeuwe Akoleye",
dan weer „Met minnen versaemt". De kamer van Haarlem had als blazoen
een gekruisigden Christus, aan wiens voeten een nest met een pelikaan, haar
jongen voedende met haar eigen bloed. Vandaar de naam „De Pelikaan".
Ook echter heette zij naar het randschrift „Trou moet blijcken". Het bekendst is wel de Amsterdamsche kamer, afwisselend aangeduid als : „De
Eglantier" en „In Liefde Bloeijende". Den eersten naam dankt zij aan haar
blazoen; een bloeiende roos (egelantier), groeiende in den vorm van een
kruis, waaraan de Heiland genageld is, wiens druppelend bloed de wortels
van de roos drenkt; den tweeden aan het verkiarende devies : „In (door)
Lie" fd' Bloeijende".
Het bestuur der kamers doet aan dat der gilden denken. Beschermheer
was vaak een machtig vorst of edelman. Zoo had Karel V het beschermheerschap aanvaard van verschillende kamers van rhetorica en was Willem
van Oranje Opper-Prins van de Violieren to Antwerpen. De voorzitter
droeg den titel Prins of Keizer. Aan hem werd gewoonlijk het laatste couplet
van ieder gedicht opgedragen. Verder had men den Deken, den Factor en
den Vaandrig. Vooral de functie van den tweede was van beteekenis ; hij
was de geestelijke leider, aan wien onder meer het vervaardigen der gelegenheidsgedichten, b.v. het nieuwjaarsvers, was opgedragen. De bekende
humanist en dichter Spieghel is een paar malen Factor van „In liefde
bloeiende" geweest 1).
Daar de rederijkers zich gewoonlijk verheugen mochten in de sympathie
en den steun van kerk en overheid, beschikten de kamers meestal over een
1) De Haarlemsche heeren-societeit „Trou moet blijcken", de regelrechte
voortzetting der Middeleeuwsche kamer, bewaart nog herinneringen aan haar
vroeger karakter, niet alleen in den naam, maar ook in den titel van voorzitter en
secretaris, die nog altijd Keizer en Factor heeten. Ook het nieuwjaarsvers is er
nog steeds in eere.
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goedgevulde kas, wat haar in staat stelde kostbare feesten te geven, waarbij
vaak schitterende pracht en praal werd tentoongespreid. Vooral de landjuweelen, de feestelijke bijeenkomsten van kamers uit verscheidene steden,
muntten in dit opzicht uit. Bij die gelegenheden werden wedstrijden gehouden om fraaie prijzen, wat tevens den naam verklaart, want het woord
juweel werd toen gebezigd in den zin van kostbaar voorwerp. Beroemd
zijn de landjuweelen gehouden te Gent in 1539 en te Antwerpen in 1561.
En nu het werk der rederijkers en de beteekenis daarvan. Beoordeelen
we het naar den maatstaf, die bij een kunstwerk behoort te worden aangelegd, dan valt er niet veel goeds van te zeggen. Meestal is het dor verstandelijk redeneerend en allegoriseerend. Bezieling, hartstocht, geestdrift,
schijnen de rederijkers niet gekend te hebben, nergens komen deze hoogere
functies van den kunstenaarsgeest ten minste tot uiting. Een enkele maal
treft ons een aardig beeld of een realistische schildering als een onverwachte
oase in een dorre woestenij, maar door de bank is het alles redeneeren wat
de klok slaat. Betoogend zijn de moraliteiten of spelen van sinne met hun
als personen voorgestelde abstracte begrippen, zoowel als de overige
rederijkers-drama's, waarvoor de stof ontleend werd aan klassieke of middeleeuwsch-romantische verhalen, redeneerend ook zijn de talrijke refereynen,
onverschillig of ze waren „in 't vroede, in 't sotte of in 't amoureuse". Het
best zijn nog de esbattementen of kluchten, waarover reeds gesproken is,
doch veel goeds valt ook van deze niet te zeggen. Maar wat nog het ergste
is, de verzenmakende moraliseerende burgerlieden verwarden gekunsteldheid met kunst, rijmelarij met poezie. De indruk, dien we van de refereynen 1),
rondeelen 2), ketendichten retrograden 4), en wat dies meer zij, krijgen,
is die van onuitstaanbare pedanterie. De rederijkende verzenmaker, prat op
zijn kunstige rijmen, verhoudt zich tot den dichter als de bluffende parvenu
tot den geboren aristocraat.
• Gedichten waarvan ieder couplet denzelfden slotregel had, den zoogenaamden „stock", die tevens het onderwerp van het rijmprodukt aangaf.
2) Gedichten van 8 regels, waarvan de lste, de 4de en de 7de geheel gelijk zijn
en de 2de met den 8sten overeenkomt. Een voorbeeld is het gerijmel van den boer
in Bredero's Klucht van de Koe. De laatste regel is daar te veel. Zie N. B. III, (Zeven
Eeuwen I).
• Iedere volgende regel begon met het rijmwoord van den vorigen. Een voorbeeld bij Anna Bijns. N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
• Deze konden ook van achteren naar voren gelezen worden, b.v. de volgende
regels, ontleend aan een gedicht bij het Antwerpsche landjuweel van 1561.
Versaemt jonstich, broeders, hout peys en vrede,
Lustelijcken comt in Antwerpen binnen,
Bescaemt en straft discoert vol onsede,
Rustelijken prijs en eere wilt winnen.
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Ondanks dit alles echter mogen we de literaire nalatenschap der kameristen niet met een hooghartig handgebaar ter zijde schuiven. Kunstgenot
zal zij ons niet schenken, maar als historisch verschijnsel vraagt zij onze
aandacht. De bloei der kamers toch viel in een veelbewogen tijd, Coen het
nieuwe streed met het oude en denkbeelden verkondigd werden, die een
ommekeer zouden brengen, zoowel in de stoffelijke wereld als in die des
geestes. We behoeven slechts de namen te noemen van Luther, Karel V en
Philips II om ieder te doen beseffen, dat er vraagstukken aan de orde waren
van buitengewone beteekenis, die scheuring brachten in kerk en staat. De
rederijkers nu waren de tolken en voorlichters der openbare meening; zij,
de hoogstontwikkelden onder de burgers, spraken uit wat velen voelden
en dachten; zij richtten zich door hun tooneelspelen en geschriften tot het
groote publiek en vervulden als het ware de rol van de tegenwoordige
kranten, tijdschriften en brochures. De Gentsche prijsvraag in 1539 voor de
moraliteiten gesteld : „Welc den mensche stervende meesten troost es ?"
ademt reeds den geest der Hervorming en de opgave in 1562 te Brussel
gesteld voor de refereynen : „Wat de Landen can houden in rusten ?" herinnert ons terstond aan het groeiende verzet tegen de staatkunde van Filips.
En ontleent niet het werk van Anna Bijns, die, hoewel geen kameriste,
geheel in den geest der rederijkers schreef, vooral zijn beteekenis aan de
onderwerpen welke zij behandelt; zijn niet haar refereynen voor het grootste
gedeelte strijdpoezie, geboren uit liefde voor de kerk en haat tegen de
scheurmakers ? Is in dit verband ook niet Marnix' Biecorf der Heilige Roomsche
Kerk, die fel spottende allegorie, een teekenend voortbrengsel van die dagen
van woeling en strijd? Uit dit oogpunt beschouwd is veel van het werk
der kamerbroeders niet zonder beteekenis. Ons zegt het niets meer, maar tot
de tijdgenooten heeft het stellig gesproken ; wi kunnen er niet meer voor
voelen dan historische belangstelling, voor de toenmalige ontwikkelde burgers echter had het luisteren naar een moraliteit en het lezen van refereynen
en allegorieen vaak de waarde van het bijwonen eener politieke meeting of
het lezen van een partijblad.
En dan is er nog iets anders, waarom de rederijkerstijd onze aandacht
vraagt. De middeleeuwen liepen ten einde, een nieuwe geest was ontwaakt
en deed zijn invloed gelden op wetenschap, wijsbegeerte en kunst. Humanisme en renaissance zouden het denken en voelen leiden in geheel nieuwe
banen en de kunst opvoeren tot een te voren ongekende hoogte. De rederijkers hebben den invloed der nieuwe gedachten ondergaan, ze zijn er de
dragers en verbreiders van geweest. Slechte kenners van de kiassieken als zij
waren, en burgerlijk naar den geest, hebben zij slechts een glimp van de oude
schoonheid opgevangen en komen ze niet verder dan tot oppervlakkige
nabootsing, maar toch hebben zij een vaag besefgehad van de hooge roeping
der kunst. Mannen als Jean Baptiste Houwaert en Matthijs de Casteleyn doen
Stroomingen en Gestalten. 6
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weinig meer dan pronken met mythologische en andere klassieke sieraden,
maar niettemin zingen ze den lof van vrouwe Rhetorica — hun benaming
van de poezie — op een wijze welke getuigt van het inzicht, dat de kunst
het leven siert en den geest verheft. De periode der rederijkers is een tijd
geweest, niet van oogsten maar van zaaien; de vrucht is opgekomen in
onze gouden eeuw. Aan de kamer van Amsterdam vooral komt de eer toe,
den juisten weg te hebben gewezen; In Liefd' Bloeijende is van alle rederijkerskamers verreweg de belangrijkste en de namen van Coornhert,
Spieghel en Roemer Visscher, kloeke denkers met warme harten, verdienen
met eere in de geschiedenis onzer letteren te worden genoemd. Over hen
zal in het volgende hoofdstuk uitvoeriger worden gehandeld.

DE NIEUWE TIJD
VAN OMSTREEKS 1500 TOT HEDEN
RENAISSANCE, HUMANI SME, HERVORMING
N de 15de eeuw spoedden de Middeleeuwen ten einde; het ridderwezen
kwam in verval en de oppermacht der kerk raakte aan het wankelen. Een
nieuwe tijd brak aan ; nieuwe cultuurverschijnselen vragen onze aandacht,
verschijnselen die gedurende meer dan vier eeuwen het geestelijke leven
der West-Europeesche volken zouden beheerschen en daarop hun stempel
drukken. Het zijn het Humanisme en de Renaissance, — waarvan het Classicisme het regelrechte gevolg is geweest — benevens de Hervorming.
Gescheiden van elkander zijn deze niet te behandelen; daarvoor staan ze
in te innige wederkeerige betrekking. We zullen daarom trachten, ze in hun
onderlingen samenhang te beschouwen en te verklaren en den invloed na
te gaan, lien ze op de geestelijke ontwikkeling van ons yolk, zooals deze
meer in 't bijzonder in de letterkunde tot uiting komt, hebben uitgeoefend.
Men heeft het meermalen voorgesteld, als gaapte er op geestelijk gebied
tusschen de middeleeuwen en den nieuwen tijd een breede klove; als waren
Renaissance en Humanisme een soort van geestelijke revolutie, die in eens
gewelddadig een anderen toestand heeft geschapen. Deze voorstelling is te
eenen male onjuist : zulk een klove bestaat niet, de renaissance is het gevolg
geweest van den natuurlijken groei der menschelijke gedachte. Tusschen
de jeugd, de jongelingsjaren en den mannelijken leeftijd bestaan ook geen
scherp afgebakende grensscheidingen. Het karakter en de denkwijze van
den volwassen mensch wordt bepaald door den groei der kiemen die in
hem aanwezig waren of gelegd zijn in zijn kinderjaren en door de idealen
en het streven van zijn krachtigen jongelingstijd, toen die kiemen tot vollen
wasdom begonnen te komen. ZOO is het ook gegaan met de geestelijke ontwikkeling der geheele menschheid. De middeleeuwen hebben we genoemd
de jeugd der West-Europeesche volkeren; de 14de en 15de eeuw, ja in zeker
opzicht reeds de 13de, zijn de krachtig strevende jongelingstijd.
Als voornaamste kenmerk van den middeleeuwschen geest wezen we
vroeger op het sterk overheerschen van gevoel en verbeelding. Het middeleeuwsche leven was intens emotioneel en in de kunst komt dit tot uiting :
de felle kleurenpracht van de geschilderde glazen der Gothische kathedralen,
de verschrikkingen van Dante's hel en de verrukking van zijn paradijs, de
felle spot en satyre van onzen Reinaert, de vaak ruwe scherts, wulpsche
dartelheid en ongebonden levenslust der boerden, sproken en kluchten, zoo
goed als de extatische zielsvervoering van den zich-een-met-God-voelenden
kluizenaar, dit alles is in de hevigheid van zijn uiting typisch middeleeuwsch.
Het verstand kwam achteraan, in boeien geklonken als het was door de
kerkelijke scholastiek; en tot welk een fijnheid van onderscheiding de
scholastici het ook brengen mochten, vrij en zelfstandig denken, onbevoor-
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oordeeld en onpartijdig onderzoeken, was hun vreemd. De kerk diende
daarin haar ideaal; immers hair leerstellingen waren de alleen-zaligmakende;
het zoekende verstand kon niet anders dan den mensch op den dwaalweg
voeren, die onfeilbaar ter helle moest leiden. En met hoe fellen gloed de
drang naar levensgenot soms ook uitlaaien mocht, de kerk predikte een
verachting van de wereld, die immers het leen van satan was ; zij leerde,
alleen het oog te richten naar den hemel, los te worden van het aardsche,
op te stijgen naar het stralende Godsrijk : alles in de plechtige domkerken,
de hoog-opstrevende pilaren, de spitse booggewelven, de trotsche torens,
wijst naar boven. Zoo onderdrukte de kerk den zin voor de schoonheid
van het leven, van het lichaam, van de natuur; de schoone wereld der
klassieken, die men blijkens de vele aan de oudheid ontleende motieven
nog wel kende, werd veracht en gevreesd als een verlokkende bekoring;
de oude goden en godinnen werden booze daemonen. Vooral vrouw Venus
beschouwde de kerk als de schoone duivelinne. Teekenend is in dit opzicht
o. a. de legende van Tannhauser, den ridder, die in den Venusberg zeven
jaren in haar dienst had doorgebracht, en zich daardoor had schuldig gemaakt aan doodzonde, door boete noch aflaat te vergeven. Dat dit alles de
ontwikkeling der individueele zelfstandigheid tegenhield, zal ieder gevoelen
als een natuurlijk gevolg; de fiere bewustheid een eigen „ik" te zijn, komt
in de middeleeuwsche kunst, tenminste voor de 13de eeuw, niet tot uiting.
Langzamerhand zien we echter verandering komen; allerlei teekenen
wijzen er op, dat een ruimere levensopvatting zich baan breekt. Schoon
en heilig worden niet meer als volkomen synoniem beschouwd; in de
literatuur zoowel als in de beeldende kunsten ontstaat het streven, het
onderwerp niet alleen meer volkomen objectief — te behandelen óm het
onderwerp, of om de symbolische, allegorische of godsdienstige idee, maar
met de bewust uitgesproken bedoeling, een kunstwerk te scheppen. Met
hoe liefdevolle nauwkeurigheid trachten b.v. de teekenaars en schilders der
miniaturen soms, de schoone werkelijkheid te benaderen in het weergeven
van het landschap of de menschelijke gestalte; welk een liefelijkheid treft
ons reeds in de madonna's, heiligen en engelen van 13de eeuwsche Italiaansche meesters als Cimabue en Giotto; en wat pracht van koloriet en stofuitdrukking bewonderen we in de werken der Vlaamsche primitieven als
de Van Eycken en Memlinc; hoe levenswaar zijn houding, gebaren en gelaatstrekken der menschen, die zij geschilderd hebben. Wel bleven de onderwerpen nog steeds ontleend aan den bijbel of de heiligenlegenden, maar
de opvatting en de uitvoering getuigt van een nieuw leven, van een veranderd kunstbegrip. En al deze werken zijn geschapen voor de herleving
der klassieke oudheid in Italie in de 14de en 15de eeuw, tenminste voor
haar invloed zich in wijderen kring laat bespeuren, dus voor de renaissance
in engeren zin.
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In de kunst van het woord openbaar zich de uiting eener vrijere levensopvatting, het streven een werk te scheppen ter wile van de schoonheid,
b.v. reeds in Frankrijk in de kunst der Provencaalsche troubadours. Ook
zij verheerlijkten in hun liederen naast de liefde de schoonheid en de bevalligheid, voor hen waren de natuur en het menschelijk lichaam niet het
leen van satan, maar voorwerpen van liefdevolle veneering. De klassieke
idee — we hebben het reeds vroeger opgemerkt — was in Provence nooit
geheel gestorven. En onze eigen prachtige 14de en 15de eeuwsche liederen 2),
uitingen van liefde en levensblijheid, prediken waarlijk niet de onthouding
der askese. Met dit alles ging gepaard het groeien van het zelfstandigheidsgevoel; een man als de groote Italiaan Dante durft — hoezeer ook nog
gevangen in het net der scholastiek — met fiere zelfbewustheid zijn eigen
„ik" te stellen tegenover de kerkelijke machthebbers van zijn tijd. Bij ons
zien we hetzelfde in de krachtige figuur van Jacob van Maerlant en ook
mannen als Thomas a Kempis, Jan van Ruijsbroeck en anderen, staan daar
als zelfstandige persoonlijkheden, die het einde aankondigen van de middeleeuwsche knechtschap der gedachten.
Dit alles nu is de Renaissance in de ruimste beteekenis. Men verstaat
er niet meer alleen under de herleving der klassieke oudheid in Italie, doch
het is een samenvattend begrip geworden voor den algemeenen geest van
het einde der middeleeuwen : het vrijworden van het denken, het groeien
van het „ik"-gevoel, 't verlangen naar een vrijere levensbeschouwing, die
het geluk en de schoonheid niet meer alleen in den hemel zocht, maar ook
op de aarde. Geen klove is er dus tusschen de middeleeuwen en den nieuwen
tijd; de renaissance was geen plotselinge geestelijke ommekeer, maar het
noodzakelijke gevolg na de ontwikkeling der middeleeuwsche cultuur. Het
duidelijkste en belangrijkste symptoon hiervan is echter de beweging die
in de 14de eeuw in Italie is ontstaan en den naam aan het algemeene cultuurverschijnsel heeft gegeven : de wedergeboorte — zooals haar naam zegt —
van de klassieke oudheid.
Onbekenden waren de klassieke auteurs in de Middeleeuwen echter
geenszins ; we hebben o. a. gezien, dat allerlei verhaal-motieven aan de
werken der ouden ontleend werden. De studie van de klassieke talen, meer
in 't bijzonder van 't Latijn, ging in de Middeleeuwen onafgebroken door.
't Waren evenwel slechts de „klerken", die er zich mee bezig hielden ; in
de kloosterscholen werd het Latijn onderwezen, als zijnde de taal der kerk,
en de priesters en monniken onderhielden de studie ervan hun geheele leven.
Buiten de kerkelijke sfeer drongen deze studien nochtans niet door; invloed
op de algemeene denkwijze oefenden zij niet uit, te minder, wip. men huiverde, zich aan den geest der oudheid over te geven. Men beschouwde deze
1)

Zie blz. 24.

-

) Zie Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I).
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als een donkeren nacht, waarin de menschen baden tot booze daemonen,
die gelukkig overwonnen waren. En al mag wellicht de een of andere
kloosterbroeder den bekorenden invloed der klassieke schoonheid hebben
ondergaan 1), met vasten en boetedoen, biddend het pater nosier, dat God
hem niet in de verzoeking mocht leiden, zal hij zijn afdwaling hebben berouwd. Men bestudeerde de oude schrijvers, om er voorbeelden aan te
ontleenen voor de regelen der grammatika, of men las ze zooals een kind
een boek leest : om het verhaal, om de avonturen, doch zonder kritiek, vooral
zonder kritiek op wijsgeerig gebied. De kerk duldde die ook niet; autoritair
als zij was, eischte zij erkenning van de leer der wijsgeeren, die voor haar
als autoriteiten golden. Onder deze stelde zij — het is waar — naast de
kerkvaders ook den Griek Aristoteles, doch vroeger hebben wij er reeds op
gewezen, dat men hem verkeerd begreep en dat men zijn leer en philosophische moraal door scholastisch redeneeren in overeenstemming met de
kerkleer trachtte te brengen. Herleving van de klassieke idee was dus van
de zijde van den klerus niet te verwachten; niet in de kloosters maar aan
de wereldlijke universiteiten begon de vrije studie der oude wereld. Alleen
in Italie kon dit geschieden, waar de geest der ouden nooit geheel gestorven
was, waar de grond nog gedenkteekenen droeg, die de herinnering aan 't
oude Rome en Griekenland bewaarden, waar men nog iets van het bloed
der Romeinen in de aderen voelde en waar het terugdenken aan de vergane
grootheid zich paren kon met patriottische gevoelens. Onvermijdelijk moesten daar mannen optreden, die door de macht en de schoonheid van het
oude heidendom zoo krachtig werden gegrepen, dat zij zich afvroegen, of
de godsdienst der Grieken werkelijk een vijand van de leer van Jezus was.
In de weergevonden Grieksche letteren — de Italiaansche geleerden toch
begonnen de Hellensche schrijvers weer in de oorspronkelijke taal te lezen,
in plaats van in de dikwijls verminkte of onjuiste Latijnsche bewerkingen — 2)
ontdekte men bijvoorbeeld bij Plato een diepte en schoonheid van gedachte,
die voor de christelijke niet behoefde onder te doen en een vereering van
het goddelijke, uitgesproken in een taal welke in innigheid, ernst, gloed en
plechtigheid een kerkhymne evenaarde, zooniet overtrof. De verbannen
heidensche goden keerden uit hun ballingschap terug; ze waren schijndood
geweest, maar begonnen te herleven en met bewonderende vreugde luisterde
men weer naar de tonen van de lier en den zang van Apollo. Er ontstond
een vermenging van christelijke en heidensche ideeen, die kenmerkend zou
blijven voor den geheelen renaissance-tijd. De kunstenaars grepen met beide
handen naar den overvloed van stof, door mythen en sagen geboden. Ze
1) Zie in dit verband Scheffel's roman Ekkehard.
2) Na de inneming van Byzantium door de Turken (1453) kwamen veel antieke
handschriften naar Italie de gevluchte geleerden namen ze mee.
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voelden de betoovering dezer oude vertellingen en plaatsten ze vaak niet
tegenover maar naist de christelijke bijbelverhalen en legenden. Teekenend
zijn in dit opzicht de werken der beeldende kunst. De slaapdronken faunen
van een Dionysisch feestgelag worden b.v. door Michel Angelo 1) in de
heilige tegenwoordigheid der Madonna gebracht en de kuische naaktheid
der klassieke beelden vervangt, óók op schilderijen met bijbelsche voorstellingen, de verhulde menschelijke gestalte van den gothischen tijd 2). Zoo
krijgt de mythologie der renaissance een geheel eigen karakter, als gevolg
van het samengroeien van twee tradities : de heilige en de wereldlijke. In
literatuur en beeldende kunst spreekt dit karakter zich uit. De klassieke
mythen leverden de stof voor de voorstellingen; men vroeg niet naar den
mythischen oorsprong, naar den oudsten vorm, naar de beteekenis voor de
menschen die ze geschapen hadden en voor wie ze de uitdrukking waren
geweest van hun religieus gevoel, maar men greep de nieuwe stof aan en
omkleedde haar met de slingers en ranken der West-Europeesche voorstellingsvormen 3).
Het ontstaan van deze kunstopvattingen wijst op een nieuwe levensbeschouwing, waarvan zij de uitingen waren. Meer en meer had het denken
zich los gemaakt van de systemen der kerk ; men zag niet langer met minachting neer op de menschelijke natuur, die men door onthouding en kastijding moest leeren bedwingen; integendeel: aan den mensch werd de eereplaats in de schepping toebedeeld. Van het heelal, den makrokosmos, achtte
men de aarde het middelpunt, waarom alles zich bewoog en op de aarde
heerschte de mensch, gemengd uit vergankelijke materie en goddelijken
geest, dus gelijkelijk verwant aan de natuur en de godheid. De mensch
werd beschouwd als het middelpunt van alles, als de makrokosmos, de
wereld in het klein, de verbindende schakel tusschen het vergankelijke en
het eeuwige 4). De idee van het bewuste „ik" ontstond, van het uit de godheid voortgekomen Zelf. Aan den mensch de taak, de natuur te beheerschen,
te onderzoeken en te verklaren. Deze levensbeschouwing, welke lijnrecht
staat tegenover de middeleeuwsch kerkelijke, die geluk en vreugde reeds
op aarde zocht en niet alleen in het hiernamaals 5), die het vrije denken be1) De madonna van Michel Angelo in het Palazzo degli Uffizi te Florence.
2) De figuren op Michel Angelo's Laatste oordeel in de Sixtijnsche kapel te
Rome, waren oorspronkelij k alle naakt. Twee latere pausen, die dit aanstootelij k
vonden, hebben ze met kleedingstukken laten beschilderen.
5) Zoo ontstond de Barok-stijl, die een kenmerk zou blijven van den heelen
Renaissance-tijd.
4) Beschouwing der natuurphilosophen uit den renaissancetijd, zooals b.v. de
beroemde arts en chemikus (alchymist) Paracelsus (1493-1541).
5) Van graaf Pico della Mirandola (t 1494), een beroemd humanist, is het fiere
woord: „Wij zijn geschapen om te zijn wat wij willen worden."
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vorderde en den aanvang beteekende van het onderzoek op theologisch,
philosophisch en natuurwetenschappelijk gebied, wordt bestempeld met den
naam Humanisme.
De man die met den gloed der overtuiging en met de bezielende kracht
van het genie het eerst de nieuwe denkbeelden heeft uitgesproken, was de
beroemde Florentijnsche geleerde en dichter Francesco Petrarca (13041374). Zooals Columbus aan het einde der volgende eeuw de ontdekker
zou worden'eener nieuwe wereld, waardoor de bekende aarde een bijna
tweemaal grooter uitgebreidheid krijgen zou, opende zich voor hem een
nieuwe wereld van wijsheid en schoonheid. Grooten roem heeft Petrarca
als dichter verworven door zijn sonnetten en canzonen aan zijn verheerlijkte geliefde Laura leeft hij onvergankelijk in de harten der schoonheidsminnaars, maar niet minder groot is zijn beteekenis voor de ontwikkeling
der cultuur. Als humanistisch philosoof en geleerde werd hij de verkondiger
van het principe der vrije gedachte, dat de middeleeuwsche denkmethode
zou overwinnen en bevruchtend zou blijken voor den geheelen nieuwen
tijd. Hij het eerst heeft den strijd aangebonden met de scholastiek. De geheele wetenschap van zijn tijd was hem een groote hoop doode asch en
sintels, waarin geen enkel goudkorreltje van waarheid en wijsheid school.
De magisters en doctoren beschouwde hij als verwaande domkoppen vol
opgeblazen trots en pralend met onbegrepen geleerdheid. De universiteiten
noemde hij nesten van ingebeelde onwetendheid. De wetenschap die geen
voeling houdt met het leven, en niet gericht is op de deugd, het einddoel
van het menschelijk bestaan, had voor hem geen waarde. De echte geleerde
was de strevende mensch, de wetenschap de dienaresse der deugd. Daarom
wilde hij historicus, dichter, philosoof en theoloog te gelijk zijn. De scholasticus Meld zijn vakken scherp gescheiden; hij niet : immers alle wetenschappen waren volgens hem uitingen van de eene wetenschap : deugd en
waarheid. Met dezen maatstaf mat hij zijn tegenstanders en onbarmhartig
stelde hij hen aan de kaak in hun bekrompenheid en nietigheid. De rechtsgeleerden 't was niet het recht dat zij beoefenden, maar de kunst om
rijk te worden; de astronomer — zij zagen de verduisteringen van zon en
maan vooruit, doch bespeurden niet die van hun eigen geest; de artsen —
huichelende vleiers en kwakzalvers waren het; de philosopher zij predikten de deugd maar beoefenden ze niet; geen van allen ontkwam aan den
moker van zijn kritiek. Met de grootste verontwaardiging en minachting
oordeelde hij echter over de godgeleerden; spitsvondige redetwisters
noemde hij hen, die niet de liefhebbende kinderen doch de kenners van God
wilden zijn.
't Is bier niet de plaats, breedvoerig over Petrarca uit te weiden; genoeg
zij het er op te wijzen dat zijn kritiek het gevolg is geweest van zijn onbevangen studie der Ouden, en nog tijdens zijn leven zijn denkbeelden aan
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de Italiaansche hoogescholen en ook aan de vorstenhoven gereeden ingang
vonden. De grond was bereid het zaad te ontvangen, het ontkiemde en
groeide welig op. Kunstenaars en geleerden onder wie Petrarca's jongere
vriend en bewonderaar Boccaccio een der bekendsten is geworden, trachtten
met geestdrift en ijver door te dringen in de literatuur en de philosofie der
ouden en weldra werd het leven der klassieke volkeren geklealiseerd tot
een toonbeeld van volmaaktheid, dat men op 't gebied der letteren, der
staatkunde en der maatschappelijke verhoudingen wenschte te evenaren.
Van Italie uit verbreidde de beweging zich over West-Europa. In het leven
en de werken van mannen als Wessel Gansvoort (1419—'89) en Rudolf
Agricola 2) (Roelof Huijsman) (1442—'85) openbaart zich reeds de vrije
geest van het humanisme. In Duitschland zijn het voornamelijk Johannes
ReuchLin (1455-1522) en Ulrich von Hutten (1488-1523), die de nieuwe
denkbeelden uitspreken en in Engeland verwierf Thomas More (Morus)
(1478-1535) zich een onsterfelijken naam door zijn in het latijn geschreven
werk Utopia, de beschrijving van een ideaalstaat, waarin het cummunisme
heerscht en 't geluk aan ieder geeft. In Frankrijk evenwel hebben de humanistische denkbeelden zich het krachtigst ontwikkeld; de „Sorbonne", de
hoogeschool van Parijs, werd het middelpunt der geleerde wereld van de
15de en 16de eeuw, en voor de geestelijke ontwikkeling van ens yolk is
voornamelijk de Fransche invloed van de grootste beteekenis.
Alvorens echter te laten zien, hoe het humanisme in de werken onzer
Nederlandsche schrijvers van de 16de eeuw tot uiting komt, willen wij, na
in de voorafgaande bladzijden het algemeene karakter der beweging te
hebben geteekend, meer in 't bijzonder de denkbeelden aangeven, die op
de geestelijke ontwikkeling van den nieuwen tijd van zoo grooten invloed
zijn geweest. Als eerste kenmerk noemen we dan de beoefening van de
studie der philologie, vooral van het Latijn, het Grieksch en het Hebreeuwsch.
Welke ver strekkende gevolgen dit gehad heeft voor het onderwijs, is van
algemeene bekendheid : de oude talen en in 't algemeen de humaniora, de
studie der klassieke oudheid, werden het middelpunt der geleerde opvoeding. Nog steeds is het onderwijs aan onze gymnasia geschoeid op humanistische leest en eerst in de 19de eeuw is aan de opperheerschappij van de
klassieke opleiding door de studie der realia een einde gemaakt. De taalstudie
der humanisten leidde tot het zoeken naar de oudste en zuiverste teksten,
om zoodoende tot een juist inzicht te komen. Voor de beoefening van
theologie, geschiedvorscbing en oudheidkunde heeft dit ingrijpende gevol1)

te Groningen; leerling van de broeders des Gemeenen levens;

invloed van Thomas a Kempis ; studeerde later te Keulen, Leuven en Parijs.
2) Geboren te Baflo bij Groningen; studeerde te Leuven en Parijs; vertoefde
7 jaren in Italie, waar hij zich aan humanistische studien wijdde.
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gen gehad. Het doorvorschen van de werken der Grieken en Romeinen gaf
verder aan de opvattingen van de beoefenaars van wetenschap en kunst een
uitgesproken paganistisch karakter ; men leerde van de ouden, te steunen
op de krachten van eigen geest; aan het vroom-geloovig aannemen van wat
als onomstootelijk waar geleerd werd kwam een einde. De philosophie der
Grieken kwam te staan naast die der kerkvaders en beslist tegenover die der
scholasten. Plato trad in de plaats van Aristoteles, maar voornamelijk de
leer der Stoa vond groote waardeering. Stoicijnsche wijsgeeren werden met
voorliefde bestudeerd; voor Cicero en Seneca b.v. koesterde men een onbegrensde bewondering en vooral laatstgenoemde heeft op velen invloed uitgeoefend. Het „ken u zelven" van Socrates, dat ook door de stoicijnen werd
gepredikt, gold als de hoogste wijsheid en die wijsheid werd als de eerste
voorwaarde beschouwd om te komen tot de deugd, de kroon van het leven.
Deze denkbeelden leidden als van zelve tot een breken met de leer der kerk ;
de hervorming is het consequente gevolg geweest van het humanisme;
mannen als W. Gansvoort, J. Reuchlin en U. van Hutten zijn de voorbereiders der reformatie, die de scheuring in de Christenheid heeft gebracht.
Later echter zijn de wegen van humanisten en hervormers weer uiteengeloopen. De hervorming kreeg namelijk een sterk democratisch karakter,
terwijl het humanisme aristocratisch van geest was ; ook het hartstochtelijke
der hervormingsgezinden stuitte de kalme stoicijnsche denkers tegen de
borst en toen de nieuwe leer met groote stelligheid zijn dogma's stelde
tegenover de katholieke leerstellingen was de breuk volkomen. De humanisten bleven de „libertijnen", de vrije denkers, wars van dweperij en gekant
tegen iederen geestelijken dwang.
In geen enkele figuur van de 16de eeuw openbaart zich het karakter van
den waren humanist zoo zuiver als in den Rotterdammer Desiderius Erasmus
(1467-1536), door tijdgenoot en nageslacht terecht bewonderd als een der
grootste geesten van zijn tijd en van alle tijden. Zijn degelijke kennis, helder
oordeel, scherp vernuft en hekelende spot maakten hem tot een der eerste
mannen van zijn tijd, voor de verbreiding der humanistische gedachten in
Noordwest-Europa even belangrijk als Petrarca in Italie. Nederlander door
geboorte en opvoeding 1), is Erasmus door zijn verdere wetenschappelijke
vorming, zijn levensloop en zijn werken, die hij alle in 't Latijn schreef,
het type van den humanistischen cosmopoliet. Toch verloochent zijn Nederlandsche aard zich nooit; zijn kalme gematigdheid, zijn afkeer van gewelddadigheid en dweperij, zijn zucht tot hekeling en spot stempelen hem tot
1) In zijn jeugd was hij leerling aan de Deventer school van de broeders des
gemeenen levens.
2) Hij vertoefde afwisselend te Londen, Oxford, Cambridge (vriendschap met
Th. More), Rome, Turijn (hier verwierf hij den titel van doctor in de theologie),
Leuven, Straatsburg, Bazel en Freiburg. Hij overleed te Bazel in 1536.
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een echten zoon van het Nederlandsche yolk. Evenals de reeds vroeger
genoemde humanisten (Reuchlin e. a.) besefte de „groote Rotterdammer",
dat voor West-Europa de nieuwe denkbeelden een andere richting nemen
moesten dan de Italiaansche; niet paganistisch mocht hun karakter blijven,
doch zij moesten in overeenstemming komen met de leer van Christus. Hij
wilde den stroom niet „vijandig tegen de kerk in of onverschillig langs haar
heen leiden, maar evenwijdig met haar en in dezelfde bedding" 1). Zelf getuigt hij dit, waar hij in 1527 schrijft : „In al mijne boeken zult gij mij een
doel zien najagen. Luid verhef ik mijne stem tegen de oorlogen die sedert
jaar en dag schier de geheele Christenheid onderstboven keeren. De averechtsche meeningen der menschen berisp ik op allerlei gebied. Eene wereld,
die in halfjoodsche ceremonien verzonken ligt, wek ik tot een zuiverder
Christendom op. Naar vermogen bevorder ik de studie der herlevende oude
talen. Mijn streven is, een christelijken toon te ontlokken aan de voor mij
nagenoeg heidensche fraaie letteren" 2). Tevreden met zijn tijd was Erasmus
dus geenszins ; zelfs vond hij, naar zijn eigen getuigenis, bij heidensche
schrijvers meermalen echt christelijke gedachten, oneindig stichtelijker dan
het spitsvondig redeneeren of onverzoenlijk twisten zijner tijdgenooten. In
zijn Vertrouwel/ke Samenspraken 3) getuigt hij : „Al wat godvruchtig en tot
de goede zeden voordeelig is, moet niet ongewijd genoemd worden. De
Heilige Schriften komt het voornaamste gezag toe : Maar nochtans, ik vinde
somtijds eenige dingen of van de Ouden gezegt, of van de heidenen geschreven, ook van Poeten, zoo kuisselijk, zoo heiliglijk, zoo goddelijk, dat
ik mij niet kan verbeelden, of eenige goede Geest heeft hun hart aangedreven. En misschien spreidt de geest van Christus zich wijder uit dan wij
uitleggen. En vele zijn er in 't gezelschap der Heiligen, die bij ons op 't
register niet staan. Ik belijde mijn genegentheit bij de vrienden : Ik kan
Cicero's boek Van den Ouderdom, Van de Vriendschap, Van de Tuskulaansche
geschillen, niet lezen, of ik kusse menigmalen het Boek, en ik eere dat heilige
Hart, dat door een hemelsche geest gedreven is. Daarentegen, als ik sommige
nieuwelingen leze, daar ze bevelen geven van het Gemeene-beste, Huishoudinge, of Zedekunde, onsterfelijke God ! hoe flauw zijn ze bij hen, ja
hoe zeer schijnen ze niet te gevoelen hetgeen ze schrijven. Zoodat ik eerder
den geheelen Scotus 4) met eenigen zijns gelijken zou verloren laten gaan,
dan de boeken van Cicero alleen, of van Plutarchus ; niet dat ik hen in 't
geheel veroordeele, maar dat ik uit deze [heidensche schrijvers] bemerke,
1) Busken Huet's Land van Rembrand. Zie Nieuwe Bundel IV (Zeven Eeuwen II)
bij Busken Huet.
2) Aangehaald door Busken Huet. Zie Nieuwe Bundel IV. (Zeven Eeuwen II).
3) Familiaria Colloquia. De aanhaling is uit de vertaling van Pieter Rabus, 1664.
4) Duns Scotus (1265-1308), een gezaghebbend Scolasticus door Erasmus
herhaaldelij k aangevallen.
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dat ik beter gemaakt worde, daar ik van het lezen der anderen opsta, ik
weet niet hoe flauwelijk bewogen tot de ware deugd, en meer opgehitst
tot oneenigheid". Teekenend voor het karakter en de denkbeelden van
Erasmus is de stelling die hij innam tegenover de Hervorming, de revolutionaire daad van Luther, die zoo heftige beroering in hoofden en harten
bracht en opstanden en oorlogen ten gevolge heeft gehad. Zoo goed als de
hartstochtelijke Augustijner monnik wilde ook hij hervorming, maar alleen
een hervorming naar den geest; het innerlijke der menschen moest beter
worden. Gematigd en kalm als hij was, overleggend, redeneerend en betoogend, had hij een afkeer van alle daden van geweld en wenschte hij geen
scheuring. Wel toonde hij aanvankelijk instemming met Luthers denkbeelden, maar zich aan te sluiten bij de nieuwe leer, daartoe is hij nooit gekomen.
Zelfs kwam hij weldra vijandig tegenover het Lutheranisme te staan. De
verlichte humanistische wijsgeer had niet de minste sympathie voor de
dweepzieke heftigheid van den grooten hervormer en zijn volgelingen.
Aristocraat naar den geest, stuitte het hem, dat Jan en alleman zich mengden
in vraagstukken, van welker verstrekkende gevolgen zij geen besef hadden.
In zijn Samenspraken teekent hij b.v. in de personen van Polyphemus en
Kannius, (de eerste een soldaat en struikroover, die met het Evangelie in
de hand loopt, de tweede een drinkebroer), de Janraps die met de nieuwe
leer wegliepen, zonder den geest van de leer van Jezus te begrijpen. „Erasmus," zegt Busken Huet 1), „meende de menschen te goed te kennen, om
te kunnen gelooven, dat hen luthersch te maken het middel was, hen betere
Christenen te doen worden. Zekere mate van onverstand of verdwazing
behoorde volgens hem tot het wezen der menschelijke natuur, en hij voorzag
dat binnen korter of langer tijd de protestanten al het verkeerde der katholieken navolgen en herhalen zouden. Protestant-zijn was voor hem protestindienen tegen domheid, onkunde, wanbeschaving; tegen de wreedheid en
barbaarschheid in de zeden, niet minder dan in de letteren. Zijn geloof, en
dat der anderen, wenschte hij daarbuiten te houden". Eenheid en samenwerking was volgens Erasmus een dringende eisch; de tijden waren reeds
vol beroering en nu kwam het Lutheranisme de verwarring nog vergrooten
en den toestand verergeren. Hooren wij, hoe hij in zijn Colloquia de troebelen zijns tijds teekent. De samenspraak geldt een kraamvrouw; de sprekenden zijn Eutrapelus en Fabulla.
Eutr ap elu s. Meent gij dat God zooveel ledigen tijd heeft, dat hij de
wijven, als zij in den kraam komen, ook helpt?
Fab ulla. Wat zoude hij anders doen, Eutraap, dan dat hij door voorttelinge behoude dat hij geschapen heeft?
1) Land van Rembrand.
Zie Nieuwe Bundel IV (Zeven Eeuwen II) bij : Busken Huet.
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Eutrapelu s. Wat hij doen zoude? Ja, zoo hij God niet ware, ik meen
dat hij zoovele bezigheden niet zoude kunnen afdoen. Kristiaan de Koning
van Denemarken, een vroom voorstander des Evangeliums, zwerft balling
's lands ; Franciskus, Koning van Vrankrijk, houd in Spanje huis, ik wete
niet hoezeer na zijn zin, ten minsten een man die beter fortuin waardig is.
Karel tracht de vestingen van zijn alleenheersing verder uit te zetten. De
geldhonger quelt alle Hoven. De boeren verwekken gevaarlijke beroertens,
en worden door zoovele nederlagen van hun opzet niet afgeschrikt; 't yolk
zoekt zonder Vorst geregeerd te worden. 't Huis der Kerke vervalt door
gevaarlijke Partijschappen. Die ongenaaide rok van Jezus wort gins en weer
getrokken. De wijngaert des Heeren word van meer als een varken verwoest. Daarbij 't gezag der Priesteren met hunne tienden, het aanzien der
Godgeleerden en de Majesteit der Monniken loopt gevaar, de Biegt wankelt;
de Kerkbeloften waggelen; de Pauselijke wetten vervallen; de Hostie word
in geschil getrokken; de Antichrist word verwacht. De geheele wereld baart
ik weet niet wat voor ongeval. Ondertusschen spelen de Turken den baas,
en komen op ons aan, zullende alles verwoesten, zoo 't gelukt dat zij voor
hebben : en vraagt gij wat Hij anders zoude doen? Ik meen dat het tijd is,
dat Hij intijds ook voor zijn rijk zorg draagt" Iemand die zoo schreef
kan sympathie gekoesterd hebben voor enkele denkbeelden der reformatoren, de consequenties van hun optreden verfoeide hij. 't Is begrijpelijk,
dat hij in het kamp der hervormden weldra als een gevaarlijk tegenstander
werd beschouwd, maar waardeering van Katholieke zijde genoot hij evenmin; zelfs werden zijn werken op den index geplaatst. Zijn vrijmoedig
oordeel, bijtende spot en vinnige hekeling van allerlei gebreken in de kerk
en hare dienaren hebben dit vonnis uitgelokt. Door beide partijen werd hij
dus gelijkelijk als vijand beschouwd; voor de eene was hij de „Libertijn",
de vrijgeest, voor de andere de afvallige. In dit opzicht staat Erasmus echter
niet alleen; verschillende humanisten, b.v. Coornhert, hebben hetzelfde lot
met hem moeten deelen.
Talrijk zijn de werken, die Erasmus heeft geschreven en belangrijk zijn
ze alle. Drie echter in 't bijzonder zijn het vermelden waard. Vooreerst zijn
Vertaling van het Nieuwe Testament uit den grondtekst in het Latijn, welke
overzetting door Luther gebruikt is voor zijn bewerking in de landstaal.
Verder de reeds meermalen genoemde Samenspraken en zijn Lof der Zotheid
(Encomium Moriae), beide van het grootste belang voor de kennis van de
in veel opzichten zoo merkwaardige 16de eeuw. Het laatste is een scherpe
hekeling van allerlei verkeerdheden; zoowel wat den tijd als de menschen
betreft. 't Is de Zotheid zelve die hij haar eigen lof verkondigen laat en
wel mag zij zich prijzen, want bijna alle menschen zijn haar vereerders. Geen
1)

Fam. Coll., uitg. P. Rabus 1664.
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enkele stand wordt.uitgezonderd, maar de vinnigste spot treft toch wel de
godgeleerden. Niet echter alleen direkte satyre vormt den inhoud van
Erasmus' meesterwerk ; 't heeft een tweeledig karakter. Hij zingt n.l. ook
werkelijk den lof der zotheid, die hij prijst, omdat de dwaasheid nu eenmaal
inhaerent is aan de menschelijke natuur en er zonder haar weinig of geen
goeds tot stand zou komen. De volgende aanhaling uit dit werk, dat zijn
plaats in de wereld-literatuur heeft veroverd, moge deze korte beschouwing
over den grooten humanist besluiten. Na eerst de theologen den mantel te
hebben uitgeveegd, spreekt de Zotheid in de volgende bewoordingen over
de geestelijkheid .)
Bij deze gelukkigen voegen het naast degenen die zich gemeenlijk geestelijken en monniken noemen : beiden zeer valsche benamingen, daar zij
grootendeels alles behalve geestelijk zijn, en op alle plaatsen worden aangetroffen 2). Ik zie niet wie ellendiger zijn zou dan zij, bijaldien ik hun niet
op allerlei wijze te hulp kwame. Want ofschoon deze soort van lieden zoo
verafschuwd worden, dat men het een kwaad voorteeken acht, wanneer
men onverwacht er een' ontmoet, vleien zij zich zelven toch grootelijks.
Eerstelijk achten zij het de hoogste godvruchtigheid dat zij zelfs zoo weinig
geleerd hebben, dat zij niet eens kunnen lezen, vervolgens als zij hunne
psalmen, die zij tellen maar niet verstaan kunnen, in de kerken met ezelsstemmen uitbulken, verbeelden zij zich de ooren der heiligen grootelijks te
strelen. Er zijn ook eenigen onder hen, die hunne onreinheid en bedelarij
duur genoeg verkoopen, en met groot gebrul voor de deuren brood vragen,
ja zelfs in de herbergen, op wagens en schepen de lieden niet met rust laten,
tot geene geringe schade der overige bedelaars. En op zulk eene wijze willen
deze fraaie lieden door morsigheid, domheid, lompheid en onbeschaamdheid
de Apostelen, naar zij zeggen, gelijkvormig zijn. Maar wat is koddiger dan
dat zij alles volgens voorgeschreven regelen, naar de wijze der wiskundigen
verrigten, en welke te overtreden de grootste zonde is ? hoeveel knoopen
de schoen hebben moet; van welke kleur de pij moet zijn; hoe de kleederen
onderscheiden moeten worden; van welke stof en hoe veel stroohalmen
breed de gordel moet zijn; welke gedaante en hoeveel mudden ruimte de
kap vereischt; hoe veel duimen breed de kruin moet zijn; hoe veel uren
men moet slapen. Maar wie ziet niet hoe ongelijk deze gelijkheid is bij zoo
veel verscheidenheid van ligchamen en zinnen ? En evenwel achten zij om
deze grillen niet alleen andere menschen voor notendoppen, maar zij haten
en verachten onderling ook elkander ; en ofschoon zij lieden zijn, die de
Apostolische liefde betrachten, stoken zij om eene andere gedaante, of eene
wat donkerder kleur der kleeding, allerlei twist en onrust aan. Onder dezen
1 ) De Lof der Zotheid, vertaling van P. G. Witsen Geysbeek; te Amsterdam bij
de Gebroeders Diederichs. 1828.
Monachus (monnik) beteekent : iemand die eenzaam leeft.

95

DE LOF DER ZOTHEID

ziet men eenigen die zoo streng heilig zijn, dat zij onder hun Karen opperkleed zachte hemden dragen ; anderen daarentegen dragen linnen opperkleederen, en wollen daaronder; weder anderen, die een' afschrik hebben
van geld aan te raken alsof het vergift ware, schroomen ondertusschen
geenszins den wijn of de aanraking der vrouwen. Kortom, al hunne verrigtingen toonen dat er geene geregeldheid in hunne leefwijze bestaat.
Hunne pogingen strekken niet om Christus gelijkvormig, maar om elkander
ongelijkvormig te zijn. Wijders bestaat een groot gedeelte van hun geluk
in bijnamen; terwijl eenigen zich Cordeliers noemen, heeten anderen daaronder Recolletten, Minderbroeders, Leekebroeders of Bullisten; anderen
wederom heeten Benedictijnen, Bernardijnen, Brigittijnen, Augustijnen,
Willemieten of Jakobijnen, alsof het iets gerings ware Christenen te heeten.
Een groot gedeelte onder dezen verlaat zich zoo sterk op ceremonien en
menschelijke instellingen, dat zij een' hemel niet genoegzaam achten om
zoo vele verdiensten te beloonen; zij denken niet dat Christus op dit alles
geen acht slaan, maar slechts nauwkeurig onderzoek doen zal wegens zijn
gebod, namelijk dat der liefde. De eene zal op zijn' dikken buik wijzen, die
met allerlei soort van visch opgevuld is; de andere zal honderd schepels
psalmen uitstorten; deze eenige duizenden vastendagen optellen, en iederen
maaltijd de schuld geven dat hij zich bijna te barsten at; gene zal zoo vele
strenge ceremonien voor den dag brengen, dat zeven schepen er mede bevracht kunnen worden. Een ander zal roemen dat hij in zestig jaren geen
geld aangeraakt heeft dan met dubbele handschoenen; nog een ander zal
zulk eene leelijke en morsige monnikskap medebrengen, dat geen matroos
die aan het lijf zou willen hebben; weder een ander zal vertellen dat hij
vijfenvijftig jaren op dezelfde plaats gebleven is en als eene spons geleefd
heeft; nog een ander zal eene door aanhoudend zingen schorre stem verheffen; deze zal knikkebollen van slaapzucht, die hij door de eenzaamheid
gekregen heeft; gene op zijne tong wijzen, die door het langdurig stilzwijgen
verstijfd is. Maar Christus zal hun, omdat er anders geen einde aan al dit
roemen zou komen, in de rede vallen, en zeggen : „Van waar komen deze
„nieuwe Joden? Eene enkele wet slechts heb ik voor de mijne erkend, en
„van deze alleen hoor ik nets. Voorheen heb ik openlijk, en zonder eenige
„bewimpeling van gelijkenissen, mijn vaderlijk erfdeel beloofd, net aan
„monnikskappen, gebedekens of vasten, maar aan de werken van geloof en
„liefde. Ook erken ik degenen niet, die hunne werken te zeer erkennen.
„Degenen die zich zelven heiliger achten dan ik ben, mogen den Abraxasi„schen hemel bewonen, zoo zij willen, of zich een' nieuwen hemel laten
1 ) De ketter Basilides stelde, dat er zoovele hemelen waren als dagen in het jaar,
,

welker getal het woord Abraxas in zich bevat. Namelijk als men de getalwaarde
der Grieksche letteren van dit geheimzinnig woord samen optelt, komt er 365 uit.
(Noot van den vertaler P. G. Witsen Geysbeek.)
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„bouwen door degenen wier instellingen zij boven mijne voorschriften ge„steld hebben.” Als zij dit hooren, en zien zullen dat schippers en voerlieden
hen voorgetrokken worden, met welke gezigten meent gij dat zij elkander
zullen aanzien? Maar ondertusschen zijn zij gelukkig door hunne hoop,
niet zonder mijne gunst. Nogtans waagt het niemand deze lieden, ofschoon
zij van de samenleving afgezonderd zijn, te verachten, inzonderheid de
bedelmonniken, omdat zij alle geheimen weten uit de biecht, die zij hooren,
welke zij echter ongeoorloofd achten te openbaren, ten ware zij onder een
glas wijn zich met aangename vertelsels wilden vermaken; maar gissenderwijze duiden zij de zaak toch aan, terwijl zij de namen verzwijgen. Vertoornt
iemand deze wespen, dan wreken zij zich in hunne predikatien, en wijzen
hunnen vijand, hoewel bedektelijk, door schimpschoten zoo duidelijk aan,
dat iedereen het begrijpen kan, uitgenomen die niets begrijpt. Zij houden
ook niet eer op met blaffen, voor men hun een brok in den mond geworpen
heeft. Zegt eens, welken tooneelspeler, welken kwakzalver zoudt gij niet
liever aanhooren dan deze in hunne predikatien ten hoogste belagchelijke
redenaars, maar die nogtans stiptelijk de lessen opvolgen, welke de meesters
in de redekunst hebben voorgeschreven? Goede hemel hoe schermen zij
met de armen! hoe gepast veranderen zij hunne stem! hoe zangerig spreken
zij I hoe wenden zij zich heen en weder! welke wonderlijke gezigten trekken
zij ! hoe davert de kerk van hun geschreeuw I En deze predikkunst, als ware
het een groot geheim, gaat van den eenen broeder op den anderen over.
En ofschoon ik, als vrouw, dezelve niet weten mag, wil ik toch door
gissingen er achter zien te komen. In de eerste plaats doen zij eene aanroeping, welke zij van de dichters geleerd hebben; zijn zij dan voornemens
van de liefde te spreken, dan maken zij eene inleiding met de Egyptische
rivier de Nijl, of willen zij spreken van de verborgenheid van het kruis, zij
maken een gelukkig begin met den Babylonischen draak Bel, of moeten zij
even de vasten prediken, dan nemen zij daartoe aanleiding uit de twaalf
teekenen van den zodiak, of hebben zij te handelen over het geloof, dan
houden zij eene lange voorafspraak over het vierkant des cirkels. Ik zelve
heb een' der grootste gekken... geleerden, wilde ik zeggen, gehoord, die,
in zijne predikatie het mysterie der H. Drieeenheid zullende verklaren, eene
buitengemeene geleerdheid uitkraamde, en, om de ooren der godgeleerden
te streelen, een' geheel nieuwen weg insloeg. Hij begon van de letters, lettergrepen en woorden, sprak van de overeenstemming der naamwoorden en
werkwoorden, van de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden, waarover
velen zich verwonderen, en eenigen bij zich zelven met Horatius zeiden
„Waartoe zal al dit gesnap dienen?" Ik heb een' ander' gehoord, een' man
van tachtig jaren, en zulk een' groot' godgeleerde, dat Scot zelf in hem herboren scheen. Toen deze de verborgenheid van den naam Jesus verklaren
zou, bewees hij zeer scherpzinnig, dat in de letters alles stak wat van hem
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gezegd kon worden ; want dat deze naam slechts in drie naamvallen verbogen kan worden, was klaarblijkelijk een kenteeken van de H. Drieeenheid. Het eerste woord Jesus eindigt met een S, het tweede Jesum met
een M en het derde Jesu met een u. Daarin nu lag eene onuitsprekelijke
verborgenheid, alzoo deze drie sluitletters aanwezen, dat Jesus summus (de
hoogste), medius (de middelste) en ultimus (de laatste) was. Er lag nog eene
verborgenheid in op eene wiskundige wijze. Hij had het woord Jesus zoodanig in twee gelijke deelen gedeeld, dat de vijfde letter S in het midden
overbleef; vervolgens zeide hij dat deze letter bij de Hebreen to was, die
zij sin noemen; nu beteekent sin in de taal der Scotisten, geloof ik, sonde :
hieruit werd klaar bewezen, dat Jesus degene was, die de zonde der wereld
wegnam. Allen hoorden deze nagelnieuwe inleiding met groote verwondering aan, inzonderheid de godgeleerden, en waarlijk niet zonder reden ; want
wanneer heeft Demosthenes of Cicero van dergelijke inleidingskunsten
gebruik gemaakt? Zij oordeelden eene inleiding berispelijk, die met de
hoofdzaak nets gemeen had, even als of op deze wijze ook niet de zwijnenhoeders hun gesprek begonnen, op de wijze, namelijk, welke de natuur
hun leert. Maar deze geleerden meenen dat hunne voorafspraak, want zoo
noemen zij het, dan eerst bij uitstek redekunstig is, wanneer zij nergens
met de overige voordragt samenhangt, opdat de verwonderde toehoorder
inmiddels bij zich zelven mompele : „Waar wil hij nu heen?" In de derde
plaats verklaren zij verhalenderwijze iets uit het Evangelie, maar ter loops,
en als in het voorbijgaan, daar zij dit alleen gezet behoorden to doen. Ten
vierde opperen zij onder eene geheel nieuwe gedaante eenige godgeleerde
stellingen, die kant noch wal raken, en meenen dat dit ook tot de kunst
behoort. Dan trekken deze godgeleerden hunne wenkbrauwen hoog op,
vullen de ooren met de prachtige titels van deftige, scherpzinnige, seraphijnsche, cherubijnsche, heilige, onwederlegbare geleerden. Daarop verbazen zij het domme gemeen met hunne syllogismen, majores, minores,
conclusion, corollarien, suppositien en meer andere vervelende schoolsche
beuzelingen. Nu is het vijfde bedrijf nog overig, in hetwelk de hoogste
kunst aangewend moet worden. Hier komen zij voor den dag met een laf
en kinderachtig sprookje, dat zij, geloof ik, uit den Spiegel Historiael of de
Daden der Romeinen gehaald hebben, en verklaren hetzelve allegorisch,
tropologisch en anagogisch, en op deze wijze krijgen zij hunne Chimera
gereed, welke Horatius zelf nooit beter kon uitdenken, toen hij zich een'
schilder voorstelde, die
Aan een menschenhoofd wou hechten,
Een' paerdshals, en door een verscheiden leden vlechten,
Verscheidenlijk bepluimd, zodat het schijnen zou,
Omlaeg een lompe visch, omhoog een schoone vrouw 1).
1 ) Vertaling van Andries Pels der beginregels van Horatius' A, Poetica.
Stroomingen en Gestalten.
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Zij hebben, ik weet niet van wien, gehoord dat het begin van eene redevoering bedaard en niet luidruchtig behoort te zijn : daarom beginnen zij
ook zoo zacht, dat zij hunne eigen woorden niet hooren, als of het wat baat
iets te zeggen, dat niemand verstaat. Zij hebben gehoord dat men somwijlen, om de hartstochten op te wekken, zich van uitroepingen bedienen
moet : wanneer zij nu eerst zeer zacht gesproken hebben, beginnen zij
eensklaps hunne stem te verheffen en als razenden te schreeuwen, ook als
het niet noodig is. Men zou zweren dat de man nieskruid noodig had, even
als of het onverschillig is waar men schreeuwt. Daar zij bovendien gehoord
hebben dat de redevoering in het voortgaan warmer moet worden, zeggen
zij het begin van ieder deel vrij bedaard op, en beginnen straks geweldig te
schreeuwen, ofschoon de zaak van geen het minste belang is, en houden
eindelijk zoo op, dat men denken zou dat zij buiten adem waren. Eindelijk
hebben zij vernomen, dat er bij Quintilianus melding gemaakt wordt van
het lachverwekkende, en dus zoeken zij insgelijks iets koddigs voor den
dag te brengen. Maar o, goede Venus ! hoe geestig is het, en op de rechte
plaats aangebragt ! Het is alsof een ezel zijne pooten aan de lier sloeg. Zij
bijten ook somwijlen, maar zoo, dat zij meer kittelen dan wooden. Zij vleien
ook inderdaad nooit meer dan wanneer zij aangemerkt willen worden
onbewimpeld de waarheid te zeggen; kortom, hun gansch gedrag is zoodanig, dat men zweren zou dat zij van kwakzalvers geleerd hebben, door
wie zij nog ver overtroffen worden; ofschoon beiden elkander zoo gelijkvormig zijn, dat iemand twijfelen zou of dezen van genen dan wel genen
van dezen hunne redekunst geleerd hebben. En nogtans vinden zij ook,
door mijn toedoen, lieden, die, als zij hen aanhooren, meenen dat zij enkel
Demosthenessen en Cicero's hoorden; van deze soort zijn voornamelijk de
kooplieden en vrouwtjes, wier ooren zij alleen zoeken te streelen, en genen
ook gewoon zijn hun een deel van het onregtvaardig verkregen goed te
schenken, wanneer zij hen wat gemakkelijk behandeld hebben ; dezen zijn
hun ook nog om andere redenen genegen, dewijl zij hun voornamelijk
plegen te vertrouwen wat zij gaarne van hare mannen willen hebben. Gij
ziet, vertrouw ik, hoe veel deze lieden mij verplicht zijn, die, terwijl zij
met hunne ceremonien, belagchelijke grillen en geschreeuw zoo veel
dwingelandij onder de menschen uitoefenen, gelooven dat zij Paulussen en
Anthoniussen zijn.
Bewonderen wij in Erasmus den genialen geleerde en scherpzinnigen
criticus, in wien de ware geest van het humanisme leefde met een intensiteit
als misschien in geen enkelen zijner tijdgenooten, tot de groote massa heeft
hij, de Latinist, niet gesproken. Eerst tegen het einde der 16de eeuw vertoonen zich de teekenen, dat de humanistische denkbeelden zich allengs
hadden verbreid in ruimeren kring en nu ook in de landstaal tot tilting
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komen. Dichters en schrijvers treden op, wier werk zuiver den geest van
het humanisme ademt. Onder hen verdient een tweetal onze bijzondere aandacht, n.l. Dirck Volckertszoon Coornhert en Hendrik Laurenszoon
Spieghel, van wie de eerste in zijn laatste levensjaren korten tijd lid is geweest van de bekende Amsterdamsche kamer „In Liefd' Bloeijende", terwijl
de tweede jarenlang tot haar hoofdlieden heeft behoord en de waardigheid
van factor bekleedde. Naast hen staat nog een derde bekende figuur, de
hoofdman der kamer, Roemer Visscher, in wiens werk, schoon hij een geheel andere persoonlijkheid was dan zijn beide vrienden en geenszins een
bespiegelend denker, doch een genieter van het zoete des levens, evenzeer
de geest van het humanisme spreekt.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1) is niet in de eerste plaats kunstenaar;
wat hij b.v. aan poezie heeft nagelaten zijn Liedtboeck — staat ongeveer
op 't zelfde peil als 't rederijkerswerk, al mogen enkele gedichtjes een zekere
bekoring hebben door eenvoud van zegging en welluidendheid. Onze aandacht verdient hij echter als taalvormer en philosoof. Een kamergeleerde,
die zich in afzondering aan diepzinnige bespiegelingen overgeeft, is hij
echter in geenen deele. Ook niet iemand als Erasmus, die op zijn eenzame
hoogte als rechter zetelt over zijn tijd, de gebreken gispt en de dwaasheid
bespot; maar een man die den moed had zijner overtuiging, vurig partij
heeft gekozen en meegestreden in den grooten strijd der meeningen. Echt
humanist, was hij in hart en nieren een „libertijn", zooals zijn tijdgenooten
hem scholden, een zelfstandige vrije-denker zeggen wij nu, een belijder van
Jezus' leer in geest en in waarheid, van de leer der naastenliefde en vergevensgezindheid, deugden die hij hooger stelde dan de geestdrijverij van zijn tijd,
waaraan Katholieken en Hervormden zich gelijkelijk te buiten gingen. Wel
heeft hij zich afgescheiden van de kerk van Rome, doch protestant was hij
eigenlijk evenmin. Is het wonder, dat het vrij-uitspreken van zijn overtuiging hem in groote moeielijkheden heeft gebracht? Reeds bij den aanvang
der beroerten werd hij in Den Haag gevangen gezet, doch vrijgesproken.
In 1568 is hij voor den bloedraad gedaagd, doch niet veroordeeld, daar hij
wist te ontkomen naar Duitschland. De andere partij liet hem evenmin met
rust; met de Calvinistische predikanten leefde hij in voortdurende oneenigheid. Bekend is zijn dispuut met de godgeleerden der Leidsche hoogeschool,
waarvan hij het verslag, krachtens een verbod der Staten van Holland, niet
mocht laten drukken. Hoezeer hij dit optreden in tegenspraak achtte met
1) D. V. Coornhert (1522-1590); geboren te Amsterdam; in zijn jeugd reis
naar Spanje en Portugal; etser van beroep; vestigt zich te Haarlem; wordt daar
notaris en secretaris van de stad; 1568 voor den bloedraad gedaagd; uitgeweken
naar Duitschland (Kleef); terug met den Prins in 1572; griffier der Staten van
Holland; weer uitgeweken uit vrees voor Lumey tot 1577; strijd met de Leidsche
godgeleerden; sterft te Gouda.
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den strijd voor vrijheid van geweten, blijkt wel uit den titel van zijn verhandeling Van den aengheheven dwangh in der Conscientien binnen Holland. In
deze woorden klinkt reeds de toon van Vondels hekeldichten.
In den politieken strijd, den grooten kamp voor de vrijheid tegen de
Spaansche tirannie van Filips II, heeft Coornhert zich met geestdrift en overtuiging geschaard aan de zijde van de Nederlandsche rebellen. Van den geliefden Prins Willem, van wien in een der geuzenliederen wordt getuigd:
De grave van Nassouwen
Dat reyn vroom edel bloet
Wil niemant laten benauwen
Aen zijn eer, lijff of goet,

wiens hoogste ideaal een verbroedering der partijen was, een eendrachtig
samenleven van alle kinderen des lands, was hij de trouwe medestander,
vriend en dienaar. Bij dezen hoogstaanden vorst vond de verdraagzame
humanist waardeering, doch van de zijde zijner andere landgenooten viel
deze hem maar schaars te beurt 2). Een moeielijk leven heeft hij gehad en
weinig rust gekend, hij heeft moeten zwerven her en der. Terecht getuigt
zijn vriend Spieghel van hem in het grafschrift dat in de Goudsche Sint
Janskerk in den zerk is gebeiteld die zijn stoffelijk overschot dekt, dat zijn
„Lust en Vreught was Deught en 't Waer, hoe swaer 't oock viel". Gewis,
zwaar is het hem gevallen, strijd en zorg heeft het hem gekost, dat hij de
Deugd alleen het hoogste achtte, van meer waarde dan de onverzoenlijke
dweepzucht of starre dogmatiek, die de zonen van een land elkander doet
haten en vervloeken.
Hebben wij boven gezegd : Coornhert is geen kunstenaar, dan geldt dit
1) In :

Ras seventien provincen.

2) Hoe zijn vijanden hem beoordeelden moge blijken uit wat de uitgever van
zijn werken daaromtrent meedeelt : „Hij is van veele deses-tijts wet-kundighe
Priesters ende Levijtsche Schriftgeleerden op 't lijf gevallen met deze vinnichste
bejegeningen van Hollantsche Boeve, Rasenden Hondt, Onbesneden Goliath,
aanblaser des Satans, Prins der Libertijnen, oproerighen Teudas, of Judas, ende
sulcx, als meer blijct, in druc teghen hem uytghegalt... Hij wert uyten name van
de Kercke voor al de wereldt uytgheroepen voor een valsch oproerder, aldermeest
waerdigh bij d'Overheyt ghestraft te worden, voor een rasent mensche, Bedrieger,
Nieuw Machiavel, Calumniateur, Pluymstrij cker, Vermetel, onschamel Propheet,
Droomer, Kerck-uyl, ende Smit van alle Ketterijen, een Procureur van quade
saecken ende van quade conscientie, ende die van de H.H. Staten immers soo
quaden ghevoelen soude hebben, als van de Predikanten, ende met dierghelijck e
bloemkens meer". (Jacob Aertsz. Colom's Voorreden voor het 2de deel van Coornherts Wercken). Voorwaar, Erasmus had wel gelijk in zijn meening, dat de
Protestanten spoedig al het kwaad van de Katholieken zouden herhalen en vervolgen.
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oordeel vooral zijn dichtwerk, op zijn welverzorgd, melodisch vloeiend, in
zuiver Nederlandsch gesteld proza is het niet van toepassing. Nochtans is
hij, ook als prozaist, van meer beteekenis om den inhoud van zijn werk, om
de gedachten, dan om den vorm. Schoonheid te scheppen was niet zijn doel;
leeren en getuigen wilde hij, geen kunstgenot schenken. Van zijn talrijke
theologische strijdschriften en verhandelingen zullen wij bier niet spreken,
schoon ze voor zijn tijd zeer belangrijk zijn geweest en de kerkelijke twisten
van het 12-jarig bestand zelfs voor een deel van Coornherts meeningen het
gevolg zijn geweest. Vier andere werken echter hebben ook literaire en
kultuur-historische waarde, n.l. zijn vertaling van 50 Vertellingen uit Boccacio's
Decamerone 1), het Kruythofken van Stichtelike gesfiraken 2), Van de Vertroostinghe der WfrIcheit, een bewerking van Boetius' De consolation philosophiae 3),
en zijn hoofdwerk Zedekonst, dat is Wel-levenskonste. Dit laatste heeft hij opgedragen aan zijn vriend Spieghel, met een „Toe-eyghen Brief", waarin hij
met weinig woorden de grondgedachte van zijn levensleer bloot legt 4).
„Dit mijn werck van Wellevenskunste", aldus luidt de aanhef, „merckte
ick te moghen velen nut ende nyemanden schadelijk wesen : want alle 't
selve voornementlijck handelt van de middelen om te komen tot grondtlijke
kennisse van den mensche selve, van zijnen state, handel en wandel. Dese
saken zijn nyemandt te hooghe, yeghelijck van noode, ende licht om te
ondervinden in sich self, somer (zoo men er) maer op wil acht nemen. Want
dit mijn schrijven nyet en stijght boven in de Hemelen, maar diep nederdaalt
in der menschen helle selve". Terstond herkennen we bier het „Ken u
Zelven" van Socrates, volgens Coornhert en andere humanisten de grondslag van alle kennis, het eenig noodige om te komen tot deugd. Niet voor
de geleerden is het werk bedoeld, maar voor „alle vrome luyden" en „tot
yeghelijcks beteringh". Wijsheid, rechtvaardigheid, gelijkmoedigheid,
matigheid, standvastigheid, zijn de hoofddeugden, naar welker bezit des
menschen streven leiden moet. De stoische wijsgeeren als Cicero, Seneca,
Marcus Aurelius en anderen, hebben op Coornherts denken grooten invloed
geoefend 5), maar hooger gezag dan het hunne komt aan den bijbel toe, aan
de „Heylighe Schrift, bij welcker Sonschijnlijcke klaerheyt (als men er met
1) Zie een voorbeeld in N. B. I.
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). „Van te diep onderzoecken" en „Van 't
dooden eens ketters", beide teekenend voor Coornherts verdraagzaamheid en afkeer van dogmatisch redeneeren.
3) Boetius : Christelijk wijsgeer; vertrouweling van den Gotenkoning Theoderik den Groote; later door dezen op een valsche aanklacht ter dood gebracht.
4) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
5) Zie Nieuwe Bundel III (Z. E. I). Het aangehaalde fragment Van de ghely kmoedigheydt is kenmerkend voor zijn stoicisme, maar tevens voor de kennis
van den veel gesmaden en vervolgden schrijver zelf.
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eenvuldighe ootmoet inne siet) niet alleen dit mijn gheschrift, maer ook
alder menschen schriften, geen duyster sterlicht magh verstrecken" 1). Hierin toont Coornhert zich een geestverwant van Erasmus : zoo goed als deze
acht hij den geest der ouden niet in strijd, doch in volkomen harmonie met
de beginselen van 't Christendom.
Stolsch-christelijk wijsgeer als Coornhert is ook diens jongere vriend
Hendrik Laurens Spieghel 2). Een grondige studie der klassieken, — zoowel het Latijn als het Grieksch was hij meester — had in hem de liefde
voor de kunst gewekt en meer dan zijn vriend is hij dan ook dichter, woordkunstenaar. Toch heeft de philosophie der ouden hem het meest aangetrokken, in hoofdzaak is hij bespiegelend denker en zijn poezie is de draagster
zijner wijsgeerige gedachten. De muzen zijn hem niet in de eerste plaats de
godinnen der kunst, maar der leering; zij wekken in hem niet de dichterlijke
bezieling, het enthousiasme, waardoor de kunstenaar ontrukt is aan zich
zelven en de godheid in hem spreekt, doch sporen aan tot onderzoek om
te komen tot kennis en door deze tot deugd. In het 4de Boek van zijn Hertspieghel laat hij Kleio getuigen, wat volgens hem het ware wezen der muzen
is. „Vraagt iemand wie wij zijn?" zegt zij : „dochters van het onderzoek
zijn wij, wonende in den schranderen geest des menschen. De beheerscher
des hemels teelde ons daar in het biijde begin der wereld, opdat ieder naar
zijn begrip het genot der waarheid smaken mocht. Onze lust en ons werk
strekt tot heil van hem in wien wij woven, en van iedereen. Daartoe hebben
wij altijd ieder edel verstand opgewekt. Het beheerschen van zich zelf door
zelfkennis is voor alles ons werk, zooals Christus u leert en ook Sokrates
beoogde. Ons werk is geenszins dat felle getwist over de schrift, noch de
verwerpelijke woordenstrijd, die zelfs onder de leerlingen van Sokrates
voorkwam. Woordenrijkdom, kunstige woordschikking, ja zelfs 't lied,
schoon van rijm en gedachten, is ons bijwerk, niet ons eigenlijke werk.
Ons ware werk, dat wij alleen van waarde achten, is : het ernstig streven
om goed te worden, wijs zijn alvorens te onderwijzen. God te kennen, lief
te hebben en na te volgen, is het doel van onze volgelingen. Hij doet ons
schande aan, die anderen 't goede leert en zelf 't kwade doet 3). Hierin
Toe-eyghen Brief.
) Hendrik L a u r e n s z Spieghel (1549-1612); geboren te Amsterdam;
koopman, behoorde tot den regentenstand, maar heeft zelf nooit een ambt willen
bekleeden; factor van „In Liefd' Bloeijende"; zijn zinspreuk was : „Deught verheught".
3) „Vraaght iemand ons geslacht?
Naspuerings-dochters zijn wij, in 's menschs gau gedacht:
Daar d'hemelvoogd ons teeld', in 's werrelds vro beginnen,
Tot waarheids not, na hun begrip, in ellix zinnen.
Tot self, en ellix heil, ons lust en werking strekt:
2
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hooren wij den stoicijn, maar tevens den vrijzinnigen Christen, den vijand
van de haarklooverijen der godgeleerden, zoo goed als van den vurigen
strijd tusschen Roomschen en Hervormden. Spieghel stond dan ook buiten,
of liever boven de partijen. Wel heeft hij het oude geloof nooit verlaten —
hij vond het niet noodig — maar in zijn diepste wezen was hij, meer nog
dan Coornhert, een libertijn; vervuld van minachting voor alle getwist over
vraagstukken, die voor de menschen toch niet op te lossen zijn. Spieghels
Godsbegrip was noch Katholiek, noch Hervormd; de paring van den geest
van het Hellenisme aan dien van het Christendom had in hem een eigen Godsvoorstelling gewekt. God was voor hem, naar hij in 't zelfde vierde boek
van zijn Hertspieghel getuigt : de eeuwige waarheid, die er was voor alle
wisseling der tijden; hetzelfde begrip, dat de Grieken uitdrukken met
Huperion, den Al-overtreffende. Diens zoon is Apollo, de zonnegod, het
licht der wereld. Figuurlijk is deze gedachte te nemen: Apollo schenkt ook
in overdrachtelijken zin het licht, n.l. de waarheid, het juiste inzicht. Voor
Spieghel is de leider der muzen dus weer minder de God der kunst, dan
wel de schenker van wijsheid, de beschermer der kultuur; en zijn dienaren
en vereerders zijn zij, die van de oudste tijden of de beschaving hebben gedragen en verbreid. Apollo is de eenige door wien wij iets van het wezen
der Eeuwige Waarheid kunnen beseffen; doch deze te leeren kennen yak
zwaar, daar Haar ware wezen niet voor oningewijden naaktelijk geopenbaard mag worden, maar godvruchtig omsluierd client te blijven. In deze
woorden spreekt de scepticus, de geestverwant van den Franschen philosoof
Montaigne (1533-1592), die zijn scepticisme uitdrukte in zijn lijfspreuk
„Que sais-je?" en wiens Essais het denken van den man „wien 't hertspieghelen lustte" sterk beinvloed hebben. Ook echter hooren wij er de stem
in van den waren vrome, wiens Godsbegrip in wezen niet verschilt van dat
van den kerkelijk-geloovigen Vondel of van den tot mystiek geneigden Jan
Hiertoe wij hebben oit elk eel verstand verwekt.
De zelfkunds zedestuur is voor al onze werk:
Zo Christus u leeraart, zo Sokrates nam werk.
't Is gheenszins onze werk dit bits schriftuurlijk twisten:
Noch zedeloze woordstrijd, ook der Sokratisten.
Woord-rijkheid en verdray, ja 't reen-rijm-kunstigh lied,
Is 't bijwerk onzes doens; ons werk en isset niet.
Maar eigendijk ons werk, en 't geen alleen wij prijzen,
Is zelf-ghoedwordings ernst, wijszijn voort onderwijzen.
God kennen, lieven, volghen, is ons volghers wit:
Hij schent ons, die heil-leert en zelver heilloos zit".
Hertspieghel 4de Boek-Kleio.
Zie N. B. TIT (Zeven Eeuwen I).
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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Luyken. Ook voor Spieghel is de Godheid het oneindigh, eeuwigh Wezen
van alle ding dat wezen heeft, tronende in het „grondelooze licht, en nooit
uitgesproken, noch te spreecken" 1) ; of naar Jan Luyken het uitdrukt, het
„eeuwig wezen zonder ent, Zonder hoogte zonder breedte, Eenig eeuwig
ongemeten, Alle geesten onbekent" 2). Voorwaar, hoe ook naar Potgieters
woord „het stralen der waarheid zich in onze oogen moge kleuren", de
Waarheid zelve is het groote licht, dat de mensch wel nooit in zijn zuiveren
glans zal kunnen zien, maar tot welks bestaan het besef van alle ware vromen
gaat, van hoe verscheiden gezindheid zij ook wezen mogen.
Spieghel en Coornhert, meer nog dan de gemoedelijke Roemer Visscher
— wiens invloed op de jongeren echter ook niet te onderschatten is, vooral
door het gezellige verkeer te zijnen huize — zijn van groote beteekenis
geweest voor de verbreiding der humanistische gedachten en der kunstbegrippen van de renaissance. Er is een opwekking van hen uitgegaan, die
het opgroeiende geslacht geprikkeld heeft tot navolging. Het letterkundig
leven te Amsterdam in de eerste helft der 17de eeuw is voor een niet gering
gedeelte het gevolg geweest van de lessen, die zij gepredikt hebben. Welke
die waren, en welke kunstopvattingen onzen bloeitijd hebben beheerscht,
moge blijken in het volgende hoofdstuk over het karakter der renaissance
en hare gevolgen.
1
9

) Vondels beroemde rey van Engelen uit Lucifer. N. B. III (Zeven Eeuwen I).
) Tan Luykens Zedel/ke en stichtelkke gezangen. N. B. III (Zeven Eeuwen I).

KARAKTER EN GEVOLGEN DER
RENAISSANCE
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ROOT zijn de middeleeuwen geweest — zelfs nog aan het einde van
haar duur — op 't gebied der bouwkunst, en ook getuigt alles wat
de decoratieve kunsten en het kunsthandwerk hebben voortgebracht
van een hoog en zuiver stijlgevoel, wat de vraag of de renaissance in dit
opzicht een vooruitgang is geweest, zeker gerechtvaardigd doet zijn, doch
met de kunst van het woord, de directe en bewuste zegging van wat leefde
in de gemoederen, is het anders gesteld. Schoon en heilig waren allengs
begrippen geworden van gelijke beteekenis ; in plaats van uiting te zijn van
prachtige fantasie, hartstocht, spotzucht en naleve schoonheid gelijk vroeger,
was de poezie verlaagd tot dor redeneeren en karakterloos moraliseeren.
Aan het dienen der schoonheid dacht geen enkele rederijker, of, zoo hij het
zich al inbeeldde, dan was geknutsel met de rijmen het hoogste waartoe hij
het brengen kon. Toen opende zich voor de verbaasde blikken de pracht
der klassieke wereld met haar schoone goden en helden, haar verheerlij king
van de levensvreugde, haar hooge vrijheidsidealen, haar streven naar volmaakte harmonie en schoonheid van vormen en met verrukking staarde men
op de wij de perspectieven der vervlogen tijden die zich geleidelijk ontrolden.
Zooals de humanistische denkers streefden naar bevrijding uit de kluisters
der scholastiek door het zich verdiepen in de philosophie der ouden, ontstond bij de kunstenaars een dwepen met de klassieke modellen en deze na
te volgen scheen hun het hoogste wat te bereiken was 1). Navolgin g,
meermalen — vooral in den aanvang — zelfs onbegrepen navolging, het
zou de meest karakteristieke trek van den geheelen renaissance-tijd blijven.
Machtige kunstwerken hebben de grootste der renaissance-dichters geschapen, tot hooge schoonheid heeft het klassieke hen vaak geinspireerd,
maar desondanks — en hiermede is het grootste bezwaar tegen het hoogstbelangrijke cultuurverschijnsel genoemd — navolging der vereerde voorbeelden blijft steeds het bewuste doel van hun streven. Een machtige factor
is de renaissance geweest in de ontwikkeling van de West-Europeesche
kunst, zij heeft den blik verruimd en de begrippen verhelderd, zij heeft het
besef bijgebracht, dat de kunstenaar de schoonheid dienen moet om haars
zelfs wile, zelfs dan nog waar hij met zijn werk politieke, moreele of welke
1) Zelfs stelen uit de klassieken werd goedgekeurd en aangemoedigd. In zijn:
zegt Vida (geb. 1480): Komt dan, gij jongelingen alien! en zonder

De arte poitica

vrees voor berisping, streeft er naar te stelen en den buit te bemachtigen uit elke
bron ! Rampzalig is hij (want dit is vaak gebleken) die, onbezonnen vertrouwende
op eigen kracht en kunst, alsof hij geen hulp van anderen noodig had, brutaalweg
weigert, de betrouwbare voetstappen van de klassieken te volgen, en zich, helaas !
dwaselijk onthoudt van plundering, meenende anderen te ontzien. 0, ijdele waan!
Vida. De arte patica. Lib. III).
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tendenzen ook beoogt, doch kunstwerken te scheppen gelijkwaardig aan
die der ouden, dat heeft wellicht slechts een enkele begenadigde — we
denken bier aan hooge kunstmonumenten als Miltons Paradise Lost of
Vondels Lucifer — gekund. Eerst toen de West-Europeesche geest, voortschrijdende op den weg, gewezen door de „Aufklarung" der 18de eeuw en
de daaropvolgende Romantiek en beinvloed door de onderscheidene verschijnselen op maatschappelijk, godsdienstig en staatkundig gebied der
19de eeuw, zich zelf had teruggevonden, is het beseflevendig geworden, dat,
zooals Potgieters getuigt, alleen „oorspronkelijkheid onsterfelijk maakt"
en dat een kunstwerk eerst in waarheid klassiek is, wanneer het zich tot zijn
eigen tijd verhoudt gelijk de klassieke gewrochten tot de hunne. Het hoofdbeginsel der renaissance, het streven naar schoonheid, 66k in den vorm — dat
men intusschen in den loop der tijden, b.v. in de periode onzer godsdienstig
moraliseerende predikantenpoezie van het midden der vorige eeuw weer uit
het oog verloren had — is op het einde dier eeuw opnieuw naar voren gebracht, maar nu los van de slavernij der navolging van de bewonderde oude
modellen. De moderne kunstenaar geeft zich zelf, of dat wat leeft en werkt
in eigen tijd, in eigen land en yolk. De ware renaissance, een voortzetting
van de vroegere, dateert van de laatste decennia der 19de eeuw en bij ons
zijn het de Tachtigers die den grooten stoot hebben gegeven.
We noemden zooeven het streven naar schoonheid het hoofdbeginsel der
renaissance. In den aanvang, in de z.g.n. Vroeg-renaissance, openbaarde zich
dit als een eenigszins kinderlijk aandoende zucht naar pronk, te pas of te
onpas aangebracht. We zien het o. a. in de rijke, vaak overdadige ornamenteering in bouw- en schilderkunst, in het aanbrengen van allerlei versieringen
als bloemfestoenen, engelenkopjes, amorbeeldjes en wat dies meer zij, waardoor de strenge lijnen der compositie werden gebroken en het stilistisch
karakter schade leed. Niet anders maakten het de rederijkende poeten als
ze hun rijmprodukten trachtten op te sieren met de namen van ongeveer
alle goden en godinnen van den Olympos, zooals o. a. de in zijn tijd beroemde Jan Baptist Houwaert (1533-1599) deed, die naar zijn eigen getuigenis „zeer playsantelijck de musen hoorde singhen en cock spelen" en
„Phoebus triumphantelijck en permantelijck bij sijn neghen Goddinnen
zitten zag" 2). En deze kinderlijke zucht naar noodelooze versieringen, dit
pronken met geleerde namen, waardoor over het werk een klassiek vernisje
gestreken werd, treft ons niet alleen bij de rijmers, ook zij die met het volste
recht den eerenaam van dichter verdienen zijn er niet afkeerig van. Zoo ziet
b.v. Jan van der Noot, een der eersten die in zijn tijd (2de helft 16de eeuw)
onder den invloed der renaissance werkelijk een nieuw geluid lieten hoo-

1) Een halve eeuwswake.
2) Zie : Pegasides Pleyn. N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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ren 1), kans, zijn liefste — natuurlijk is zij naar Italiaansche renaissancemanier zijn „nymphe" — in vijf regels van een sonnet beurtelings te vergelijken bij Flora, Venus, Minerva, Diana en Juno. Er ontstond een Internationale renaissance-rhetoriek waardoor de geheele beschaafde wereld werd
besmet. Jupiter, Apollo, de Musen, Venus, Minerva, Diana, kortom alle
oude Goden, benevens Najaden, nymphen, stroomgoden en wat er verder
bij behoort, waren schering en inslag in de gedichten. Geestig parodieert
de 18de eeuwsche blijspeldichter Pieter Langendijk zoo'n brallenden 16de
eeuwschen rederijker, die zijn verzen met namen volpropt, in de figuur van
Meester Jochem, een der bijpersonen uit de klucht Don Quichot op de
Bruiloft van Kamacho 2) :
„Apollo, Venus, Mars, Vulcanus,

Leo, Silvester, Adrianus,
Jupijn, Merkurius, Sileen,
Haal water voor me uit Hippokreen;
Dan zal ik drie voet hooger stappen,
En uit een ander vaatje tappen,
Als eer Homerus heeft gedaan,
En Nazo, Maro, of Lukaan;
muzen
Dan zal ik van de negen muizen *)
Mijn verzen fijntjes laten pluizen"
zoo roept hij uit in blinde zelfbewondering en wel strooit hij bij vergissing
enkele pausen tusschen de Olympiers, maar dat schaadt niet, want die namen
„dat is de sjeu van 't dicht". Deze parodie, als elke parodie, overdrijft, en
is in ieder geval slechts van toepassing op de pruldichters, maar waar is,
dat veel renaissance-poezie ontsierd wordt door al lien mythologischen
omhaal. Zelfs komt men er wel eens toe, aan de innigheid en oprechtheid
van het gevoel te twijfelen, wanneer de dichter, uiting gevende aan zijn
liefde, vreugde of leed, zich vermeien gaat in renaissancistische praal. Ook
het werk van onze beste dichters gaat aan dit euvel mank; bij den een treft
het meer, bij den ander minder; de kerngezonde Amsterdammer Bredero,
op wien de modepoezie weinig invloed heeft gehad, zondigt het minst, maar
vrij gaat geen enkele uit. Zoo zou men, om een typeerend voorbeeld te
noemen, wenschen, dat de in den aanhef zoo aandoenlijke elegie van Hooft
„Sal nemmermeer gebeuren" eindigde na het zesde distichon, immers hoe
sierlijk de dan volgende allegorie is uitgewerkt en hoe fraai we de vondst
mogen achten, dat de tranen der geliefde de schoonste parelen zijn in het
sieraad van Venus, toch worden we niet aangedaan als in den aanvang van
het gedicht, door wat we meer als verstandswerk waardeeren, dan gevoelen
als de spontane klacht van een ontroerd gemoed.
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). - 2) Zie N. B. IV (Zeven Eeuwen II). Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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Ook nog anders dan in het pronken met namen en beelden a. de mythologie ontleend!heeft het strevednaar schoonheid zich in den renaissancetijd
geopenbaard. Kenmerkend is de zin voor het dekoratieve, voor pracht en
praal, voor rijkdom en weelde. Hij spreekt uit de schitterende optochten
bij gelegenheid van landjuweelen en andere feesten, uit de smaakvolle, soms
wel wat overdadige versieringen der gevels, uit de sierlijk geplooide draperieen, bloemfestoenen en ander bijwerk op schilderijen en prenten, uit de
zwierige kleeding der 16de en 17de eeuwsche patriciers, kortom men hield
er van het leven en de omgeving mooi te maken Dezelfde zucht naar
schittering, dezelfde liefde voor den breeders zwaai en het sierlijke gebaar
treft ons in de literatuur der renaissance. Hoe vermeit zich, om een voorbeeld te noemen, de schilder-dichter-prozaist Carel van Mander in den zwierigen gang zijner breedgebouwde perioden, zooals in den aanhef zijner
levensbeschrijvineder gebroeders Jan en Huybrecht van Eyck in zijn beroemde Schilderboeck 2) ; hoe welverzorgd is het kloeke proza van Coornhert;
hoe schittert de poezie van Hooft als fijngeslepen kristal en hoe krachtig
en beeldend is de taal zijner Historian. Boven alles echter blinkt uit de taalpracht van Vondel. Als met kwistige hand strooit hij zijn juweelen, die zijn
pazie een schittering van schoonheid geven als voor noch na hem iemand
heeft geevenaard. Men leze b.v. zijn groote lierdichten, zijn zegezangen op
de overwinningen te land en ter zee 2), zijn Inwijdinghe van het Stadhuis,
zijn Zeemagazijn, maar bovenal zijn Geboortklock van Willem van Nassau
(1626). Welk een rijkdom van beelden, welk een overvloed van sieraden,
welk een tintelende pracht, bijna vermoeiend door overdaad. Gewis, als
men van den zwier, het sierlijke gebaar en den zin voor het dekoratieve
der renaissance spreekt, dan blijkt deze nergens beter, dan in dit dichterlijke
welkom, den noon van Frederik Hendrik bij zijn geboorte toegeroepen.
Een derde uiting van schoonheidsvereering zien we in het streven naar
volmaking van den vorm. In de beelden en schilderijen van de Gothiek
treft ons in de eerste plaats de Wee; de figurers van heiligen en martelaars
verzinnelijken ons de askese, de dooding van het vleesch. Stilistisch mooi
zijn die beelden stellig, als uiting gevend aan het karakter van den tijd, doch
wanneer een middeleeuwsch schilder of beeldhouwer ons menschen laat
zien, die óók lichamelijk schoon zijn, dan doet hij dit niet met het bewuste
doel, de schoonheid der menschelijke gestalte uit te beelden, doch wijl hij een
van God begenadigd kunstenaar was. De „vergoddelijking des lichaams" 3),
die hebben de renaissance-kunstenaars den klassieken afgezien. Genoeg zij
het, in dit verband uit de groote schare van kunstenaars de namen te noemen
1) De maatschappelijke toestanden geven er ook aanleiding toe : in de steden
(b.v. de Vlaamsche en Brabantsche) stroomde de rijkdom binnen door handel
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). — 3) Potgieter, Rijksen industrie.
museum.
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der beroemde Italianen Michel Angelo, Rafael, Leonardo da Vinci. En zie
bij ons den Vlaming Petrus Paulus Rubens, den meester der weelderige vormen, wiens geheele werk als het ware een loflied is aan de schoonheid van
het vleesch. — Bij de dichters treft ons evenzeer de zucht naar het liefdevol
verzorgen van den vorm hunner kunstwerken, het brengen van melodie en
klankschoonheid in hun verzen. Bekoren de beste middeleeuwsche gedichten door de natuurlijke melodie van het vrije vers, de renaissance-dichters
gaan de schoonheid gevoelen der „rijke rhythmen" In vaste maten, vooral
in de jambenmaat stappen hun verzen; andere, kunstrijke melodieen, zeer
verschillend van het natuurlijke gekweel van het vrije vogeltje, beginnen
in de liederen te klinken; aan regelen gebonden versvormen als de vijfvoeter
en de almndrijn worden met voorliefde aangewend. Hierin ligt stellig de
kiem van veel kwaads — we zullen er straks op wijzen — doch niet te ontkennen is, dat ook veel hooge schoonheid er het gevolg van is geweest.
En een hervorming op rhythmisch gebied was zeker wenschelijk in den tijd
van het rijIngeknoei der rederijkers. Hoor hoe Jan van der Noot spreekt
tot zijn liefste in melodieuze verzen, als voor hem in ons land niet geschreven zijn:
„Om u, Lief denck ick nacht en dagh,
0 schoonste Nymphe die ick zagh,
Tsyndt dat ick werdt gheborenl
Ick sal u clienen soo ick magh,
Ghy blyft mijn uitvercoren.
En hoe den druck mij harder dringht,
Hoe dat myn tonghe suter singht,
Ghelijck de witte Swane", etc.:)
en vergelijk dit met het volgende rederijkersgeknutsel:
Wij leven dat Socrates wijs boven screven,
Verheven, in sijn leven ende vul practijcken
't Kijcken der sterren hebbende begheven,
Beneven den kinders vreught heeft bedreven,
Ghebleven met hemlien sonder beswijcken.
*) dappere
Den rijcken, Scipio en Lelius van ghelijcken,
pieken
Vroem pijcken *), hatende seer hooghe dinghen,
Ghinghen steenkins rapen, dansen en springhen. (krijgslieden)

Deze brabbeltaal, een zoogenaamd ketendicht of kettingvers, is nog wel
van een der besten, van Matthijs de Casteleijn, den schrijver eener kunstleer :
de Const van Rhetoriken, waarin hij wel enkele behartigenswaardige voorschriften geeft, die van een juist inzicht getuigen, maar ze in eigen werk in
toepassing te brengen, dat hebben hij, noch de meeste gezellen der kamers,
gekund.
Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
1 ) Willem Kloos. —
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Wel mocht de „Patricier van Antwerpen", zooals Van der Noot zich
gaarne noemde, zeggen, dat hij in zijn zoete „Brabantsche sprake", beter
zong, „clan men bier songh in veurtijden" en dat hij dit deed door de gunst
der muzen, „deur der neghen hemelencracht" 1). Met hem begint „een
nieuwe lente en een nieuw geluid"; de voile zomer die er op is gevolgd,
onze gouden eeuw, waarin de stemmen van Hooft en Vondel hebben geklonken, biedt voorbeelden te over om te bewijzen, welk een hooge kunst
door het streven naar volmaking van den vorm is geschapen.
In de laatste jaren der 16de eeuw treft ons nog een ander verschijnsel,
dat als een regelrecht gevolg van het hoofdbeginsel der renaissance te beschouwen is, de taalzuivering. Onder de vele middeleeuwsche Mariamirakelen is er een, waarin verteld wordt van een ridder, die zeer onrein
van leven was, maar alle dagen vijftig Ave Maria's bad. In den droom verscheen hem de moeder Gods en bracht hem de heerlijkste spijs, doch op een
vuilen schotel, zoodat hij er niet van eten wilde, „overmits die onreynicheit
des vates". „Uw vijftig ave's, zouden mij ook wel behaagd hebben", antwoordde hem de Heilige Maagd, „mer om die onreynicheit des vates so en
ist mi niet ontfankelic" 9. Op het meeste literaire werk der 16de eeuw zijn
deze woorden volkomen van toepassing. Treffen we in den rederijkerstijd
nog eens wat aan, dat door den inhoud niet onbelangrijk is, toch smaakt
het ons niet door de onreinheid van het vaatwerk waarin het wordt opgediend de schromelijk verbasterde taal vol Fransche of verfranschte woorden.
Zelfs de besten als b.v. Anna Bijns, zijn door de ziektestof besmet, ja, de
sporen van de kwaal vertoonen zich al bij den dichter van Elckerlyc, doch
hoe veel erger maken het de gewone rederijkers ! Of wat zegt men van het
volgende mengelmoes, een gebed nog wel, dat een bedrukte ziel opzendt
tot God?
„Lamentierende blijvic in desperacien,
Jont my wat gracien, in corter spacial,
Ter confortacien van mi arme slichte,
Oft door de turbacien, dwingt mi desolacien,
Ter murmuinien, en arguacien,
Daer ic in desperacien by sou comen lichte:
Hoe dat ic swichte, droefheyts ghewichte
Naect mi even ghedichte, so ic wel meene.
Gheen argher dan in fantasien alleene" 3).
Dat was er van het Dietsch geworden, van de taal van onzen Reinaert,
Beatrijs, de krachtige strofen van Maerlant en Ruusbroecs zuiver proza.
1) Ode teghen d'onwetende vijanden der Poeterijen. Zie N. B. III (Zeven
Eeuwen I). — 2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). — 3) Uit : Den boom der
schriftueren, van VI personagien ghespeelt tot Middelburgh in Zeelant den eersten
Augusto int jaer 1539.
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Weer is het de Renaissance geweest, die louterend heeft gewerkt. In de
klassieke schrijvers bewonderde men de zuiverheid van taal, wat prikkelde
tot den lust, de vereerde modellers ook in dit opzicht te evenaren. Opmerkelijk is, dat juist van de humanistische denkers als Spieghel en Coornhert de
beweging uitgaat. In zijn Hertspieghel laat de eerste Apollo zeggen:
Want wij an beek, of bergh, of landschap ons niet binden,
Noch an gheen landen-taal : elk sla de zine gba.
God, óók des hemels boogh, zijn al-om even-na.
Ghij heft ten hemel h66gh der Griek en Romers werken;
Het waren in hun taal niet meer als duytse klerken.

„Beoefen uw eigen taal", zoo roept hij den dichters toe, „gij zult aan de
Grieken en Romeinen gelijk worden en doorwrocht kunstwerk telen, dat
om die reden onvergankelijk zal zijn". Zelf was hij de eerste om de les op
te volgen, hij „doorwroette ons' grondtwoordrijcke taal" en bande meedoogenloos elken vreemdeling, zelfs al had die sinds eeuwen het burgerrecht
verkregen. Dikwijls is hij in zijn ijver te ver gegaan, de smet van gezochtheid
en duisterheid ligt op talrijke van zijn verdietschingen, maar 't is een der
fouten van zijn deugden, en er staat tegenover, dat hij een der grondleggers
van ons Nederlandsch is, die veel anderen door zijn voorbeeld heeft opgewekt.
Die opwekking had zijn oudere vriend en medestander Coornhert niet
noodig, immers deze had reeds, naar zijn eigen getuigenis 1), in zijn jonkheid
vermeden „vreemde bedellappen te brodden opten rijcken mantele der
Neerlantscher talen". Weldra drukten jongere volgelingen hun voetstappen,
waarbij niet te vergeten is, dat bier nog een andere factor meewerkte dan
enkel renaissancistische kunstijver en wel het in Holland ontwakende
nationaliteitsgevoel. Het jonge, krachtige yolk, strijdende voor zijn vrijheid,
keerde zich met walging of van het verbasterde Dietsch van het zuiden, dat
onder Spanje bleef: alle taalzuiveraars zijn Noord-Nederlanders, en tegelijk
met de grondvesting van den Nederlandschen staat is de Nederlandsche taal
gevormd door het stoere geslacht van omen heldentijd. Goed werk is in
dit opzicht verricht door de Amsterdamsche kamer „In Liefd' Bloeijende",
door de uitgave van de Twe-spraeck van de Nederduitsche letterkunst, de eerste
Nederlandsche spraakleer en het Ruysh bewerp van redenkaveling, waarin de
bestuurders der Leidsche hoogeschool aangemaand worden, de moedertaal
als voertuig van het onderwijs te gebruiken. Het was bij de geleerde heeren
aan doovemans deur geklopt, maar de poging verdient allen lof. Van de
andere ijveraars voor zuiverheid van taal, noemen we nog Hooft en Bredero ;
de eerste, de geleerde, aristocratische, fijn beschaafde Muiderdrost is, onder
den invloed van Spieghel, in zijn proza wel eens gezocht bij de verholland1) Zie : Toe-eygben brief van zijn Zedekonst, N. B. III (Z. E. I).
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sching der vreemdelingen; de laatste, de volbloed Amsterdammer, vol liefde
voor de kleurige en beeldrijke volkstaal, steekt den draak met „dat overdadich kostelyck Fransoys" 1) en ijvert met al de heftigheid zijner verontwaardiging tegen de „vreemde hovaardij, die ons eyghen Lantsingheboren
een Revelduytsch, een kromtongh en een koeterwaal maackt !" „O ghij
Nederlanders !" roept hij uit, „waeckt op, schuurt u betooverde ooghen
open,... jaacht dese hooghmoedighe vreemdelingh, die bier dus laugh de
meester gemaackt heeft, onwaardich wederom naar huis, en haalt met Eerbiedicheydt u verjaachde en schier ontmunte eygenaar in, gelyck als onse
oude Cameristen met groote (doch willighe) moeyten hebben gepoocht..." 2).
De tijd der taalzuivering is het eind der 16de en 't begin der 17de eeuw,
daarna was zij niet meer noodig : het pleit was gewonnen. Wel is het een
hebbelijkheid van de Nederlanders gebleven, graag met vreemde woorden
te pronken, maar ze vermogen niet meer het karakter der taal aan te tasten
als in de 16de eeuw. Men blijve echter op zijn hoede, want de vijand is
er nog ; zoowel uit het Oosten en Westen als uit het Zuiden trekken nog
steeds ongewenschte vreemdelingen onze landgrenzen over.
In de voorgaande bladzijden hebben wij getracht te doen zien, hoe de
renaissance de dichters er toe gebracht heeft, met bewustheid te streven
naar volmaking van den vorm, en hoe zij in hen het besef heeft gewekt, dat
rhytmische schoonheid, welluidendheid en zuiverheid van taal de eerste
vereischten zijn voor alle podzie. De inhoud, de gedachte, moge de moreele,
intellectueele, of welke andere waarde ook van een geschrift bepalen, tot
een kunstwerk wordt het eerst dan, als de maker de schoonheid heeft gediend. Dit inzicht te hebben bijgebracht, zal altijd de grootste beteekenis
van de renaissance blijven, hoeveel kwade posten er verder ook op hare
rekening te boeken zijn. Want goed en kwaad is er verder van haar te
zeggen, als men let op de wijzigingen die zij de gedichten en prozawerken
naar den inhoud heeft doen ondergaan.
In de eerste plaats zij daarbij gewezen op het geheel verschillende karakter
van de middeleeuwsche poezie en die van den nieuwen tijd. Niet langer bleef
deze uitsluitend gemeenschapskunst; met de renaissance komt het individualisme in de literatuur. De dichter wil uitzeggen, wat in hem zelf leeft:
eigen vreugde en smart, eigen liefde, haat, bewondering, kortom iedere
aandoening der ziel, tracht hij te verklanken in zijn taal. Met dit groeiende
gevoel van zelfstandigheid gaat gepaard een hoog besef van eigenwaarde.
De dichter voelt zich de lieveling der goden, in wien de stem der muzen
spreekt. Zijn liederen zingt hij door goddelijke ingeving, en, als de Olympiers, zal hij onsterfelijk zijn door zijn kunst. „Ick sal hebben", zegt Jan
1 ) Klucht van de koe. Zie N. B. III (Z. E. I). — 2) Brief aan de Oude kamer uit
Nederduytsche rymen. Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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van der Noot, „ealder tijdt een Fame claer,... ghelijck Homerus, Pindarus,
Maro en Flaccus, die eewigh leven". En niet alleen verovert de dichter de
onsterfelijkheid voor zich zelf, hij schenkt die ook anderen. De roem van
vorsten en helden zou vergankelijk zijn, zoo niet de dichter hen vereeuwigde. „Wat zou Achilles wezen zonder Homeros", roept Petrarca uit en ruim
vier eeuwen later getuigt Bilderdijk, de grootheid bezingende van Napoleon:
„De onsterPlijkheid der aardsche goden *)
*) de vorsten
Is de adem van 't betoovrend lied".
Alleen de onwetende kan er toe komen, de .groote waarde van den dichter
te betwijfelen of te ontkennen; hij zal roem, macht, rijkdom of geleerdheid
hooger schatten dan poezie. Om dezulken hun dwaling te doen inzien,
prijzen de poeten den roem van hun kunst. Van der Noot dicht zijn Ode
teghen d'onwetende vlanden der Poiterkeni) en Sir Philip Sidney schrijft zijn
beroemde Apologie for Poetrie dat weer ten grondslag ligt aan Th. Rodenburg's Eglentiers Patens Borstwering. De ware dichters, zegt de Engelsche
ridder, zijn geen logenaars of dwazen, die slechts verzinsels geven of ijdele
inbeeldingen; neen, hooger zijn zij te achten dan wijsgeeren en geleerden.
Wat deze trachten te vinden door nadenken of scherpzinnig redeneeren,
gevoelen zij als bij ingeving; zij hebben de waarheid in zich, die de anderen
moeten zoeken. In 1712 heeft de Rotterdammer J. de Haas Sidney's geschrift
vertaald 2) en op aandringen van den geleerden David van Hoogstraten uitgegeven. In zijn opdracht aan Jan de Witt, secretaris van Amsterdam,
spreekt hij de overtuiging uit, die door de renaissance in alle dichters is
gewekt, en die ook den classicus Schiller deed zeggen: „Was fur ein armlicher Mensch ist der Philosoph gegen den Dichter I" in de woorden:
„(Sidney) stuit op 't spits van wijze reden
De stormen van spitsvondigheden,
Onwetenheit en bastaerdy,
Die, als ontzint, de poezy
Beschuldigen van vuile vlekken,
Die in haer wezen zijn t'ontdekken.
Maer deze Ridder toont aan 't licht
Den luister van haer aengezicht,
Den glans van haer bekoorlij k wezen,
Dat, door geen pennen oit volprezen,
Den glans van alle kunsten dooft.
Historischrijver, gij moet wijken,
En met den Arts de vlagge strijken,
Zwicht, Starrekijker, Filosoof,
Uw glans is bij Bien luister doof."
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). — 2) In 1891 opnieuw vertaald door Alb.
Verwey, tegelijk met Shelley's Defence of Poetry.
Stroomingen en Gestalten.
8
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ZELFOVERSCHATTING, VLEIERIJ VAN VORSTEN EN GROOTEN

Geen wonder, dat dergelijke gedachten zeer licht konden voeren tot zelfoverschatting; en dat veel paten, vooral de minderen onder de broederen,
aan deze kwaal geleden hebben, daarvoor zijn bewijzen te over. Een glimlach komt ons om de lippen, als wij iemand wiens naam tegenwoordig
binnen de grenzen van zijn eigen taalgebied ternauwernood eenige bekendheid heeft, hooren zeggen, dat hij „door zijn schoon' wercken, hoogh gheacht, eeuwig bekendt en met lof besaeydt sal zijn over 't gandts eerdtrijck"
maar we duiden hem de grootspraak niet al te zeer euvel, in 't besef dat zij
een symptoom is van een algemeen verbreide ziekte. Immers onder 't lezen
van de lofdichten, waarmee de muzenzonen een kunstbroeder bij de uitgave
zijner gedichten vereerden, zou men wanen, dat van de 16de tot de 19de
eeuw ons land slechts dichters had voortgebracht van gelijken rang als
Homerus, Vergilius of Horatius. Wie echter, buiten de beroeps-literatoren,
leest thans nog de werken van Jan van Hout, Petrus Scriverius, Jan Vos,
Antonides van der Goes, Andries Pels, Sybrand Feitama, Nicolaas van.
Winter, Dirk Smits, Lucas Pater, e. a. ? Toch waren zij alien mannen, hooggeacht in hun tijd, en naar de getuigenissen hunner lofredenaars sterren van
de eerste grootte. Voorzeker, eenvoud en bescheidenheid, de kenmerken
van ware grootheid, deze deugden zijn door de renaissance niet gekweekt.
Bracht zelfoverschatting den dichter gereedelijk tot het uitbazuinen van
eigen lof en van dien der kunstgenooten, ook anderen deelden mildelijk in
zijn gunst. Hij immers schonk door zijn lied de onsterfelijkheid en wie zou
hij eer prijzen dan de grooten der aarde? Onder den invloed der renaissance
zien we de poezie een aristocratisch karakter krijgen ; de poeten sluiten zich
aan en zoeken steun bij de hoogere standen. Reeds Petrarca toont zich de
vleiende vorstendienaar en velen na hem volgen zijn voetspoor. De vorst
wordt naar het klassieke voorbeeld vereerd als een Augustus en aan grooten
en rijken wordt tallooze malen de rang van Maecenas toegekend. Het sterkst
komt dit uit in landen, waar de vorstenmacht het grootst was, zooals in
Frankrijk ten tijde van Lodewijk XIV, den zonnekoning; in de burgerlijke
verhoudingen van ons gemeenebest treft het verschijnsel ons minder. Wanneer Hooft en Vondel, de laatste vooral, den lof zingen van Frederik
Hendrik, den stededwinger, is dit ongetwijfeld een uiting van bewonderende
liefde, waarbij aan geen renaissance-mode behoeft te worden gedacht, al
doen de beelden en vergelijkingen naar ons gevoel te dikwijls aan als
mythologische praal, maar wat te zeggen van de ophemeling van kooplieden
en regenten in de talrijke bruiloftszangen, geboortedichten, enz. ? Den eenvoudigen en oprechten Vondel, den fieren, kloeken burger die nooit gunsten
heeft genoten, van vleierij te beschuldigen, het komt niet in ons op. Waar
hfr. de Amsterdamsche patriciers prijst als waren het halve goden, stellen we
1) Jan v. d. Noot in de reeds aangehaalde Ode.
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dit op rekening van den smaak zijns tijds I), doch dat gunstbejag aan veel
dichters van lager allooi niet vreemd geweest is, staat vast. Niet ten onrechte
noemde Vondel „vleilusts ijdelheen" „der dichtren erfgebreck" 2), want
vleitaal is er in den renaissancetijd maar al te vaak gesproken. Berucht is
in dit opzicht de 18de eeuw, toen rijmelende broodpoeten de gunst der
rijken zochten om van hun maaltijden te kunnen genieten en te leven van
hun geld 3). Is het wonder, dat velen de fierheid waarmee de dichters spraken
van zich zelf en van hun kunst, als ijdele grootspraak opvatten?
Nog in een ander opzicht heeft de renaissance aan de poezie een artistocratisch karakter gegeven. Om den dichter te kunnen volgen, was kennis
van de klassieke oudheid, vooral van de godenwereld, een eerste vereischte,
en als men geen Grieksch en Latijn verstond, begreep men weinig of niets
van de motto's en citaten aan Helleensche en Romeinsche auteurs ontleend.
Nu is het waar, dat het humanisme het onderwijs voornamelijk in de banen
der klassieke philologie had gevoerd, waardoor veel meer ontwikkelden het
Latijn verstonden dan tegenwoordig het geval is, maar evenzeer is het waar,
dat de groote menigte er vreemd tegenover stond. Zoo werd het yolk afkeerig van zijn dichters ; het begreep hen niet, het contact was verbroken.
Al weder zijn het enkel de besten, die, groote kunstenaars als zij waren,
desondanks tot velen hebben gesproken, zooals de geniale realist en lyricus
Bredero en de van God begenadigde zanger en ziener Vondel, maar hoeveel
schoonheid zal voor het yolk blijven als een gesloten boek! Want al moge
de breede schare niet rijp zijn voor het genieten van hooge literaire kunst
en ook claardoor de beste dichters niet lezen, tot nadere kennismaking lokte
het zeker niet uit, wanneer, gelijk Huygens doet, een stuk Grieksch en Latijn
zonder eenige vertaling in het verband der Nederlandsche zinnen wordt gelascht 4), wanneer voorberichten en opdrachten 5) wemelen van onvertaalde
klassieke citaten, of de strekking van een vertoog wordt verduidelijkt(?)
door een motto in het Latijn 6). Is het ook eigenlijk niet dwaas en geheel
in strijd met de opvattingen der Pleiade, van Spieghel, Coornhert, Samuel
Coster, en meer anderen, dat men door het Latijn aan allerlei dingen een
schijn van deftige geleerdheid zocht te geven, dat opschriften op openbare
gebouwen vaak gesteld werden in de taal van Rome in plaats van in de
landstaal, ja, dat op de praalgraven onzer zeehelden, zelfs op dat van Vlissinger Michiel, een Latijnsch vers „prijkt"? Ook dit is een renaissanceverschijnsel. De poezie werd het eigendom der geleerden; om dichter te
zijn moest men ter schole gaan bij Grieken en Romeinen, men moest zich
1) Al zijn enkele van die bruiloftsverzen, enz. waarschijnlijk wel op bestelling
geleverd. — 2) Roskam. Zie N. B. III (Z. E. I). — 2) Van Lennep teekent
ons zoo'n rijmelenden verzenknutselaar in Ferd. Huyck. — 4) In de Opdracht
zijner Korenbloemen aan zijn zonen. Zie N. B. III (Z. E. I). — 4) Als b.v. in
Vondels treurspelen. Zie Justus v. Effen.
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laven aan de klassieke bron. Wie het meest thuis was in de klassieke auteurs,
werd als de beste dichter geprezen.
Teekenend is het, hoe de ongeletterde Amsterdammer Bredero stond
tegenover het classicisme zijner geleerde kunstbroeders. Men had hem aangeraden, de Ouden te bestudeeren, om zich in het genre van het blijspel
verder te bekwamen. Het naar een Fransche vertaling van Terentius bewerkte Moortje is de mislukte vrucht geweest van deze poging, het zwakste
werk, dat Bredero geschapen heeft. Toen had hij genoeg van Plautus,
Terentius, en Menander; Hollander, bovenal Amsterdammer, wilde hij zijn,
en al heeft hij ook tegen zijn geleerde vrienden eerbiedig opgezien, hoeveel
fijne spot, maar ook fierheid, klinkt in zijn Tot den Leser voor de tweede
uitgave van zijn Spaanschen Brabander, dat spel van prachtig realisme en
tintelende geestigheid :
Hier hebdy maer een slecht gerijm,
Dat niet en rieckt na Grieksche Tijm
Noch Roomsch gewas, maer na 't gebloemt
Van Hollant klein, doch wijt beroemt.
Al heeftet geen uytheemsche geur
't Is Amsterdams, daer gaat et veur.
Het Nederlantsche doffe kruydt
Geeft voor dit maal niets zoeters uyt
Als ghij en siet : soo 't u niet smaeckt,
Soo bid ik dat ghy 't honich maeckt,
Met u geleerde groote gheest." enz.
Bredero wilde dus zich zelf blijven, maar veel anderen hadden dien moed
niet. Dat veel oorspronkelijk talent daardoor geleden heeft, kan niet ontkend
worden, het voorbeeld van Poot (1689-1733) 1) volsta om als bewijs te
dienen. De eenvoudige boerenzoon, die de Hollandsche natuur met een
liefdevol oog moist te zien en in zijn beste werk treft door ongekunstelde
vroomheid, is jammerlijk verdwaald op de doolpaden van een onbegrepen
classicisme.
Vroeger hebben we er op gewezen, hoe de studie der ouden zuiverend
gewerkt heeft op de taal en dat ook de beoefening der grammatika er een
uitvloeisel van is geweest. Op zich zelf beschouwd moge dit laatste toe te
juichen zijn, de gevolgen zijn weer alles behalve prijzenswaardig. De klassieke geleerden zagen namelijk maar al te zeer over 't hoofd, dat het Latijn
een doode taal was en het Nederlandsch springlevend. De eerste had nu
eenmaal haar vaste vormen, die niet meer aan verandering onderhevig
waren, wijl geen yolk ze meer gebruikte. Allerlei onderscheidingen op 't
gebied van verbuiging en vervoeging werden nu naar 't voorbeeld van 't
Latijn in ons Nederlandsch ingevoerd, ook al kende de levende taal die sinds
1

) N. B. IV (Z. E. I).
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lang niet meer. Zoo was het gevoel voor het taalkundig geslacht der woorden aan het einde der Middeleeuwen reeds zoo goed als dood, en met de
naamvalsvormen was het niet anders gesteld. Men ondernam nu het onbegonnen werk, dat weer ten leven te wekken, natuurlijk zonder resultaat,
behalve dat er tal van voorschriften voor de geschreven taal ontstonden.
Berucht zijn in dit opzicht de geslachtslijsten der substantieven, die zonder
eenig inzicht in het wezen der taal zijn samengesteld 1). Ook allerlei onderscheidingen op het gebied der zinsontleding werden gemaakt, geheel in
strijd met het wezen der taal, maar waarmede niettemin nog tegenwoordig
velen worden gekweld, vooral onderwijzers. Verder zijn verschillende benamingen in de grammatica niet anders dan letterlijke vertalingen uit het
Latijn, sommige gelukkiger, andere minder gelukkig gekozen. Of wat zeggen ons eigenlijk de namen „werkwoord", „bijwoord", „voornaamwoord",
„aantoonende wijs" en meer andere ? Als in 't Latijn niet de woorden verbum, adverbium, pronomen, indicativus enz. hadden bestaan, zou geen
Nederlander er ooit aan gedacht hebben, deze termen te kiezen 2). Dat ook
de zinsbouw den invloed van het Latijn ondervond, spreekt van zelf. Allerlei
Latinismen in de woordvoeging en het zinsverband maakten de geschreven
taal stijf en vormelijk en lang heeft het geduurd, voor ons Nederlandsch
het klassieke dwangbuis heeft uitgetrokken 3).
De voorliefde der dichters voor philologische en grammatische studien
is zoo oud als de Renaissance zelve, immers reeds aan de Italiaansche academies ten tijde van Petrarca en Boccaccio bekleedden zij de eereplaats. Andere
hoogescholen, vooral die van Parijs, Leuven en Oxford en later die van
Leiden — we wezen er vroeger reeds op — zetten het werk voort, doch
behalve deze officieele kweekplaatsen van kennis, ontstonden er in den
renaissancetijd kringen van kunstenaars en geleerden, waar onderwerpen
op het gebied van dicht- en taalkunde werden besproken. Van de meeste
beteekenis is stellig de groep der Pleiade 4) in Frankrijk, waarvan Du Bellay
en Ronsard de leiders waren. Van meer belang dan de Italianen zelve zijn
zij geweest voor de verbreiding der beginselen van de renaissance. Achtten
nog Petrarca en de zijnen het Latijn oneindig hooger dan de landstaal,
waarin immers de groote massa dacht en sprak, de Franschen hebben het
eerst het goed recht der eigen taal bepleit. Hun ideaal was, dat in het
Fransch werken zouden geschreven worden, gelijkwaardig aan die van.
Homerus, Vergilius en Cicero. Zij wenschten geen navolging van de klassieke modellen, maar oorspronkelijk werk, door dichters geschapen, die
1) In de achttiende eeuw is dit begonnen. Huidekoper, e. a. Zie het bekende
opstel van Kollewijn. — Voorbeelden van mooie en juiste vertalingen : wij sgeer,
wiskunde, meetkunde en veel andere. — 3) Men leze in dit verband : J. v. Effens :
Plan van den Spectator. N. B. IV (Z. E. II). — 4) Midden der 16de eeuw.
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de bezieling uit de oudheid hadden geput. Dat het later, ook, ja vooral in
Frankrijk, zoo anders is geworden, daaraan hebben geen schuld. Groot
is de beteekenis der Pleiaden geweest voor onze letteren; op verscheidene
bladzijden van den Hertspiegel treffen ons gedachten, die op bekendheid
wijzen met Dgense et Illustration de la langue franfaise van Du Bellay en
Coornhert, Jan van Hout, Carel van Mander en Jan van der Noot spreken
eveneens denkbeelden uit die op Ronsard en Du Bellay teruggaan, of ze
vertalen hun gedichten En om onze besten te noemen, ook Hooft en
Vondel bewonderden Ronsard en prezen hem als een meester.
In navolging der Pleiaden wordt het vormen van letterkundige kringen
een renaissance-verschijnsel ook te onzent. Te Leiden is een groep van
dichters met Jan van Hout als middelpunt ; Spieghel ontvangt de kunstbroeders op zijn buitenplaats Meerhuizen 2) en Roemer Visscher in zijn
woning op de Geldersche kade te Amsterdam, het „salich Roemershuis",
„Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten,
Van Schilders, Kunstenaars, van Sangers en Poeten."
Hoe groote opwekkende kracht van deze bijeenkomsten is uitgegaan,
wordt door verscheidenen onzer dichters om strijd getuigd, maar haar belangrijkheid wordt verre overtroffen door den beroemden Muiderkring 2),
die zijn grootsten luister heeft gehad tusschen ca. 1620 en 1647.
Behalve de kring van Meerhuizen en van 't Roemershuis was ook de Oude
Kamer In Liefd' Bloeijende nog in het eerste decennium der 17de eeuw een
middelpunt voor het letterkundig verkeer. Onverdeeld vond het classicisme
daar evenwel geen bewondering; de romantische stof der middeleeuwen
bleef haar bekoring behouden voor de groote massa, die met graagte de
tooneelstukken zag vertoonen, waarin de helden optraden uit de Spaansche
ridderromans, naar den held Amadis van Gaule „Amadis-romans" geheeten.
De jonge Bredero werkte in zijn eersten tijd in deze richting, naar enkele
romantische drama's getuigen, zooals Rodderick ende Alphonsus, De stomme
ridder, e. a., maar de man, die den smaak van het kijklustige publiek het
meest wist te streelen, was de geleerde ridder Theodore Rodenburgh. Tusschen de jonge leden der kamer, die het classicisme huldigden en de oudere,
wier smaak naar het romantische ging, ontstond strijd; in hetzelfde jaar dat
de kamer haar 100-jarig bestaan herdacht (1617), kwam er een scheuring.
Onder aanvoering van den medicus Dr. Samuel Coster, den stads-geneesheer, scheidden zich de classicisten af. Tot hen behoorden Hooft en Vondel
en ook Bredero sloot zich aan. Coster had een grootsch plan. Naar het
voorbeeld der Italiaansche academies, wilde hij in Amsterdam een inrichting
1

) 0. a. J. v. d. Noots Ode In den April, enz. N. B. III (Z. E. I).

Zie N. B. III (Z. E. I). — Zie hiervoor de monographie van_Hooft.
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van hooger onderwijs vestigen, waar wetenschap en kunst zouden worden
geeerd en het onderricht in renaissance-geest zou worden gegeven. Niet in
de taal van Rome, gelijk te Leiden, moest er onderwezen worden, doch in
de landstaal, waarom hij aan zijn schepping den naam gaf: „Eerste Nederduytsche Academie". Onder de vakken van onderwijs kwamen naast de
humaniora ook de muziek en het dansen voor en een schouwburg zou aan
de inrichting worden verbonden. Het plan van Coster is slechts voor een
klein gedeelte verwezenlijkt. Het stadsbestuur onthield n.l. zijn onmisbare
medewerking, daar de meeste academisten, vooral Coster en Vondel, vurige
Arminianen en zeer strijdlustig waren; Bredero stierf in 1618, Hooft onttrok
zich aan de beweging en Coster werd op straffe van verlies zijner betrekking
door Burgemeesters de mond gesnoerd. De academie verliep tot een
nieuwere rederijkerskamer, met het blazoen De Bijecorf en het devies
In I Jver ; de schouwburg, een houten gebouw, bleef echter bestaan, en de
Academie zoowel als De Oude Kamer gaven weldra in broederlijke eendracht hun voorstellingen ten bate van het Weeshuis en het Oude-mannenhuis. Costers mooie plan was dus verre van verwezenlijkt, maar toch is het
niet zonder gewichtige gevolgen gebleven. In 1632 n.l. heeft de Amsterdamsche regeering het voor een gedeelte uitgevoerd, schoon in anderen
vorm, door de oprichting van het Athenaeum Illustre, de „doorluchte
schole", de instelling van hooger onderwijs, die in 1865 promotierecht heeft
verkregen en nu nog bestaat als gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
En toen door de Vereeniging van Oude Kamer en Academie tot Amsterdamsche kamer een nieuw tooneelgebouw noodig werd, stichtte het gemeentebestuur in 1637 den beroemden Amsterdamschen schouwburg, den
eersten en langen tijd den eenigen van ons land.
Wat den inhoud der geschriften betreft, wezen we tot nog toe alleen op
enkele eigenaardige algemeene karaktertrekken van de kunstwerken uit den
Renaissance-tijd ; nu mogen eenige opmerkingen volgen over de daarin
verwerkte stof. Een kenmerk der renaissance, zoo oud als zij zelve, is de
vereering der klassieke vrijheidsidealen, de bewondering voor de oude helden, die gestreden hebben tegen de tyrannenmacht. Reeds tijdens het leven
van Petrarca tracht diens vriend en bewonderaar Cola di Rienzi de oude
Romeinsche republiek en daarmede tevens Rome's roem en grootheid te
herstellen. De poging is mislukt, de „laatste der tribunen" heeft zijn ideaal
niet kunnen verwezenlijken, maar teekenend voor den geest des tijds is de
avontuurlijke onderneming van dezen eersten strijder voor Italie's eenheid
in hooge mate. Een dwepen met de republiek en de vrijheid treft ons telkens
in de geschriften van denkers en dichters. Vooral in de Nederlandsche gewesten vonden zulke denkbeelden gereeden ingang, wat te begrijpelijker
is, als men let op den godsdienst en den politieken toestand. Het Calvinisme

120

KLASSIEKE VRIJHEIDSIDEALEN

toch is in zijn wezen republikeinsch en op staatkundig gebied streden onze
voorouders op leven en dood den kamp voor de vrijheid tegen de Spaansche
onderdrukking, een strijd die hen hardde en de afzonderlijke, vroeger zoo
vaak met elkander in onmin levende gewesten, bond tot een land. Het gevoel
van saamhoorigheid werd bij de Noord-Nederlanders voortdurend sterker;
eenzelfde liefde voor de vrijheid en de oude rechten van het yolk gloeide in
alle harten — zij het ook niet in alle gewesten met gelijke kracht — en de
zich vormende algemeene taal versterkte nog het besef van staatkundige
eenheid. Is het wonder, dat de bij de klassieken zoo vaak als heilig vereerde
begrippen „vaderland" en „vrijheid", die ook voor ons yolk golden als het
hoogste goed, door de dichters werden bezongen? Dat de namen van
Leonidas, van Epaminondas, „die in 't vrouwenkleedt als mannelijck bevrijder zijns Vaderlants hem droech" 1), van Mucius Scaevola, Brutus, en
meer anderen, met bewondering werden genoemd ? We willen niet beweren, dat de „liefde tot zijn land, die ieder aengeboren is", in de Middeleeuwen niet bestaan heeft, maar tot uiting komt zij zoo goed als nergens.
De renaissance heeft dit in de harten sluimerende gevoel tot bewustheid
gebracht, waartoe zeer zeker de nood Bier „beroerelijcke tijden" krachtig
medewerkte. Onder onze dichters is het voornamelijk Hooft, die aan de bedoelde gevoelens uiting geeft en wel het eerst en het krachtigst in zijn treurspel Geeraerdt van Veken. Voor Hooft is Floris V de wellustige, wreede en
tegelijk lafhartige tyran en komen de edelen, vooral Gijsbreght van Aemstel,
op voor de rechten van „het beste deel des volcks dat niet verheert wil zijn
van Tyrannen"; de aanslag op Caesar door Brutus en de saamgezworenen
noemt hij „het loffelijcke wreecken", dat echter aan de latere vorsten, die,
als Caesar, naar de alleenheerschappij streefden, niet genoeg „omsiende
vreese ingheprendt heeft"; kortom, het geheele treurspel, doortrokken van
aristocratisch-republikeinschen geest, is een pleidooi voor de daad van 1581,
een erkenning van het recht van het yolk, den vorst ter verantwoording te
roepen, desnoods of te zetten, als hij zijn plichten verzaakt en zijn eeden
breekt. De stelling van Calvijn : „het yolk is er niet voor den vorst, maar deze is
er voor bet volk,welks dienaar hi moet zijn", is door de Nederlandsche revolutie
het eerst in praktijk gebracht, wat Naar tot een feit van de grootste beteekenis
in de wereldgeschiedenis maakt en dit principe is de grondgedachte van
Hoofts vroegste treurspel, dat tegelijk de oudste Nederlandsche tragedie is.
Op Floris' vraag aan de edelen : „Ghij Heeren ben ick niet uw wettich
Vorst ?" ontvangt hij tot antwoord :
„Ghij waert het, alsoo langh ghij eer en eedt betrachte,
Doen die versturven in uw goddeloos ghedachte,
1)

Hooft's Geeraerdt van Velsen.
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Verstorf aen ons de staf des Vorstelijcken hands.
Aen ons, die Leden zijn der Staeten dezes Lands,
Dien ghij 't voorneemste der voorwaerden hebt ghebroocken,
Dewelcke waeren op uw Huldinghe besproocken.
Ghij swoert met daeghing 1) Gods, en bij gestaefden eed,
Dat ghij dit vrije voick, in oorloch en in vreed',
Trouwlijck berechten soudt, en vroomelijck beweijren 2);
Eer dat het Graeflijck goudt genaecken mocht uw heijren 3),
Daer zijdij op ghehuldt; en is u toegheseijdt
Bij eede wederom, daer op, ghehoorsaemheijdt:
'T welck doen ghij maeckte los, los werden d'ondersaeten".
De man die deze woorden spreekt, en tevens den vorst te recht wil doen
staan „voor 't lichaam van de Staeten", welks vergadering „de schalcke
(bedrieglijke) dwingelandt" door slimme streken, bedreiging en schrikaanjaging heeft weten te beletten, is Gijsbreght van Aemstel, door wiens mond
de dichter zelf spreekt. Fouten mogen den „Geeraerdt" aankleven als
drama 4), voor de kennis van Hoofts denkbeelden en in verband met den
tijd van zijn ontstaan, is het stuk van de grootste beteekenis.
De behandeling van geschiedkundige stof, liefst ontleend aan de historie
van het eigen yolk, is door onze dichters alweer van de kiassieken afgezien,
die hun op historisch gebied nog iets anders leerden, n.l. de behandeling
der geschiedschrijving als een vak van kunst. De middeleeuwsche beoefefling der historie heeft niet anders kunnen voortbrengen clan kronieken in
rijm of proza, vermelding der gebeurtenissen, zonder wijsgeerig inzicht naar
tijdsorde gerangschikt. Wel toont Maerlant in zijn Spieghel historiael bier
en daar een flauw besef te bezitten van historische kritiek, doch meer dan
een buitengewoon omvangrijke kroniek is ook dit reuzenwerk niet geworden. Eerst met de renaissance ontstaat het streven, het geschiedverhaal,
naar klassieke modellen, te maken tot een werk van literaire kunst, een
vereeniging van de waarheid met schoonheid en wijsheid. Toen is het besef
gekomen, dat „de wereldgeschiedenis is het wereldgericht". Bij ons is weer
Hooft de voorganger ook op dit gebied, want al hebben Bor en Van Meteren
lezenswaardige werken over onzen opstand geschreven, eerst de Nederlandsche Historian van den Muiderdrost zijn met het volste recht een kunstwerk
te noemen 5). A. dit genre van wijsgeerig wetenschappelijk literaire kunst
hebben op Hoofts voorbeeld andere schrijvers dier dagen eveneens hun
krachten beproefd, o. a. Geeraert Brandt, de remonstrantsche leeraar, die
de Historie der Reformatie te boek stelde. Nog een andere soort van geschied-

aanroeping.
verdedigen, voorstaan. — haren.
)1Welke echter dikwijls overdreven zijn, want er zit een uitstekende tragische
grondgedachte in. — 5) Zie over de Nederl. Historian, de monografie van Hooft.
1)
4

-
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kundige kunstwerken heeft de renaissance geschapen, n.l. de levensbeschrijving. Plutarchus, de schrijver der Levens van doorluchtige Grieken en
Romeinen gold hiervoor als voorbeeid. Te onzent is Karel van Mander met
zijn beroemd Schilderboeck 1) de eerste beoefenaar van dit genre en werd
Geeraert Brandt de biograaf van drie beroemde mannen uit onzen bloeitijd,
door zijn Levens van Hooft, Vondel en De Ruyter 2).
Voor het proza rest ons nu nog de vermelding van den Brief als literair
kunstwerk, eveneens een renaissance verschijnsel, daar immers verscheidene
Italianen naar het voorbeeld van Latijnsche schrijvers met voorliefde den
Brief beoefenden, vooral om zich stilistisch to bekwamen. Wederom is het
Hooft, die op hun voorgang aan zijn keurig verzorgde brieven de eischen
van een kunstwerk stelt.
En nu de lyriek. In de middeleeuwen waren het bijna zonder uitzondering
slechts liefde en vroomheid, die de dichters deden zingen. Mooi zijn hun
liederen door ongekunstelden eenvoud, natuurlijk rhythme en innigheid van
gevoel, maar groote verscheidenheid van aandoeningen bieden zij ons niet.
Met de renaissance en den vrijheidsoorlog komen in de lyriek allerlei andere
gevoelsuitingen. Vooreerst weer de liefde voor land en vrijheid. Zij spreekt
tot ons uit tal van liederen in den volkstoon van het Geuzenliedboeck 1) en.
Valerius' beroemden Gedenck-klanck, zangen van zorg en vrees, van vroomheid en vertrouwen, van strijd en overwinning. Deze gedichten zijn een
regelrechte voortzetting van het volkslied der middeleeuwen, maar er klinkt
een andere toon in en allerlei wendingen, beelden en rhythmische vondsten
wijzen op den invloed der renaissance. De voile pracht der renaissancekunst
schittert echter in de zangen van Hooft, Vondel, Revius, De Decker en bier
is die pracht geen zwierige mantel, gehangen om een ledepop, maar plooiend
om een krachtig, warmbloedig lichaam. Hoe hebben zij hun yolk liefgehad
in zijn krachtige jeugd, hoe hebben zij gejuicht bij de overwinningen op
den gehaten vijand, den vertrapper van de vrijheid! Hoor den triomfanten
trompetklank in Revius' „Danck-liet over de verlossing van Bergen op
Zoom" 1) of Vondels zwaardere bazuin in zijn Triomftorts 1) en luister met
ontzetting naar die woorden van gloeienden haat in dat prachtige Gebedt
voor de belegeringe van 's Hertogen-bos 1), prachtig, waarlijk niet om de gevoelens van Christelijke vergevingsgezindheid en liefde voor zijn vijanden, want
we staan versteld dat iemand zó(5 tot God durft bidden, maar prachtig,
omdat het zoo door en door echt is en zoo teekenend voor het forsche geslacht van lien krachtigen tijd. Het is vooral Vondel, die in de heldenlyriek
1) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
2) Het laatste is het meest bekend geworden en werd nog in onze
dagen een herdruk waardig gekeurd in de populaire uitgaven der WereldBibliotheek.
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van zijn Groote Lofdichten en Zegezangen 1) elke gebeurtenis van belang „begeleidde met de snaren van zijn speeltuig", Vondel, die niet moede werd,
den lof to zingen van zijn land en bovenal van de stad zijner inwoning, zijn
geliefd Amsterdam.
„Aen Amstel en aen I J daer doet zich heerlijck ope'
Zij die als Keyserin de kroon draegt van Europe"

mocht hij terecht getuigen, want in waarheid was Hollands fiere hoofdstad
toen het middelpunt van den wereldhandel. Geen enkele onzer dichters die
zoo zeer meegeleefd heeft met zijn yolk als Vondel, zelfs Hooft niet; immers
al klinkt ook aan het slot van zijn Geeraerdt in de toespraak van den Stroomgod van de Vecht zijn bewondering voor het krachtige heden dat hij beleefde, in zijn lyriek komt die maar schaarsch tot uiting. Wanneer echter een
blijde mare van roem en zege als de verovering van het sterke 's Hertogenbosch het heele land doet juichen, kan ook hij niet zwijgen. De historiestift
legt hij neder, hij „grijpt zijn speeltuig" en zingt „De Hollandsche groet, aen
den Prinse van Oranje".
„Zijt, groote Vorst, gegroet, in uwen zeghewaeghen,
Wien, bet nae rechte dan den voerman van de daghen
Toekomt een krans van lof, dat nemmer dorr' of quijn'.
Want ghij, van hoogher geest dan zelf de zon gedreven,
Doet, door uw dapperheit, mij eenen dagh beleven,
Die blijder is van licht dan dujzent van de zijn'.

Niemand onzer groote mannen van de daad heeft zich zoo onverdeeld
in de bewonderende liefde onzer dichters mogen verheugen als Frederik
Hendrik, de „stedendwinger". Huijgens, weldra zijn particuliere secretaris,
begroet hem reeds bij het aanvaarden van het stadhouderschap als „moy
Heintje", die zijn diensten aanbiedt aan de reeders van het schip van staat
en dit zal doen varen als in de roemrijke dagen van Maurits 2) ; voor Revius
is hij „onse Amirael", die den vijand zijn wil „sal aanseggen met den mont
van vlammende mortieren" 3) ; Hooft draagt hem met een prachtige toespraak zijn Nederlandsche historian op 4) en laat hem na de inneming van
Den Bosch door Holland het welkom toeroepen, als hij ingetogen komt
Niet tot het metselwerk van hooghe zeghebooghen,
Bros en verganklijk door der eeuwen ongenaen,
Maer tot gewelven, die de nijdt des tijds ujttarten,
Die u mijn burgerij bouwt van geboghe harten.
Nojt was gezegent helt met hoogher eer ontfaen".
1 ) In dit genre volgden anderen hem na, b.v. Jeremias de Decker en Antonides
v. d. Goes, maar hun gedichten klinken als een echo van Vondels toon.
Scheepspraat. Zie N. B. III (Z. E. I). — 3) Oorlogh. Sonnet N. B. III (Z. E. I).
Zie N. B. III (Z. E. I).
4
)
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Maar Vondel heeft hem liefgehad als geen zijner kunstbroeders. Met de
klanken van het Wilhelmus verwelkomt hij hem na den dood van Maurits
in zijn Princelied.). De oorlogskansen waren ons in den laatsten tijd niet
gunstig geweest, doch nu kan Holland gerust zijn.
„Schept moedt dan Heeren Staeten,
Uw Veltheer staet bereid,
Die ruiters en soldaeten
Weer naer de grenzen leit.
Wat schricktghe voor of achter?
't Lant heeft aen d'een zij' duin,
Aen d'andre zij' den wachter
En Schutsheer van den tuin".

Bij elke overwinning jubelt hij zijn vreugde uit in lierzangen, die haast
kleine heldendichten zijn. „Het licht dat op (zijn) helmtop blinckt", is de
„leydstar", welke hij overal zal volgen 2) om den lof te zingen van „de
legertoghten des Princen van Oranjen",
Die 't heyr van Spinola en all' de maght van Spanjen
Met zijn' slaghordens tarte in het bestoven velt.

Zijn juichtoon klinkt, als de geliefde vorst in 1628 een bezoek brengt
aan Amsterdam, waar mannen wonen uitmuntende in wijsheid, „daer het
raethuis moedt op draeght", maar ook mannen met dappere harten,
„Die hun vaders deghens draegen,
Welcke op 't Spaansche knokebeen
Zijn geschaert voor 't algerneen;
Errefvijanden van Spanje,
Errefvrienden van Oranje,
Daer een Veltheer mee bestuwt
Voor geen zeven leghers gruwt" 3).
Hij vreest voor het leven van zijn held en bidt :

„Nimmermeer wil Godt gehinghen
Dat een slagh of scheut mijn hoop
Met dien Statenpijler sloop" 3)
waarom hij dan ook aan Huijgens weigert, den Leeuw nog meer op te hitsen,

„Die al te heet, op 't zorghelijcke spits,
Zichzelven waeght, in veltslagh en voor vest,
En sleept den roof in zijn doorluchtigh nest 4).
1 ) N. B. III (Z. E. I). — 2) Verovering v. Grol. N. B. III (Z. E. I).
3) Amsterdam's Wellekomst aen Fr. Henrik. N. B. III (Z. E. I).
4) Vredewensch. N. B. III (Z. E. I).
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Van Vondels rijke lyriek vormen de liederen welke uiting geven aan zijn
liefde voor worst en yolk een belangrijk onderdeel. Nog zijn ze in staat,
het hart te doen gloeien, maar ze worden, helaas ! te weinig gekend en
gewaardeerd.
Tegenover Vondels liefde voor Frederik Hendrik staat de haat, dien hij
voedde jegens Maurits. Niet dat hij hem den roem wil onthouden, welke
hem als veldheer toekomt ; daarvoor was hij te oprecht. Nog in 1629, in zijn
Zegezang over de verovering van Den Bosch, getuigt hij van den held van
Nieuwpoort, dat hij op den grond, „door Prins Welhem geheit, vrijdoms
muur geleit heeft in root ciment van 't bloet der helden", maar, voegt hij
er bij,
„Niet zonder Raetsman, dien men zelden
Ter weerelt als een Fenix zocht".
Deze raetsman is Hollands groote raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt. De namen van Maurits en Oldenbarnevelt doen ons denken aan een
andere gioep van Vondels lyriek, n.l. zijn hekeldichten. In de middeleeuwsche letteren is de hekeling van het verkeerde op den toon van verontwaardiging of spot waarlijk niet onbekend; Maerlants strofische gedichten
en de Reinaert mogen als bewijzen volstaan. Met de renaissance echter ontstaat naar het voorbeeld der ouden, Horatius en Juvenalis, de lyrische satyre,
waarin de dichter de aandoeningen zijns harten uitstort, zijn liefde, bewondering en eerbied, zoowel als zijn haat, spot, woede en verontwaardiging.
In dit genre heeft Vondel meesterwerk geleverd; de algemeen bekende gedichten geinspireerd door de gebeurtenissen van 1619, — Stokske, GeuseVesper, Jaergetfrde, Decretum Horribile, — benevens de geestig spottende,
bijtend scherpe hekeling der geestdrijvende Calvinistische predikanten —
Rommelpot, Een otter in 't Bolwerck — maar vooral de breed opgezette Harpoen en Roskam, met name het laatste, waarin de gloeiende verontwaardiging
trilt van den ziener, die als een rechter oordeelt over zijn tijd en reeds
omstreeks 1630 wijst op den kanker van het nepotisme, de kwaal waaraan
onze republiek eenmaal te gronde zou gaan, behooren tot het beste wat op
het gebied der lyrische satyre ooit te onzent is geschreven.
Vaderlandsliefde, vrijheidszucht, heldenvereering en hekeling van wantoestanden, het zijn alle samenhangende begrippen, die in een groot gedeelte der lyriek van onzen renaissancetijd tot uiting komen. Maar ook
andere gevoelens zijn in de poezie van onzen bloeitijd verklankt, waaraan
de middeleeuwer niet of slechts zelden aandacht schonk. Daar is b.v. de
liefde voor de natuur. Het schijnt wel, of eerst met de renaissance de oogen
zijn geopend voor de schoonheid van het landschap, de pracht van den
morgenstond, de majesteit van den nacht. Wel laat de middeleeuwsche
dichter zijn gelieven altijd samen komen onder een linde of egelantier, wel
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prijst hij „des Meys virtuyt", als „die looverkens hanghen, die bloemen int
cruyt spruyten en die nachtegale singt" wel gevoelt hij dus de poezie van
de lente of den morgen, maar 't blijven onuitgewerkte motieven, dikwijls
slechts inleidingen voor een minnelied; vaste versieringen, behoorende bij
den stijl van het genre. Met de renaissance wordt dit anders. Van de 16de tot
de 18de eeuw heeft de liefde tot de natuur onze dichters geInspireerd tot
liederen, die wel niet gelijkgesteld kunnen worden met het beste wat op het
gebied van het landschap door onze schilders is geleverd — de zuivere
weergeving van de natuur komt pas later in den tijd der romantiek, tot
uiting — maar gedichten als Vondels Rey uit Palamedes
Het dun gezaait gestarnt verschiet
Zijn glans en gloeit zoo vierigh niet
met de fraaie, zij het wat conventioneele teekening van den morgen en de
tot in bizonderheden uitgewerkte landschapsschildering, verdienen een eer-

volle vermelding. De zin voor de werkelijkheid, het hoofdkenmerk van de
Hollandsche kunst, verloochent zich ook in dit genre niet. Jammer maar,
dat zoo vaak klassieke voorstellingen van nacht en morgen, betrekking hebbende op Aurora, Apollo of Diana, of stroomgoden en dartelende najaden
die onze beken, rivieren en plassen bevolken, aan de waarheid der voorstaling afbreuk doen, al kan anderszins niet worden ontkend, dat zij soms
aan de schildering een gratie verleenen, die we noode zouden missen.
Dat aan de natuur ontleende motieven als decor dienst doen in bet minnelied, spreekt van zelf: het liefde gevoelende hart is ontvankelijk voor de
schoonheid van bosch en veld, heide en duin. In dit opzicht stemt de poezie
van onzen bloeitijd met de middeleeuwsche overeen, doch voor het overige
vertoont de erotische lyriek der renaissance een geheel ander karakter dan
onze oude minneliederen. Het nieuwe rhythme van de jambenmaat wijzigt
de klankexpressie, maar bovendien verandert de geest. Ze huldigen de
schoonheid en bevalligheid en worden hoofsch en galant van toon. Hier is
nawerking der troubadourpoezie to onderkennen. De Italianen hebben de
motieven der troubadours 2) overgenomen en verder ontwikkeld ; de minnepodzie van de renaissance wordt een hoffelijke vereering van schoonheid en
gratie, ja, bij de grootsten, Dante en Petrarca, zelfs een aanbidding der liefde
als de albeheerschende kracht, die den mensch opheft uit het aardsche en
voert tot de aanschouwing der Godheid 3). Ook in de minnepoezie dus weer
de schoonheidsvereering, het hoofdkenmerk der renaissance, doch nu niet
rechtstreeks aan de ouden ontleend, maar aan de middeleeuwsche dichters
1) Zie N. B. (Z. E. I), blz. 115. 2) Zie voor, blz. 22.
2) Ook Plato heeft invloed gehad : het Platonisch idealisme heerschte in Dante's
en Petrarca's tijd.
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van Provence. We wezen er echter vroeger reeds op, dat de troubadours de
verbindende schakel vormen tusschen de oudheid en de latere eeuwen ; dat
de klassieke geest in Zuid-Frankrijk nooit geheel was gestorven.
Bij ons kan vooral de liefdeslyriek van Hooft gelden als voorbeeld bij
uitnemendheid van erotische renaissance-poezie. Wat betreft schoonheid
van klank, rijkdom van beelden, vernuft van vinding, sierlijkheid van uitdrukking en zangerigheid van rhythme evenaart hij zijn Italiaansche modellen Petrarca, Guarini, Tasso en Ariosto en zijn Fransche voorbeeld Ronsard.
Het is een lust zich te vermeien in de uitingen van Hooft's „liefsiecke siel"
en toch... telkens weer besluipt ons — gelijk bij veel renaissancewerk —
een gevoel van onvoldaanheid. We worden niet verwarmd door den gloed
van zijn hartstocht, we juichen niet mee om zijn geluk, we zijn niet ontroerd
door de aandoenlijkheid zijner klacht, neen, we waardeeren de uitdrukking
van al deze aandoeningen des harten als bij uitstek schoon, maar blijven er
doorgaans koud bij. Hoe anders staat daar tegenover de poezie van Bredero's
Groote Bron der Minnen, zijn Amoureus-liedtboeck. Bij Gerbrand Adriaensz.
minder kunst, minder galanterie; geen bewust streven naar het evenaren
van bewonderde voorgangers, maar een gloed van passie, soms zich uitende
in juichende vreugde, meestal in smartvolle klacht, doch overal echt en diep
gevoeld en daarom van een andere, van een aandoenlijker schoonheid dan
het fijn geslepen kristal der liederen van den Muiderdrost. Ook in dit opzicht
is de eenvoudige Amsterdamsche schoenmakerszoon de klippen der renaissance ontvaren. Het is voor een kunstenaar dikwijls nog zoo kwaad niet,
geen „geleerde opvoeding" te hebben genoten ! In Bredero's poezie waardeeren we de waarheid, de oprechtheid en de naiveteit der middeleeuwsche
dichters; evenals in zijn blijspelen zet hij ook in zijn lyriek de middeleeuwsche lijn voort 't Zelfde is te zeggen van de erotische gedichten van
Starter, schoon deze verre de mindere is van den genialen Gerbrand. In de
talrijke liedeboekjes van lien tijd, werk bevattende van bekende en onbekende dichters, herkennen we eveneens den middeleeuwschen geest, schoon
veel er van bedorven wordt door allerlei mythologisch gedoe.
De vormen van de minnepoezie der renaissance zijn vooral het Lied, de
Ode en het Sonnet, waarvan het laatste met groote voorliefde beoefend
werd. Het Sonnet is een echt renaissance-verschijnsel, echter niet van klassieken oorsprong. De naam is ontleend aan de poezie der troubadours, die
hun kleinere gedichten „sonnet" noemden, het verkleinwoord van „son"
(lied); de inhoud dezer liederen was zonder uitzondering de liefde. De
Italianen tusschen Italie en Zuid-Frankrijk bestond een opgewekt geestelijk verkeer namen het woord sonnet over, maar gaven dezen naam aan
een bepaalde soort van gedichten, n.l. aan een vereeniging van de vormen
1)

Voor Bredero's Lyriek, zie N. B. III (Z. E. I).
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der Siciliaansche en Toscaansche volkspoezie, waarvan de strofen vier en drie
regels telden. Zoo ontstond een gedicht van twee kwatrijnen (het octaaf)
en twee terzinen (het sextet), waarvan het eerste twee en het laatste drie
rijmklanken heeft. Het oudst bekende sonnet is van Piero delle Vigne (begin
13de eeuw). Dante (in de Vita Nuova) en Petrarca (sonnetten aan Laura)
hebben het sonnet volmaakt tot den kunstvorm, die sedert door alle eeuwen
heen de grootste dichters heeft bekoord. Het rijmschema van Petrarca's
sonnetten is hoofdzakelijk abba, abba, cde, cde, (cdc, dcd of cde, dce).
Hooft is bij ons de sonnettendichter bij uitnemendheid; zijn rijmschema is
meestal abba, abba, ccd, eed Verder levert onze renaissancetijd voorbeelden te over : Bredero, Vondel, Revius, Huygens, De Decker, Dullaert, Poot,
om maar enkele te noemen, hebben onze letteren met tal van klinkdichten
verrijkt, die echter lang niet alle minnedichten zijn. In de 18de eeuw gaat
het aantal belangrijk achteruit en ook in de 19de vallen niet veel mooie sonnetten aan te wijzen, behalve na 1880, toen Perk door zijn Mathilde den
eens zoo geliefden kunstvorm in eere heeft hersteld.
Waar van het minnelied uit den tijd der renaissance wordt gesproken, is
het onmogelijk de herderspoezie met stilzwijgen voorbij te gaan.
De bukolische poezie (Gr. boukolos : herder) is van klassieken oorsprong ;
Theokritos is als de schepper er van te beschouwen. In zijn idyllen teekent
hij ons het gelukkige bestaan der landelijke bevolking van Arkadie, het
Grieksche landschap, waarin geen steden lagen en de bewoners leefden in
ongestoord geluk door eenvoud en rust. In de Latijnsche letteren zijn het
vooral de herderszangen van Vergilius, die een groote beroemdheid hebben
erlangd. Deze schetst ons echter het herdersleven niet realistisch; zijn werk
heeft een moreele tender.. In zijn Eclogae (uitgelezen gedichten) stelt hij
n.l. den eenvoud van de landelijke bevolking ten voorbeeld aan de hoogere
kringen, wier buitensporige weelde de oude kracht van Rome dreigde te
verzwakken. Hij idealiseert daarom de herders, wien hij alle mogelijke
deugden toedicht : eenvoud, reinheid, waarheidsliefde, opoffering, trouw en
wat dies meer zij ; 't worden meer schepselen van de verbeelding dan van
de werkelijkheid. De podzie van Vergilius is in den renaissancetijd hoogelijk
bewonderd 2), vooral de Eclogae werden vlijtig gelezen en nagevolgd. Zoo
ontstond in Italie het genre der herderspoezie opnieuw en wel met dezelfde
tendenzen als bij Vergilius, alleen in nog hoogeren graad. En daar was reden
toe, want de hoogere standen waren in Italie door en door zedeloos en verdorven; in de 15de en 16de eeuw, den tijd der Borgia's en Medici's, verborg
een schitterend schoone schijn heel wat inwendige ontbinding, als een prachtig gewaad, geworpen om een lijk. Tegenover de onnatuur en het zeden1)
als voorbeeld N. B. III (Z. E. I).
2) Karel van Mander vertaalde reeds de Aeneis en Vondel den heelers Vergilius.
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bederf der hofkringen stelden dichters als Guarini, Tasso, e. a. den eenvoud
en natuurlijkheid der herders, die zij als idealistische wezens teekenden met
al de deugden van den landman, vermeerderd met die van den hoveling.
De herders der bukolische renaissance-poezie, koutende met herderinnen en
nymphen, zijn eigenlijk edelen in het gewaad van landlieden. Op de pastorale
kleeft dus de smet van het onnatuurlijke en onware. Aan twee letterkundige
genres heeft de herderspoezie het leven geschonken : het herdersdrama en
den herdersroman, beide een verheerlijking gevende van landelijke rust,
natuurgenot, reine, trouwe liefde en den eenvoud eener gouden eeuw, toen
„'s weerelts kintsheyt soet niet deedt dan sliep of loech en niemant hat er
veel maer ieder had ghenoech". Van de eerste soort is Hoofts Granida 1)
to onzent het beste voorbeeld. Een eigenlijken herdersroman als Sidney's
Arcadia of de Aside van Honore d'Urfe bezitten wij niet; wel iets dat er
op lijkt, n.l. Johan van Heemskercks (1597-1656) Batavische Arcadia, waarin
herders en herderinnen, die aandoen als verkleede Haagsche dames en
heeren, heel geleerd praten over allerlei geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Tot in de 19de eeuw heeft den Arcadia allerlei prozaisten
van twijfelachtig allooi tot navolging opgewekt. Over het geheel viel het
genre der herderskunst echter niet erg in den Nederlandschen smaak. Wel
in dien van de Franschen. De hoffelijke galanterie, het zoet gekoos en gevlei
van idealistische gelieven, kwam meer met den Franschen geest overeen dan
met den onzen. Vooral in de 18de eeuw is de pastorale in Frankrijk in zwang
geweest ; zelfs in het werkelijke leven ging zij over, zooals blijkt uit het feit,
dat adellijke dames en heeren op hun buitens voor herders en herderinnen
fungeerden. Tal van Fransche herdersliedjes dateeren uit dien tijd, evenals
het spreekwoordelijk geworden herdersuurtje. Motieven der herderspodzie
treffen we in de lyriek der renaissance, ook bij ons, herhaaldelijk aan, al was
het alleen maar in de keuze van de namen der gelieven : Galathea, Amaryllis,
Chloris, Dianira, Phyllis, e. a. voor de meisjes, Thyrsis, Tyter, Daphnis,
Palemon, Damon, e. d. voor de jongelingen.
In het laatst van de 17de eeuw heeft Jan Baptista.Wellekens onder invloed
van de Italiaansche literatuur de pastorale doen herleven in verscheidene
herders- en visscherszangen. Welluidend zijn ze zeker, maar meer kunstig
gratieus dan natuurlijk.
Nog sterker dan in de lyriek blijkt de invloed der Renaissance in het
drama, zoowel wat de stof als de ineenzetting betreft. Vooreerst de stof 2).
We wezen er reeds op, dat het bestudeeren der klassieken de dichters bracht
tot het verwerken van geschiedkundige gegevens, ontleend aan de historie
1) Zie hierna het stuk over Hooft.
2) Voor den bouw zie de biographieen van Hooft en Vondel.
Stroomingen en Gestalten.
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van het eigen yolk. Vooral in het treurspel komt dit uit. „Het is kennelijck",
zegt Vondel tot Hugo de Groot in zijn Opdracht van Gijsbreght van Aemstel, „dat d'alloude dichters pooghden, de ghedichten den volcke smaeckelijck te maecken met zaecken te ververschen, die hunne vorsten en voorouderen betroffen. Homeer verhief de daden der Griecken, zijne landslieden,
en trompette wat geduurende en na het belegh van Troje gebeurde!, Maro
geleide Aeneas, na Priams ondergang, van den Xanthus aen den Tiber, en
huwde het Latijnsche aen het Trojaensche geslacht, waeruit de Romers zich
roemen gesproten te zijn... De poeten onzer eeuw volgen der aelouden voetstappen... Het en is oock de reden niet ongelijck, dat onze eige zaecken
ons meer ter harten gaan, dan die van vreemden en uitheemschen". Hooft
had in dezen reeds het goede voorbeeld gegeven met zijn Geeraerdt van
Velen (1613) en Baeto oft Oorsprong der Hollanderen (1617) en in hetzelfde
jaar werd bij de opening van Costers Academie Gijsbert van Hogendorps
treurspel vertoond : De Moordt begaen aen Wilhelm bi de Gratie Godts Prince
van Oraengien. Vondel volgt in 1637 met G/sbreght van Aemstel, d'Ondergang
van Rijn stad en zfr'n ballingschap. Vaderlandsche stof, n.l. de opstand van
Claudius Civilis, vormt ook den inhoud van zijn Batavische Gebroeders (1663),
maar voor het overige behandelen Vondels drama's andere onderwerpen,
al staan nog een drietal, Pascha, Palamedes en Leeuwendalers door allegorie en
toespelingen met inheemsche gebeurtenissen in verband. Toch zijn verreweg
de meeste tragedies van Vondel, ook wat hun stof betreft, in een ander
opzicht nationaal; immers in het grootste deel verwerkt hij gegevens uit
den bijbel, welks inhoud, met name ook het Oude Testament, door iedereen
gekend werd en op de scholen geleerd als ware het de geschiedenis van het
eigen yolk. Vondels treurspelen hebben in de eerste plaats een godsdienstig
christelijk karakter. In dit opzicht is hij een zuiverder classicus dan de
groote Fransche tragici der 17de en 18de eeuw, Corneille, Racine en Voltaire :
immers waar deze in hoofdzaak de stof hunner werken aan geschiedenis,
sagen en mythen der Ouden ontleenden en goddelijke machten lieten aanbidden aan wie zij zelf niet meer geloofden en die daardoor als dichterlijke
sieraden aandoen, volgt Vondel het voorbeeld van Aischylos en Sophokles
in anderen zin. Hun tragedies toch wortelen in het geloof van het eigen yolk
en zijn door en door godsdienstig en z(56 is het ook met Vondels werk 1).
Hierin ligt tevens het echt tragische karakter van zijn drama's. De tragedien
der Grieken toch zijn uit den godsdienst voortgekomen en de beide oudste
Grieksche tragici teekenen ons den mensch in zijn verhouding tot de hoogere
machten die zijn lot beschikken, te weten de Goden, maar vooral de onverbiddelijk strenge doch rechtvaardige Moira. Toen bij de Grieken het geloof
aan de oude goden en heroen begon te verzwakken, behielden de dichters
,

1) Zie de opmerking over het echt klassieke op blz. 106.
-
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hen, omdat de bovenaardsche machten nu eenmaal een onmisbaar onderdeel
der tragedie vormden, maar zij werden of tot menschen gemaakt met menschelijke deugden en gebreken, of het bleven dichterlijke sieraden, leege
vormen zonder ziel. Bij de Romeinen — Seneca — was het niet anders en
in het Fransch-classieke treurspel, dat op Seneca en Euripides teruggaat,
zien we hetzelfde verschijnsel 1). In deze lijn passen Vondels stukken niet;
veeleer sluiten ze aan bij de kerkelijke drama's der middeleeuwen, de
mysteriespelen, evenals de Grieksche tragedie, maar geheel los van deze,
voortgekomen uit den godsdienst. De Godheid, het
„Oneindigh, eeuwigh Wezen
Van alle dingh dat Wezen heeft"

is het middelpunt van al zijn treurspelen; de Heer des Hemels en der Aarde
is voor hem wat de Moira was voor Aischylos en Sophokles : de ongekende
en onkenbare hoogere macht, tegenover welke alle menschelijke kracht,
trots en hoogmoed ijdelheid is. Aanbiddend knielen voor de Almacht is wat
den mensch betaamt; ootmoed en gelatenheid zijn de ware deugden van
den Christen.
„0 vader, die geen wieroockvat,
Noch gout noch lofsangh waerder schat,
Dan godgelatenheit en stilte
Van 't schepsel, dat uit nedrigheit
Behaegen schept aen uw beleit
En in uw wil zich zelf versmilte",...

zoo bidden de Engelen om nog genade of te smeeken voor den „hoovaerdighen gheest", die „uit blinde liefde tot zijn eighe Gods onbepaelde grootheit benijdde en eeuwigh verdoemt wierd" en daarmede spreekt Vondel
zijn eigen vroom Christelijk geloof uit. De leering van zijn meest grootsche
schepping Lucifer, is tevens de les van al zijn tragedies :
Gehoorsaemheyt behaeght den heerscher in dit ryck
Veel meer dan wieroockgeur en goddelyck musyck
En lof hem toegeswaeit en eer hem toeghesongen.
„In 't klein begrijp" zegt hij in zijn bekende Schouwburgh-dicht, toont
het treurspel „al 's menschen ijdelheit" en het moet den toeschouwers de
les prediken :
Leert rechtvaerdigheit betrachten
En geen Gotheit te verachten.

1) Aileen Athalie en Esther van Racine vormen een uitzondering; dit zijn
bijbelsche stukken, als die van Vondel.
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Dit is tegelijk de moraal en de tragiek der werken van omen grooten
dichter, die in de rij der tragici met eere een eigen plaats bekleedt.
Zien we dus, onder renaissance-invloed, bij onze grootsten, Vondel en
Hooft, treurspelen ontstaan, die wat de stof aangaat volkomen nationaal
zijn, maar nochtans niet in den smaak vielen van het groote publiek — ze
waren daarvoor te hoog en te ernstig — van andere zij de werd gezorgd, dat
de grove sentimenten van de kijkgrage massa voldoening konden vinden
in de vertooning van allerlei spectakelstukken. Naast de klassieke richting
bestond n.l. ook nog de romantische. We hebben er reeds op gewezen, dat
in het begin der 17de eeuw de ridder Th. Rodenburgh in de Oude kamer
verschillende Spaansch-romantische stukken ten tooneele bracht en dat de
jonge Bredero aanvankelijk ook in deze richting werkte. Later is het vooral
de schilder en glazenmaker Jan Vos, die door zijn treurspelen vol gruwelen
den smaak van het publiek wist te bederven. De stof ontleende hij aan de
oudheid, doch voor het overige was er niets klassieks te bespeuren aan zijn
rammelende kijkstukken, geschreven in brallende taal. Berucht is vooral het
bloederige drama Aran en Titus, dat hetzelfde onderwerp behandelt als
Shakespeares Titus Andronicus en misschien aan den grooten Engelschen
dramaturg ontleend is. Jan Vos' latere werk Medea, vol kunst en vliegwerk,
is in denzelfden stijl. Opgewekt door het succes van deze draken, schreven
anderen er in gelijken trant, waarvan o. a. Geeraert Brandts Veinzende Torquatus een voorbeeld is. Antieke stof eindelijk, als in de werken der Fransche
tragici, vinden we in de treurspelen van Nederlandsche dichters van den
derden en vierden rang evenzeer, doch pas aan het einde der 17de en in de
18de eeuw, toen onze letteren bijna geheel onder Franschen invloed gekomen waren. Van beteekenis zijn deze stukken niet in 't minst. Tot de
hoogte van Corneille en Racine, voor wie de oudheid in zekeren zin slechts
decor was, maar die karakters hebben geteekend van onvergankelijke
schoonheid, menschen immers die ondergaan in den strijd met hun hartstochten, zwak als zij zijn tegen de onverbiddelijke zedelijke machten — het
echt-tragische — tot die hoogte hebben hun Nederlandsche dekadenten zich
niet kunnen verheffen. Balthasar Huydecoper, overigens een taalgeleerde
van beteekenis, noch Sijbrand Feitama, door zijn tijdgenooten als een tweede Vondel beschouwd, — van de groote massa noemen we slechts de twee
bekendsten — hebben stukken geleverd, die voor het nageslacht van eenig
belang zijn. Hun werk is dood; het ruste in vrede !
Dat het blijspel den invloed der renaissance evenzeer heeft ondergaan als
het treurspel, spreekt van zelf, maar van een invloed ten goede kan hier
in 't geheel geen sprake zijn. Aan het slot van Potgieter's eigenaardigen
Nieuwjaarswensch aan zijn yolk 1) laat deze warme vaderlander, „die de
1)

Jan, Jannetje en hun jongste kind. 31 Dec. 1841.
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roede niet spaerde, omdat hij het yolk te lief had", een van Jan's kinderen —
„een snaaksche bochel, de meest verwaarloosde, de wreedst verstootene,
wiens lach dan ook bitter is" — klagen over het verval van het nationale
blijspel. ,,,,Mijn jeugd"", roept Jan Klaassen uit, „en hij slaat met het houten
„zwaard, dat hij op zijde heeft, tegen zijn spillebeentjes" — ,,,,welk een
„andere jongen was ik toen; Huygens had pleizier in me, Huygens, de taal„geleerde Hagenaar, die de geheimen van drie prinsen wist. Sinds hebben
„de poeten me verstooten; allerlei vreemde snoeshanen stapten als pauwen
„over het tooneel; ik mogt er niet op; ik was te gemeen. ,,,,Op straat met je
„ronzebons !”" — schreeuwden ze. — En hij schuift de muts uit zijn oogen
„de wonderbaarlijke, grauwlederen muts ; en zijn voorhoofd blijkt zoo heel
„eng niet. — „Maar had ik dan geen aanleg?"", vaart hij voort, ,,,,school
„er dan geen geestigheid in mijn breinkas ?"" — en hij tikt er tegen; —
,,,,was Trijntje Cornelis niet aardig, niet weergaas aarclig? Als de latere
„jongens van de lier aan mijn invallen de helft van de moeite hadden be„steed, die ze voor uitheemsche prullen over hadden, ze zouden nu op een
„oorspronkelijk tooneel mogen stoffen, — ik ben gewroken! — maar ten
„koste van het yolk! Is het niet jammer, broer?'”' Als typisch voorbeeld
van de soort noemt Potgieter bier Huygens' klucht Trfr.ntje Cornelis, een
keuze door zijn groote liefde voor den hem naar den geest verwanten
17de eeuwer te verklaren, doch met evenveel recht ware uit den voorraad
onzer oude kluchtspelen een ander aan te halen geweest. Welk een echt
komische kracht zit er niet reedsindemiddeleeuwsche sotternieen, de Buskenblaser, , Lippn, Nu noch, e. a. ; welk een boertige tooneeltjes uit het volksleven
laten ze ons zien; welk een zin voor realiteit spreekt uit de behandeling!
Plat waren ze, ja, en vies waren ze soms ook, maar door en door echt. Hoe
jammer, dat de renaissance den vrijen groei van het nationale blijspel heeft
belet; dat er een schaduw van classicisme en schoolschheid is gevallen op
het jonge plantje, dat slechts in licht en vrijheid tot yolk ontwikkeling kon
komen! Hoe jammer ook, dat de geniale Bredero, wiens aanleg borg was
voor meesterscheppingen, zoo jong is gestorven! Hij toch had — zijn
„Spaansche Brabander" is het bewijs — als blijspeldichter de evenknie kunnen worden van Vondel, den tragicus ; immers in hun beider werk spreken
de kenmerkende trekken van de Nederlandsche volksziel: innige vroomheid
en rustige levensernst, naast spotzucht, zin voor het komische en liefde voor
de realiteit van het leven. Bredero is, als Vondel, echt klassiek
1
Een ding had Bredero echter van de ouden kunnen leeren, dat hem ontbrak:
harmonie, maathouden en zelfbeheersching. Ondanks alle genialiteit is zijn Spaensche Brabander geen harmonisch geheel geworden; 't is een onsamenhangende verbinding van fragmenten. Doch de genoemde eigenschappen waren vreemd aan
de natuur van den opbruisenden Bredero. Ook hierom is zijn vroege dood te
betreuren; mogelijk had het leven ze hem geleerd.
)
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We spraken er reeds van, hoe geleerde classicistische kunstvrienden den.
ongeletterden Amsterdammer op de Ouden wezen als voorbeelden ter navolging en hoe Moortje daarvan het gevolg is geweest 1). Hij heeft toen de
klassieken den rug toegekeerd, doch de anderen deden dit niet. Vooral
Plautus en Terentius golden als bewonderde modellen, maar toch blijkt die
liefde bij velen tamelijk Platonisch te zijn geweest, want, hoe hoog ook hun
roem wordt uitgemeten, talrijk zijn de navolgingen niet. Het bekendste aan
de klassieken ontleende blijspel is wel Hooft's IVarenar, dat echter zoo door
en door Hollandsch of eigenlijk Amsterdamsch is geworden, — de geleerde
Drost was gelukkig tegelijk een kunstenaar met groote artistieke gaven —
dat het onder onze blijspelen een eereplaats inneemt 2). Het grootste kwaad
dat het classicisme het nationale blijspel heeft aangedaan is, dat men dit als
minderwaardig ging beschouwen, dat men er den neus voor optrok, waardoor het zich niet tot hooger peil heeft kunnen verheffen. Genoeg blij- en
kluchtspelen zijn er in de 17de eeuw geschreven, maar in beschaafd gezelschap behooren ze niet thuis, wat echter niets bewijst tegen hun komische
kracht. Tegen het einde der 17de eeuw geraakte ook het blijspel onder
Franschen invloed ; aan het werk van Thomas Asselijn en Pieter Bernagie,
vooral aan dat van den laatste, valt dit duidelijk te bemerken. Toch is hun
werk nog nationaal genoeg en vertoont genoeg eigens om te worden vermeld; Jan Klaasz of Gewaande Dienstmaagt van Asselijn is zelfs zeer populair
geweest en verdiende dit, minder om de satire tegen de schijnvromen, dan
om de rake karakterteekening en de geestigheid 3). Fransche invloed
heeft ook gewerkt op den 18de eeuwer Pieter Langendijk, die zich Moliere
tot voorbeeld stelde en dezen vooral volgde op het gebied van de comedie
de moeurs. Tot de hoogte van den grooten Franschman heeft hij zich echter
geenszins kunnen verheffen; zijn beste zedenblijspel De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden, hoewel te prijzen om de teekening van den koopmansstand, is in geen geval een werk voor alle tijden gebleken 4).
Achteruitgang op 't gebied van alle literaire kunst, hoe verder we komen
van onzen bloeitijd, onze gouden eeuw, hoe sterker hij zich openbaart. En
de oorzaak? Het inboeten van de oorspronkelijkheid, het bewuste streven
naar navolging van bewonderde modellen, de fout der renaissance. Niet
'anger waren dit echter de klassieken zelve. In Hooft, Vondel, Bredero leefde
en werkte het juiste beginsel, de idee van de Pleiade en van Spieghel: in
de eigen taal werken te dichten, gelijkwaardig aan die der ouden. hebben
dit benaderd, z*V waren krachtige persoonlijkheden en bovenal begenadigde
1) Jammerlijk mislukt, als geheel; wat echter niet wegneemt, dat er kostelijke
staaltjes van zedenschildering in voorkomen.
2) Men zie over Hooft's Warenar de Nieuwe Gids van September 1908.
Zie hierna het levensbericht van Asselijn.
4) Zie hierna de biographic van Langendijk.
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kunstenaars, die zelf vermochten te scheppen, al stelden zij zich anderen ten
voorbeeld, maar na hen komen de decadenten zonder eigen karakter, die,
bij gemis van alle oorspronkelijkheid, in slaafsche nabootsing hun Neil zochten. Vooral naar Frankrijk richtten zij den blik, naar Frankrijk, welks
literaire kunst schitterde voor de geheele wereld. Het werkelijk grootsche,
het monumentale van Corneille, Racine en Moliere begrepen zij echter niet,
maar wel hielden zij zich aan de voorschriften door deze grootmeesters gegeven. Onze Renaissance verliep in bewondering voor het Fransche classicisme en werd daardoor, meer nog dan in Frankrijk zelf, pseudo-classidsme,
niet wortelend in eigen bodem, staande buiten de gevoels- en gedachtensfeer der tijdgenooten. Wat zulk een richting voortbrengt is namaak, voos
en onecht, holle klank in plaats van taal des harten. De voorschriften der
kunstleer worden dan tot dwingende regelen; daaraan te gehoorzamen geldt
als het hoogst bereikbare voor den poetaster, die zich zelf niet zijn kan, wijl
hij „niemand" is. Het gevaar had reeds gedreigd van den aanvang der renaissance af. Het humanisme is opgetreden tegen de dogma's der middeleeuwen
en heeft het als onaantastbaar geldende gezag van Aristoteles als wijsgeer
geschokt, de renaissance heeft hem als aestheticus in eere hersteld. Zijn
Poitica werd het wetboek voor de dichters van den nieuwen tijd, maar,
helaas ! het noodlot scheen den genialen Griek te vervolgen. Haddende
scholasten der middeleeuwen hem verkeerd begrepen, de renaissancisten
maakten het niet beter. Aristoteles' leer der podzie toch bevat eigenlijk
gevolgtrekkingen, geen voorschriften. Empirisch wijsgeer als hij was, heeft hij
de kunstwerken van zijn eigen yolk bestudeerd, de kenmerkende trekken
er van opgespoord en deze in zijn kunstleer vastgelegd. Zoo heeft hij, om
slechts een voorbeeld te noemen, geconstateerd, dat in de drama's van zijn
yolk de bekende drie eenheden — tijd, plaats en handeling — in acht genomen werden. Deze eenheden zijn een natuurlijk gevolg geweest van den
ontwikkelingsgang van het Grieksche drama en werden door de omstandigheden geboden. Tot het wezen van een dramatisch werk als zoodanig behooren ze echter niet; met name de eenheden van tijd en plaats zijn dikwijls
eer een belemmering voor den natuurlijken gang van de handeling dan een
vereischte voor den bouw, maar bij de Grieken bestonden ze nu eenmaal.
Ze hadden zich historisch ontwikkeld, waren met de tragedie vergroeid en
werden bovendien dringend geboden door de inrichting van het Grieksche
tooneel. Men moet de dramatische scheppingen der Hellenen nog te meer
bewonderen, daar ze, ondanks die belemmerende eenheden, zulk een overweldigenden indruk maken als b.v. Sophokles' Koning Oedipus of Antigone.
Verblind door die schoonheid hebben latere geslachten Aristoteles' conclusies opgevat als eischen voor het drama, wat ze in geenen deele zijn, maar
de schuld daarvan ligt waarlijk niet bij den auteur van de Poetica. Nog een
tweede kunstleer der Ouden, de Ars poetica van Horatius, op Aristoteles
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gebaseerd, heeft grooten invloed geoefend op de kunstbegrippen in den
renaissancetijd. Het zijn vooral de Franschen geweest, die de theorieen van
Aristoteles en Horatius hebben overgenomen, uitgebreid en in hun werk
toegepast. Bekend is b.v. Corneille's Discours sur les trois unites. Bij Hooft
en Vondel, is, evenals bij alle renaissance-dichters, eerbied voor de wetten
van Aristoteles to constateeren, maar bij hen was de natuur sterker dan de
leer, zoodat zij nog al eens zondigen, vooral tegen de lastige eenheid van
plaats InJeptha heeft Vondel de klassieke theorieen het strengst toegepast,
waarom hij zelf dit drama als zijn beste werk beschouwt. „Wij ververschten
onze geheughenis met overlezen en herlezen van Aristoteles en Horatius
dichtkunst, en hunne uitleggers over dezelfde stof" zegt hij in zijn Bereght
voor het treurspel en onder die uitleggers noemt hij van de Nederlandsche
geleerden Scaliger, Heinsius en Hugo de Groot. Voor Vondel golden dus
de klassieken zelve nog als hoogste autoriteit, maar weldra zou dit anders
worden. Het Fransche classicisme stond voor de deur met zijn starre dogmatiek, zijn strakke vormen en met onze nationaal-klassieke kunst was het
gedaan.
Het is vooral het genootschap „Nil Volentibus Arduum" geweest, dat
de voortreffelijkheid der Fransche kunst uitbazuinde. Opgerichi in 1669
door den medicus Lodewijk Meyer, heeft het een paar tientallen jaren het
letterkundig leven beheerscht. Door vertalingen naar het Fransch, voorzien
van lange voorredenen in den trant van Corneille's Discours, door voordrachten en geschriften, betoogden zij den voorrang der Franschen boven
de klassieken. Een der ijverigste leden, Mr. Andries Pels, heeft de meeningen
van Nil geboekstaafd in een uitvoerige kunstleer, n.l. 0Q. Horatius Flaccus'
Dichtkunst op onze /den en zeden gepast (1677). Het is, evenals L' art poitique
van Boileau, die in 1672 verschenen was, een bewerking der Ars poetica
van Horatius. In dat „op onze tijden en zeden gepast" zit het kenmerkende.
Pels geeft de Fransche opvattingen, de voorschriften en wenken betreffende
maat en rijm, taal en spelling, een karakteristiek der verschillende dichtsoorten, en wat dies meer zij, zooals Boileau en de in 1635 opgerichte
Academie francaise het in Frankrijk hadden gedaan. Weldra werden die
voorschriften als bindende wetten geeerbiedigd, Boileau werd „le legislateur
du Parnasse" en hij bleef dit gedurende een groot gedeelte der 18de eeuw.
Een gevolg hiervan was een verstarren van het klassicisme tot een kunst
van regelen en doode vormen. In het hoofdbeginsel der renaissance : het
streven naar schoonheid ook in den vorm, waarvan in den beginne zulk een machtige invloed ten goede was uitgegaan, lag de kiem van het verval. Verkeerd
begrepen vormschoonheid werd als het hoogstbereikbare beschouwd, wie
zich het strengst aan de wetten hield, was de beste dichter. Zoo werd de
1)

B.v. in Geeraert van Veken en Gisbreght van Aemstel.
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kunst verlaagd tot arbeid, tot een handwerk dat men leeren kon, als men
de regelen maar toepaste. De tijd brak aan van het — naar het voorschrift
van Boileau — polijsten der verzen, van het likken en schaven, tot er geen
„foutje" meer in maat of rijm te bespeuren was.
Gij zonen van Apol, die [niet] doldriftig ijlt,
Maar 't warm gesmede vers bedachtzaam koelt en vijlt,
Gedenkt : schoon 't berenjong bij moeders lekken winn',
Zoo 't lieve leven faalt, dat lekt geen tong er in.
Met dit rake puntdichtje karakteriseerde de geestige en kunstzinnige
Staring in het begin der 19de eeuw, de rijmprodukten der „beschavende"
poeten en daarmede is het oordeel er over geveld. Er moest echter eerst
nog heel wat gebeuren, voor men tot dit inzicht kwam; voorloopig ging
men met grooten ijver door in het zich vlijtig oefenen. Dit geschiedde voornamelijk in de talrijke dichtgenootschappen, die allerwegen werden opgericht, want bijna ieder beschaafd man bezondigde zich destijds aan rijmelarij.
De namen dier letterkundige kringen : „Nil volentibus arduum", „Kunstliefde spaart geen vlijt", „Kunst wordt door arbeid verkregen", enz. enz.,
Latijnsche zoowel als Nederlandsche, getuigen van de opvatting dier tijden:
kunst is een werk dat men leeren kan, als men zich maar inspant. Ook het
vignet op het titelblad der uitgaven van Nil brengt deze gedachte in beeld :
een bergbeklimmer die al zijn krachten inspant om een palmboom te bereiken, groeiende op de spits eener rots. Die „palm des roems op steilen
top geplukt" is echter aan geen der Nederlandsche bewonderaars van het
Fransche classicisme ten deel gevallen. Werk van beteekenis hebben ze niet
geleverd en wat er nog is voortgebracht, is namaak van dat der Franschen.
De renaissance heeft b.v. altijd de hoogste bewondering gehad voor het
heldendicht, doch heeft zelf nooit een goed epos kunnen scheppen. Ronsard
dichtte naar het voorbeeld van Vergilius' Aenels zijn Franciade, wat een mislukking was, Vondel zijn Constantkn de Groote, die hij onafgewerkt liet en
verbrandde, Voltaire de Henriade, met Hendrik IV als held, wat al evenmin
een meesterwerk is te noemen en bij ons beijverde Feitama zich, Voltaires
epos te vertalen en den Telemaque van Fenelon in Nederlandsche verzen te
bewerken, een arbeid waaraan hij twintig jaar heeft gelikt en geschaafd. Een
Nederlandsch epos heeft hij daarmede echter geenszins geschapen en ook
aan Hoogvliets Abraham de aartsvader of Van Harens De Geuzen komt die
eeretitel niet toe, zoomin als aan andere bijbelsche verhalende gedichten van
dezelfde soort. Op 't gebied van het treurspel, we wezen er reeds op, ontstonden tal van stukken naar Fransch-classiek model, die te mooier werden
gevonden, naarmate ze hun voorbeelden meer nabij kwamen. „Mijnheer,
uw treurspel steekt de Franschen naar de kroon", zegt Rijkert in Langendijks Krelis Louwen tot den verzenmakenden jongen koopman Ferdinand, en
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spreekt daarmede den hoogsten lof uit, dien iemand naar de meening van
dien tijd kon worden toegezwaaid. Het beste wat in de eerste helft der
18de eeuw te onzent is voortgebracht, is nog de lyriek geweest, voornamelij k
de huiselijke en bespiegelende lyriek, maar veel moois is ook in dit genre
toenmaals niet geschreven ofschoon de vormschoonheid van veel gedichten
te prijzen is en sours een zekere liefelijkheid niet te miskennen valt. Meer
of minder mooie versregels mogen de vervaardigers ons hebben nagelaten,
groote dichters zijn ze niet geweest.
RATIONALISME EN VERLICHTING
Op een der voornaamste kenmerken van het Fransche classicisme is nog
niet opzettelijk gewezen, al staat het ten nauwste met de opvatting, dat de
beste kunst die is, welke zich het strengst aan de regelen houdt, in verband,
n.l. zijn sterk sprekend verstandelijk karakter. Corneille reeds toont zich
een bewonderaar van de Rede, wier gezag hij nog hooger stelt dan dat van
Aristoteles. Met hem begint in de literatuur reeds die geestesstrooming,
welke in de 18de eeuw algemeen overheerschend zou worden : het rationalisme. Vraagstukken die met de voorschriften van Aristoteles niet op te
lossen zijn, moeten volgens Corneille onderzocht worden door „la raison
naturelle", door „le sens comrnun". De Grammaire raisonnee der Academie
volgens welke de leer der zinsontleding, der woordsoorten, enz. streng
logisch wordt behandeld, met miskenning van het beginsel, dat de taal, als
uiting van den geheelen mensch en niet alleen van zijn denken, psychologisch beschouwd moet worden 1), is een typisch voortbrengsel van het redeneerende rationalisme. Op literair gebied is het vooral Boileau geweest die
den lof der Rede heeft verkondigd. Van hem is het bekende gezegde, dat
alleen het ware schoon is en slechts de rede ons de waarheid doet kennen.
Aimez donc la raison; que toujours vos ecrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix
zegt hij in L'art poitique en dit woord vond ingang. Het rationalisme, als
uitvloeisel van de renaissance, wordt een kenmerkende geestesrichting van
de 18de eeuw. En niet alleen de literatuur, ook de philosophie staat in het
teeken van de Rede. Dat dit zoo worden zou, is begrijpelijk; immers van
den aanvang of is het op de rede gebaseerde vrije onderzoek een kenmerk
van het humanisme geweest, dat in de 16de eeuw tot de hervorming heeft
geleid. En ook nu zou het rationalisme zijn invloed doen gelden op de
wereldbeschouwing en den godsdienst. Vroeger is er al op gewezen, hoe
uit het humanisme de studie der natuurwetenschappen is voortgekomen.
1

) Welke waarheid echter eerst in het einde van de 19de eeuw is ingezien.
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Het is bier niet de plaats, de namen te noemen van alle bekende
en
natuurkundigen of over hun beteekenis uit te weiden, maar een van hen
mag niet onvermeld blijven, n.l. Isaac Newton (1643-1727). Vooral zijn
in 1687 verschenen werk Philosophiae naturalis principia mathematica waarin
hij de leer der zwaartekracht ontwikkeld en de wetten van Keppler bewezen
heeft, is van zoo grooten invloed geweest op de ontwikkeling van het denken, dat het de wereldbeschouwing geheel heeft gewijzigd. Het bracht het
inzicht bij, dat de samenstelling en de beweging van ons zonnestelsel geheel
op wiskundige principes berust en heeft daardoor de meening doen ontstaan,
dat nu ook wel andere vraagstukken betreffende de verhouding van den
mensch tot de natuur en de godheid door het verstand, door de rede, op
te lossen zouden zijn. Als wijsgeer heeft verder een andere Engelschman,
John Locke, (1632-1704) den grootsten invloed op de opvattingen der
18de eeuw uitgeoefend en het rationalisme sterk bevorderd. Zijn hoofdwerk
Essay concerning human understanding is te beschouwen als de grondslag van
het empirisme. Ook op theologisch gebied is hij van bijzondere beteekenis,
vooral door zijn geschrift The reasonableness of Christianity. Hiermede werd
hij de grondlegger der gedachte van het Deisme, de leer van het verstandelijk
onderzoek met betrekking tot den godsdienst. Niet het geloof aan bepaalde
dogma's, maar het aannemen van eenige algemeene, voor het verstand vanzelf sprekende beginselen, is volgens hem de ware religie. Een rein zedelijk
leven en het gehoorzamen aan de innerlijke stem van het hart is meer waard
dan een dogmatisch geloof. Den christelijken godsdienst acht hij niet den
eenig waren; achter de verschillende godsdiensten zoekt hij de „natuurlijke"
religie, die in alle behouden, maar door bijmengselen vertroebeld is. We
herkennen hierin reeds de grondgedachte van Lessings Nathan der Weise.
Als politicus is Locke de verdediger van den koning-stadhouder Willem III
en de eerste vertegenwoordiger van het constitutioneele begrip. Zijn Two
treatises of government zijn van het hoogste belang voor het in de 18de eeuw
opkomende liberalisme en de beroemde Lettres persanes (1721) van Montesquieu, die van zoo groote beteekenis 'geweest zijn voor de verbreiding der
denkbeelden welke in Frankrijk het absolute koningschap ten val hebben
gebracht, gaan op Locke terug. Ook paedagoog was de veelzijdige wijsgeer;
zijn Thoughts concerning the education is als de voorlooper te beschouwen van
Rousseau's Emile. Dat de verbreiding dezer denkbeelden, deze nieuwe opbloei van de humanistische idee, een opgewekt geestelijk leven tengevolge
heeft gehad spreekt van zelf, maar evenzeer dat dit den stempel draagt van
het rationalisme. Locke en de andere filosofen van de Verlichting gingen
1 Onder deze is van beteekenis de Engelsche wijsgeer Shaftesbury (t 1713).
)

Zijn: Inquiry concerning virtue and merit is bewerkt door Diderot. In tegenoverstelling
van Locke was hij neo-platonicus en hechtte dus meer waarde aan het bovenzinnelijke.

140

RATIONALISME IN DE ENGELSCHE EN FRANSCHE LETTEREN

uit van het denkbeeld : in elk mensch is een kern van deugd en godsdienst,
en die kern is vatbaar voor ontwikkeling. Hun wereldbeschouwing was dus
optimistisch. Door kennis tot geluk, dat werd de humanistische leus. En
in overschatting van de waarde der kennis meende men haast een hemel
op aarde te kunnen stichten. Allerlei filanthropische idealen werden gepredikt. In 1717 werd in Engeland de eerste vrijmetselaarsloge gesticht, met
het doel menschelijke broederliefde aan te kweeken, buiten de grenzen van
nationaliteit. De afschaffing van de slavernij, de verheffing van de onderdrukte Joden worden nu het eerst bepleit. In Engeland schrijft Defoe zijn
Robinson Crusoe, als bewijs dat de mensch, geleid door nadenken en vernuft,
alles bereiken kan; Swift geeft in A Tale of a Tub 1), waarin drie personen,
Peter, Martin en Jack, de katholieke, protestantsche en presbyteriaansche
kerk vertegenwoordigen, een pleidooi voor godsdienstige verdraagzaamheid en in Gulliver's Travels een scherpe politieke en maatschappelijke satire;
Pope, die wat den vorm zijner werken betreft een volgeling is van het
Fransche classicisme, dicht zijn rustig betoogende Essay on criticism en
Essay on Man, welke werken alle uitvloeisels zijn van denzelfden geest.
Ook het huiselijk en maatschappelijk leven en allerlei gebeurtenissen en
vraagstukken van den dag worden voor het eerst getrokken binnen den
kring van de literaire genres, voorloopig in de kolommen van dag- en weekbladen. Steele geeft zijn Tatler uit en weldra in samenwerking met Addison
den beroemden. Spectator (1711). Richardson eindelijk bewerkte in het midden der 18de eeuw voor het eerst maatschappelijke stof in zijn bekende
moraliseerende romans Pamela, Clarisse Harlowe en Sir Charles Grandison,
met welke werken, die groot opzien verwekten en overal werden vertaald
en nagevolgd, hij de schepper werd van den modernen zeden-roman. Zoo
zien we dus, dat de beteekenis van Engeland in de literatuur meer en meer
toeneemt. In Frankrijk echter zat men evenmin stil ; daar groeiden de nieuwe
denkbeelden met toenemende kracht, waarvan tenslotte de grootsche gebeurtenis der revolutie het gevolg is geweest. Voltaire, classicist naar den
vorm zijner werken, is er de vurige strijder voor de oppermacht der rede,
Montesquieu voor de verbreiding der moderne politieke en sociale denkbeelden. Van bijzondere beteekenis is ook Jean Jacques Rousseau, maar
rationalist was hij in geenen deele, al predikt met name zijn Contrat social,
waarin hij de leer der oorspronkelijke gelijkheid van alle menschen en het
onvervreemdbare recht van het yolk op de souvereiniteit verkondigt, beginselen, die geheel in de lijn van de nieuwe denkbeelden lagen. Over hem,
zoowel als over den genialen Duitscher Gotthold Ephraim Lessing zal in
een volgend hoofdstuk gesproken worden. Eerst willen wij nagaan, hoe
de rationalistische gedachten zich in onze letteren weerspiegelen. Sterk is de
1

) Vertaald door Van Effen.
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strooming bier niet geweest, maar toch zijn er wel enkele namen te noemen
van mannen en vrouwen, op wie de buitenlandsche ideeen vat hebben gehad,
o. a. Justus van Effen, Hieronymus van Alphen, Betje Wolff en Aagje Deken.
Justus van Effen 1) die vooral naam gemaakt heeft door zijn Hollandsche
Spectator (opgericht 1731) 2), heeft door zijn verkeer in Fransche kringen,
zijn reizen naar Engeland en Zweden, geleerd, verder te zien dan den benepen kring van het Hollandsch burgerlijk leven zijner dagen. Hij heeft iets
cosmopolitisch, maar blijft toch in zijn lust tot moraliseeren in hart en nieren
Hollander. Ook in zijn realisme, dat echter even veel verschilt van de
kleurige teekening der werkelijkheid door Bredero, als de Nederlanders van
de 18de eeuw van het forsche, overmoedige, levenslustige geslacht uit onzen
bloeitijd. Op wijsgeerig en godsdienstig gebied toont hij zich een volgeling
van Locke, wiens denkbeelden hij verkondigt. De deugden moeten op de
„Reden" gegrond zijn 3) en ook de godsdienst zij aan Naar onderworpen.
Van hartstocht is bij Van Effen geen sprake; zijn rustig beschrijvende schilderingen en zijn bedaard redeneerende moraliseerende vertoogen passen
geheel in het kalme Hollandsche leven der 18de eeuw. Van belang is hij
echter wel om de denkbeelden welke hij verkondigt, die een zwakke deining
laten zien van de sterke geestelijke beroering buiten onze grenzen.
Dieper van gevoel en een, figuur van meer beteekenis is de om zijn Kleine
Gedigten voor kinderen veel gesmade Hieronymus van Alphen. In de eerste
plaats is hij philosoof en paedagoog en zijn in vloeiend proza geschreven
bespiegelende geschriften zijn nog altijd het lezen waard. Innig vroom —
in zijn gedichten is sterke invloed van den gemoedelijk godsdienstigen, de
natuur vereerenden Klopstock te bespeuren — mist hij alien dogmatischen
ijver en starheid en is zijn christendom onderworpen aan rede en moraal.
God is voor hem de „Vriendelijke Vader", wiens „aanschijn hij zien wil"
op zijne „aardsche reize" en bij wien hij rust hoopt te vinden na een leven
„der deugd gewijd" 4). De „christelijke zedenkunde" moet het „opperbewind voeren" over alles, ook over kunsten en wetenschappen 5) en zij moet
de grondslag zijn voor de opvoeding. Hij verlangt „godsdienstig en zedenkundig onderwijs gevestigd op openbaar gezag" 5), want „godsdienst en
staatkunde zeggen eenstemmig, dat geen tijd, geen goud, geen moeite zoo
wel besteed is, als die tot de vorming van het opkomend geslacht in huisgezinnen en scholen wordt aangewend" 5). Niet de „paradoxe dweperijen
Zie over zijn leven en werk de biographie van Justus van Effen.
• Gevolgd door andere tijdschriften als De Philanthroop, De Denker, De
Kosmopoliet.
• Zie het opstel over Ware en Valsche beschaving. N. B. IV. (Z. E. II).
Zie de Ode, Rust in God. N. B. IV (Z. E. II).
4
• Zie het opstel over De Waare Volksverlichting N. B. IV (Z. E. II), en de
navolgende biografie.
1)

)
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van Rousseau noch de lichtzinnige spotternijen van Voltaire" wil hij „in
de jonge harten indrukken", maar het onderwijs moet er naar streven, „de
krachten van geest en lichaam te ontwikkelen naar aanwijzing der natuur,
en ze te zuiveren en te sterken door den godsdienst en de daarop gegronde
zedenleer". Van deze gedachten zijn de kindergedichten het uitvloeisel; dat
eerste bewijs in onze letteren van belangstelling in de kinderziel. Rationalist
is Van Alphen geweest, maar niet alleen een naprater van uitheemsche denkbeelden; hij heeft een eigen Hollandsch karakter.
Hollandsch in hart en nieren is ook de kunst van Betje Wolff en Aagje
Deken, al hebben de buitenlandsche invloeden sterk op haar gewerkt. Godsdienstig als Van Alphen, erkennen ook zij in de eerste plaats het gezag van
de Rede. „Nimmer sprak, in ettelijke eeuwen, de godsdienst zo bevattelijk.
Nimmer tradt de hemelsche zedenkunde u zoo bevallig te gemoet. Nimmer
schikte de onveranderlijke Reden zich zo zeer naar de aandoenlijkheid uwer
harten". Met deze woorden spreken zij in de opdracht van de Historie van
Mejuffrouw Sara Burgerhart de „Nederlandsche juffers" aan 1) en leggen daarmede getuigenis of van haar eigen opvatting, die verder duidelijk blijkt uit
de teekening van den gemoedelijk vromen, maar logisch redeneerenden
Abraham Blankaart, den braven dominee Smit en de schijnheilige huichelaars bent van broeder Benjamin en zuster Slimpslamp. Naar het model van
Richardson hebben de beide vriendinnen gewerkt, maar hun werk is van
een zoo treffende realiteit, zoo door en door nationaal, dat het volkomen
oorspronkelijk is en tot het beste behoort, wat we in onze letteren hebben 2).
Hadde het rationalisme der 18de eeuw alleen geleid tot theorieen en
levensopvattingen als we weerspiegeld zien in het werk van Van Alphen
en Wolff en Deken, er ware nets dan goeds van te zeggen. Zoo is het echter
net geweest; ook in dit late uitvloeisel van humanisme en renaissance zat
de kiem van het kwade. Een wijsbegeerte toch die enkel en alleen berust
op een verheerlijking van het verstand, die haar kracht zoekt in een redeneerende moraal en ook in den godsdienst aan de rede het hoogste gezag
toekent, moet verderfelijk werken op de groote massa. Zij miskent de
rechten van het gevoel, zij ondermijnt den eerbied voor de onbegrepen
Almacht, voor de eeuwige raadselen, die door den beperkten menschelijken
geest niet te begrijpen zijn, maar die zij op te lossen tracht door dor verstandelijk redeneeren. Hoe zij ook aandringt op zedelijkheid en deugd, zij
ontneemt inderdaad aan de menschen den moreelen steun, lien de godsdienst geeft. De „grtibelnde Vernunft", die, naar Schillers woord, „den
Menschen immer auf den Irrweg fiihrt" 3) is voor den gebrekkigen mensch
Zie N. B. IV (Z. E. II).

2) Zie over Wolff en Deken, haar leven en werk, in de navolgende biographie.
3) Maria Stuart.
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stellig niet de eenige goede leidsman. In de laatste helft der 18de eeuw
neemt echter de aanbidding van de rede meer en meer toe. In de ondiepe
philosophic der „Encyclopedisten", Diderot, d'Alembert, Holbach, e. a.
spreekt de geest van het rationalisme zich het sterkst uit, vooral in hun
Systeme de la nature 1), wel de bijbel van het naturalisme genoemd. We zien
de opvattingen meer en meer toenijgen naar een vereering van stoffelijk
bezit en een onbelemmerd najagen van levensgenot. Het materialisme van
de 19de eeuw is in de 18de geboren. Naar vrijheid, naar losmaking van
knellende banden, leidde het algemeene streven. De revolutie is daarvan
het grootsche gevolg op politiek gebied, maar hoeveel andere banden dan
de zware keten van het absolute gezag zijn toen tevens gescheurd ! Nooit
is de zedeloosheid zoo groot geweest als in de laatste decennia der 18de
eeuw, met name in de hoogere kringen, waar uiterlijke beschaving en gepolijste vormen als dekmantel dienden voor innerlijke verdorvenheid. Hoor
hoe Staring dien geest van lichtzinnigheid en zedeloosheid hekelt in zijn
van verontwaardiging gloeiende Jamben 2).
„Eer 't Vaderland den zwier van uitheemsch yolk
Voor eigen zeden koos; toen blijder jeugd,
Bij rondgezang en dansen, wars van kunst,
Nog kortswijl vond; toen eerbre vrijheid nog
Den jongling kluisterde aan een maagdenrij,
Waar tusschen guile Vreugd, als speelnoot, zat;
Toen schond geen koene hand de leliekroon,
Die de Onschuld sierde!"
Hoe denken wij bij deze woorden aan den tijd van Bredero- en Starter,
aan dien Rondezang om de Bruydt to Bedde to dansen en andere jolige, soms
dartele lied] es, en hoe betreuren wij de verandering, veroorzaakt door het
naapen van vreemde zeden. Hoe schril is de tegenstelling die op bovenstaande woorden volgt:
„Nu heeft pronkende Ernst
Den stoel der Blijdschap in. Zij zit en schudt
Haar kaartspel vaakrig door; of staart, bedwelmd,
Als de eerste steenworp, aan de dobbelbank
Haar goudhoop slecht".
Kaartspel en dobbelen behoorden toen tot den „bon ton" in de voorname
1) Voornamelijk van Holbach.
2) Eerst getiteld : Tegen de Equivoque en gedrukt in den bundel Dichtoefening van
1791. In 1837 zegt hij er van: „Opgesteld als ik, 23 jaren oud, eenige dagen in
de gezelschappen van een hoofdstad verkeerde. De toon, hier gegispt, was, in die
dagen, aldaar heerschende; thans zou dezelve, op die plaats, gelijk overal, zeer
slecht heeten, doch hij kan, als zooveel anders terugkeeren".
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kringen; in Sara Burgerhart vindt men er de bewijzen van. „De jongeling",
zegt Staring verder, „die vreugd bejaagt, geen winst", vliedt zulk saai gezelschap en zoekt vergoeding bij wuft vermaak in kringen van verdacht
allooi, waar hij bezoedeld wordt naar geest en lichaam. Aan wie de schuld?
't Bederf ging uit van die mode-philosophen,
„Die een ligtzinnig Volk, met handgeklap,
Den wijsgeerstitel en den lauwer schonk
Zij noemen Tucht een roes van plomper eeuw;
Den blos der schaamte een lokaas, voorgezet
Aan de Onervarenheid. Als Philips zoon .)
In 't veeg Persepolis, zoo sling'ren zij
Ontstoken fakkels rond ! De vlam gaat op!
De pijlers, die 't geluk van duizenden
Door wentlende eeuwen schraagden, staan in gloed.
Met bijtende ironie geeft hij dan de aansporing, die uit hun leer to halen is :
„Ontvangt het licht, die nog in duister tast;
Die min en vriendschap, in een teedre ziel,
Te zamen smolt ! Gij, die den eed der trouw
Een Bade toezwoert, en 't gezwoorne houdt,
Ziet heller, bij den brand, door hen gesticht,
Werpt of uw ketens I Vrijheid zij de leus !"
Een zelfde toon als in Staring's vlammende satire klinkt enkele jaren later
ook in Schillers beroemde elegie Der S.paziergang. Nadat hij met bewon.dering de schitterende uitkomsten van menschelijk streven en denken vermeld heeft, vervolgt hij :
„Da zerrint vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes,
Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht.
Seine Fesseln zerbricht der Mensch. Der Begliickte! Zerriss'er
Mit den Fesseln der Furcht nur nicht den Zugel der Scham!
Freiheit ruft die Vernunft, und Freiheit die wilde Begierde;
Von der heilgen Natur ringen sie liistern sich los.
Ach, da reiszen im Sturm die Anker, die an dem Ufer
LWarnend ihn hielten, ihn fasst machtig der flutende Strom.
Ins Unendliche reisst er ihn hin, die Kiiste verschwindet,
Hoch auf der Fluten Gebirg wiegt sich entmastet der Kahn;
Hinter Wolken erlOschen des Wagens beharrliche Sterne,
Bleibend ist nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott.
Aus dem Gesprache verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue
Aus dem Leben, es liigt selbst auf der Lippe der Schwur.
In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimnis
Drangt sich der Sykophant, reisst von dem Freunde den Freund;
1

) Alexander de Groote, zoon van Philippus van Macedonia.
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Auf die Unschuld schielt der Verrat mit verschlingendem Blicke,
Mit vergiftendem Biss totet des Lasterers Zahn.
Feil ist in der geschandeten Brust der Gedanke, die Liebe
Wirft des freien Gefiihls gOttlichen Adel hinweg.
Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich
Angemasst, der Natur kostlichste Stimmen entweiht,
Die das bediirftige Herz in der Freude Drang sich erfindet;
Kau. gibt wahres Gefiihl noch durch Verstummen sich kund.
Auf der Tribune prahlet das Recht, in der Hiitte die Eintracht,
Des Gesetzes Gespenst steht an der Konige Thron".

Wel verdorven moeten de kringen zijn geweest, waarop de bovenstaande
schilderingen toepasselijk zijn, maar dat de straffe woorden waarheid bevatten, daaraan behoeft niet to worden getwijfeld. Zedenbederf onder de
eerste standen, miskenning van hoogere beginselen, ze zijn een kenmerkende
karaktertrek van de laatste jaren der 18de eeuw. Daartoe had de „eigengerechtigde dienst des verstands" 1) de menschheid gebracht. De reactie
zou echter niet uitblijven. Het zeer samengestelde cultuurverschijnsel, dat
we in het volgende hoofdstuk zullen leeren kennen, heeft de Rede, die in
den revolutietijd in Parijs zelfs als een godheid is vereerd en aangebeden,
onttroond en de rechten van gevoel en verbeelding in eere hersteld.
1

) Isaac da Costa, voorzang van de Hymne God met ons.

Stroomingen en Gestalten.

10

DE ROMANTIEK

W

ANNEER men de laatste jaren der middeleeuwen vergelijkt met
den tijd van omstreeks het midden der 18de eeuw, treft ons bij
veel verschil toch ook een opmerkelijke overeenkomst. We hebben vroeger gezien, hoe zich reeds aan het einde der 14de maar vooral in
de 15de eeuw allengs een ruimere levensopvatting baanbrak, welke zich
hoofdzakelijk kantte tegen de scholastiek, de pseudo-wijsbegeerte van dorre
stelselzucht en spitsvondige verstandelijke redeneering. Dit wekte in de
harten een drang naar vrijheid, die wat de philosophie aangaat zijn bevrediging vond in de idealen van het humanisme, in de religie de hervorming
veroorzaakte en op staatkundig gebied de godsdienst- en vrijheidsoorlogen
tengevolge had, de bloedige worstelingen om vrijheid van geweten en verbreking van het juk der absolute vorstenmacht. In ons land is die strijd
gelukt; de Nederlandsche revolutie met de daad van 1581 als hoogtepunt,
waarbij met kalme vastberadenheid het beginsel werd uitgesproken van het
recht des yolks tegenover de macht der vorsten, beduidt de overwinning
der gedachten, die toen in West-Europa bezielend werkten. Ook op het
gebied der kunst ontwaakten andere idealen van schoonheid dan die sinds
eeuwen gegolden hadden. Ze waren een gevolg van den geleidelij ken groei
der denkbeelden, maar het sprekendste symptoom, de wedergeboorte der
klassieke oudheid, heeft er den naam aan gegeven. Zoo was op onderscheiden terrein een nieuwe toestand in ons werelddeel geboren, nieuwe banen
waren geopend en een nieuwe tijd begon.
Nadat de ideeen van humanisme en renaissance het denken en de kunst
gedurende bijna vijf eeuwen beinvloed hadden, was er langzamerhand een
soortgelijke toestand ontstaan als toen zij begonnen te werken. Bij alle verschil toch tusschen scholastiek en rationalisme hebben zij een grondtrek
gemeen : beide huldigen de oppermacht van het redeneerende verstand;
beide trachten het onbegrepene door de rede te verklaren en aannemelijk
te maken. Vandaar ook bij beide een miskenning van de rechten van verbeelding en gevoel, een eenzijdige verstandelijkheid, die op een groot gedeelte der 18de eeuw den stempel heeft gedrukt van het intellectueele. Men
versta ons hier echter niet verkeerd. De denkbeelden uit den tijd van het
rationalisme zijn hemelsbreed verschillend van die der middeleeuwsche
scholasten; meer dan vierhonderd jaren van humanistische ontwikkeling
hadden het denken verhelderd en gezuiverd ; het 18de eeuwsche deisme is
geheel iets anders dan b.v. de theologie van den door Erasmus bestreden
Duns Scotus; de natuurphilosophie, met een man als Newton aan het hoofd,
mocht zich fier doen gelden en de encyklopedisten staan mijlen ver van de
middeleeuwsche wijsgeeren, maar dit alles bewijst nets tegen het sterk uitgesproken verstandelijke karakter van het geheele tijdvak. Wel ontbreken
gloed en hartstocht niet, met name in Frankrijk, maar het is de hartstocht

van de Rede, de vrijheid verheerlijkend en voerende tot de revolutie.
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In de letterkunde treft de overeenkomst met het einde der middeleeuwen
nog sterker. Daar heerschte bijna onbeperkt een nieuwe scholastiek, een
andere schoolsche leer, maar nu gegrond op de studie der slechts half begrepen Oudheid. Het classicisme toch, we zagen het reeds, was star dogmatisch geworden; 't was ontaard in een leegen vormendienst, een slaafsch
gehoorzamen aan de regelen der poetica. Geen wonder, dat ook in de
literatuur de drang naar vrijheid zich begon te doen gelden, dat er verzet
ontstond tegen de opperheerschappij der classicistische regelen. Niet tot
een plotselingen ommekeer voerde dit echter; geleidelijk zien we in de 18de
eeuw den tegenstand sterker worden. Evenmin als de renaissance zelve, was
de komende nieuwe beweging een gewelddadige revolutie, doch het logische
gevolg van de ontwikkeling der toestanden. In vroeger eeuwen had de
klassieke wereld bevruchtend ingewerkt op de West-Europeesche beschaving, nu keerde men zich van de Oudheid of en begon den bilk te rechten
naar den lang vervlogen tijd van de podzie der ridderromans, met zijn idealen
van moed en trouw, zijn zucht naar avonturen, zijn kinderlijke maar vaak
zoo stoute verbeelding, zijn huivering voor het onbegrepen bovennatuurlijke en zijn innige mystieke vroomheid. Dit is de Romantiek, welke naam
herinneringen oproept aan de wereld der middeleeuwsche romans. Evenals
de Renaissance is voor ons ook de romantiek een samenvattend begrip,
voor het overal groeiende verzet tegen de heerschende opvattingen, dat
echter zijn naam ontving van het duidelijkst sprekende verschijnsel: de
herleefde belangstelling voor de wereld der ridderromans. Pas tegen het
einde der eeuw openbaarde zich dit echter in dezen vorm, eerst uitte het
zich in een verheerlijken van de rechten van gevoel en fantasie, eenvoud
en natuur tegenover schoolsche regelmaat en dwang. Het sterkst spreekt
dit wel uit het leven en de werken van Jean Jacques Rousseau (1712-1778),
die een geweldigen invloed op het denken zijner tijdgenooten heeft uitgeoefend. Rousseau is de verpersoonlijkte drang naar vrijheid, zijn ideaal het
losmaken van alle traditioneele banden. Hij verheerlijkt het gevoel en aanbidt de natuur met de innigste verrukking. De cultuur is voor hem het
grootste kwaad. Toen in 1750 de Academie van Dyon de prijsvraag stelde,
of kunst en wetenschap ontaarding of veredeling der zeden ten gevolge
hebben, schreef hij zijn Discours sur les arts et les sciences, waarin hij de beschaving als de oorzaak aanwees van alle zedenbederf en misdaad. In dit
werk het eerst predikte hij het evangelie van den terugkeer tot de natuur,
dat ook de grondgedachte is van zijn beroemden paedagogischen roman
Emile, ou education. Rousseau's leer is de aanklacht tegen de cultuur van
een tijd zonder godsdienstige en zedelijke fondamenten. Geen wonder, dat
zijn woorden weerklank vonden in de harten van alien, die, als hij, meer
verlangden dan de rede ons kan geven. Groot is het getal zijner volgelingen
geweest, tot welke ook de dames Wolff en Deken te rekenen zijn, wier ge-
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dachten over opvoeding op invloed van Rousseau wijzen, maar die de
consequenties van zijn leer toch niet aangedurfd hebben en dientengevolge
ook vrij wat gezonder en practischer zijn dan de kluizenaar van de Eremitage. De groote Duitsche denker en dichter Schiller heeft eveneens de bekoring van Jean Jacques' philosophie ondergaan, maar hij heeft er zich aan
weten te ontworstelen. Niet in den natuurtoestand van den wilde, gelijk de
geniale Fransche dweper, zag hij ten slotte het ideaal der menschheid, want
huldigde hij de kuische majesteit der ongerepte natuur, maar tevens
erkende hij de rechten der beschaving. „Wir waren Natur", zegt hij in zijn
opstel Ueber Naieve und Sentimentalische Dichtung, „und die Kultur soli uns
auf dem Wege der Vernunft und Freiheit zur Natur zurtickfUhren". Schiller
heeft Rousseau „vertieft", maar toen hij de aangehaalde woorden schreef,
waren er ook ongeveer 50 jaar verloopen, sinds het Discours sur les arts
verschenen was en in dien tijd waren de denkbeelden voortgeschreden met
gestadigen gang.
Kunnen we in Rousseau, voornamelijk om zijn verheerlijking van het gevoel en zijn verzet tegen de heerschende levens- en kunstbeschouwingen,
een voorlooper der eigenlijke romantiek zien, ook zijn beroemde tijdgenoot
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) is als zoodanig te beschouwen.
In een ander opzicht echter, want de verschillen tusschen de beide groote
18de eeuwers zijn talrijker dan de punten van overeenkomst. Rousseau is
de idealist, vijandig staande tegenover de geheele maatschappij, denkbeelden
verkondigend die praktisch onuitvoerbaar bleken, maar meesleepten door
den stroom van zijn hartstocht ; Lessing is de scherp critische geest, met
vaste hand het ontleedmes inzettend in de zieke deelen, gedachten predikend,
die een hervorming beteekenden in de literatuur en geleid hebben tot den
hoogen opbloei van de kunst in Duitschland, doch tevens van groote beteekenis zijn voor het geestelijk leven van geheel West-Europa. Op theologisch gebied is hij rationalist als Locke en Voltaire; vooral voor den laatste
koestert hij een ongeveinsde bewondering, echter alleen voor den denker,
niet voor den kunstenaar. Nochtans plaatst hij zich op een eigen standpunt,
want zijn wereldbeschouwing berust op den grondslag van het Christendom,
als blijkt uit D. Christentum der Vernunft, Von der Art und Weise der Fortpfianzung und Ausbreitung der christlichen Religion, maar voornamelijk uit zijn
laatste werk Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780). Hoor, hoe de
apostel der verdraagzaamheid, die Nathan der Weise had geschapen, tot den
lezer spreekt in zijn voorbericht. „Der Verfasser hat sich [in diesem Werk]
auf einen Hugel gestellt, von welchem er etwas mehr als den vorgeschriebenen Weg seines heutigen Tages zu Ubersehen glaubt. Aber er ruft keinen
eilfertigen Wanderer, der nur das Nachtlager zu erreichen wiinscht, von
seinem Pfade. Er verlangt nicht, dasz die Aussicht, die ihn entzUcket, auch
jedes andere Auge entziicken miisse. Und so, dachte ich, konnte man ihn
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ja wohl stehen und staunen lassen, wo er steht und staunt ! Wenn er aus
der unermesslichen Ferne, die ein sanftes Abendrot seinem Blicke weder
ganz verhiillt noch ganz entdeckt, nun gar einen Fingerzeig mitbrachte, um
den ich oft verlegen gewesen ! Ich meine diesen. — Warum wollen wir in
alien positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicken,
nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Ortes einzig und allein
hat entwickeln konnen und noch ferner entwickeln soll, als iiber eine derselben entweder zu lacheln oder zu ziimen? Diesen unsern Hohn, diesen
unsern Unwillen, verdiente in der besten Welt nichts ; und nur die Religionen sollten ihn verdienen? Gott hat seine Hand bei allem im Spiele, nur
bei unsern Irrtilmem nicht?" En zie verder vooral het slot van zijn betoog.
De menschheid vOor de komst van Christus was als het kind dat lezen
leerde. „Ein bessrer Paclagog musste kommen, und dem Kinde das erschOpfte Elementarbuch aus den Handen reiszen. — Christus kam". Wat
to voren als een „Ahnung" in het menschenhart gevoeld was, kwam tot
bewustheid, wat een schim was geweest, kreeg vorm en gestalte : „Christus
ward der erste zuverlassige practische Lehrer von der Unsterblichkeit der
Seele". Voortschrijden zal de menschheid op den weg ter volmaking, totdat
de rede „zu seiner volligen Aufklarung gelangen und diejenige Reinigkeit
des Herzens hervorbringen soll, die uns die Tugend um ihrer selbst willen
zu lieben fahig macht". „Oder", gaat hij voort, „soll das menschliche Geschlecht auf diese hochste Stufe der Aufklarung und Reinigkeit nie kommen? Nie ? Lass mich diese Lasterung nicht denken, Allgiitiger I Die Erziehung hat ihr Ziel, bei dem Geschlechte nicht weniger als bei dem Einzelnen.
Was erzogen wird, wird zu etwas erzogen... Sie wird gewiss kommen, die
Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbiichern des neuen Bundes versprochen wird. Vielleicht, das selbst gewisse
Schwarmer des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts einen Strahl
dieses neuen, ewigen Evangeliums aufgefangen hatten, und nur darin irrten,
dass sie den Ausbruch desselben so nahe verkiindigten... Geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung! Nur lass mich, dieser Unmerklichkeit
wegen, nicht an dir verzweifeln! Lass mich an dir nicht verzweifeln, wenn
selbst deine Schritte mir scheinen sollten, zuriickzugehen I Es ist nicht war,
dass die kiirzeste Lithe immer die gerade ist". In zulke uitingen spreekt de
rationalist, maar toch zijn het andere klanken dan in den tijd van de vereering
der rede gewoonlijk vernomen werden, andere gedachten dan b.v. spreken
uit den mond van Voltaire. Dit is „Aufklarung" in de beste beteekenis van
het woord. Wijst dit echter op den geest der romandek? Geenszins Het is
loutering van den geest van het rationalisme, een herleving van de ware
humanistische idee, zooals die b.v. door Erasmus gepredikt werd.
Lessings ideeen beteekenen verder een wedergeboorte, óók wat betreft
den geest der renaissance en het uit haar voortgekomen classicisme. Want
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klassiek is de schrijver van Laokoiin en W7ie die Alten den Tod gebildet, om
slechts een paar der bekendste van zijn studien to noemen, in den waren
zin des woords. is in den tijd van den vormendienst en de vereering
der regelmaat doorgedrongen tot den echten geest der ouden. Aristoteles
is door hem het eerst begrepen; geen wetgever acht Lessing hem, doch een
scherpzinnig opmerker, die uit de werken zijner landgenooten gevolgtrekkingen heeft gemaakt, welke verkeerdelijk voor wetten gehouden zijn.
Vooral de beruchte „trois unites" der Franschen heeft hij aangevallen en
er de onhoudbaarheid van aangetoond. Niet in de Grieksche stukken keurt
hij ze af, wel in de namaak-klassieke produkten der Fransche school, die
het met de tooneelwetten op een akkoordje gegooid heeft. „Ein anderes
ist", zegt hij in zijn Hamburgische Dramaturgie, „sich mit den Regeln abzufinden, ein anderes sie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzosen; theses
scheinen nur die Alten verstanden zu haben. Die Einheit der Handlung
war das erste dramatische Gesetz der Alten, die Einheit der Zeit und die
Einheit des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus jener, die sie schwerlich
strenger beobachtet haben wiirden, als es jene notwendig erfordert hatte,
wenn nicht die Verbindung des Chors dazu gekommen ware. Da namlich
ihre Handlungen eine Menge Volks zum Zeugen haben mussten und these
Menge immer die namliche blieb, welche sich weder weiter von ihren
Wohnungen entfernen, noch linger aus denselben wegbleiben konnte, als
man gewohnlichermassen der bloszen Neugierde wegen zu thun pflegt : so
konnten sie fast nicht anders, als den Ort auf .einen und eben denselben
individuellen Platz, und die Zeit auf einen and eben denselben Tag einschranken. Dieser Einschrankung unterwarfen sie sich denn auch bona fide;
aber mit einer Biegsamkeit, mit einem Verstande, dass sie unter neun Malen
siebenmal weit mehr dabei gewannen als verloren. Denn sie liessen sich
diesen Zwang einen Anlass sein, die Handlung selbst so zu simplizileren,
alles Ueberfltissige so sorgfaltig von ihr absusondern, dass sie, auf ihre
wesentlichsten Bestandteile gebracht, nichts als ein Ideal von dieser Handlung ward, welches sich gerade in derjenigen Form am glucklichsten ausbildete, die den wenigsten Zusats von Umstanden der Zeit und des Ortes
verlangte. — Die Franzosen hingegen, die an der wahren Einheit der Handlung keinen Geschmack fanden, die durch die wilden Intriguen der spanischen Stiicke schon verwohnt waren, ehe sie die griechische Simplizitat
kennen lernten, betrachteten die Einheiten der Zeit und des Ortes nicht als
Folgen jener Einheit, doch als fur sich zur Vorstellung einer Handlung
unumgangliche Erfordernisse, welche sie auch ihren reichern und verwickeltern Handlungen in eben der Strenge anpassen mussten, als es nur immer
der Gebrauch des Chors erfordern konnte, dem sie doch ganzlich entsagt
hatten. Da sie aber fanden, wie schwer, ja wie unmoglich ofters dieses sei,
so trafen sie mit den tyrannischen Regeln, welche sie ihren volligen Gehor-
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sam aufzukiindigen nicht Mut genug hatten, ein Abkomm.en... Doch mir
ekelt, mich bei diesen Elementen langer aufzuhalten. Mochten meinetwegen
Voltairens und Maffeis Merope acht Tage dauern und an sieben Orten in
Griechenland spielen ! MOchten sie aber auch nur die Schonheiten haben,
die mich these Pedanterieen vergessen machten! Die strengste Regelmassigkeit kann den kleinsten Fehler in den Charakteren nicht aufwiegen" 1).
Lessing is de man geweest, die al het vooze en dorre in de pseudo-klassieke
kunst aan de kaak heeft gesteld, die de Oudheid opnieuw heeft ontdekt.
In dit opzicht is hij dus renaissancist. Hij heeft echter nog meer gedaan,
n.l. het goed recht bepleit van het burgerlijke drama, dat het leven teekent
van den eigen tijd. We hebben vroeger gezien, hoe Engelsche kunstenaars
de weergeving der maatschappij hunner eigen dagen binnen den kring van
het literair belangrijke getrokken hadden, hoe b.v. Richardson de schepper
is geworden van den socialen zedenroman. Op dramatisch gebied zien we
't zelfde gebeuren; we behoeven ten bewijze slechts de namen te noemen
van Moore en Sheridan, van welken laatstgenoemde vooral The Rivals en
The School for Scandal bekend geworden zijn. In Frankrijk betoogt Diderot,
dat niet alleen het zieleleven der vorsten de aandacht van den kunstenaar
waard is, dat hooge deugden ook den burger kunnen sieren en in diens
leven evenzeer tragische conflicten voorkomen, welke den dichter stof kunnen leveren voor tooneelwerken, gelijkwaardig aan die der Ouden. Lessing
nu heeft door zijn drama's Miss Sara Sampson en Minna von Barnhelm de
woorden van Diderot in praktijk gebracht, en het maatschappelijke drama
in Duitschland ingeburgerd. Met deze werken toont hij zich dus een volgeling van Engelsche tijdgenooten, die hij boven de Fransche classici stelde.
Verdient hij in dit opzicht geprezen te worden, dan is dit echter voornamelijk om zijn verdienste voor de Duitsche literatuur. Hoogere lof komt
hem toe voor zijn waardeering van een anderen Engelschman, wiens grootheid hij heeft getoond aan geheel West-Europa. We bedoelen zijn bewonderende waardeering voor Shakespeare. Deze Loch werd miskend; de 18de
eeuwers, loopende aan den leiband van Boileau c.s., waren niet in staat, de
diepte van den grooten Engelschen tragicus te peilen. In zijn trotsch verachten van alle schoolsche regelen, in zijn fiere oorspronkelijkheid, leek hij
te wild, te ongebonden..Lessing echter heeft hem bewonderd als den kenner
bij uitnemendheid van het menschelijk hart, wiens opvatting van het
tragische, juist door zijn zelfstandigheid, in volkomen overeenstemming
met Aristoteles was en hem tot voorbeeld gesteld tegenover de onnatuur
der Franschen. En hierdoor toont zich de classicus Lessing óók romanticus
en is hij van de eigenlijke romantiek als voorganger te beschouwen. De
ware schoonheid behoefde niet alleen gezocht te worden in de klassieke
1)

Hamburgsche Dramaturgie, sechsundvierzigstes Stuck.
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wereld of in den eigen tijd; ook in de tot dusverre zoo verachte middeleeuwen was zij to vinden. Of hadden deze den genialen Brit niet de stof
geleverd voor zijn koningsdrama's, zoowel als voor de grootsche tragedies
King Lear, Macbeth en Hamlet? Door zijn Shakespeare-studien zijn Lessings
oogen opengegaan voor de veelkleurige en tegelijk diepe schoonheid dier
oude tijden; zijn verloren geraakte Faustdrama, waarvan helaas ! slechts een
paar fragmenten bewaard gebleven zijn, legt er getuigenis van af. En Lessing
niet alleen ontdekte met bewondering opnieuw die vergeten schoonheid;
alom openbaarde zich belangstelling voor lien ouden tijd der ridders ; de
West-Europeesche geest vond zich zelf terug; hij keerde zich van de Oudheid af, in welke men gedurende eenige eeuwen het ideaal van schoonheid
verwezenlijkt had gezien. Een nieuwe tijd was uit den vorigen gegroeid;
het goede dat de studie der klassieken geleerd had, bleef behouden, maar
het werd rijker en dieper door het innige gevoel en de stoute verbeelding
van de oude kunst van eigen bodem. Die nieuwe phase nu in de levensbeschouwing en de kunst, ontstaan in de 18de eeuw en tot ontwikkeling
en bloei gekomen in de 19de, is de romantiek.
Men meene nu echter niet, dat het romantisme, zelfs in zijn besten tijd,
louter hooge kunstwerken geschapen heeft. Gegroeid uit verzet, heeft het
altijd iets buitensporigs behouden; zelfs de grootste romantici hebben iets
in zich van den dweper en den hemelbestormer; zijn beteekenis is vooral
geweest, dat het den blik heeft verruimd, het gevoel heeft verinnigd en de
verbeelding geprikkeld; dat het nieuwe impulsies heeft geschonken en bezieling heeft gewekt. De bloei der Europeesche literaire kunst in de tweede
helft der 19de eeuw, bij ons eerst ontloken omstreeks 1880, is pas gekomen,
nadat de romantiek haar eigenlijk karakter had verloren, maar moeilijk
kunnen wij ons voorstellen, dat de toestand zou geworden zijn als hij is
zonder de geestdrift der romantici.
Een der grootste buitensporigheden uit den aanvang van de nieuwe beweging is wel geweest de bovenmatige verheerlijking van het gevoel. Ziekelijke overgevoeligheid kenmerkt het einde der 18de eeuw, zoo goed als
een deel der negentiende. Sentimenteel is reeds Richardsons Clarissa, sentimenteel in nog hoogere mate zijn de zwaarmoedige Night-thoughts (1742)
van Edward Young, door Joannes Lublink den Jongen in 1764 in Nederlandsch proza vertaald. „Een verstandig en Godvruchtig Geestelijke", zegt
de vertaler in zijn Voorrede, „in de diepste droefheid gedompeld, ontwerpt
voor zijn bijzonder gebruik eenige nutte troostgronden, ontleend uit de
beschouwing van het Leven, den Dood en de Onsterfelijkheid der Ziele :
deeze gedachten, achtervolgd, uitgebreid en beschaafd, deelt hij de waereld
mede, en hierdoor smaaken duizenden menschen de zegenrijke vruchten
van dit zaad, uit zijnen bitteren ramp voortgesproten". De hoofdindruk van
Youngs bespiegelingen is die van een sombere droefgeestigheid, welke ver-
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troosting zoekt in den godsdienst. „De Nacht, die donkerziende Vorst,
welke van zijn zwarten troon, in straallooze majesteit, zijn looden schepter
uitstrekt over eene sluimerende waereld 1)" is voor zulke overpeinzingen
de aangewezen tijd. I Jdel is het leven, de dood een uitkomst; het stile licht
der maan, schijnend op de eenzaamheid der graven, is den dichter lief; het
is in overeenstemming met zijn eigen droeve weemoed. Soortgelijke uitingen
vernemen we niet alleen in Engeland; het sentimenteele was internationaal
en openbaarde zich in het overige Europa met gelijke kracht. Ook de Oden
van Klopstock b.v. getuigen van „unaussprechlicher Empfindung"; „willkommen, o silberner Mond, schoner, stiller Gefahrte der Nacht", roept ook
hij ; de eenzaamheid heeft hij lief en het in de aarde neergelaten lichaam is
ook hem „der Samen gesdet von Gott, an dem Tage der Garben zu reifen".
In Frankrijk is Rousseau de apostel van het evangelie des gevoels 2) en tegen
het einde der eeuw is de geestelijke atmosfeer van ons werelddeel van sentimentaliteit doortrokken. De algemeenheid van het verschijnsel doet verband
met de maatschappelijke toestanden vermoeden en dit is ook werkelijk niet
moeielijk te vonden. De tijden waren somber; het waren de jaren voor de
geweldige uitbarsting der Fransche revolutie; het onrecht heerschte, het
geweld zwaaide zijn scepter, en men zag Been uitkomst. Geen wonder, dat
juist de fijner besnaarden zich met walging van de werkelijkheid afkeerden,
dat gevoelige harten het leven benauwend vonden, de wereld gingen verachten en troost zochten in ziekelijk overdreven droomerijen. Vooral het
Duitsche gemoed is door de „Empfindsamkeit" aangetast geweest; Goethes
Die Leiden des jungen JT7erthers (1774) is wel de meest kenmerkende uiting
van de wanhoopsgedachten van het tijdvak. Een hoogst merkwaardig boek!
Goethe zelf is Werther; diens „Naturschwarmerei", diens zwaarmoedige
gepeinzen over dood en eeuwigheid, diens walging van de benepen kleinheid van het leven, diens strijd tegen een verboden liefde, waardoor zijn
gevoelig hart zoo zwaar heeft geleden, dit alles heeft Goethe zelf gekend
en doorleefd. Een groot onderscheid is er echter tusschen de schepping van
den dichter en hem zelf. Werther gaat onder; hij bezwijkt in den strijd en
maakt een einde aan een bestaan dat hem een last is geworden; Goethe niet
aldus. Deze heeft gezegevierd, hij heeft zich aan de sentimentaliteit ontworsteld en gelouterd is hij tut den strijd te voorschijn getreden. Hij heeft
zich boven zijn leed weten te verheffen door het te objectiveeren; evenals
bijna al zijn werk is ook zijn Werther een „general Beichte". Hoe verkeerd
heeft men evenwel den grooten dichter begrepen ! Geweldig toch is de
invloed van „Werthers Leiden" op de tijdgenooten geweest. Er ontstond
1) Nachtgedachten, 1 ste tang. Vertaling van Joannes Lublink.
2) Niet echter van de sombere zwaarmoedigheid der Engelsche en Duitsche
Dichters; deze uiting der sentimentaliteit heeft hij nooit gekend; die is pas in
Frankrijk gekomen onder buitenlandschen invloed.
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een ware Werthermode; men dweepte als Werther, men kleedde zich als
Werther en ten slotte beroofde men zich als Werther van het leven. Talrijk
zijn de zelfmoorden, gepleegd onder den indruk van dit boek. Aan wien
de schuld? Niet aan den dichter, maar aan den tijdgeest en het gemis aan
onderscheidingsvermogen van de lezers.
„Als Goethe Werthers Leiden geschrieben
Sich zu befrei'n von eig'ner Liebesnoth,
Da schossen sich so viele Narren todt
Aus Liebe, dasz nur wenige ubrig blieben.
Jedwede Zeit hat ihren Sparren,
Dess sich die Klugen bald entledigen;
Doch immer thun das Gegentheil die Narren
Von allem was die Weisen predigen" 1).

Nauw verwant aan het sentimenteele, maar toch van een ander karakter,
is de geest, welke spreekt uit de Songs of Ossian (1765), de geniale mystificatie
van den Schotschen dichter Macpherson. Ook hierin is overgevoeligheid,
maar geen teere klacht, weemoedige dweperij of wellustig cultiveeren van
de smart; neen, de sombere grootschheid van den nacht, als de storm langs
de rotsen giert aan wier voet de golven idotsen, de maan door de wolken
breekt en haar spookachtig licht laat glanzen over de eenzame heiden. Een
oude Keltische bard staat eenzaam op den heuvel der stormen en denkt aan
zijn vrienden, rustend in het graf, of aan zijn gestorven geliefde, wier geest
tot hem komt, zwevende op den adem der winden. Of wel, het is het stile
nachtelijk uur, roerloos is de lucht, de beek murmelt en het zilveren maanlicht droomt op de velden, waarover de geesten zweven, de zielen der gestorvenen. „Star of descending night! fair is thy light in the west! thou
liftest thy unshorn head from thy cloud : thy steps are stately on the hill.
What dost thou behold in the plain? The stormy winds are laid. The murmur
of the torrent comes from afar. Roaring waves climb the distant rock. The
flies of evening are on their feeble wings ; the hum of their course is on the
field. What dost thou behold, fair light? But thou dost smile and depart.
The waves come with joy around thee : they bathe thy lovely hair. Farewell,
thou silent beam! Let the light of Ossian's soul arise ! And it does arise in
its strength! I behold my departed friends. Their gathering is on Lora, as
in the days of other years. Fingal comes like a watry column of mist; his
heroes are around. And see the bards of song, grey-haired Ullin ! stately
Ryno I Alpin, with the tuneful voice! the soft complaint of Minona ! How
are ye changed, my friends, since the days of Selma's feast? when we contended, like gales of spring, as they fly along the hill, and bend by turns
the feebly-whistling grass". Stemmingen als deze ontroerden de gevoelige
1

) Friedrich Bodenstedt; Einkehr and Umschau.
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harten tot tranen; men dweepte met de sombere liederen van den Keltischen
bard; GOthe stelde Ossian naast Homerus en hij laat zijn Werther troost
zoeken in The Songs of Selma, waarvan bovenstaande aanhaling den aanhef
vormt; dezelfde zangen, die Feith navolgt in zijn Alpin een welluidend
proza-gedicht, hetwelk hij voor eigen werk laat doorgaan, maar dat op
verschillende plaatsen een bijna woordelijke vertaling is van Selma's lied.
Groot is de opgang van Ossians liederen geweest en nog grooter hun invloed. Het bovennatuurlijke, het huiveringwekkende, wordt schering en
inslag in de poezie, vooral in de balladen : Burgers Lenore is er een sprekend
voorbeeld van.
De stemmen uit den grijzen voortijd wekten verder velen op tot onderzoek van het nog onbetreden gebied der oude volkspoezie van eigen bodem.
Thomas Percy begint met de studie der Oud-Engelsche volksliederen en
balladen, die hij aan de vergetelheid ontrukt door de uitgave van zijn Reliques
of ancient English Poetry (1765), en zijn voorbeeld vindt in Duitschland navolging, zooals Herders : Stimmen der Volker in Liedern getuigt, vertalingen
en omwerkingen bevattend van oude liederen van onderscheidene volken.
Von Arnim en Brentano geven blijk van hun liefde voor de volkspoezie
door de uitgave van Des Knaben Trunderhorn (1806), welke verzameling zeer
populair geworden en verscheidene malen herdrukt is. Goethe (Erlkonig,
Der Sanger, e. a.) en Schiller (Handschuh, Taucher, Graf von Habsburg,
enz.) volken op het aangewezen spoor door het dichten van liederen en
balladen, waarin de geest der middeleeuwen leeft, maar haar hoogtepunt
bereikt de balladen-poezie in Duitschland in de 19de eeuw, in den tijd van •
Uhland, den bekendsten en populairsten van de talrijke Duitschers, die zich
op dit gebied bewogen hebben. Een Duitsche dichter heeft ook het eerst
de belangstelling wakker geroepen voor de Middel-nederlandsche volkspoezie, n.l. Hoffmann von Fallersleben; in zijn Horae Belgicae (1831 en
volgende jaren) heeft hij verscheidene onzer oude liederen afgedrukt, waarbij hij enkele van zijn eigen hand gevoegd heeft, die van de oude bijna niet
to onderscheiden zijn. In Engeland is Walter Scott (1771-1832) de balladendichter bij uitnemendheid. In 1802 verscheen van zijn hand de verzameling
Minstrelsy of the Scottish border, maar meer bekendheid verwierf hij door zijn
groote gedichten The Lay of the last Minstrel en The Lady of the Lake (1810) 2).
Zoo was alom liefdevolle belangstelling in het verledene gewekt; de dichters
verwijlden met voorliefde in de oude middeleeuwsche wereld, die zij konden
omscheppen tot een toonbeeld van schoonheid, reinheid, moed en trouw,
Zie Nieuwe Bundel IV (Z. E. II).
Naast Scott staat Burns, de verrukkelijke dichter van gevoelige en zangerige
liederen in den volkstoon, wel in den geest der volkspoezie, maar niet geinspireerd
door het verledene.
1)
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dat de eigen tijd helaas niet te aanschouwen gaf; zij verheerlijkten de dagen,
toen de troubadours zongen:
„von Lenz und Liebe, von sel'ger, goldner Zeit,
Von Freiheit, Mannerwiirde, von Treu und Heiligkeit;
Sie sangen von allem Siiszen, was Menschenbrust durchbebt,
Sie sangen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt" .).

Uhland geeft in deze woorden als het ware het program der 19de eeuwsche
romantiek; dat wilden de romantici, bewondering wekken voor het grootsche, de gemoederen roeren door innigheid en het hart verheffen door reine
vroomheid. En daartoe ontleenden zij hun stof aan een vroegere wereld,
die zij zagen in de schoonste kleuren en in hun fantasie prezen als een ideaal
van louter poezie. Hard en dor en gevoelloos was het leven om hen heen;
zij wendden den blik er van of en hun fantasie verlustigde zich in de betere
dagen die geweest waren 2).
Die minachting voor de werkelijkheid openbaarde zich ook nog op andere
wijze. Aan dit historische idealisme paarde zich bij velen een zwartgallige
levensbeschouwing, die zich uitte in spottende ironie en sombere wereldverachting, in een vervloeken van de kleinheid van het alledaagsche, een
dwepen met de meest teugellooze vrijheid en een vertwijfelen aan de waarde
van wetenschap en studie, welke toch niet in staat zijn, den mensch zelfs
maar een tipje te doen oplichten van den sluier die het leven omhult. Hoe
spreken deze stemmingen in het werk der Stiirmer und Dranger in Duitschland. De jonge Goethe dweept met den koenen roofridder Gotz von Be,
lichingen, dien hij in zijn forsche kracht teekent als een aanklacht tegen de
slapheid van zijn eigen tijd, en Faust's klacht :
„Habe nun ach, Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und Leider auch Theologie
Durchaus studiert mit heissem Bemiih'n...
Und sehe dasz wir nichts wissen konnen;
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gescheidter als alle die Laffen,
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen.
1) Uhland : Des Singers Fluch.
2) Opmerkelijk is in dit verband ook de voorliefde der romantici voor het
Oosten, dat hun verbeelding omschiep tot een clichterlijke wereld van enkel glans
en schittering. Nadat de Engelschen waren voorgegaan, ontwaakte ook in
Duitschland bewondering en liefde voor de oude Sanskrit-literatuur (Mahabharata
en Ramayana). Fr. von Schlegel schreef Ueber die Sprache und Weisheit der Indier.
Zie verder het werk van Ruckert en Goethes West-Oestlicher Divan. Ook : Thomas
Moore's Lalla Rookh en The paradise and the Peri, vooral bekend door Schumanns
muzikale bewerking.
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Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fiirchte mich weder vor }Tolle noch Teufel.
Dafiir ist mir auch alle Freude entrissen,
Bilde mir nicht ein was Rechtes zu wissen,
Bilde mir nicht ein, ich konnte was lehren,
Die Menschen zu bessern and zu bekehren.
Auch hab' ich weder Gut noch Geld,
Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt.
Es mochte kein Hund so anger leben"!
was velen uit het hart gegrepen. En hoe toornt Schiller in „Die Rauber"

tegen „das tintenklecksende Sakulum, wenn [cr] in [seinem] Plutarch liest
von groszen Menschen". „Der lohe Lichtfunke des Prometheus", laat hij
Karl von Moor zeggen, „ist ausgebrannt, dafiir nimmt man jetzt die Flamme
von Barlappenmehl — Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anziindet. Da
krabbeln sie nun, wie die Ratten auf der Keule des Hercules. Ein franzosischer Abbe dociert, Alexander sei ein Hasenfusz gewesen; ein schwindsiichtiger Professor halt sich bei jedem Wort ein Flaschchen Salmiakgeist vor die
Nase und liest ein Kollegium iiber die Kraft. Kerls, die in Ohnmacht fallen,
kritteln fiber die Taktik des Hannibals — feuchtohrige Buben fischen Phrases aus der Schlacht bei Canna und greinen iiber die Siege des Scipio, weil
sie sie exponieren miissen. Schoner Preis fur euren Schweiss in der Feldschlacht, dass ihr jetzt in Gymnasien lebet, und eure Unsterblichkeit in
einem Bilcherriemen muhsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersatz eures
verpraszten Blutes, von einem Nurnberger Kramer um Lebkuchen gewickelt — oder, wenn's glucklich geht, von einem franzosischen Tragodienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drahtfaden gezogen zu werden.
Hahaha ! Pfui I pfui ! fiber dass schlappe Kastraten-Jahrhundert! Die Kraft
seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun musz Bierhefe den Menschen
fortpflanzen helfen. Nein! ich mag nicht daran denken ! — Ich soll meinen
Leib pressen in eine Schniirbrust, und meinen Willen schniiren in Gesetze.
Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden
ware. Das Gesetz hat noch keinen groszen Mann gebildet, aber die Freiheit
brutet Kolosse und Extremitaten aus. — Ah! dass der Geist Hermanns noch
in der Asche glimmte! Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus
Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenkloster sein sollen". De drang naar daden, de liefde voor de vrijheid en de
verachting voor de kleinzieligheid en verdorvenheid des tijds brengen hem
er toe, zich aan het hoofd te stellen van een rooverbende om de rechten
der menschheid op de menschen te wreken; „Rache" zal zijn „Gewerbe"
en „Wiedervergeltung" zijn „Handwerk" zijn. En wel voert Schiller hem
tot een tragischen ondergang, wel brengt hij hem tot het inzicht „class zwei
Menschen, wie [er], den ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grunde richten
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warden" en dat aan God alleen de wrake is ; wel is dus de moraal der tragedie
gezond, maar nochtans is de geest van het drama een uitvloeisel van den
geest des tijds : de minachting die in velen leefde voor de bekrompen alledaagschheid. In dit opzicht is „Die Itauber" zoo goed als „Die Verschworung des Fiesko zu Genua", — evenzeer een verheerlijking van de vrijheid
een monument van beteekenis, al staat het ver beneden Schillers latere
meesterwerken Wallenstein bijvoorbeeld — uit den tijd toen hij van de
klassieken eenvoud, zelfbeheersching en harmonic had geleerd.
De Sturm-und-Drang-tijd heeft in Duitschland niet lang geduurd, met
name Goethe en Schiller zijn spoedig tot het inzicht gekomen, dat de wilde
teugelloosheid het ware niet was ; de studie der Ouden heeft hen gelouterd;
in het classicisme, maar bevrucht door de romantiek, hebben zij het ideaal
der kunst gevonden.
Die loutering heeft hun beroemde Engelsche tijdgenoot Byron (1788-1824) niet ondergaan. In geen ander spreekt de bitterheid, de wereldverachting, de spot en de wanhoop zoo luid als in hem; van geen ander ook
is de invloed op de tijdgenooten zoo sterk geweest. Wel heeft deze betrekkelijk kort geduurd, maar hij was daarom niet minder machtig. Byrons leven
is niet gelukkig geweest. Het leed eener onbeantwoorde liefde zijner jeugdop vijftienjarigen leeftijd reeds koesterde hij een hartstochtelijke genegenheid voor de eenige jaren oudere Mary Chaworth — is hij nooit te boven
gekomen; zijn huwelijk met een hoogstaande vrouw van edel karakter was
voor beiden een teleurstelling, daar zij niet bij elkaar pasten, en eindigde
met een echtscheiding; de laster, die van deze scheiding het gevolg was en
voedsel vond in zijn ongeregeld leven, dreef hem uit zijn vaderland en hij
vond een vroegen dood in den vreemde, strijdende voor de vrijheid der
Grieken, die het Turksche juk trachtten of te schudden. Hoe de dichter zijn
eigen leven zag, teekent hij in een zijner beste gedichten The Dream (1816).
In zijn droom, die hem het verledene voor oogen toovert, ziet hij
-

... two beings in the hues of youth
Standing upon a hill, a gentle hill...
These two, a maiden and a youth, were there
Gazing — the one on all that was beneath,
Fair as herself — but the boy gazed on her;
And both were young, and one was beautiful:
And both were young — yet not alike in youth.
The boy had fewer summers, but his heart
Had far outgrown his years...
Hij heeft haar lief, doch haar hart kent de zoete gevoelens niet, die in
het zijne leven, en hij moet van haar scheiden. De droom laat hem dan
den jongeling zien in later tijd:
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The Boy was sprung to manhood; in the wilds
Of fiery climes he made himself a home,
And his soul drank their sunbeams; he was girt
With strange and dusky aspects; he was not
Himself like what he had been; on the sea
And on the shore he was a wanderer...
Nieuwe beelden rijzen voor hem op; de geliefde van zijn hart gehuwd
met een ander; hijzelf staande voor het altaar
with a gentle bride;
Her face was fair, but was not that which made
The starlight of his Boyhood

en somber is het laatste droomgezicht:
The Wanderer was alone as heretofore,
The beings which surrounded him were gone,
Or were at war with him; he was a mark
For blight and desolation, compass'd round
With Hatred and Contention; Pain was mix'd
In all which was served up to him, until...
He fed in poisons, and they had no power,
But were a kind of nutriment; he lived
Through that which had been death to many men,
And made him friends of mountains; with the stars
And the quick Spirit of the Universe
He held his dialogues ; and they did teach
To him the magic of their mysteries;
To him the book of Night was open'd wide,
And voices from the deep abyss reveal'd
A marvel and a secret. — Be it so!

Zoo teekent Byron zich zelf: het doelwit van verderf en vernietiging, omgeven door haat en strijd; gif is het voedsel voor zijn ziel en hij luistert naar
de lessen der stemmen van den afgrond. Wat de geesten tot Manfred zeggen
in zijn somber drama van 1817, wil hij op zich zelf hebben toegepast:
The star which rules thy destiny
Was ruled, ere earth began, by me:
It was a world as fresh and fair
As e'er revolved round sun in air;
Its course was free and regular,
Space bosom'd not a lovelier star.
The hour arrived—and it became
A wandering mass of shapeless flame,
A pathless comet, and a curse,
The menace of the universe;
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Still rolling on with innate force,
Without a sphere, without a course,
A bright deformity on high,
The monster of the upper sky.

Ook hij voelt zich een vloek der menschheid, een schitterende wanstaltigheid, een monster op aarde. Niet tot gelatenheid stemt hem deze overtuiging,
hij wordt een opstandige geest, een Lucifer-natuur, strijdend met de Godheid, de wereld verachtend en vol haat tegen het leven. In Byrons poezie
komt dit alles tot uiting, zij doet aan als de wanhoopskreet van een gefolterde
ziel, maar nochtans... bij nadere kennismaking krijgen we telkens den indruk van iets onwaars, iets geposeerds. We voelen, dat de dichter zijn
houding mooi en interessant vindt, dat hij bluft op zijn trotsche wereldverachting en koketteert met zijn smart. Begrijpelijk is het echter, dat in
den romantischen tijd velen de bekoring van zijn schitterende verschijning
niet hebben kunnen weerstaan, dat de Duitsche „Weltschmerz" voor een
groot gedeelte aan invloed van Byron to wijten is, dat zelfs het werk van
den in den grond zoo kerngezonden Heine een tijdlang een Byroniaanschen
geest ademt, als spreekt uit de regels, die hij onder zijn in 1827 door Grimm
geteekend portret schreef en die kenmerkend zijn voor de stemming van
talrijke poetische gemoederen van die dagen:
„Verdrossnen Sinn im kalten Herzen hegend
Schau' ich verdriesslich in die kalte Welt".

Dezelfde geest leeft in veel zijner eerste gedichten, zoowel als in zijn
treurspel William Rateliff, waarvan hij in 1851 getuigt, dat het zijn „poetische
Sturm- und Drangperiode resiimiert" en dat hij karakteriseert in het gedichtje :
Ich habe die siisze Liebe gesucht
Und hab' den bittern Hass gefunden.
Ich habe geseufzt, ich habe geflucht,
Ich habe geblutet aus tausend Wunden.
Auch hab'ich mich ehrlich Tag und Nacht
Mit Lumpengesindel herum getrieben,
Und als ich all'diese Studien gemacht,
Da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

Afkeer van het alledaagsche, vrees voor de koude werkelijkheid van het
leven, deed andere fijnbesnaarde gemoederen weer troost zoeken in de
natuur, in de eenzaamheid en in de droomen van het eigen hart.
„What is more gentle than a wind in summer?
What is more soothing than the pretty hummer
That stays one moment in an open flower,
And buzzes cheerily from bower to bciwer?
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What is more tranquil than a musk-rose blowing
In a green island, far from all men's knowing?
More healthful than the leafiness of dales ?,j
More secret than a nest of nightingales ?...
What, but thee, Sleep ? Soft closer of our eyes,
Low murmurer of tender lullabies!
Light hoverer around our happy pillows !"
Zoo spreekt John Keats (1795-1821) in Sleep and Poetry, hetzelfde gedicht, waarin hij uitvaart tegen de duffe, fantazielooze poetasters der schoolsche regelmaat, die de natuur niet meer kenden.

„Could all this be forgotten? Yes, a schism
Nurtured by foppery and barbarism
Made great Apollo blush for this his land.
Men were thought wise who could not understand
His glories ; with a puling infant's force
They sway'd about upon a rocking-horse,
And thought it Pegasus. Ah, dismal-soul'd!
The winds of heaven blew, the ocean roll'd
Its gathering waves — ye felt it not. The blue
Bared its eternal bosom, and the dew
Of summernight collected still to make
The morning precious : Beauty was awake!
Why were ye not awake ? But ye were dead
To things ye knew not of...
Ill-fated, impious race!
That blasphemed the bright Lyrist to his face,
And did not know it, — no, they went about,
Holding a poor, decrepit standard out,
Mark'd with most flimsy mottoes, and in large
The name of one Boileau!"
Hij bezingt de zoetheid van den zomeravond,

„Oh! how I love, on a fair summer's eve", etc.
hij mint de eenzaamheid, met wie hij wonen wil, ver van het gewoel der
steden, maar van meer waarde dan deze teere stemmingen, is zijn bewondering voor de onvergankelijke schoonheid van de wereld der Ouden.
„I hope, I have not in too late a day touched the beautiful mythology of
Greece, and dulled its brightness : for I wish to try once more, before I bid
it farewell", zegt de teringzieke, die wel voelde dat hem geen lang leven beschoren zou zijn, in de voorrede van zijn Endytnion, waarvan de beginregels :
„A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Stroomingen en Gestalten.
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Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing"
aan iederen minnaar der poezie bekend zijn, doch dat misschien door zijn
Hyperion nog overtroffen .wordt.

Minnaar der natuur als Keats is Percy Bysshe Shelley, doch meer filosofisch, dieper van gevoel en vooral stouter van verbeelding.
„Earth, ocean, air, beloved brotherhood!
If our great mother has imbued my soul
With aught of natural piety to feel
Your love, and recompense the boon with mine;
If dewy morn, and odorous noon, and even,
With sunset and its gorgeous ministers
And solemn midnights tingling silentness;
If autumn's hollow sighs in the sere wood,
And winter robing with pure snow and crowns
Of starry ice the gray grass and bare boughs;
If spring's voluptuous pantings, when she breathes
Her first sweet kisses, have been dear to me,
If no bright bird, insect, or gentle beast
I consciously have injured, but still loved
And cherished these my kindred; — then forgive
This boast, beloved brethren, and withdraw
No portion, of your wonted favour now!

Welk een kuische vereering van de Natuur, de rijke en goede Almoeder,
spreekt uit dezen aanhef van zijn Alastor, or the Spirit of Solitude, (1816) 1)
welk een ontroerende schoonheid treft ons in de beurtelings liefelijke en
stoute schilderingen van zee en woud, van beken en stroomen. Zulke natuurpoezie heeft de renaissance-tijd niet kunnen scheppen; daarvoor is de verinniging van het gevoel door de romantiek noodig geweest 2). De eenzaamheid heeft de dichter lief, maar hij verzet zich tegen haar gevaarvolle bekoring. Niet de dweperij van Young of Ossian is Shelley's ideaal; Alastor
is een boOze demon, aan wiens invloed de sociaal-voelende jonge man zich
wil ontworstelen; zijn gedicht bevat een ernstige les, naar hij uitdrukkelijk
1) Metrisch vertaald door Dr. K. H. de Raaf (uitgave Brusse), met voorrede
van Willem Kloos. — 2) Opmerkelijk om de dikwijls gevoelige natuurschilderingen in den bloeitijd van het pseudo-classicisme is reeds James Thomsons
gedicht The Seasons (1730), dat tot grondslag ligt aan Haydn's Oratorium Die
Jahreszeiten. Vooral The Winter, reeds in 1726 geschreven, bevat mooie fragmenten.
De liefde voor de natuur openbaart zich in Engeland dus reeds in een tijd toen
de reactie tegen den tijdgeest nog komen moest. Trouwens bij . ons merken we
bij Poot hetzelfde op en Van Winter heeft Thomsons Seasons reeds vertaald.
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in zijn voorrede getuigt. „Wie zonder menschelijke sympathie tracht te
leven", zegt hij, „treft een verdiende vloek. De reinen en teerhartigen gaan
te gronde, en de gevoelloozen en blinden, die slechts zich zelf zoeken en
geen naastenliefde kennen, bewerken hun eigen en der wereld blijvende
ellende en verlatenheid". Het wezen van Shelley's kunst is in overeenstemming met de verheerlijking van het gevoel der romantici; los van zijn tijd
is hij niet, zoo min als iemand dit zijn kan, maar het troebele van de sentimentaliteit heeft hij gelouterd tot een blinkende zuiverheid. Hoe is hij zich
zijn kracht bewust, waar hij zich als in The Cloud vereenzelvigt met de wolken, hoog zwevend boven de kleinheid bier beneden, telkens van vorm
veranderend en schijnbaar stervend, als zij zich oplossen in regen, maar
nochtans onvergankelijk. Hoe jubelt hij met den leeuwerik, die zich verheft
boven het lage aardsche en in het reine blauw des hemels zijn liederen zingt.
Doch breeder nog wordt de wiekslag van zijn gevleugelden geest, als hem
de wereld der Oudheid opengaat ; zijn verheven Prometheus unbound, geinspireerd door de studie der Grieksche tragici, van Aischylos vooral, legt
er een schitterend getuigenis van af. Keats en Shelley, zoowel als Goethe
en Schiller, wortelen in de romantiek van hun tijd, maar zij verheffen zich
boven het gewone peil door de rustige kracht en de harmonie van hun werk,
welke een erfdeel zijn van het oude Hellas.
Een kenmerkende trek van de romantiek, verband houdende met de gevoelsverheerlijking van het geheele tijdvak is ook de herlevende zin voor
het religieuze. Tegenover de verstandelijkheid van het rationalisme voerende
Of tot ongeloof, of tot een intellectueel moraliseerend deisme, zien we de
Christelijke idee sterker en sterker worden. En in een tijd die dweepte met
de teruggevonden Middeleeuwen toen de alleen-zaligmakende Kerk nog de
eenige was, kon het wel niet anders, of dit moest leiden tot een verheerlijken
van den geest van het Katholicisme. In de liederen, romancen en balladen,
zoowel als in de romans en drama's van den romantischen tijd treft ons
telkens weer het Katholieke karakter der vrome uitingen. Talrijk zijn de
bekeerlingen, die in den schoot der moederkerk zijn teruggekeerd, en die
niet nagelaten hebben, in hun gedichten het beeld der zuivere Moedermaagd
met een nieuwen stralenkrans te omgeven, maar ook het werk van niet
Katholieken als Schiller 1) en Heine ademt meermalen een aan het Roomsche
geloof geenszins vijandigen geest. Wel heeft de laatste in zijn Romantische
Schule zich minachtend over de Katholieke dwepers uitgelaten, maar dit
neemt niet weg, dat hij als dichter zijns ondanks de bekoring der middeleeuwsche vroomheid evenzeer ondervonden heeft als velen zijner tijdgenooten. We hebben vroeger gezien, hoe in de 14de en 15de eeuw het gods.) Bijvoorbeeld in Die Jung frau von Orleans en Maria Stuart.
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dienstig gevoel onder den invloed stond van de tot askese voerende mystiek.
Jets dergelij ks merken we op aan het einde der 18de eeuw en in het begin
der 19de. Niet dat toen de askese opnieuw verheerlijkt werd, maar wel krijgt
het geloof bij velen een mystiek karakter. Bij niemand is dit zoo sterk, als
bij den jong gestorven dichter Friedrich von Hardenberg, meer bekend
onder zijn schrijversnaam Novalis (1772-1801). Na den dood van zijn
geliefde, die nog bijna een kind hem ontviel, zoekt en vindt hij den troost
in zich zelven; hij leidt een leven van inkeer en bespiegeling; het mystieke
gevoel, het bewustzijn van het een worden met God, beheerscht hem geheel;
in den droom aanschouwt hij de aardsche geliefde, maar zij wordt voor hem
de Heilige Maagd, tot wie hij biddend opziet, die hij dienen wil, zoolang
zijn aardsche pelgtimstocht zal duren, waarna hij met Haar, die de Goddelijke Liefde zelve is, in de hoogste liefde zal vereenigd worden. De duisternis
van den nacht bekoort hem meer dan het helle licht der dagen, immers zij
is hem het beeld van lien anderen nacht, den dood, waarnaar hij smacht,
omdat uit hem het ware licht zal opgaan.

Hinunter zu der siiszen Braut,
Zu Jesus, dem Geliebten!
Getrost! die Abenddammrung graut
Den Liebenden, Betriibten.
Ein Traum bricht unsre Banden los,
Und senkt uns in des Vaters Schoss.
De Hymnen an die Nacht, waarvan bovenstaande strophe het slot vormt,
de Geistliche Lieder, waartoe het bekende Fenn ich Ihn nur babe behoort, de
Mari&limier en de onvoltooide roman Heinrich von Ofterdingen vormen het
belangrijkste van Novalis' dichterlijke nalatenschap. Zeer verschillend is er
over den vroeg gestorven mysticus geoordeeld, maar dat hij een echt dichter
is, wordt door niemand geloochend. Heine bijvoorbeeld, hoewel hij zijn
dichterschap erkent, is over hem niet goed to spreken. Hij vindt hem een
ziekelij ken, teeren dweper ! „Man liest sich die Schwindsucht aus seinen
Werken hinaus" is zijn oordeel en „mit seinen idealistischen Gebilden
schwebt er immer in der blauen Luft". De ware kunstenaar, meent Heine
en velen zeggen het hem na, moet altijd den vasten grond onder de voeten
houden. „Wie der Riese Antaus unbezwingbar stark blieb, wenn er met
dem Fusse die Mutter Erde beriihrte, und seine Kraft verlor, sobald ihn
Herkules in die Hobe hob, so ist auch der Dichter stark und gewaltig, so
lange er den Boden der Wirklichheid nicht verlasst, und er wird ohnmachtig,
sobal er schwarmerisch in der blauen Luft umherschwebt" 1). Daartegenover hebben anderen, vooral in den modernen tijd, beseffende de waarachtigheid van Novalis' ernst, zijn liefde voor de natuur en zijn innige
1

) Romantische Schule II. 4.
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vroomheid, dikwijls stijgend tot extatische verrukking, hem geprezen als
een van God begenadigde en als een der grootste dichters van het romantisch tijdperk.
Hebben we tot dusverre voor het schetsen van het karakter der romantiek
voornamelijk den blik gericht naar Engeland en Duitschland, ook Frankrijk
eischt onze aandacht, ook daar openbaarde zich de liefde voor de natuur
en de verheerlijking van het gevoel. Reeds in 1784 was Bernardin de SaintPierre begonnen met zijn Etudes de la nature, waarvan het vierde deel zijn
meesterwerk Paul et Virginie bevat, dat niet alleen in zijn vaderland, maar
ook in den vreemde talrijke bewonderaars vond en meermalen vertaAld is.
In Frankrijk vooral, algemeener nog dan elders, leidde de gevoelskunst tot
een herleving van den zin voor het religieuze, tot een naar het mystieke
neigende verheerlijking van den geest van het Katholicisme. Vreemd is dit
niet, want in den rationalistischen tijd en in de stormen der revolutie waren
daar de aanvallen op den godsdienst het vinnigst geweest, waardoor de
reactie zich ook daar het sterkst liet gelden. In 1802 reeds verscheen Chateaubriands Le genie du Christianisme, een kenmerkende lifting van de godsdienstig voelende romantiek, maar het is vooral Lamartine (1790-1869) geweest, die als de ziel der godsdienstige herleving te beschouwen is. Zijn
Des destinies de la Poisie (1834) is een manifest, een uitdaging, geslingerd
in het gelaat der dorre verstandsvereerders, der belijders van het zieldoodende materialisme. Die eigengerechtigde aanbidders van de Rede meenden
alles te kunnen doorgronden met de hulp van het zoekende verstand ; zij
kenden den loop der werelden door de eeuwige ruimte, maar zij kenden
niet hun eigen weg op aarde, waarop de Eeuwige Voorzienigheid hen leidt.
„ Jete loin de la vue des rivages sur l'immensite des mers, le pilote peut
prendre hauteur. et marquer avec le compas la ligne du globe qu'il traverse
ou qu'il suit ; l'esprit humain ne le peut pas ; it n'a rien hors de soi-meme
a quoi it puisse mesurer sa marche, et toutes les fois qu'il dit Je suis ici, je
vais la, j'avance, je recule, je m'arrete, it se trouve qu'il s'est trompe... Dieu
seul connait le but et la route, l'homme ne sait rien; faux prophete, it
prophetise a tout hasard, et quand les choses futures eclosent au rebours de
ses previsions, it n'est plus la pour recevoir le &mend de la destine, it est
couche dans sa nuit et dans son silence; it dort son sommeil, et d'autres
generations ecrivent sur . sa poussiere d'autres rives aussi vains, aussi fugitifs que les siens ! Religion, politique, philosophie, systemes, l'homme a
prononce sur tout, it s'est trompe sur tout; it a cru tout definitif, et tout
s'est modifie; tout immortel, et tout a peri; tout veritable, et tout a menu!"
Dwazen zijn zij, die meenen de raadselen te kunnen ontsluieren door redeneering en berekening, of wanen, de waarheid te zullen ontdekken met
telescoop of microscoop. Zij dooden het geloof in de harten, die zij van
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God vervreemden. En die dwaasheid verduisterde den geest van velen in
den tijd toen de dichter der Meditations poitiques ontwaakte tot zelfbewustzijn. „C'etait l'epoque de l'empire ; c'etait l'heure de l'incarnation de la philosophie materialiste du dix-huitieme siècle dans le gouvernement et dans les
moeurs. Tous ces hommes geometriques qui seuls avaient alors la parole et
qui nous ecrasaient, nous autres jeunes hommes, sous l'insolente tyrannie
de leur triomphe, croyaient avoir desseche pour toujours en nous ce qu'ils
etaient parvenus en effet a tuer en eux, toute la partie morale, divine, melodieuse de la pens& humaine. Rien ne peut peindre, a ceux qui ne l'ont pas
subie, l'orgueilleuse sterilite de cette époque. C'etait le sourire satanique d'un
genie* infernal quand it est parvenu a degrader une generation tout entiere,
a deraciner tout un enthousiasme national, a tuer une vertu dans le monde;
ces hommes avaient le meme sentiment de triomphante inpuissance dans le
coeur et sur les levres, quand ils nous disaient : „amour, philosophie, religion, enthousiasme, liberte, poesie; neant que tout cela I Calcul et force,
chiffre et sabre, tout est la. Nous ne croyons que ce qui ce prouve, nous ne
sentons que ce qui se touche; la poesie est morte avec le spiritualisme dont
elle etait née": et it disaient vrai, elle etait morte dans leurs 'Ames, morte
dans leurs intelligences, morte en eux et autour d'eux... Tout etait organise
contre la resurrection du sentiment moral et politique ; c'etait une ligue
universelle des etudes mathematiques contre la pens& et la poesie. Le chiffre
seul etait permis, honore, protégé, paye. Comme le chiffre ne raisonne pas,
comme c'est un merveilleux instrument passif de tyrannie qui ne demande
jamais a quoi on l'emploie, qui n'examine nullement si on le fait servir a
l'oppression , du genre humain ou a sa delivrance, au meurtre de l'esprit ou
a son emancipation, le chef militaire de cette époque ne voulait pas d'autre
missionnaire, pas d'autre seide, et ce seide le servait bien. Il n'y avait pas
une id& en Europe qui ne fat foul& sous son talon, pas une bouche qui
ne fin baillonnee par sa main de plomb. Depuis ce temps, j'abhorre le chiffre,
cette negation de toute pensee... Les mathematiques etaient les chaines de
la pens& humaine. Je respire; elles sont brisees !"
Voorzeker, er is overdrijving in deze woorden, maar zij zijn de hartstochtelijke ontboezeming van den gevoelsmensch, die zich heeft aangegord tot
den strijd voor de miskende rechten van de diepste aandoeningen des harten;
ze zijn de geestdriftige uitingen van den romanticus, van den belijder der
blijde boodschap van verbeelding en gevoel. Bezieling wil hij putten uit de
groote geesten van het verledene : den dichter van het boek Job, Homerus,
Vergilius, Tasso, Milton en Rousseau; maar hij dweept met Ossian, Paul et
Virginie en Werther. Bij het genieten dezer werken ontwaken gevoelens in
hem, die hij niet bij machte is to ontleden. „Ces impressions etaient-elles
joie ou tristesse, douleur ou souffrance? Je ne pourrais le dire, elle participaient de tous les sentimens a la fois. C'etait de l'amour et de la religion,
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des pressentimens de la vie future delicieux et tristes comme elle, des extases
et des decouragemens, des horizons de lumiere et des abimes de tenebres,
de la joie et des larmes, de l'avenir et du desespoir! C'etait la nature parlant
par ses mile voix au coeur encore vierge de l'homme; mais enfin, c'etait
de la poesie". Deze poezie wekt in hem zelf den drang tot scheppen, maar
niet alleen in hem; tal van jongeren gevoelen als hij en als de eeuw dertig
jaren oud is, heeft de jonge geestdrift het pleit gewonnen : „la poesie inonderait Paine de toute la jeunesse francaise; une foule de talens, d'un ordre
divers et nouveau, avait surge de cette terre morte et froide. La poesie n'etait
donc pas morte dans les 'Ames, comme on le disait dans ces annees de scepticisme et d'algebre, et puisqu'elle n'est pas morte a cette époque, elle ne meurt
jamais". En wat moet de herleefde poezie zich nu ten doel stellen? VOor
alles, naast het hooghouden van het ideaal, vervulle zij haar maatschappelijke
en religieuze roeping. „C'est elle qui plane sur la societe et qui la juge, et qui,
montrant a l'homme la vulgarite de son oeuvre, l'appelle sans cesse en avant,
en lui montrant du doigt des utopies, des republiques imaginaires, des cites
de Dieu, et lui souffle au coeur le courage de les atteindre". De kunst, als
een gave van God in het hart van den dichter gelegd, getuige van Hem, die
het begin en het einde aller dingen is. „Quelle que puisse etre la diversite
des impressions jetties par la nature dans mon ame, et par mon lame dans
mes vers, le fond en fut toujours un profond instinct de la Divinite dans
toutes choses ; une vive evidence, une intuition plus ou moires eclatante
de l'existence et de l'action de Dieu dans la creation materielle et dans
l'humanite pensante; une conviction ferme et inebranlable que Dieu
etait le dernier mot de tous, et que les philosophies, les religions, les
poesies n'etaient que des manifestations plus ou moires completes de nos
rapports avec l'Etre infini; des echelons plus on moires sublimes pour
nous approcher successivement de celui qui est! Les religions sont la
poesie de l'ame".
Onder de menigte van jonge talenten, die naar Lamartine's woorden uit
de doode en koude aarde waren ontsproten, verdient om de geestelijke verwantschap met den dichter der Meditations en van Jocelyn in het bijzonder
vermeld te worden Alfred de Musset. Aanvankelijk bewonderend navolger
van Byron, als in zijn lyrisch-episch gedicht Namouna, krijgt zijn werk door
eigen droeve levenservaringen en door den invloed van Lamartine weldra
een geheel ander karakter. In zijn roman La confession d'un enfant de siecle
(1835) benevens in gedichten als Les nuits I), Lettre a Lamartine en Espoir
en Dieu worden we getroffen door de zedelijke reinheid der gedachten, de
diepte van het gevoel en de innige vroomheid van hun maker.
1) Van deze is La nuit de Mai vooral te onzent bekend geworden door de vertalingen van Helene Swarth en van Jac. van Looy.
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Luid en doordringend hebben de stemmen van Lamartine en anderen
geklonken ; in Frankrijk is de romantiek het rumoerigst geweest en de
Fransche invloed wordt na 1830 dan ook voortdurend sterker. Niet het
minst blijkt dit op het gebied van den historischen roman en het drama,
vooral door het optreden van Victor Hugo (1802-1885).
Van Franschen oorsprong is de historische roman echter niet ; zijn geestelijke vader is Walter Scott. Liefde voor het verledene, vooral voor de
geschiedenis van het eigen land, heeft den dichter der historische balladen
ook gebracht tot uitvoerige schilderingen der vroegere tijden in den vorm
van breed opgezette romans. Zijn eersteling op dit gebied is Waverly, begonnen in 1805, uitgegeven in 1814. Daarna volgden — we noemen slechts
enkele der bekendste — Guy Mannering, The heart of Mid-Lothian, The Bride
of Lammermoor, Ivanhoe, Kenilworth, Quentin Durward, e. a. die algemeene bekendheid verwierven, den roem van hun schepper over heel Europa verbreidden en allerwegen werden vertaald en nagevolgd. Scott's verdiensten
in dit genre zijn dan ook niet gering ; de plastische en levendige schildering
van het historische milieu, de juiste karakterteekening en de onderhoudende
verteltrant getuigen van Sir Walters ongewone kunstenaarsgaven.
Bij de jonge Fransche romantici genoot Scott echter geen onverdeelde
bewondering ; hij was hun te eenvoudig, te nuchter, kortom, hij had te
weinig van wat z# in den dichter verlangden vlammende geestdrift en
stoute verbeelding. Victor Hugo, hun hoofd en leider, schreef in 1831 een
historischen roman van een geheel ander karakter, n.l. de Notre Dame de
Paris, een heldendicht in proza, waarvan de Parijsche Kathedraal, als een
in steen gehouwen symbool van den geest der tijden, het middelpunt is.
Kleur, hartstocht en fantasie kenmerken den roman in hooge mate, in bonte
verscheidenheid trekken ons de beelden uit het verledene voorbij, spannend
zijn de verwikkelingen, en sterk „romantisch" de situaties, maar levenswaar
zijn de personen allerminst; 't zijn meer typen dan levende menschen, meer
duivels en engelen dan gewone aardsche stervelingen en in hun boosheid
of adeldom van karakter enkel figuren naar bepaalde modellen geknipt, al
te duidelijk getuigende van de sympathieen of antipathieen van hun schepper. Romantisch in dezen zin zijn ook de romans van Alexandre Dumas pere,
als Les trois mousquetaires, Le comte de Monte-Christo, Le chevalier de Maisonrouge, e. a., toen ter tijd verslonden door een bewonderende schare van
lezers, maar nu bijna berucht om hun romantische onnatuurlijkheid, hun
afgrijzen verwekkende voorvallen en hun onmenschkundige tegenstelling
van goed en kwaad.
't Zelfde als bij den historischen roman zien we in de Fransche dramatische
poezie van den romantischen tijd. Ook bier is Hugo de voorganger. In 1827
verscheen zijn Cromwell, een echt boekdrama, want op te voeren is het niet.
Merkwaardig is vooral de voorrede, een luidruchtig manifest, een dichter-
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lijke geloofsbelijdenis van den schrijver en zijn geestverwanten. Het drama
acht hij voor den modernen tijd den hoogsten vorm der poezie. Drie tijdperken wil hij in den ontwikkelingsgang der menschheid onderscheiden :
les temps primitifs, les temps antiques et les temps modernes, en elk van
deze heeft zijn eigen karakter, dat in de poezie Bier tijden tot uiting komt.
„La poesie a trois ages, dont chacun correspond a une époque de la societe
l'ode, l'epopee, le drame. Les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont epiques, les temps modernes sont dramatiques. L'ode chante
l'eternite, l'epopee solennise l'histoire, le drame peint la vie. Le caractere
de la premiere poesie est la naivete, le caractere de la seconde est la simplicite,
le caractere de la troisieme la verite. Les personnages de l'ode sont des
colosses : Adam, Cain, Noe; ceux de l'epopee sont de geants; Achille, Atree,
Oreste; ceux du drame sont des hommes : Hamlet, Macbeth, Othello. L'ode
vit de l'ideal, l'epopee du grandiose, le drame du reel. Enfin, cette triple
poesie decoule de trois grandes sources : la Bible, Homere, Shakspeare".
Het drama moet dus het leven beelden, zooals het is; waarheid zij voor den
dramaticus het hoogste doel. En waar in het leven het leelijke staat naast
het schoone, het reine naast het bezoedelde, het verhevene naast het belachelijke, zij dit ook zoo in het drama. Vrijheid verlangt hij daarom voor
zijn kunst; vrij en stelselloos als de natuur zij ook het kunstgenre dat haar
weerspiegelen moet. Geen systemen wil hij erkennen : „nous ne batissons
pas ici de systemes, parce que Dieu nous garde des systemes". In het onverwachte, in de tegenstelling vooral, ziet hij het kenmerkende van de natuur
en van het leven ; des dichters taak zij, die contrasten aan te durven en de
dissonnanten op te lossen tot harmonische accoorden. Het gebaar van Hugo
is dat van den geboeide, die de ketens van zich werpt en nu juicht om zijn
herkregen vrijheid. Zich kunstenaar voelend, eischt hij het recht op van
den kunstenaar : zich zelf te zijn. Hij en zijn geestverwanten haten den
dwang, de regelmaat, de doode leer en de verouderde tradities; zij willen de
kunst dienen om haar zelve; door de benepen verhoudingen van de burgermaatschappij voelen zij zich belemmerd en met een houding van meerderheid zien ze neer op de massa, boven welke ze zich als aristocraten naar den
geest verheven weten 1). Stellen we nu echter de vraag, of wat Hugo en zijn
medestanders met name op het gebied van het drama geschapen hebben,
kunstwerk van blijvende waarde is gebleken, dan kan het antwoord niet
zonder meer bevestigend zijn.
In overeenstemming met hun rumoerig optreden is het wel, en overtuiging it er genoeg in; het leven uit te beelden zooals het is, dat hebben
ze echter niet gekund. Evenals in de romans zijn de dramatis personae geen
1) L'histoire se repte ;
in den renaissance-tijd hebben we hetzelfde gevoel van
eigenwaarde kunnen constateeren en bij de „tachtigers" treft het ons opnieqw,
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menschen, maar naar bepaalde modellen geknipte figuren. En tegenstellingen? Die zijn er genoeg, doch het zijn de krasse tegenstellingen van wit
en zwart, zonder overgangstinten; aan de eene zijde vlekkelooze deugd,
reinheid en adel van ziel, en liefst juist daar, waar men ze niet verwacht
zou hebben; aan den anderen kant de diepste zedelijke verdorvenheid, de
zwartste ondeugden, en het meest gewetenlooze egoism; juist waar het
anders behoorde te zijn. „Les forcats sublimes, les paresseux de genie, les
empoisonneuses angeliques, les monstres inspires de Dieu, les comediens
sinceres, les courtisanes vertueuses, Jes saltimbanques metaphysiciens, les
adulteres fideles ne forment qu'une moitie, la moitie sympathique, de Phumanite selon le romantisme. L'autre moitie, la mechante, est fabriquee par
le meme procede intellectuel, sous la suggestion du meme instinct de revolution. Elle comprend tous les detenteurs ou representants d'une partie
d'autorite ou de discipline quelconque, politique, religieuse, morale ou intellectuelle, rois, ministres, pretres, juges, soldats, gendarmes, mans et critiques. Il est extremement rare que la psychologie romantique n'associe pas
ces qualites et ces fonctions a l'infamie, a la perversite, a la corruption,
a la cupidite, a la stupidite, tout au moins a une basse mediocrite. Le mars,
dans les romans de George Sand, est necessairement une brute tyrannique
ou un benet. Les juges dans le theatre et le roman de Victor Hugo, sont
ou d'hypocrites paillards, ou de sinistres tortionnaires, ou de serviles ministres des vengeances ecclesiastiques et royales ou des tetes de bois. Ses rois,
Louis XI, Francois Ier, Ferdinand le Catholique, Louis XIII, Louis XIV,
Henri IV lui-meme (dans la Pith' supreme) sont des hyenes, des pores, des
tigres ou des degeneres, non pas a titre individuel, mais pour ainsi dire, par
definition, en tant que rois" 1). De stelling van Hugo : „het drama moet het
leven beelden, en daarom zij waarheid des tooneelschrijvers hoogste doel",
is door de Fransche romantici zelve geenszins in practijk gebracht. Geen
beeld van het leven teekenen zij, maar een drogbeeld; geen menschen voeren
zij ten tooneele, maar poppen, gekleed in reine of bezoedelde gewaden, al
naar gelang de dichter ze voor wil stellen als toonbeelden van braafheid of
slechtheid. Dit wijst op een te kort aan menschenkennis, op een gebrek aan
psychologisch inzicht, maar het getuigt óók nog van iets anders. We hebben
vroeger gezegd, dat de uit verzet gegroeide romantiek altijd iets buitensporigs heeft behouden en dat veel romantics iets in zich hebben van den
dweper of den hemelbestormer. Nergens blijkt dit zoo sterk als in de Fransche romantiek van het midden der 19de eeuw. De eenzijdige weergeving
toch van den mensch en van de maatschappij zoowel in historische werken
als in schilderingen van den eigen tijd is voor een groot deel, zoo niet geheel,

1

) Pierre Lasserre : Le romantisrne franfais. 6de edition 1916, p. 215.
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te verklaren uit hun weerzin tegen het alledaagsche, het aan regelen gebondene. Zij haten de traditioneele deugd, de conventioneele maatschappelijke orde, kortom den bourgeois. „La falsification romantique est essentiellement tendancieuse", zegt Lasserre terecht; „les caracteres romantiques
sont composes comme ils le sont pour demontrer la these antisociale" 1).
Zeker, anti-sociaal, ja zelfs revolutionair is de romantiek in Frankrijk; echter
niet politiek, maar maatschappelijk; zij werpt de algemeen gangbare moraal
den handschoen toe en pleit voor de misdeelden, voor de verworpenen,
voor de aan verachting prijsgegevenen, zij het de slovende zwoeger, de
misdadiger, of de gevallen vrouw. Werken als La dame aux camilias van
Alex. Dumas fils, Les miserable!, Les travailleurs de la mer van Hugo, en meer
andere, zijn teekenend voor den tijd van hun ontstaan. Zoo is het tendentieuse in de schildering van mensch en maatschappij een gevolg van het
meevoelen met de sociale nooden; zoo spreekt daarin de geest van den tijd.
Idealisten zijn de Fransche romantici geweest welke revolutionairen zijn
het niet? — wier werk verband houdt met de in de 19de eeuw sterker en
sterker wordende sociaal-democratische idee, het droombeeld van een toekomststaat, waarin een hoogere moraal zal heerschen dan die van de bourgeois-maatschappij der bezittende klasse. De geestelijke verwantschap van
het werk der romantici met de ideeen der in die dagen in Frankrijk levende
apostelen van het socialisme als Louis Blanc en Proudhon, is niet te loochenen. Niet dat zij socialisten -waren, maar de wijze waarop zij de maatschappij
hebben geteekend, zooals zij, geleid door hun sterke sympathieen en antipathieen, deze zagen, kon niet anders dan de . verbreiding der sociaaldemocratische theorieen bevorderen. En in Frankrijk niet alleen woei die
revolutionaire wind; overal in Europa begon het te gisten, in Italie, Spanje,
en niet het minst ook in Duitschland. Daar was een schare van dichters —
Heine, Gutzkow, Borne en meer anderen — die gloeiden voor de vrijheid
en heftig toornden tegen alle tyrannie, maatschappelijke, geestelijke of politieke. Ze zijn uitgebannen en vervolgd en hun invloed is gebroken door
de ijzeren vuist van het despotisme, dat terecht beducht was voor den fellen
gloed van hun brandenden hartstocht, maar luid hebben niettemin hun
stemmen geklonken en menigeen wakker geroepen tot den strijd voor de
nieuwe gedachten. Hoor b.v. de laaiende geestdrift in Das Lied vom Hasse
van Georg Herwegh, „die eiserne Lerche" zooals Heine hem noemt :
Wohlauf, wohlaufl fiber Berg and Flusz
Dem Morgenrot entgegen!
Dem treuen Weib. den letzten Kusz,
Und dann — zum treuen Degen I
1

) Lasserre, Le romantisrne, etc. p. 197.
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Bis unsre Hand in Asche stiebt,
Soli sie vom Schwert nicht lassen:
Wir haben lang' genug geliebt
Und wollen endlich hassen.
Een brandstapel wil hij bouwen van het dorre hout, dat overal voor het
grijpen ligt, en lien ontsteken met de fakkel van zijn haat, om de tyrannie in
viammen te doen opgaan. Dat klinkt als revolutie en die geest van opstand,
die drang naar vrijheid, hij is van den aanvang af een der karakteristiekste
trekken van de romantiek geweest, die allengs heeft gevoerd tot een verlangen naar hervorming van de zieke maatschappij.
In de voorgaande bladzijden hebben we aangetoond, hoe het werk der
romantici, vooral in Frankrijk, meer en meer een sociaal karakter had gekregen en als gevolg daar van zich ten doel ging stellen, het leven uit te
beelden. Als men den groei der beweging van den tijd harer geboorte af
gevolgd heeft, blijkt dit niet meer dan natuurlijk; het ligt geheel in de lijn
der ontwikkeling van de romantische ideeen. Of is niet, om maar enkele
feiten aan te stippen, reeds veel in het werk van Shelley sociaal-tendentieus?
Was niet Schillers vrijheidsvereering gegroeid uit verzet tegen den dwang
der maatschappij, tegen „das ganz Gemeine, das ewig Gestrige, das immer
war and immer wiederkehrt und morgen gilt, weil's heute hat gegolten?"
En Goethe's Gotz? En het werk der Stiirmer und Dranger? En is ook niet
de Werther de kreet van pijn van een gevoelige ziel, gewond door de hartelooze gemeenschap ? Ja, spreken zelfs niet in de burgerlijke romans en
drama's der 18de eeuw de maatschappelijke tendenzen? Gaven ook die niet
reeds een beeld van het leven, maar gekleurd door het gevoel van den
schrijver ? Aanvankelijk uitte zich de' weerzin tegen de maatschappelijke
orde, de vrees voor de koude werkelijkheid en de hardheid van het leven in
droeve klaagtonen en was de sentimentaliteit de sterkst sprekende karaktertrek der dichterlijke levensbeelden. Teere gemoederen konden den last niet
dragen en bezweken, na hun smart te hebben uitgeschreid. Anderen echter,
niet minder gevoelig, maar krachtiger van natuur, zagen met een glimlach,
een bitteren glimlach vaak, het leven aan, en droegen het getroost in het
besef van een onaantastbare hoogheid van geest, die hen in staat stelde, de
dingen eenvoudig te nemen, zooals ze zijn, daar er toch niets aan te veranderen valt. Dat waren de humoristen.
Humor is een Latijnsch woord met de beteekenis van vocht. In oude
tijden meenden de doktoren, dat niet alleen de gezondheid van den mensch,
maar vooral ook zijn geestelijk evenwicht afhankelijk was van de juiste verhouding der vochten in het lichaam. Zoo kreeg het woord de beteekenis
van gemoedsstemming, welke wij in onze taal nog aan „humeur" hechten.
In het Engelsch duidt men er meer een grillige gemoedsstemming mee aan,
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wat wij ook wel doen als we spreken van een humeurig mensch. Daar ontwikkelde zich de beteekenis van humor tot die van grilligheid, luim, meer
in het bijzonder echter van goede luim en vooral sedert het einde der 18de
eeuw werd het de gangbare aanduiding voor den hoogsten vorm van het
komische. In het algemeen wordt een komische indruk veroorzaakt door
een tegenstelling, maar niet alle tegenstellingen hebben op ons dezelfde uitwerking. We lachen b.v. om iets, dat we dwaas vinden; de tegenstelling,
bij voorkeur de onverwachte tegenstelling, tusschen wat we zien gebeuren
en wat we verwacht hadden, wekt onze vroolijkheid. Maakt b.v. een deftig
gekleed heer, voortschrijdende in het voile besef van zijn waardigheid,
plotseling een buiteling, dan lachen we : de dwaze tegenstelling doet haar
uitwerking. Zoo vinden we ook een gierigaard, een bluffer, een parvenu,
een huichelaar, dwaze, belachelijke menschen, wijl ons verstand het ijdele
inziet van hun schraapzucht, grootdoenerij of verkrachting van de waarheid.
Vandaar dat het gewilde typen zijn voor den blijspeldichter. De dwaasheid
moet echter onschadelijk zijn, of ten minste zoo voorgesteld worden. Het
streven van den eerzuchtige die naar de wereldheerschappij tracht, kan ons
verstand onmogelijk en dus dwaas achten, maar toch zal Napoleon nooit
een komische figuur worden; de gevolgen van wat wij als zijn dwaasheid
beschouwen, zijn daarvoor te ernstig. Zoo zal ook onze lach veranderen in
medelijden, als het blijkt, dat de gestruikelde deftige mijnheer een been heeft
gebroken ; en wanneer de kunstenaar die den vrek of den huichelaar uitbeeldt, den vollen nadruk legt op het ongeluk dat voor den geestelijk zieke
zelf of voor anderen voortspruit uit zijn karakter-gebrek, wordt de komische
figuur of tragisch, of hij wordt prijsgegeven aan onze verachting. Het
komische ligt dus enkel in de wijze van voorstelling; op zich zelf beschouwd
is niets komisch, het hangt er enkel van af, hoe we de dingen zien.
Als een bijzondere uiting van het komische is ook de humor het gevolg
van een tegenstelling, maar er is verschil. Richt zich de comicus voornamelijk tot ons gezond verstand en ons voorstellingsvermogen, de humorist
spreekt tot het gemoed. Hij gevoelt het conflict tusschen wat de werkelijkheid te aanschouwen geeft en wat het hart als edel, rein en schoon erkent.
Hij ziet het leven met al zijn tegenstellingen : het reine naast het bezoedelde,
het verhevene naast het belachelijke, het groote wordt omlaag gehaald, het
blinkende bevuild. Het besef van de nietigheid van den mensch als speelbal
van het lot, zwak tegenover den wil der hoogere machten die zijn levensloop
bestemmen, — het noodlot, de goden, de Godheid, onze hartstochten, de
causaliteitswet, of hoe men ze noemen moge brengt den tragicus tot zijn
grootsche scheppingen, die ons naar Vondels woord „in 't Hein begrijp al
's menschen ijdelheid toonen". Ook de humorist erkent dit alles en hij gevoelt het in al zijn bitterheid, doch hij is als Demokritos, die om de menschelijke ijdelheid lachte, terwijl ze Herakleitos tranen deed vergieten. Met
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een glimlach ziet hij het droeve spel des levens aan, maar het is de schrille
lach van het beleedigde gemoed. Zoo is dus de humor gelijkelijk verwant
aan het sentimenteele en aan het tragische en in de hooge tragedie evenzeer
op zijn plaats als in de schildering van het dagelijksch leven. Deze uiting
van den humor, de bittere humor, die door de tegenstelling de werking van
het tragische nog verhoogt, treft ons in de woorden van den nar tot Koning
Lear in den stormnacht, in de figuur van den dronken portier in Macbeth
en in de kerkhofscene in Hamlet. Zij maakt den indruk van „den polichinel
op den nek van den wijsgeer", zooals Multatuli zegt, die in zijn Max Havelaar een werk heeft geschapen, waarin het tragische even sterk treft als het
humoristische. Dat „de Havelaars bespat worden met de modder van
Slijmeringen en Droogstoppels" is tegelijk de tragiek en de vlijmende
humor van het leven. Niet altijd echter heeft de humor dit karakter van
bitterheid; meestal is zij zachtaardig en teen aandoenlijk, de uiting van „een
rijken geest vol scherts en ingehouden tranen" 1), en deze soort van humor
komt in het begin van den romantischen tijd, in de dagen van het sendmenteele, het meest tot uiting. In Engeland het eerst en het sterkst, o. a.
in Lawrence Sterne's (1732-1768) Tristram Shandy, maar vooral in zijn
Sentimental Journey through France and Italy by Mr. Yorick, van welk laatste
werk Jacob Geel een uitstekende vertaling geleverd heeft. Yorick gevoelt
den ernst van het leven, doch klagen doet hij niet; zijn gevoelig hart is
vervuld van menschenliefde, en onverstoorbaar is zijn goede luim. Teekenend voor de stemming van den schrijver is b.v. de volgende aanhaling :
„Hemel! riep ik, — toen ik de stadsklok vier uren hoorde slaan en mij
herinnerde dat ik niet langer dan een enkel uur te Calais geweest was —
welk een drom van lotgevallen kan de kleine spanne des levens niet omvatten, bij hem wiens hart in alles belang stelt, die oogen heeft om te zien
wat tijd en toeval hem onophoudelijk op zijne rondwandeling aanbieden,
en niets varen last waar hij bescheiden de hand op leggen mag. — Zoo het
eerie niets oplevert, dan iets anders — onverschillig — het is eene proeve
op de menschelijke natuur. Ik beklaag den man die van Dan naar Berseba
reizen kan, en uitroepen „het is alles woest" — en zoo is het, en zoo is de
geheele wereld voor hem die de vruchten die zij hem aanbiedt niet aankweeken wil. Ik verklaar, riep ik, de handen welgemoed zamenslaande, dat
ik zelfs in eene woestijn iets vinden zou om mijne genegenheid op te wekken
— zoo ik niet anders kon, zou ik ze op een welriekend mirtenboompje
vestigen, of een treurigen cipres zoeken, om er mij aan te hechten ik zou
hunne schaduw begroeten, en ze vriendelijk danken voor hunne bescherming — ik zou er mijn naam op snijden, en zweren dat zij de beminnelijkste
boomen der woestijn waren; en zoo hunne bladeren verdorden, zou ik mij
1

) De Genestet in de leekedichtjes.
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zelven leeren tretirig te zijn -- en zoo zij vroolijk bloeiden zou ik met hen
vroolijk zijn. — De geleerde Smelfungus reisde van Bologne naar Parijs —
van Parijs naar Rome — en zoo verder — maar hij ging zwartgallig en met
geelzucht op reis, en ieder voorwerp dat hij voorbijging was verkleurd en
verdraaid. — Hij schreef er een verslag van, maar het was niets dan een
verslag van zijn nare gewaarwordingen. Ik heb Smelfungus in het groote
portaal van het Pantheon ontmoet, waar hij juist uitkwam. Het is niets meer
dan een vreeselijk groote Cockpit.), zei hij. — Ik wenschte dat gij het nog
even goed met de Venus de Medicis gemaakt hadt, antwoordde ik hem —
want door Florence trekkende, had ik vernomen dat hij de godin op het
lijf gevallen was, en ze nog erger uitgemaakt had dan of het eene openbare
ligtekooi was ; en dat zonder de minste aanleiding van de wereld. Ik liep
nog eens tegen Smelfungus aan, op zijne terugreis te Turijn. Hij had een
treurig verhaal van akelige gebeurtenissen, waarin hij sprak van „afgrijselijke voorvallen te land en te water"; en van Kanibalen die elkander opvreten; van Anthropophagi hij was levend gevild, en beduiveld en erger
behandeld dan St. Bartholomeus in iedere herberg waar hij aangekomen
was. — Ik zal het aan de gansche wereld vertellen, zei Smelfungus. Zeg
het never aan uwen dokter, zeide ik. — Mundungus, een man van een onmetelijk fortuin, maakte den ganschen toer, reizende van Rome naar Napels
— van Napels naar Venetie — van Venetie naar Weenen — naar Dresden,
naar Berlijn — zonder dat hij van eerie enkele hartelijke kennismaking, of
van een aardig voorval wist te vertellen; maar hij had regt toe regt aan gereisd, zonder links of regts te zien; hij was bang dat liefde of medelijden
hem van zijnen weg zouden afbrengen. — Vrede zij met hen! zoo die te
vinden is ; maar de hemel zelf, zoo men daar met zulke luimen kan aanlanden,
zou gebrek aan voorwerpen hebben om vrede te geven — alle vriendelijke
geesten, zwevende op vleugelen der liefde, zouden hun tegemoet komen
en hen verwelkomen — de zielen van Smelfungus en Mundungus zouden
gedurig niets dan nieuwe vreugdeliederen hooren, nieuwe verrukkingen
der liefde en nieuwe gelukwenschingen over hun aller zaligheid. — Ik beklaag hen in mijn hart! Zij hebben geen vatbaarheid voor dit werk meegebragt; en al was het allerzaligste verblijf aan Smelfungus en Mundungus
toebedeeld, zij zouden nog zoo ver van het geluk of zijn, dat de zielen van
Smelfungus en Mundungus daar in alle eeuwigheid boete zouden doen" 2).
Zooals Yorick hier zich zelven teekent, zoo is de ware humorist; vol belangstelling voor wat het leven hem laat zien, het goede zoekende ook waar het
schaars te vinden is, niet morrende als Smelfungus of egoistisch onaandoenlijk als Mundungus zijn weg vervolgend, maar met liefde in het hart de
1) Een perk voor hanengevechten.
2) Vertaling van Jacob Geel.
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menschen beschouwend en hen en hun omstandigheden • waarnemend en
uitbeeldend met een gevoel van onaantastbare geestelijke meerderheid, dat
zich uit in schertsende woorden, waarin echter het meegevoel trilt. „De
Vertaler", zegt Geel in zijn voorrede, „heeft gemeend te bemerken, dat het
boek van Sterne luimig is — en nu hoort hij, dat anderen die het kennen,
dit ook gemerkt hebben. De vertaler heeft echter geen tijd gehad om een
lang voorberigt te schrijven over de luim of over het luimige, hoewel er veel
van te zeggen valt... Die het weten, de vertaler wenscht hun geluk, — die
het niet weten, doen best, zoo zij in Sterne zelven (vooral in het Engelsch,
indien zij kunnen) pogen op te merken, dat scherp vernuft, lummelige
onnoozelheid, bijtende scherts, teer gevoel, schalksche ondeugendheid en
gemoedelijke ernst een geheel kunnen worden, — maar het is een wijn, die
voorzigtig gesneden wordt. Indien zij het dan nog niet weten, raadt men
hen, zoodra de kantoorboeken gesloten zijn, naar — bed te gaan". Met deze
woorden is de geest van Sterne's Sentimental Journey uitstekend gekenschetst
en tevens die van den humor, zooals die in den romantischen tijd gecultiveerd wend en zooals die b.v. tot uiting komt in veel van het van geest
tintelend werk van Heine — o. a. in D. Buch Le Grand en de Reisebilder —
en Jean Paul.
Uitbeelding van het leven is wat Sterne zich ten doel stelde en alle humoristen na hem volgen in dezen zijn spoor. Naast de beide reeds genoemde
Duitschers verdienen om hun groote beteekenis twee Engelschen vermeld
te worden, n.l. Charles Dickens (1812-1870) en William Makepeace
Thackeray (1811-1863). Reeds in zijn Sketches by Bob waarin hij met rake
lijnen het bonte leven in de Engelsche hoofdstad teekende, toont de eerste
zich een scherp waarnemer en gevoelig humorist, maar het is vooral zijn
volgende werk, de Pickwick Papers (1836—'37), dat zijn naam in de geheele
beschaafde wereld beroemd heeft gemaakt. De plastische uitbeelding van
het volksleven, de geestige karakterteekening, de gemoedelijke ernst, maar
bovenal de tintelende humor geven aan dit boek een bekoring, waardoor
de jeugdige schrijver stormenderhand de harten zijner talrijke lezers heeft
veroverd. Geen zijner latere romans heeft den opgang der Pickwick-Papers
kunnen evenaren, hoe bekend ook werken als Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Martin Chuzzlewit, David Copperfield, Donabey and Son, en meer andere
geworden zijn en hoe kostelijk geteekende typen zij bevatten. Een kenmerkende trek van Dickens' werk is de moreele tendenz; zijn gevoelig hart
en zijn menschenliefde maakt hem tot den pleitbezorger der misdeelden,
tot een verdediger van de deugd en een bestrijder van het kwade in mensch
en maatschappij. Meermalen doet dit afbreuk aan de levenswaarheid der
karakters, waardoor de teekening wel eens lijdt aan romantische overdrijving
wezens als de monsterachtige Quilp en de huichelende Pecksniff
zijn eigenlijk meer duivels dan menschen
maar we vergeven dit den
,

THACKERAY, STENDHAL, DE BAT...AC

177

moralist, die zich voor het overige een kunstenaar toont met buitengewone
kwaliteiten.
Moralist als Dickens is ook Thackeray, maar hij mist diens gemoedelijkheid en teer gevoel. Zijn humor is scherp en de zedenschildering wordt bij
hem tot bijtende satire als in de Snob Papers en in zijn hoofdwerk Vanity
Fair, een realistisch beeld der maatschappij van zijn tijd en een aanklacht
tegen het allesbeheerschende egoisme.
Teekening naar de werkelijkheid wordt in de 19de eeuw ook meer en
meer het doel der romanschrijvers in Frankrijk en wel op een andere manier
dan we b.v. bij Hugo en zijn geestverwanten hebben opgemerkt. Schilderden deze hun tafereelen met felle kleuren en zochten zij hun kracht in krasse
tegenstellingen en romantische situaties ; gaven zij dus, gedreven door hun
geestdrift en hun sociaal-revolutionaire ideeen, een beurtelings bekorend
of afschrikwekkend beeld van een slechts in hun fantasie bestaande wereld,
anderen streefden naar meer objectiviteit. Zij wilden de menschen en de
toestanden teekenen, zooals ze in werkelijkheid waren; hun werk is het
product van onbevooroordeelde waarneming. Zoo iemand is b.v. reeds
Henri Beyle, meer bekend onder zijn schuilnaam Stendhal (1783-1842). Als
Lamartine bestreed hij in een vlugschrift het veldwinnende materialisme en
als Hugo toonde hij zich in zijn Racine et Shakspere een bewonderaar van
den grooten Engelschen tragicus, en is hij dus een echt kind van den
romantischen tijd, maar zijn beteekenis ontleent hij aan zijn zielkundige
maatschappelijke romans, als Rouge et Noir en La chartreuse de Parme. „Observateur du coeur humain" noemt hij zich zelf en erkent daarmede de studie
van den mensch als het hoogste doel van den het leven beeldenden kunstenaar.
Waarnemer in de eerste plaats is ook Honore de Balzac (1799-1850),
want al heeft hij in Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800 een historischen
roman geleverd in den trant van Walter Scott, zijn beteekenis ontleent hij
aan zijn realistisch-psychologische werken, die hij, nadat verschillende eerst
in afzonderlijke uitgaven verschenen waren, tot een groot geheel verbond
onder den titel La comedie humaine. In de zes afdeelingen Scenes de la vie _pride,
Scenes de la vie de province, Scenes de la vie parisienne, Scenes de la vie _politique,.
Scenes de la vie militaire en Scenes de la vie de campagne, teekent hij met den
hartstocht van den waarheidszoeker, en zonder opzettelijke moreele of welke
andere tendenzen ook, het leven van zijn tijd. Maar desondanks ligt er in
zijn werk wel degelijk een zedelijke bedoeling — en in welk werk van
iederen waarlijk grooten kunstenaar ligt die niet? namelijk het onmeedoogend blootleggen van de gebreken eener samenleving, die genot en bezit
als hoogste ideaal vereerde.
Met Balzac zien we in Frankrijk de romankunst een richting uitgaan, die
weldra door talrijke volgelingen zou ingeslagen worden, n.l. die van het
Stroomingen en Gestalten. 12
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naturalisme. En dit kon niet anders : de naturalistische kunst is regelrecht
uit de romantische voortgekomen 1) ; zij is het logische gevolg van het
sociale karakter der romantiek en van haar critiek op de maatschappij, die
juist door haar verzet tegen de bestaande toestanden moest opwekken tot
waarneming en studie daarvan. Weldra wordt dit laatste het hoogste, ja,
het eenige doel der Fransche romanciers. Bij Balzac echter nog niet aldus.
Hooren we hoe Ferdinand Brunetiere het werk van den schrijver der
Comedie humaine karakteriseert en tegelijk den klemtoon legt op de overeenkomst en de tegenstelling met dat van de latere naturalisten. „Sans doute,
l'intention generale de son oeuvre est la waste ambition d'egaler le roman
de moeurs a la diversite de la vie moderne, sans doute encore, le procede
de composition, la fatigante accumulation du detail, la description sans treve,
la pretention technique font bien de lui l'ancetre de nos realistes modernes.
Mais it faut ajouter aussitot qu'il ne s'inspire de la realite que pour la transformer.
Il sail que Part n'est pas tout entier dans ?imitation servile; que pour le romancier
comme pour le peintre, ?etude nicessaire du modele vivant n'est qu'un moyen,
nullement un but; et, parce, qu'il le sait, it met dans les caracteres une logique,
et dans les developpements de la passion une suite que ni les caracteres ni
la passion ne sauraient avoir dans la vie reelle, contraries ou traverses qu'ils
sont par la faiblesse et l'irresolution naturelle des hommes, ou par les necessites quotidiennes de l'hypocrisie sociale" 2). In het door ons gecursiveerde
ligt het kenmerkende; voor naturalistische schrijvers als Gustave Flaubert,
Edmond de Goncourt, Guy de Maupassant, en bovenal Emile Zola, is gepassioneerde, temperamentvolle uitbeelding der werkelijkheid het hoogste
waarnaar zij streven. „Emile Zola's studeerkamer", zegt Busken Huet in
zijn bespreking van L'oeuvre, „is geen studeerkamer; zij is een atelier, waar
geposeerd wordt voor het naakt model. Zijn inktkoker is een palet; zijn
landschappen en zijn stadsgezichten zijn bladen uit het album van een schilder. Zijn litterarische theorie is de theorie van iemand, die voor de letteren
geen afzonderlijke roeping erkent. Zijne taal ontleent hare beste eigenschappen aan krachten, welke buiten het taalgebied liggen. Zijn geschreven
woorden zijn het eene oogenblik geluiden, het andere oogenblik een reuk
of een smaak. Nu zijn het licht-effecten, dan schaduwen, dan kleuren, dan
een wasem of een damp. De schrijver spreekt ook wel tot onzen geest of
ons gemoed, maar -c/o& alles tot onze zintuigen." De naturalist merkt op
wat zich aan hem voordoet, met scherpen blik; met meedoogenlooze juistheid ontleedt hij de karakters ; en de resultaten zijner waarneming en zijner
zielsanalyse tracht hij ons voor oogen to stellen door beelden en schilderende
1
Ook op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst; het naturalisme en het
impressionisme is op de romantiek gegrond.
■ 3) F. Brunedere, Le roman naturaliste. p. 7.
)
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woorden, welke beoogen zijn eigen impressie onmiddellijk op de lezers over
te brengen. Het impressionisme gaat met het naturalisme hand aan hand.
Begrijpelijk is het, dat het op de spits gedreven realisme bestrijding gevonden heeft — b.v. in het werk der symbolisten — maar even natuurlijk,
dat het in ruimen kring werd bewonderd en nagevolgd. Voor Duitschland
volsta de naam van Gerhard Hauptmann en in de meer en meer aan algemeene belangstelling winnende Russische letteren zijn mannen als Tolstoi
en Dostojewsky naturalisten van groote beteekenis. Kenmerkend voor hen,
zoowel als voor de genoemde Fransche schrijvers blijft het sociale karakter
hunner werken, een trek, die ook in de tooneelstukken van den genialen
Noorschen dramaticus Hendrik Ibsen even sterk spreekt, als de diepe psychologie en de moreele tendenz.
Aan het slot van het vorige hoofdstuk is de romantiek een zeer samengesteld cultuurverschijnsel genoemd. We hebben ons, om er een inzicht in
te geven, beperkt tot de hoofdzaken en wel alleen op het gebied der letterkunde en zijn ons ten voile bewust, dat niet alle uitingen zijn vermeld en
dat nog wel meer karakteristieke personen en werken naar voren gebracht
hadden kunnen worden. Op het terrein der beeldende kunsten hebben we
ons niet begeven, hoewel ieder zal beseffen, dat ook in de schilder- en
beeldhouwkunst de romantische ideeen met al haar gevolgen haar invloed
hebben doen gelden. Van de bouwkunst is hetzelfde te zeggen; in deze
blijkt b.v. de aansluiting aan de middeleeuwen zeer sterk in de restauratie
van ridderburchten en in de vaak karakterlooze nabootsing van middeleeuwsche modellen, vooral in Duitschland. De beroemde architekt en kunsthistoricus Violet-le-Duc, aan wien onder meer de herstellingen van de
Notre-Dame toevertrouwd zijn, heeft door zijn bouwwerken en geschriften
deze navolging in betere banen geleid door een juistere kennis van de
Gothiek te verspreiden en voornamelijk den nadruk te leggen op haar zuiver
construktief karakter, waardoor hij een wegwijzer voor modern bouwkundigen is geworden en een voorlooper van de nieuwe ideeen op architectonisch gebied. Kortom, de romantiek heeft zich doen gelden op elk terrein,
in het kunsthandwerk, in de versieringskunst, in den stijl der meubelen, ja
zelfs in de mode, vooral in de jaren volgende op het rumoerig optreden der
jonge romantici in Frankrijk na 1830. In den modernen tijd, te beginnen
met de laatste decennia der 19de eeuw, is er een kentering gekomen; men
heeft gebroken met de oude vormen en een ander krachtig geestelijk leven
openbaart zich allerwegen. De Europeesche cultuur is een nieuw tijdperk
ingetreden; welk dit is, moge de toekomst leeren.
Bij het schetsen van de ontwikkeling der denkbeelden van de romantiek
hebben we tot nog toe uitsluitend het oog gericht op het buitenland; nu
willen wij nagaan, welken weerklank van al die stemmen uit den vreemde
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vernomen werd binnen onze grenzen. Alvorens echter die vraag te beantwoorden, wenschen wij een opmerking te maken. Ons yolk is niet romantisch. Het dwepende gevoel, de matelooze bewondering, de vlammende
hartstocht, zij zijn in strijd met den Nederlandschen aard. Wij kunnen dit
alles — zoo het ten minste echt is — waardeeren in anderen, maar wat ons
zelven aangaat, komen we niet spoedig tot dergelijke, in ons oog buitensporige uitingen. Willen sommigen dit schimpend „nuchterheid" noemen,
wij hebben er vrede mee; dock hun gelieve te bedenken, dat de „roes" het
tegenovergestelde er van is, en dat deze als normale geestestoestand Loch
niet te verkiezen valt. Dezulken miskennen den grondtrek van ons karakter,
zoowel als van onze nationale kunst : de liefde voor de waarheid en voor de
realiteit, gepaard met de neiging tot hekeling en spot, die ons meer waarde
doet hechten aan de kern der dingen, dan aan den vaak blinkenden uiterlijken schijn. Men moge onzen volksaard gerust vergelijken bij het smeulende vuur van onze Hollandsche turven ; deze bewaren ten minste langen
tijd den gloed van binnen, waar andere hoogoplaaiende of fel gloeiende
brandstoffen veel spoediger verteren tot doode asch en sintels. Of wil men
een ander beeld : de Alpen met hun gletschers, watervallen en diepe ravijnen
doen ons een trotsche pracht bewonderen, die ons vervult met ontzag voor
de geweldige natuurkrachten welke hen deden ontstaan; maar ons Hollandsche landschap met zijn zee en duinen, zijn wijde velden, stille wateren en
immer wisselende wolkenluchten toont ons evenzeer een verheven schoonheid, al is het karakter ook geheel verschillend van dat der bergen.
Zoo is het ook in onze kunst. De Nederlanders, die naar Hoofts karakteristieke opmerking „zachtgangers in den aart" zijn, en pas in geestdrift ontgloeien, als het de hoogste belangen geldt, konden geen kunst scheppen naar
de idealen der romantic; zoo zij het trachtten, namen ze een pose aan en
verloochenden hun innigste wezen. „Oudheids zedig schoon", de klassieke
opvatting van bezonkenheid, harmonie en evenmaat, staat ons volkskarakter
nader dan het „bont vertoon" 1) der romantiek. Het beste wat wij in den
loop der eeuwen geschapen hebben, vertoont naast onzen zin voor het
realistische, deze eigenschappen : vooreerst de doeken en paneelen onzer
groote schilders — Rembrandt voor allen maar ook het werk der onbekende dichters van Beatrijs en Reinaert, dat van Bredero, Hooft, Vondel,
Wolff en Deken, Staring, Hildebrand, Potgieter, Perk, Kloos, Van Eeden,
Gorter, Boutens en meer anderen uit onzen eigen tijd. Deze overweging
verklare en rechtvaardige het bijna volstrekte gemis aan typisch romantisch
werk in onze literatuur.
De beweging is echter niet onopgemerkt aan ons voorbijgegaan; haar
invloed, — later ook haar louterende kracht — hebben wij wel degelijk
1) Staring's : Aan de Eenvoudigheid N. B. IV. (Zeven Eeuwen I).

HET SENTIMENTEELE IN NEDERLAND, PEITH

1 81

ondervonden. Daar is vooreerst de dwepende gevoelsverheerlijking van
den aanvang der romantische strooming. Rousseau moge b.v. door Van
Aiphen bestreden worden, anderen hebben hem vereerd, o. a. Betje Wolff,
die echter te Hollandsch practisch was om geheel met hem mee te gaan.
Het ziekelijk overgevoelige verder der Duitschers en Engelschen heeft bier
nooit goed kunnen tieren, doch enkele bewonderaars vond het wel. Op de
vertaling van Youngs Night-thoughts door Joannes Lublink is reeds gewezen en Klopstock's Oden, zoowel als Goethe's Werther vonden een
geestdriftig navolger in Rhijnvis Feith. Deze is onze sentimenteele dichter
bij uitnemendheid. Wat evenwel bij Goethe echt was en zelf doorleefd,
wordt bij hem napraten. Geen folterende zielestrijd heeft het kalme gemoed
van den braven patriottischen burgemeester van Zwolle geschokt; bij heeft
enkel het leed van Werther mooi gevonden en het nagebootst, waarbij bij
er tevens een sausje van brave Hollandsche moraal over gegoten. heeft.
Zijn romans Julia en Ferdinand en Constantia, overvloeiende van tranen en
vol verheven, edele en aandoenlijke gedachten over liefde, dood en eeuwigheid zijn eenvoudigweg belachelijk In het voorbericht van het laatste
werk zegt de auteur, dat bij geen geschriften meer „in dien smaak vervaardigen" zal. Dat is het juist : Feith heeft iets willen „vervaardigen" in
een bepaalden „smaak"; geen dichterlijke scheppingsdrang heeft hem gedreven. Gelukkig voor hem, dat hij nog meer geschreven heeft, want de
verdiensten van den verlichten 18de eeuwer zijn in een andere richting te
zoeken 2). Beter, immers gezonder, zijn b.v. de natuurbeschrijvingen in verschillende van zijn gedichten uit een latere periode 3), schoon ook daarin
de oude sentimentaliteit soms nog even om den hoek komt kijken. Liefde
voor de natuur, voor zee en duinen en voor de Geldersche bosschen en
heiden doen ook van het werk van Elizabeth Maria Post een zachte bekoring
uitgaan, al uit zij zich een enkele maal met een tikje overgevoeligheid of
in naar onzen smaak wat te conventioneel aandoende beelden en zegswijzen.
Enkele gevoelige harten zullen misschien de Julia en dergelijke onnationale producten mooi gevonden hebben, door anderen is het sentimenteele
in het ootje genomen. Zoo steekt b.v. Arend Fokke Simonsz, in De Moderne
Helicon op koddige wijze den draak met al de ingredienten der sentimenteele
poezie, met die zilte tranen, heete tranen, tranen van wellust, bonzende
harten, lillend ingewand, dorre beenen, enz. enz. en getuigt hij van Melpomene, dat ze het liefst op haar kerkhof zit, zijnde „een tuin vol cypressen
en treurwilgen, waartusschen zij wat zerken en doodshoofden heeft laten
1) Men leze de beide hoofdstukken in N. B. IV (Zeven Eeuwen II).
2) Zie over Feith de navolgende biografie.
3) Zie b.v. enkele fragmenten uit Herfstbespieseling (1815). N. B. IV (Zeven
Eeuwen II).
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zetten om er in het maanlicht bij te zetten zuchten en klagen" Ook later
is de aanstellerige overgevoeligheid meermalen het mikpunt van geestige
spotternij, b.v. in de kostelijke figuur van Amelie in Hildebrands Familie
Stastok, als hij de gezonde Hollandsche volksliedjes van Klompertje en zit;
irejen en Dans, nonneke dans I stelt tegenover de zwaarmoedige Schwdrmerei
van de Duitsche romance met het refrein „zum kiihlen Grab, zum kahlen
Grab, zum kiihlen Grab". En nog in het midden der 19de eeuw doer
Francois Haverschmidt een welgeslaagden aanval in de Snikken en Grimlachjes van Piet Paaltjens. Allervermakelijkst Brij ft hij den spot met verschillende sentimenteele motieven het plotseling verliefd worden, de eeden
van eeuwige trouw, de ingebeelde dichtersmart, de „Weltschmerz", de zelfmoord-manie en wat dies meer zij. Enkel scherts is dit echter niet; de dichter
was zelf een zeer gevoelige natuur, die den last van het leven eindelijk niet
meer heeft kunnen dragen en zich den dood gegeven heeft. Eigenlijk solt
hij dus met zichzelf, een typische trek van vele romantics — hij tracht
zijn leed te overwinnen door er mee te spotten, maar het is hem niet gelukt.
In het kleine boekje met zijn bittere humor schuilt een levenstragedie.
Ook Ossians invloed heeft zich bij ons doen gelden. Feith volgt hem na,
Bilderdijk bewondert hem, als blijkt uit enkele vertalingen, en Helmers
ondergaat eveneens zijn bekoring. Het buitensporige van den romantischen
stijl met zijn talrijke epitheta ornantia en periphrases is verder kenmerkend
ook bij ons, doch maar al te dikwijls verleidt het de dichters tot opgeschroefde taal, ja zelfs tot bombast. De patriottische liederen van „Zelandus"
pseudoniem van Jacobus Bellamy, die later, evenals Elizabeth Post, zulke
eenvoudige zangerige liedjes geschreven heeft in het Anakreontische genre,
gaan vaak aan dit euvel mark, en berucht is de bombastische toon van verscheidene plaatsen in Helmers' Hollandsche Natie, waarbij echter niet vergeten moet worden, dat deze dichter desondanks verdiensten heeft als kunstenaar en onze dankbaarheid verdient als warm vaderlander, die het heeft
gewaagd, van de liefde voor zijn land te getuigen in den tijd van onze diepste
vernedering, toen Napoleon stond op het toppunt van zijn macht.
Invloed van Percy's Reliques of Herders Stimmen der Volker valt bij ons
in het laatst der 18de eeuw en in het begin der 19de niet te constateeren.
Wel echter leent men het oor aan buitenlanders, die, opgewekt door de
studie der oude volkspoezie, de balladen en romancen gaan beoefenen. Op
veel moois in dit genre kunnen wij ons echter niet beroemen; het lag niet
in onzen aard. Feith heeft in een zijner „Brieven" over de romance eenige
opmerkingen gemaakt. „Gij hebt gelijk, Mijnheer I van alle soorten van
vers-aarten is de Romanze tot bier toe het minste bij ons bekend. Ik herinner
1) Bruno Daalberg (P. de Wacker van Zon) eveneens een tijdgenoot van Feith,
heeft hem ook gevoelig onder handen genomen. (Roggebast uit de Steenbergscbe
familie).

FEITH OVER DE ROMANCE

183

mij onder de Nederlanders geen Dichter, die er' zich bepaald op toegelegd
heeft 1), en zelfs weet ik geen enkele Romanze bij ons, die aan de vereischten
van dit soort van Dichtstukken voldoet. De Romance heeft ondertusschen
iets dat haar alleen eigen is. Zij moet het naive verhaal van den aandoenlijke
daad zijn. Bij de meeste hedendaagsche volkeren vindt men 'er slechts
weinig, die den toets kunnen doorstaan. Om de waare Romance aan te
treffen, is men verpligt, zijn toevlucht tot de oude Volksliederen, en vooral
tot die der Schotten te nemen. Men vindt 'er echter ook eenige weinigen
bij de Franschen en Duitschers, die schoon onlangs gemaakt, echter zeer
fraai zijn... Het naleve van 't verhaal, zo in de taal zelve als in de wendingen
der gedachten behoort zodanig tot het wezen der Romanze, dat ze uitscheidt
lien naam waardig te zijn, zo dra ze dit vereischte mist... Is onze taal 'er
ondertusschen niet geschikt toe? Dit zoude ik niet durven zeggen. Ik vinde
de waare Romanze zulk een allerliefst bevallig, en de verloopen jaaren van
onschuld en eenvouwigheid te rug roepend soort van Dichtstukje, dat ik
niets meer wenschte, dan dat ook iets in dit vak deeden... Maar ik kom op
mijne vraag terug : In onze taal 'er geschikt toe ? Ik heb eenmaal in een ledig
uurtje de proef genomen om in mijn moedertaal Romanzen te maaken, en wel in
twee verschillende smaaken. Ik behoef u niet te zeggen, dat . beiden zeer gebrekkig zijn, — maar, zoo ik mij niet bedrieg, zijn het toch Romanzen.
't is ten minste iets nieuws, en
Zie dux! ik zal ze u beide mededeelen
mooglijk geven mijne prulletjes gelegenheid, dat 'er iets beters in dit vak
voor den dag kome". De bescheidenheid in de laatste zinnen is natuurlijk
hoogmoedige nederigheid ; de auteur houdt blijkbaar zijn proeven voor
meesterstukjes in het genre. 't Zijn Alrik en Aspasia en Colma, waarvan
vooral het eerste zoo onecht van gevoel en verbeelding is en zoo vol van
nagemaakte naiveteit, dat het als het ware om een parodie vraagt. Die is
dan ook geleverd door Bilderdijk en Kinker; de eerste laschte in elk couplet
een regel van eigen vinding in, terwijl de tweede er spotmuziek bij maakte
van een geheel anderen aard dan de sentimenteele melodie vol trillers en
voorslagen, door een zekeren C. F. Ruppe er voor geschreven 2). Zie bier
in welken trant :
In ouden tijd in Frankenland
Een goelijk maagdsken leefde,
Die al de maagdskens van het land
In schoonheid over (zest de kwant,
HI meent te boven-) streefde. —
Dat zeit die kwant (bis).
1) De cursiveeringen zijn van ons ; ze zijn teekenend voor Feith's opvattingen
omtrent het „vervaardigen" van poezie, in een bepaalden ,,smaak".
$t) Zie de uitgave van Feith's Romanzes en Fanny bij Joh. Mart; 2de druk 1805,
met de muziek er bij.
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Haar koontjes waren elk een roos,
Haar lipjes twee morellen;
En onder 't luchtig bovenkleed
Scheen blank albast (de drommel weet
op welk een was) te zwellen.
Het arme kind was troosteloos
En hield niet op van weenen 1);
De wereld was haar wildernis,
Natuur, (hetgeen bI<onder is)
Natuur een graf vol beenen 1), enz.
Onbarmhartig is er met het rijmproduct gesold, maar het verdiende niet
beter en in De Post van den Helicon werd Feith door Kinker nogmaals geducht
onder handen genomen. Veel beter maakt Bilderdijk het ondertusschen ook
niet, als hij zelf romances gaat dichten. „Dit vak eischt woordenpraal noch
opgeblazen zwelling" getuigt hij zeer terecht, doch daardoor juist was het
geen „vak" voor den tot rhetoriek geneigden Bilderdijk. Wat hij aan balladen en romancen geleverd heeft, Elius, Urz:Vn en Valentin, Het oriel van
Heusden, Floris de vierde e. a. zijn waarlijk geen meesterstukken. Beter dan
Feith's maakwerk is Bellamy's Roosje 2), waarin wel echt gevoel spreekt, al
maken ook die „gillende duinen" een zonderlingen indruk. Hetzelfde thema
dat Bellamy behandelt — de jongeling die door een ongeluk zijn meisje
doodt — is ook verwerkt in Staring's Vogelschieten 2), maar hoeveel sterker
treft dit gedichtje door zijn realistische trekjes en ongekunstelden eenvoud.
De beste balladen en romancen van dien tijd zijn bij hem te zoeken. Idyllische
stemmingen, zachte ontroering, huivering voor het bovennatuurlijke, hij
weet deze aandoeningen beurtelings te wekken in lyrisch-epische vertellingen als Adolf en Emma, Folpert van Arkel! 2), en andere balladen, waarvoor hij de stof ontleende aan de geschiedenis, het liefst aan die van zijn
eigen gewest. Op hooger plan staan echter zijn groote vertellingen:Jaromir,
De twee Bultenaars, Marco, waarin de geestige, pittige verteltrant gelijken lof
verdient als de menschkundige teekening der karakters. Onder onze dichters
van het begin der 19de eeuw neemt Staring een geheel eigen plaats in. Bij
hem geen valsch gevoel, bombast of modieuse opschik; hij is eenvoudig,
oprecht, gezond en vol speelsch vernuft, als weinigen zijner landgenooten.
Bovendien munt zijn lyriek uit door zangerigheid van rhythme en groote
innigheid, niet alleen zijn gelegenheidsgedichten, maar ook, ja bovenal, zijn
gevdelige natuurschilderingen, die niets conventioneels hebben. Staring is
romantisch, maar wel beschouwd is het romantische voor hem niets meer

1) Voorgestelde verbetering : „En schreide zich te schanden" en „Een doos
vol oude tanden". (Noot van Kinker).
2)Zie N. B. II. 3) Zie N. B. IV (Z. E. II).
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dan een decor; hij „plaatst", naar hij in den ondertitel van De Bultenaars
zegt, zijn verhalen in de Middeleeuwen, doch hij teekent menschen van alle
tijden. Naar den geest is de romanticus Staring klassiek; hij wil een discipel
zijn van de „Eenvoudigheid", opdat
[Zijnj oor geen woest geschal
Boven eed'len tang gevall',
Noch [zijn] oog een bont vertoon,
Meer dan oudheids zedig schoon
Door de tijdgenooten is de werkzame Geldersche oekonoom niet gewaardeerd; Potgieter heeft in een bekende Gids-studie de oogen zijner landslieden trachten te openen voor de schoonheid van zijn poezie, welker beste
kwaliteiten niet aan de oppervlakte liggen.
Meer bewondering viel een anderen balladen-dichter ten deel, n.l. H.
Tollens Czn., die blijkbaar den stelregel huldigde „je prends mon bien ou
je le trouve", want ontleend en vertaald heeft hij veel; vooral de Fransche
en Duitsche dichters moet hij dankbaar zijn. Vaderlandsche stof heeft hij
in zijn vertellingen verwerkt (Jan van Schaffelaar, Albrecht Belling) en bier
is invloed van Scott te constateeren, lien David Jacob van Lennep ook
ondergaan heeft, welke in zijn Hollandsche Duinzang bewonderend terugblikte naar den middeleeuwschen graventijd. Gebeurtenissen uit onzen
vrijheidsoorlog heeft Tollens ook „bezongen" (Te deum laudamus te 's Hertogenbosch, Jan Harink, Herman de Ruiter, e. a.) maar de kroon van deze
soort gedichten spant de Overwintering op Nova-Zembla, waarvoor bij met
goud is bekroond en met roem bedekt. Die roem is echter allang verbleekt;
een ontroerend beeld heeft hij niet kunnen teekenen; onze stoere zeelui van
1597 zijn bij hem al even brave, vrome en gevoelige zielen geworden als
hun dichter zelf was 2). Ook willen wij niet twijfelen aan Tollens' vaderlandsliefde, doch de uiting zijner bewondering voor het grootsche verleden
maakt maar al te dikwijls den indruk van cliché te zijn Naast Tollens
staat Adrianus Bogaers als dichter van vaderlandsche balladen; hij is krachtiger dan de Rotterdamsche drogist en koopman in verfwaren en zijn taal
is kleuriger, maar veel eigens heeft bij ook niet. Zijn Togt van Heemskerk
naar Gibraltar is zijn grootste werk en bevat goede stukken. Noemen we
nu nog de Nederlandsche Legenden van Jacob van Lennep, b.v. zijn Huis Ter
Leede, ook al geen meesterwerken, dan hebben we daarmee het voornaamste aangestipt van onze vaderlandsche balladenpoezie uit de eerste
dertig jaren der 19de eeuw. Veel beter zijn de in 1850 uitgegeven Kennemer
1) Aan de Eenvoudigheid.
2) Zie b.v. N. B. IV (Z. E. II).
Zie voor Tollens de navolgende biografie.
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Balladen van Willem Hofdijk, die den geest en den toon der oude yolks-

poezie goed heeft weten te treffen.
Strijd tegen de verheerlijking an de Rede en het daaruit voortkomende
ongeloof en materialisme is een kenmerk van de romantiek geweest ook
te onzent. Het is vooral Bilderdijk, die met de volle kracht van zijn sterke
persoonlijkheid heeft geijverd tegen den eeuwgeest, Bilderdijk, die in zijn
rotsvaste calvinistische overtuiging de in zijn oog valsche leuzen an vrijheid en verlichting heeft gevloekt en daarbij den gemoedelijk vromen
Staring tegenover zich vond. Men leze diens puntdichtje VerdraaRaamheid
en vooral dat andere, getiteld Licht, vrie pen en v4e tong, waarin hij tegenover
Bilderdijks „neen" een even krachtig „ja" laat hooren. Intusschen doet de
invloed an den overtuigden contra-revolutionair zich sterk gelden bij
anderen; op hem gaat terug de beweging, gewoonlijk aangeduid als het
Revell. Hiermede bedoelt men de opleving van het godsdienstig gevoel,
dat niet moede werd, den eeuwgeest te bestrijden. Isaac da Costa, Bilderdijks
leerling en geestelijke zoon, is er de meest typische vertegenwoordiger van.
Na zijn overgang tot het christendom, heeft hij een periode an innerlijken
strijd doorgemaakt, een tijd van zoeken naar een levensoVertuiging, die hij
eindelijk gevonden heeft in een volkomen overgave aan God. In den Voorzang van de hymne God met ons (1826) laat hij ons een blik slaan in zijn
gefolterd gemoed, dat troost had gezocht in „heidensche wijsheid", zoowel
als in „stelsels" van moderne filosofen, „stelsels, verganklijk als 't wegsnellend thands". Daaruit kon echter het licht niet voor hem opgaan, evenmin als uit de „eigengewillige dienst des verstands". Toen „zag de God
des ontfermens op hem neder" en werd hij „herteeld tot een nieuwe bevatting". Dit laatste slaat niet op zijn bekeering tot christen, — zijn breuk
met het Joodsche geloof had reeds eenige jaren vroeger plaats gegrepen —
maar op zijn volledige overgave aan „de openbaring des Nieuwen Testaments, aan het Evangelie des naams van Jezus Christus", nadat hij lang
„gedobberd had tusschen een philosophisch Deismus en een zucht naar
positieve Godsdienst" I). Nu is zijn roeping hem duidelijk geworden en hij
bidt tot God, hem de kracht te geven, om
„te galmen met loven en danken,
In vlammenden ijver, in worstlenden moed
In lieflijke psalmen, in dondrende klanken".
Zooals Lamartine de poezie Wilde laten getuigen „de celui qui est", zooals
deze het materialisme aanvalt en zich kant tegen den opstandigen geest van
Byrons wereld- en menschenhaat 2), wordt het Da Costa's levenstaak, te
1) Voorrede van de Zangen uit verscheiden leeft0, 1847.
2) Bijvoorbeeld in zijn gedicht L' homme.
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ijveren tegen „den geest der eeuw", tegen het modernisme, dat uit „het
Christendom den Christus weggenomen heeft" en zijn kunst te stellen in
dienst van Hem, die „op 's hemels wolken komen zal" om het duizendjarig
rijk des vredes te brengen. Dit geloof aan het Millennium, die verwachting
van een heilstaat op aarde, als de Christus ten tweeden male zal verschijnen,
gelijk in de openbaring is voorzegd, evenals Bilderdijk heeft Da Costa
het met gloed beleden en het heeft ook Lamartine doen zingen:
„Silence, o lyre ! et vous, silence,
Prophetes, voix de l'avenir!
Tout l'univers se tait d'avance
Devant celui qui doit venir.
Fermez-vous, levres inspirees;
Reposez-vous, harpes sacrees,
Jusqu' au jour ou sur les hauts lieux,
Une voix au monde inconnue
Fera retentir dans la nue:
Paix a la terre et gloire aux deux!
,

De gedachte en de versmelodie van .den nazang der Vfrf en twintigjaren

herinneren aan dit slotcouplet van Lamartine's dithyrambe La poisie sacrie 1).
De invloed van het reveil heeft zich niet tot Da Costa beperkt. Behalve
diens vriend Willem de Clercq zijn er verder eigenlijk al onze poetiseerende
predikanten toe te rekenen, doch de hoogte van den dichter der tijdzangen
bereikt niet een, want hoezeer ook de vrome uitingen van Beets, Ten Kate,
Ter Haar e. a. in den smaak der groote menigte mogen gevallen zijn, uit
een oogpunt van kunst beschouwd, hebben ze maar al te vaak het karakter
van traktaatjes-poezie.
In 1813 hadden we, niet het minst Oa door inspanning van eigen kracht,
onze onafhankelijkheid herwonnen; de Oranjes waren uit hun ballingschap
teruggekeerd en de met gejuich ingehaalde erfprins was Koning der Nederlanden geworden. In '15 werd door de vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden het oude ideaal van Willem den Zwijger verwezenlijkt. Het Weener
Congres had den toestand in Europa na den val van den overweldiger opnieuw geregeld en het Heilig Verbond, waarbij de vorsten zwoeren als
Vaders voor het heil hunner onderdanen te zullen zorgen, scheen de rust
en de welvaart der volken voorgoed te waarborgen. Is het wonder, dat men
hier, na de droeve jaren van rampspoed, in de wolken was van geluk? De
partijtwisten waren vergeten, men voelde zich eensgezind en juichte om de
herkregen vrijheid.
1)

Zie over Da Costa verder de navolgende biografie.
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1815,

INZINKING DER VOLKSKRACHT

Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neerlands dierbren grond;
Ontworsteld aan de slavernij,
Zijn wij door Eendracht groot en vrij.
Zoo klonk het uit aller mond. In Tollens' Wien Neerlandscb bloed (1817)
komt deze stemming van dankbaarheid tot uiting ; Vaderland en Vorst zijn
onafscheidelijk verbonden; koning Willem is de vader, het yolk „zijn huisgezin"; de bede voor het eene sluit de bede voor den anderen in. In tevredenheid schuilt echter een gevaar; als men alles heeft wat men verlangt,
dommelt men zoo gemakkelijk in, in slaap gesust door het wiegeliedje der
welvoldaanheid. En aan dat gevaar zijn onze grootouders en overgrootouders niet ontkomen. De jaren na 1815 zijn de tijd der rustige rust en
zelfgenoegzame tevredenheid. Terwijl het om ons heen in Europa kookte
en bruiste in de gemoederen, terwijl stormen de maatschappij beroerden
en op het gebied des geestes nieuwe gedachten zich baan braken, leefden
wij hier kalm en genoeglijk voort in het benepen kringetje onzer kleine
belangen. Het was de tijd der Stastoks en consorten, van „de menschen,
die hun zaken aan kant gedaan hadden en, het uitzicht op verdere winsten
opgevende, zich met een vrij aardig inkomen, een onverzettelijken afkeer
van stoommachines, en de Haarlemsche courant tevreden stelden". Wij
zongen den lof der braafheid, der huiselijkheid, der weldadigheid en van
welke Christelijke en maatschappelijke deugden niet al meer, wij bliezen ons
op van trots bij 't herdenken van de groote daden onzer voorouders, waarbij
wij vergaten, dat dat kerels waren geweest, die handen uit de mouwen wisten te steken, en die hun nakomelingen stellig veracht zouden hebben om
hun pietluttigheid. We leefden zoo weinig mee met de Europeesche maatschappij, dat heel Nederland in het oog der wereld weldra niet veel beter
was dan „les villes mortes" om onze Zuiderzee en we den scheldnaam
kregen der Chineezen van Europa. En helaas niet ten onrechte, want geen
tijdperk is er in onze geschiedenis aan te wijzen, waarover we ons, wat inzinking der volkskracht betreft, zoo zeer te schamen hebben als de jaren
van 1815 tot na 1860. Wel zijn er mannen geweest, die getracht hebben ons
wakker te schreeuwen, — over hen straks meer — maar langen tijd was
hun stem als die eens roependen in de woestijn; eerst na '70 is de ontwaking
gekomen. De letterkunde, altijd de weerspiegeling van wat er omgaat in
het gemoed, kan ons in zoo'n tijd niet veel moois toonen. Tollens was tot
het midden der eeuw de gevierde dichter, Tollens, die wel enkele aardige
huiselijke tafereeltjes kon teekenen en wel eens een welluidend, gevoelig
gedichtje heeft geschreven, maar wiens braafheid en zelfgenoegzaamheid
ons tegenwoordig kregel maakt. Lees b.v. dat Winteravondliedjel), waar een
1

) N. B. IV (Z. E. II).
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vader, na een daad van menschlievendheid — hij heeft van zijn rijken overvloed een paar kruimels aan een arme vrouw geschonken — tot zijn
kinderen zegt :
Nu, kindren ! gaat ! neemt elk een licht
En stappen we opgeruimd naar boven,
Wij hebben daar wat goeds verricht:
Verzuimt niet, God er voor te loven.
Wij lenigden des naasten smart;
Wij deden naar 't bevel des Heeren...
't Is alsof we den man hooren zeggen: „Wel, wel, wat zijn we toch braaf;
zulke goede Christenen als wij zijn er niet veel, hoor!" Hoe is het mogelijk,
dat Tollens niet gevoeld heeft, dat zoo iets zelfverheerlijking en schijnheiligheid leert. En zoo als dit gedichtje was het meeste wat geschreven werd
en natuurlijk bij de menigte zeer in den smaak viel. Cornelis Paradijs heeft
later in zijn Grassprietjes die soort van futlooze huiselijke poezie allervermakelijkst geparodieerd.
In 1830 scheen er verandering te komen. De Belgische opstand deed den
volksgeest ontwaken en ontstak geestdrift in de harten. 't Vuur was wel
spoedig weer gedoofd, maar 't bleek ten minste dat er nog brandstof was.
Ook in de letteren komt dan herleving. Een stuwende kracht is Jacob Geel
geweest. Hij was evenwel meer criticus dan scheppend kunstenaar; maar
een criticus, die vooral de schoonheid wilde zoeken en, onafhankelijk denker
zijnde, niets aannam op gezag. Zijn verhandeling over Het Proza, benevens
de bundel Onder<oek en Phantasie getuigen van zijn zuiver aesthetisch inzicht
en scherpe opmerkingsgave, terwijl zijn Gesprek op den Drachenfels van belang is om de onpartijdige beschouwing van het klassieke en het romantische. De stoot wordt echter gegeven door een viertal geestdriftige jonge
kunstenaars : Aernout Drost, Jan Pieter Heije, Reinier Cornelis Bakhuizen
van den Brink en Everhardus Johannes Potgieter. Zij verwijten den tijdgenooten hun slapheid en wijzen op onze gouden eeuw, niet als een tijd
om mee te bluffen, maar als een voorbeeld ter navolging. Lees Potgieters
aanhef van Het .4ksmuseum met zijn vijfmaal herhaald geestdriftig : „Er
was een tijd...", waarna hij vervolgt, dat „het ons past, het hoofd neder
te buigen van schaamte, als we voelen wat we eens geweest zijn en wat we
werden". Hij hekelt den geest van lamlendigheid inJan,Jannetje en bun jongste
kind, waarin hij als nieuwjaarswensch voor 1842 zijn yolk aanraadt, Jan Salie,
den jongsten zoon van Jan en Jannetje, „den langen slungel met zijn meelgezigt en zijn houding van slierieslarie", uit de samenleving te verbannen
en „op een hofje te besteden". Dit was Potgieters ideaal zijn yolk wakker
te schudden en op te wekken tot inspanning van „de sluimerende krachten".
Daarvoor heeft hij geijverd in zijn poezie en in zijn proza; het is de grondtoon van zijn kritieken, zoowel als van zijn studien, schetsen en beschou-
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wingen. Idealist als hij was, heeft hij aan de verwezenlijking nooit gewanhoopt, al heeft hij dan ook op 't eind van zijn leven de moedeloosheid
gekend, toen hij zag, dat de herleving nog altijd op zich wachten liet. Naast
Potgieter en sturend in dezelfde richting staat Bakhuizen van den Brink,
minder idealistisch dan zijn vriend, minder bedeeld met „de goddelijke gave
der bewondering", maar stellig zijn evenknie als criticus. Waardeering van
het kleurige en gezonde 17de eeuwsche realisme spreekt uit zijn studie over
Hooft's Warenar, geschreven naar aanleiding van de critische uitgave van
Matthijs De Vries ; bewondering voor den hartstocht en den vlijmenden
spot van Vondels hekeldichten uit zijn opstel Vondel met Roskam en Rommelpot, beide geschriften een aanklacht tegen de zelfgenoegzame braafheid en
de onverschilligheid zijner tijdgenooten, van het geslacht dat, naar Potgieters woord „zijner eigene lauwheid lof tong". Potgieters en Bakhuizens
opstellen zijn verschenen in De Gids. Om hun denkbeelden wereldkundig
te maken, hadden de jongeren n.l. behoefte gevoeld aan een eigen tijdschrift,
daar de bestaande periodieken als de Vaderlandsche Letteroefeningen, de
Recensent ook der Recensenten en het Algemeen Letterlievend Maandschrift hun niet voldeden. Daarom kwamen ze in 1834 tot de oprichting
van De Muzen, waarvan Drost de ziel was. Het heeft echter maar kort bestaan ; na de zesde aflevering is de uitgave gestaakt. Den 1 sten Januari 1837
verscheen toen een nieuw tijdschrift, De Gids, waarvan Potgieter aanvankelijk alleen de leiding had, die echter spoedig door Bakhuizen werd gedeeld.
De oprichting van dit maandblad is een feit van beteekenis in de geschiedenis
onzer letteren; het is de opening van een nieuw tijdperk. Met De Gids begint
de onpartijdige, oordeelkundige kritiek, lakend en prijzend zonder aanzien
des persoons. Onbarmhartig wordt de middelmatigheid aan de kaak gesteld
en werkelijke verdienste geprezen. Als voorbeelden kunnen dienen de waardeerende beoordeeling van Starings poezie en de felle aanval op Jacob van
Lennep, de eerste van Potgieter, de tweede van Bakhuizen. Reeds Drost
had in een bespreking van De Pleegzoon Van Lennep karakterlooze navolging van Walter Scott verweten; Drost, die zelf in zijn Hermingard van
de Eikenterpen, maar vooral in zijn Pestilentie te Katwfrk, betere, immers oorspronkelijker, historische romans had geleverd. Bakhuizen echter gaat hem
heel wat vinniger te lijf in de bekende critiek op De Roos van Dekama, voor
welk werk vooral Scott's Ivanhoe als voorbeeld had gediend. De verheerlijking van het ridderwezen, bij den Engelschman mooi en echt en volkomen
in overeenstemming met het karakter van den tijd der handeling, is naar
Bakhuizens oordeel bij den Hollander onwaar en in tegenspraak met den
tijd lien hij beschrijft. Wel was Graaf Willem IV een ridderlijk vorst, onder
wiens bestuur het Fransche ridderwezen hier voor korten tijd is overgeplant,
maar het leefde niet in den geest van ons yolk. Van Lennep kende echter
de ziel der middeleeuwen niet; de Hollandsche patricier, opgevoed in de
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denkwijzen van de 18de eeuwsche regenten, stond er vreemd tegenover.
Zijn menschen zijn poppen, die in elke omgeving te plaatsen zijn en zich
bewegen, als de auteur aan de draadjes trekt; ja, een typisch middeleeuwsche
figuur wordt in Van Lenneps handen een caricatuur. De criticus bedoelt
Claes Gerritz, den marktschrijver van Haarlem, die tegenover de aanmatiging van den adel had moeten staan als de stoere burger, palstaande
voor de rechten en vrijheden zijner stad. Dan ware hij een nationale held
geworden, de drager van de gedachten der naar zelfstandigheid strevende
Hollandsche burgerij, maar de auteur teekent hem als een mager mannetje
met een piepende stem, een belachelijk ventje, het voorwerp van spot en
verachting voor de edelen. Dit laatste is Bakhuizens grootste grief, het onnationale karakter van het boek. Hij wijst op onzen bloeitijd, die den
schrijvers van historische romans onderwerpen te over kan leveren voor
oorspronkelijke werken, doortrokken van den Nederlandschen geest. De
wenk is ter harte genomen; onder Bakhuizens en Potgieters invloed krijgt
onze romantiek een eigen karakter. De doorwrochte romans van mevrouw
Bosboom-Toussaint, uitmuntende door een grondige kennis van het beschreven tijdvak en door de zielkundige teekening der karakters kunnen
tot voorbeeld dienen. Ook Schimmel werkte onder den indruk van de ontvangen lessen; zijn held is vooral de koning-stadhouder Willem III. Met
name in zijn Sinjeur Semeyns heeft hij het historische milieu uitstekend geschetst, maar in fijnheid van karakterteekening, ook in den stijl, is hij verre
de mindere van de schrijfster van Het huis Lauernesse, De Delftsche Wonderdokter en de Leicester-cyclus. Sterk „romantisch" is Oltmans' Schaapherder;
zijn Slot Loevestein in 1570 toont betere kwaliteiten. En waar dichters als
Hofdijk en Alberdingk Thijm in hun balladen middeleeuwsche stof behandelen, getuigt hun werk van een meer dan oppervlakkige kennis en van
een zich liefdevol inleven in den geest dier tijden 1). Het historisch-romantische, dat naar Schimmels zelfbeschuldiging meermalen het romantischhistorische werd 2), is, om zijn tweeslachtigheid, meermalen scherp aangevallen en werken als van Bosboom-Toussaint, e. a., waaraan de romans
van A. S. C. Wallis (Mej. Opzoomer) nog sterk herinneren, zijn niet meer
van onzen tijd. De neo-romantiek heeft den historischen roman op een
hooger plan gebracht en de kunstwerken van Ary Prins, Van Oordt, Van
Schendel en Couperus strekken ten bewijze, dat de geschiedenis voor den
waren kunstenaar geen belemmering behoeft te zijn, als hij in de vroegere
tijden het algemeen menschelijke ziet, en meer schepper is dan geleerde 3).
1) Zie voor Potgieter, Bakhuizen, Van Lennep, Bosboom-Toussaint, Schimmel,
Hofdijk, Alb. Thijm, de navolgende biografieen.
2) Voorrede van Sinjeur Semeyns.
Da stieszen sie (n.l. drie vrienden, die in de Romeinsche Campagna ronddwaalden) auf Reste eines alten Grabmals, and unter Schutt and Triimmern lag
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Een eigen nationale trek als in de historische romans is ook het kenmerk
van een ander genre onzer romantiek uit het midden der 19de eeuw, n.l. de
weergeving van het leven van den eigen tijd. Als een kunstwerk van blijvende waarde is in dit verband in de eerste plaats te noemen de algemeen
bekende Camera Obscura van Hildebrand. De jeugdige Beets had eerst sterk
den invloed ondergaan van de poezie van Byron en in gedichten als Kuser
en Gwy de Vlaming van zijn bewondering voor den dichter van Childe
Harold blijk gegeven; gedichten, die door en door onecht zijn en niets dan
minderwaardige namaak. En Beets niet alleen was door Byron bekoord;
ook de Rotterdammer Adriaan van der Hoop en Ten Kate deden hem na.
Zelfs de blijmoedige De Genestet heeft een poosje last gehad van Byronianisme, doch hij zoowel als Beets zijn spoedig van de ziekte genezen en kenmerkten later die periode als hun „zwarten tijd". Een overtuigend bewijs
van Beets' genezing is de populaire Camera, waarin de jeugdige schrijver
met echt Hollandschen zin voor de realiteit het leven heeft uitgebeeld van
den gegoeden middenstand zijner dagen. In de teekening van den kring der
Stastoks is een zwakke hekeling te bespeuren van de burgerlijke bekrompenheid, maar verder schetst hij zonder pretentie van hekeling in rake trekken
de menschen en toestanden, zooals de maatschappij om hem heen hem die
liet zien, en vaak met zoo veel meesterschap, dat enkele zijner personen
algemeen bekende typen geworden zijn. Behalve het realisme vertoont Beets'
jeugdwerk nog twee kenmerkende eigenschappen : de neiging tot het maken
van soms zeer waardevolle opvoedkundige opmerkingen en den zin voor
humor. De eerste, in haar leerend karakter typisch Hollandsch, komt tot
auch, von graugrunem Acanthus iiberrankt, ein Haufe auseinander gerissener
Mosaiksteine, die ehedem in stattlichem Bild- und Ornamentwerk des Grabes
Fuszboden geschmuckt. Es erhob sich ein lebhaftes Gesprach dartiber, was all die
zerstreuten gewiirfelten Steinchen in ihrem Zusammenhang dargestellt haben
mochten. Einer, der ein Archaolog war, hob die einzelnen Stiicke gegens Licht,
und priifte ob weiszer, ob schwarzer Marmor; ein anderer der sich mit Geschichtsforschung plagte, sprach gelehrt iiber Grabdenkmaler der Alten; derweil war ein
dritter schweigsam auf dem Backsteingemauer gesessen, und zeichnete ein stolzes
Viergespann mit schnaubenden Rossen und Wettkampfern und viel schone
jonische Ornamentik darum; er hatte in der einen Ecke des Fuszbodens einen
unscheinbaren Rest des then Bildes erschaut, Pferdeftisze und eines Wagenrades
Fragmente; da stand das Ganze klar vor seiner Seele, und er wad's mit kecken
Strichen hin, derweil die andern in Worten kramten.
In dit beeld teekent Scheffel in de voorrede van zijn roman Ekkehard met
treffende juistheid de taak van den schrijver, die historische stof omschept tot een
kunstwerk. Ook aangehaald door Schimmel in de voorrede van Sinjeur Semeyns,
maar of hij, hoe goed zijn bedoelingen ook waren, tenvolle geslaagd is, zchten wij
een vraag, die we niet met volkomen overtuiging bevestigend durven beantwoorden.
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uiting zoowel in kleinere opstellen, b.v. Jongens en Kinderrampen, als in de
groote schetsen; de tweede wijst op invloed van Sterne, maar vooral van
Dickens. Dien invloed hebben anderen eveneens ondergaan. Jacob Geel b.v.
toont zich een bewonderaar van de Engelsche literatuur, wat blijkt uit de
voorrede zijner vertaling van Sterne's SentimentalJourney.). Vlerk (B. Gewin)
schrijft in 1840 zijn 1?eisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud, die sterk
aan de Pickwick-Papers herinneren, en Jonathan (J. P. Hasebroek) zijn
Waarheid en Droomen, dat echter slechts ten deele tot de humoristische kunst
gerekend kan worden, daar de vroom bespiegelende toon op verwantschap
wijst met den geest van het Revell. Van Koetsveld verwerft zich een welverdienden naam met Schetsen uit de Pastorie te Mastland en Klikspaan (Joh.
Kneppeihout) met zijn frissche en geestige teekening van de studentenwereld in zijn Studententypen en Studentenleven, waarin de leerende en waarschuwende strekking niet te ontkennen valt. Potgieter was, blijkens zijn
Gids-opstel Copieerlust des dage4kschen levens, met het realistisch werk niet
erg ingenomen. Hij miste er ware humaniteit en idealisme in, dat naar hooger
doel streeft dan de uitbeelding van het leven van alle dag. Ofschoon hij
enkele juiste opmerkingen maakt, is het oordeel van den geestdriftigen boetprofeet echter eenzijdig en onbillik; trouwens de warme vaderlandsliefde
heeft den criticus Potgieter wel eens meer parten gespeeld en hem werken
doen prijzen alleen om de strekking, waar men van den kunstenaar en
aestheticus een ander oordeel had verwacht. De realistische schetsen uit het
midden der 19de eeuw behooren tot het beste wat onze letteren in lien tijd
hebben opgeleverd. Trouwens, Potgieter zelf is er later anders tegenover
komen te staan; De Zusters en enkele kleinere schetsen en novellen zijn
eigenlijk ook voortgekomen uit Copieer/ust, maar de ernst en het meegevoel
met lijdenden en misdeelden treft bij hem meer dan de humor. Dit is juist
omgekeerd bij den Ouden Heer Smits (M. P. Lindo), wiens aan den geest
van Thackeray herinnerende humoristische opstellen, schetsen en parodieen
voornamelijk een hekelend karakter hebben. Veel van zijn werk is in De
verschenen; met zijn vriend Lodewijk Mulder, van
Nederlandsche Spectator
wiens hand ook het geestige blijspel De Kiesvereeniging van Stellend/k is,
schreef hij den bundel Afdruk.ken van Indrukken. Als een fijn humoristisch
schetsje verdient verder Een Praaje van Simon Gorter nog vermeld te
worden.
Naast al dit novellistische en schetsmatige werk staat de realistische roman. Potgieters breed opgezette maar onvoltooid gebleven De Zusters is
een prachtig voorbeeld. Mevrouw Bosboom toont zich in Majoor Frans een
even talentvol uitbeeldster van haar eigen tijd als van de 16de en 17de eeuw;
de karakterteekening en de zedenschildering verdienen gelijken lof, terwijl
) 'Lie over Geel de navolgende biografie.

1

Stroomingen en Gestalten.

Opgericht door Lindo in 1858.
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het oordeel over het vraagstuk der emancipatie, waardoor de hoogstaande
vrouw aan Naar boek een maatschappelijk tendentieus karakter gaf, de belangrijkheid ervan nog verhoogt. Sociale tendenzen vertoonen ook bijna
alle romans en novellen van J. J. Cremer : Anna Rooe geeft een pleidooi
tegen de preventieve hechtenis, Hanna de Freule handelt over werkstakingen,
Fabrieks-k.inderen over den kinderarbeid in fabrieken 1), Tooneelspelers vraagt
een welwillend oordeel over den tooneelspelersstand. Psychologisch inzicht
mist Cremer zoo goed als geheel; als de Franschen uit de school van Hugo —
van wier opstandigheid hij echter nets heeft — stelt hij goed en kwaad in
felle contrasten tegenover elkaar, zijn personen zijn louter bedenksels en
grootendeels engelen of duivels. Beter zijn de dorpsvertellingen, verschenen
onder de titels Betuwsche en Over-Betuwsche Novellen, maar een levensware
schildering van den boerenstand geven zij allerminst. Om den levendigen
verteltrant, gevoelige natuurbeschrijvingen en de kleurige dialecdsche taal
hebben ze echter nog altijd een goeden naam, ofschoon de moreele tendenzen vaak maar al te duidelijk spreken. Realistische kunst, zooals Balzac
heeft geschapen, hebben Cremer noch de verdere Hollandsche romanciers
en novellisten — Hendrik de Veer, Gerard Keller, Jan ten Brink — kunnen
voortbrengen. Daarvoor was en bleef de vaderlandsche atmosfeer te duf.
Want hoezeer Potgieter en zijn medestanders geijverd hadden voor de herleving van den volksgeest, deze liet nog altijd op zich wachten. Vooral de
dichtkunst bleef op een laag peil. Het frissche en blijmoedige werk van
De Genestet, die ook al niet tevreden was met den geest zijns tijds en zijn
hoop gevestigd had op de jeugd : „eens het beter nageslacht", maakt een
uitzondering; overigens echter genoot onze brave burgerij volop van de
huiselijke, vrome, alle-deugden-vereerende predikanten-poezie van Beets,
Ter Haar, Ten Kate, en anderen.
De ommekeer was echter aanstaande. Busken Huet, van 1863 tot '65
mede-redacteur van De Gids, zet Potgieters werk voort. Hij miste echter
de liefde voor zijn yolk, die zijn oudere vriend in zoo hooge mate bezat.
Onbarmhartig heeft hij in zijn critieken de onbenulligheid aan de kaak gesteld en de karakterloosheid gehekeld. In zijn verbittering heeft hij het
Nederlandsche yolk voor dood verklaard en niet beter waard geacht dan
maar door Duitschland te worden geannexeerd. Zoo iets prikkelt tot verzet
en 't is een geneesmiddel gebleken. In arren moede heeft hij ten slotte zijn
land verlaten en zich in Parijs gevestigd, waar hij in '86 is overleden. In
zijn laatste critische studien toont hij zich een bewonderaar van Zola, wat
ook blijkt uit zijn naturalistischen roman Lidewyde, (1868) welke „zedelooze"
roman in het geheel niet paste in het kader der vaderlandsche braafheid.
1 ) De Wet op den kinderarbeid van Van Houten is een gevolg van Cremers
novelle.
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Een kunstwerk is dit boek niet; de schrijver was meer criticus dan schepper,
wat ook in Lidewyde duidelijk blijkt; maar een daad is de uitgave wel
geweest, een daad van durf en tegelijk een soort uitdaging. Huet heeft de
wedergeboorte onzer letteren nog beleefd, doch verblind als hij was door
verbittering, heeft hij die niet willen zien en hij is gestorven in de overtuiging, dat voor den volksgeest van zijn vaderland geen herleving mogelijk was.
Striemend als Huet in zijn kritieken is ook Multatuli in zijn Max Havelaar.
In de figuur van Batavus Droogstoppel schetst hij de Nederlanders van
,lijn tijd in al hun schijnheilige braafheid en zelfverheerlijking, waarachter het grofste egoisme school. Wel teekenend is die naam ! Eens was
Nederland een welig korenveld, maar de rijpe halmen waren afgemaaid
en de droge stoppels alleen gebleven. Hoe beschimpt hij de huichelachtige
vroomheid van dominee Wawelaar en gaat hij te keer tegen de baatzuchtige
Indische politiek van het batig-saldo. Nog nooit had iemand het gedurfd,
zoo scherp de waarheid te zeggen en met zooveel strijdlust de lauwheid
den handschoen in het gelaat te werpen. Voorwaar, Multatuli was geen
zachte meester, die naar het spreekwoord zegt „stinkende wonden maakt",
maar een felle strijder, die het zwaard — soms ook de knuppel — te hanteeren wist. Het is een zegen voor ons yolk geweest, dat Huet en Multatuli
geweest zijn, wat zij waren en onomwonden hebben gezegd, wat zij meenden. De macht van het geestdriftige woord van den laatste is echter oneindig
veel grooter geweest dan de invloed van het sarcasme en de minachting
van den eerste, want Multatuli was mar dan hekelend criticus, hij was
kunstenaar. In hem woelde en werkte de geest van de Europeesche romantiek, vooral van de Fransche; zijn humor-theorie uit de Havelaar en de
Ideeen is verwant aan die van Hugo en ook heeft zijn kunst hetzelfde opstandige karakter, zelfs in de niet levensware tegenstellingen van goed en
kwaad als in Vorstenschool. Ook leeft in hem de geest van Heine en andere
dichters van het Jonge Duitschland. Als kunstenaar heeft hij zijn fouten,
die hoofdzakelijk de fouten zijn van den autodidact, maar om die tekortkomingen mogen we hem niet te hard vallen. We moeten dankbaar zijn,
dat de donderbui die hij heeft doen losbarsten de atmosfeer gezuiverd heeft
en dat de storm veel lauwheid, zelfverheerlijking en karakterloosheid heeft
weggevaagd. Storm en donder zijn niet aangenaam voor wie er de macht
van gevoelt, maar 't zijn grootsche natuurverschijnselen en zoo'n verschijnsel was Eduard Douwes Dekker. Hij verdient onzen blijvenden dank. Veel
van zijn werk zal niet -bestand blijken tegen den tijd; als autodidact meent
hij telkens Amerika te ontdekken, wat een ander al voor hem gedaan had;
zijn kritiek op groote mannen grenst vaak aan het belachelijke, maar zijn
Havelaar en zijn Woutertje Pieterse zullen voor altijd getuigen van zijn
kunstenaarsgeest, die ook blijkt uit zijn hervorming van onzen proza-stijl.

196

DE HERLEVING

Hoe frisch is zijn taal, hoe ongedwongen en natuurlijk loopen zijn zinnen!
Multatuli's optreden is de eerste sterke stoot, die de herleving tengevolge
heeft gehad.
Andere geesten, kalmer van aard dan de romantisch geestdriftige strijder,
kondigen eveneens de aanstaande wedergeboorte aan. Allard Pierson verheerlijkt in zijn geschriften de klassieke idealen en wijst op de groote geesten
uit de Engelsche literatuur; de tegelijk romantisch en klassiek gevoelende
Carel Vosmaer wekt op tot vereerende bewondering van de schoonheid;
Marcellus Emants dicht zijn Lilith, later gevolgd door Godenschetnering; de
kunstzinnige Amsterdamsche patricier W. W. van Lennep wekt in lettei
kundige bijeenkomsten te zinnen huize bij enkele jongeren liefde voor Keats
en Shelley; Alberdingk Thijm doet voor zijn jeugdige discipelen de schoonheid blinken van Vondels poezie; de leeraar Dr. W. Doorenbos bewerkt
hetzelfde bij zijn leerlingen; dichters als Hemkes en Winkler Prins toonen
met de daad dat de poezie te onzent nog niet dood was ; kortom, er was"
werking in de lucht ; de winter met al zijn dorheid week en een beter jaargetijde verkondigde zijn komst. Maar dan dicht Jacques Perk zijn wonderschoone sonnettenkrans. Mathilde en zijn ontroerende elegie Iris, waarna hij
heenging van deze wereld; echter niet dan nadat hij zijn land werk had
nagelaten, dat zijn plaats in onze letteren voor altijd heeft veroverd. Want
Perk's optreden is het sterkst sprekende blijk van het nieuwe leven, dat uit
het oude was gegroeid. De zeven eeuwen oude boom van onze letteren
schoot nieuwe loten; hij had gekwijnd, maar bleek nog krachtig en de
levenssappen „gistten weder in het dor geraamte" 1) ; de nieuwe lente deed
alle twijgen ontbotten, ja, meer : zij droegen weldra een bloesempracht, verrukkend door haar jonge schoonheid; de zangers ontwaakten, een „nieuw
geluid" deed zich hooren, een tang, die meeklonk in het groote koor buiten
de palen van onzen hof, maar jubelde of klaagde in eigen melodieen.
1

) Boutens : Aan de Schoonheid N. B. dl. V (Z. E. III).

DE NIEUWSTE TIJD (1880 TOT HEDEN)
ET voor-laatste decennium van de 19de eeuw wordt gewoonlijk
beschouwd als het begin van de laatste periode in de geschiedenis
onzer letteren en vooral de geestdriftige jonge dichters en schrijvers
Willem Kloos, Lodewijk van Deyssel (Karel Alberdingk Thijm), Frederik
van Eeden en Albert Verwey zijn de herauten geweest van den nieuwen tijd.
Alvorens te trachten, het karakter der sinds 1880 vervlogen halve eeuw
te schetsen, wenschen wij een voorafgaande opmerking te maken.
Het is moeielijk, in de verbijsterende veelheid der verschijnselen van den
eigen tijd de diepere eenheid te bespeuren. Men staat nog te veel in het
midden der gebeurtenissen om ze als een geheel te kunnen overzien en den
innerlijken samenhang te beseffen. Men wordt heen en weer geslingerd als
een stuurloos bootje op een grooten stroom; het strandt hier of daar aan
den oever of gaat te gronde door de kracht van wind en golven, maar het
machtige water zelf gaat verder in zijn vaste richting mar het einddoel,
tvaarvan het willooze vaartuigje geen besef heeft. Het is een betrekkelijk
lichte taak, de groote geestesstroomingen van voorbijgegane tijden te volgen, doch hij die het waagt, een beschouwing der letteren van zijn eigen
tijd te schrijven, zal allicht soms een oordeel vellen, dat later door de geschiedenis zal worden gewraakt. Toch liggen de jaren van '80 al ver genoeg
achter ons, om ten minste den aanvang der nieuwe beweging als „geschiedenis" te kunnen zien. Een der heftigste woordvoerders van toen, Karel
Alberdingk Thijm, als schrijver bekend onder het pseudoniem Lodewijk
van Deyssel, heeft van zich zelven en zijn medestanders getuigd : „Wij zijn
de zwarte mannen met bleeke gezichten en roode vlaggen in de sidderende
handen. Wij zijn de Revolutie in de literatuur" 1). Gewis, hun optreden is
een revolutie geweest, een heftige uitbarsting, die strijd heeft ontketend en
veel heeft vernield. Het vergaan van wat verwoest werd behoeft echter niet
te worden betreurd; doch hierover later. Met treffend juist inzicht (of moeten
we zeggen met verbluffend juiste intuitie ?) laat de schrijver er op volgen :
„En wat staat onze revolutie ver boven de maatschappelijke! Ons verzet
is de strijd van de opperste krachten der natuur, van de hoogste organismen
van het bestaande, de toornklacht van de fijnste snaren van den menschengeest, van de verbeelding en van het vernuft. Wat waereld! Wat menschen!
Wij dragen een waereld vol menschen in ons gemoed, die wij storten over
de stoffelijke waereld om haar de hoogste genieting te geven en in enkele
uren een eeuwigheid van vreugde. Wij kunstenaars, wij zijn alles, wij alleen
zijn het geluk en de liefde van de toekomst". 166 wenschen ook wij de
beweging van '80 te zien : louter als een aesthetische revolutie, die voor den
kunstenaar het recht op eischte, de schoonheid te dienen en niet anders dan
dit. De geestelijke waarden, die de tachtigers voor zich en voor ons alien
veroverd hebben, zijn enkel en alleen aesthetische waarden. — Aan het slot

H

1

) In: Over literatuur. Zie N. B. dl. V. (Z. E. III).
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van het vorige hoofdstuk spraken wij van het nieuwe leven, dat uit het
oude was gegroeid en we willen den vollen nadruk leggen op den laatsten
bijzin. Geen nieuwe geestesstrooming is met de beweging van '80 begonnen ;
geen allesbeheerschende ideeen, die aan de kunst, den godsdienst of het
maatschappelijk leven een nieuwe richting gegeven hebben, zijn door de
tachtigers gepredikt. Hun idealen, hun streven en hun werk zijn het uitvloeisel en de voortzetting zoowel van de denkbeelden der renaissance als
der romantiek. Dit nader aan te toonen zal het hoofddoel van deze beschouwing zijn, waarbij eve tevens de vraag zullen bespreken, of wellicht
na de schokkende gebeurtenissen van den wereldoorlog een nieuwe geestesrichting te constateeren of te vermoeden valt. Eerst echter willen we een
blik slaan op den toestand onzer letteren in de jaren, die onmiddellijk aan
de vernieuwing in den tachtiger tijd voorafgaan.
Sinds het midden van de 19de eeuw, na de revolutie van 1848, welke
aan de burgerij de overwinning gaf, heeft ook ons land een verandering
ondergaan, zien we een verblijdende ontwikkeling op allerlei gebied. „Een
nieuwe loopkring is voor heel deez' aard begonnen"; dit woord van Da
Costa, dat hij toepaste op de jaren voor 1840, gold nog meer voor den tijd
die komen. zou. De geweldige groei van alle wetenschappen, in de eerste
plaats van die welke zich bezighouden met het doorvorschen van de stoffelijke wereld; de groote verbetering van het onderwijs o. a. door de stichting
van de Hoogere Burgerschool; de ongekende ontwikkeling van handel,
nijverheid en verkeer; de materieele veraangenaming des levens ; de geleidelijke organisatie van de arbeiders door het gestadig veldwinnende Socialisme; de emancipatie der vrouw; dit zijn eenige nieuwe verschijnselen, welke
het leven, zoowel uiterlijk als innerlijk, radicaal gewijzigd hebben. Of het
menschelijk geluk bij al dezen stoffelijken bloei en kennisvermeerdering gewonnen heeft, wordt wel eens betwijfeld. Zeker is, dat het liberalisme,
hoeveel het ook tot stand heeft gebracht, toch in zijn hooghartige verstandelijkheid, zijn onbeperkt geloof aan de macht der wetenschap, te veel de
eischen van het gemoed uit het oog heeft verloren en ook in zooverre te
weinig echte vrijzinnigheid toonde, dat het meer oog had voor eigen partijbelangen dan voor 't geen werkte in het gansche yolk. Spotte De Genestet
in een puntdicht met het motto „Die wahre Liberalitat ist Anerkennung" niet
reeds in 1850
„Wij zijn ontzaglijk liberaal —

Wij laten ieder vrij
In doen en denken, kunst en taal;
Wij zeggen : vrij en blij1
Dom volkje, dat niet denkt als wij
En wroet voor zijn partij;
Dat hen de duivel haal...
Wat zijn we liberaall"?
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Onze beste geesten, Da Costa, Potgieter, Multatuli, Huet, Van Vloten,
Allard Pierson e. a. hebben deze tekortkomingen diep gevoeld en er tegen
gevochten. Hoogstwaarschijnlijk moet het aan deze kwasi-verlichte, in
werkelijkheid eenzijdige volksopvoeding geweten worden, dat omstreeks
1870 geen breede schare van jongeren gereed stond om de literaire taak van
het oude geslacht over te nemen en nieuwe idealen in een vernieuwde kunst
tot uiting te brengen. Er was geen oorspronkelijkheid, geen hartstocht, geen
diepte, kortom geen ontroerende schoonheid. Was dit ook ten deele een
gevolg van de te eenzijdig-verstandelijke letterkundige kritiek, die meer
lette op den inhoud dan op het aesthetisch gehalte der literaire produkten?
Zeker is het althans, dat Potgieter, hoe voortreffelijke verzen hij heeft geschreven, en hoe diep hij doordrong in de werken die hij beoordeelde, toch
zijn gevoel voor schoonheid van beeld, woordklank en rhythme te weinig
ontwikkeld heeft, en op dezen kant van de podzie te schaars de aandacht
heeft gevestigd 1), terwijl hij voor realistische prozakunst te weinig waardeering had. Waar nu een ontwikkelde aesthetische kritiek ontbrak en de
geest des tijds ook niet gunstig werkte, kon het kwalijk anders dan dat de
schijnkunst der rhetoriek het hoogste woord voerde. Rhetoriek is het overnemen van de geijkte zinswendingen, stijlfiguren en cliche-beeldspraak van
de zoogenaamde dichterlijke taal, rhetoriek is verstarring, versteening, verstijving; het tegenovergestelde van het persoonlijke en levende.
Ze toonde zich in het gebruik van een versleten of valsche beeldspraak,
die in plaats van te verrassen en verblijden, slechts verwart en verveelt. Ze
toonde zich in den stijven versbouw, waarbij van een fijne klqnkschakeering
in overeenstemming met de wisseling van stemming en gedachte geen sprake
kon zijn, zoodat de strofen, alle naar een zelfde model geknipt, meer dreunden dan zongen.
Ze toonde zich in de als naar recepten samengeknutselde novellen en
romans, waarin niet het leven werd gegeven, maar een een bedenksel
of geval-van-vasten-vorm in levenlooze woorden en levenlooze zinnen.
Een lezer met een beetje smaak en gezond oordeel voelt zich telkens gestoord als hij roman-proza van dien tijd tracht te lezen.
Wallis (Adele Opzoomer) b.v. schreef een paar om hun rijkdom van gedachten veel geprezen en in vele opzichten eerbiedwaardige romans : Vorstengunst en In dagen van strld. De personen met hun knap in elkaar gezette
zielsmechaniek zijn echter meer bewegende poppen dan levende menschen.
Storend is het herhaald onderbreken van het verhaal met het doel, edele
gedachten te verkondigen, te meer daar die wijze beschouwingen telkens
1
Wat ook blijkt o. a. wit zijn lof voor Van Haren, en de vertaling door
Ten Kate en Beets van Byrons Parisina, waar hij als mooi prijst wat inderdaad
leelijk is.
)

200

WALLIS, CORN. HUYGENS, JUST. VAN MAURIK, W. BUNING, LOD. MULDER

weer op de zelfde manier aanvangen : „Er zijn van die oogenblikken in het
menschelijk leven", „Er zijn van die tijden", maar onuitstaanbaar is haar
„bloemrijke" stijl. Twee citaten tot voorbeeld :
Het 10de hoofdstuk van het 1ste deel vangt zoo aan: Ruim vijf jaren
waren na dien dag (n.l. dat Erik en Person elkaar trouw zwoeren) vervlogen.
Vijf jaren! Een lange tijd voor verzoenende gevoelens om oude wonden te
heelen, om oogenblikkelijke driften te bedaren en het kalme nadenken tot
zijn recht te brengen — een lange tijd ook, om de grijze asch, die verkoeling
en bitterheid over de vlam van warme liefde spreiden, zich recht dicht daarover te laten heen dekken, tot de viam met haar stralend licht, haar koesterenden gloed, geheel onder dat doodsche, kleurlooze kleed bedolven raakt.
Vijfjaren! vijf lenten, om met haar nieuw ontluikend leven, met haar zonneschijn, die de vermoeide dorre aarde uit langen doodslaap wekt, van teederheid en vergeving te spreken, die ook 't hart, waarin de sappen der liefde
verdroogden, weer vol en frisch kunnen doorstroomen, — vijf winters, om
een ijzige vorst over de teere bloemen daarbuiten en de nog teerder bloemen
binnen in 't gemoed te doen heengaan. Vijf jaren! waartoe hadden de menschen, wien ze hun stomme lessen verkondden, ze gemaakt I"
En dl. I blz. 240 : „Hij zag al wat van hem in de herinnering zou voortleven, nadat de vochtige spons van den dood wegvlakkend over zijn kleine
fouten zou zijn heengegaan".
Over de zeer talrijke romanschrijvers en -schrijfsters tusschen 1870 en
1880, die minder beteekenen dan Wallis, willen we zwijgen; al dit werk kan
niet in de schaduw staan van het goede realisme, ons geschonken door Betje
Wolff, Potgieter, Hildebrand en Klikspaan. We noemen alleen den socialistischen roman Barthold Meryan van Cornelie Huygens, de humoristische
schetsen over zeemansleven van den oud-zeeofficier Werumeus Buning
(Marine-schetsen (1879) en Binnen en buiten boord) en de soms raakhumoristische maar ook dikwijls zoetelijk-onware en sentimenteele beschrijvingen van het Amsterdamsche leven door Justus van Maurik (als Isaac op
den Dam, Klaas Komijn op de beurs en een reeks van andere, in verschillende bundels samengevat). Aileen eenvoudige, niet al te verfijnde lezers,
als jongens van twaalf, veertien jaar, en minder ontwikkelde ouderen kunnen
in dit werk nog bevrediging vinden. Van Maurik was begonnen met het
schrijven van tooneelstukken. zijn blijspel Janus Tulp is langen tijd een
succes-stuk geweest. Het verdienstelijkst blijspel in dezen tijd is De Kiesvereeniging van Stellendfrk (1880), waarmee Lodewijk Mulder liet zien, hoe
treurig het gesteld was met het politieke leven in onze plattelandsgemeenten.
Naast Wallis als de rhetorische romanschrijfster staat als rhetorische dichter de priester H. J. A. M. Schaepman, wiens .Aya Sofia van 1886 doorging
voor een meesterstuk maar door Kloos tot zijn rechte waarde werd terug-
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gebracht 1). Overigens waren de jonge dichters in dezen tijd schaarsch. Geen
rhetoriek, maar weinig beter dan flauwe berijming der gewone spreektaal
boden de zoetluidende versjes van C. Honigh (sinds 1880 Gids-redacteur):
Mine Lente (1871) en Geen Zomer (1880) welke een zwakke echo laten hooren
van De Genestet's poezie. Het eerste bundeltje werd nog vriendelijk ontvangen door Potgieter; het tweede vond in Jacques Perk een scherp beoordeelaar 3).
Dit brengt ons vanzelf tot de vraag, hoe het met de literaire critiek gesteld was. Alleen Vosmaer toonde eenig literair onderscheidingsvermogen.
Het voornaamste tijdschrift, De Gids, was niet op de hoogte van zijn tijd.
Kras werd het gezegd door Busken Huet in een beschouwing over de
Nederlandsche tijdschriften (1878) : „Het is geen geheim dat De Gids op
jaren komt, en dit maandwerk de lijdensperiode is ingetreden, waaruit, na
een langen doodstrijd, de Letteroefeningen eindelijk verlost zijn"...
De redactie oordeelde niet scherper, voelde niet fijner dan het gros der
lezers. Zij miste de gaaf der divinatie, den fijnen neus, die in staat stelt het
goede te ontdekken. „Van haar boekbeoordeelingen", aldus Busken Huet,
„kan men zeggen, dat al hetgeen zij afkeuren lof, al hetgeen zij prijzen blaam
en het overige geen aandacht verdient" 3).
Toch heeft in 1879, onafhankelijk van den sleurgeest der redactie, Allard
Pierson in De Gids over poezie zeer juiste denkbeelden neergeschreven,
welke later door Kloos breeder en schooner werden ontwikkeld 4). Pierson
trok van leer tegen de beuzelachtige rijmerij, de keuvelende haardpoezie
waaraan alle artistieke hartstocht vreemd was. Hij stelde vast, dat poezie
niet de zaak was van kinderachtige wezens maar van de hoogst ontwikkelde
mannen. „Poezie is de ware taal van een mensch, die den mensch in zich
voelt rijpen."
In hetzelfde jaar dat Pierson van dit helder inzicht blijk gaf, kwamen
1) In Menschen en Boeken gaf Dr. Schaepman goed proza.
2) Spectator, Februari 1881. — Cornelis Paradijs (Van Eeden) parodieerde ze
later in zijn Grassprieljes (1885).
3) De schrijver van de boekbeoordeelingen was toen Charles Boissevain, na
1880 was het Mr. Van Hall.
a) Allard Pierson (1831-1896), voortgekomen uit de kringen van het Revel
(zijn ouders waren goede vrienden van Da Costa; vgl. Intimis), predikant te
Leuven en Rotterdam, heeft zijn dogmatisch protestantsch geloof prijs gegeven
voor een zoeken in de wijsbegeerte. In 1877 werd hij hoogleeraar in de kunstgeschiedenis te Amsterdam. Hij schreef belangrijke werken over cultuurgeschiedenis Oudere tldgenooten en Geestelike Voorouders (Israel en Hellas) en Verspreide
Geschriften. Zijn eerste werk was het geestige, gevoelige boekje Intimis waarin hij
zijn leven van jong predikant te Leuven beschrijft. Het heette eerst e'en Pastorie
in den vreemde (1857).
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twee jongeren voor den dag met geheel nieuwe kunst, die de woorden van
den fijnen aestheticus bevestigde. Het waren Emants en Perk. Zij waren de
voorloopers van „een nieuw geslacht, met nieuwe begrippen, met al de
eigenschappen der jeugd, zooals onwankelbaar geloof in eigen inzichten,
geestdriftige overtuiging en groote werkkracht" 1).
Marcellus Emants (geb. 1848) die al met het tijdschrift de Banier (1874—
'80) in 1874 een weinig geslaagde poging had gewaagd om de literatuur
boven de alledaagsche sleur te verheffen, en waardeering had getoond voor
het hier miskende Fransche naturalisme, schreef in 1879 een episch gedicht
Li/jib (een paradijs-mythe, die berust op andere dan bijbelsche gegevens),
dat door Alberdingk Thijm en Boissevain werd verworpen wegens duisterheid en schending van gewijde bijbelsche voorstellingen, maar o. a. door
Vosmaer, geprezen om de welluidende verzen en de niet alledaagsche conceptie. Emants is in deze richting doorgegaan en schreef in 1883 het mythologisch epos Godenschemering, waarin de oud-Noorsche mythe van Loki hem
diende, om zijn pessimistische wereldbeschouwing te belichamen. Een gedicht van baanbrekende beteekenis.
In hetzelfde jaar van Lilitb kondigde Jacques Perk (1859-1881) met
enkele sonnetten uit het boek Mathilde en het symbolisch gedicht Iris een
nieuw tijdperk aan voor de lyrische poezie. Nieuw voor Bien tijd was de
sonnetvorm, waarin na Petrarca verschillende grooten hun aandoeningen
hadden gekristalliseerd 2), nieuw was ook de toon en stemming, de taalmuziek en de uitbeelding. In een reeks van klinkdichten, over vier boeken
1)J. A. Alberdingk Thin; door A. J., blz. 310.

2) V6Or Perk beschouwde men het sonnet als rijmgeknutsel, hoogstens als een
goede oefening voor jonge dichters. Zie Ten Kate's spotsonnet in Braga (een tijdschrift heel in rijm!).
Een klinkdicht, ja! dat wil ik eens probeeren!
Het is een sj ouw, zoo viermaal 't zelfde rijm!
En dat nog wel op dat ellendige „ijm",
Maar 'k heb den tijd en 'k wil en zal het leeren.
Dat's een couplet! Het zal wel reusseeren.
Maar kieze ik nu, eer ik soms vender lijm,
Een onderwerp... Tsa, Muzen! Ik bezwijm,
En weet niet, waar ik 't eerste mij zal keeren.
Een rijkdom van gedachten lacht mij aan.
Wie voegt het meest de hulde mijner noten?
De Roos? De Herfst? Maria? of de Maan?
Een min begaafde had al lang besloten.
't Wordt toch hoog tijd, zoo 't ergens op wil slaan...
Neen, 't hoeft niet meer : 't ding staat al op zijn pooten!
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verdeeld, vinden we het ontwikkelingsproces van des dichters hooge liefde.
Iris, een van de schoonste gedichten van onze heele literatuur, werd door
De Gids geweigerd. Van de sonnetten vonden eenige genade bij Vosmaer,
die echter, doordat zijn vers-gevoel door klassieke opvattingen werd belemmerd, ze niet Wilde opnemen dan nadat Perk er veranderingen had aangebracht welke alles behalve verbeteringen waren (zie Veertien J. Lit. G. II.
191). Perk heeft de uitgave van zijn Mathilde niet beleefd; in 1881 stierf hij.
Vosmaer verzocht Willem Kloos, ervoor te willen zorgen, wat deze, die
als vriend met Perk's inzichten vertrouwd was, gaarne deed, echter niet
zonder uit de varianten van de handschriften die te kiezen, welke hem het
best leken.
Een paar jaar later maakte Kloos kennis met Karel Alberdingk Thijm
(Lodewijk van Deyssel) en Frederik van Eeden. De literatuur scheen in
Amsterdam een betere toekomst te gemoet te gaan. Het zou intusschen
onnatuurlijk zijn, wanneer alleen in deze stad nieuw leven aan het gisten
ging. Emants, de Hagenaar, is reeds genoemd. Een stadgenoot van hem
was Louis Couperus (geb. 1863). In 1883 verscheen van hem o. a. het gedicht Santa Chiara, in terzinen als Potgieters Florence, in 1884 het bundeltje
Een Lent van Vaerzen, fonkelende woorden en welluidende rijmen, kunst
van uitwendige schittering als vele verzen van Hooft. Een blijder gebeurtenis beleefden onze letteren, toen de in Belgie opgevoede Helene Swarth
(geb. 1859), die reeds Fransche verzen had geschreven, zich vooral door
opwekking van Pol de Mont tot het Nederlandsch liet bekeeren en in 1883
haar Eenzame bloemen uitgaf, weldra door het aan de nagedachtenis van een
jong gestorven dichter gewijde Blauwe bloemen en andere bundels gevolgd.
Dan was er Jacob Winkler Prins (1849-1906), de oud-leeraar die als
„kluizenaar" leefde te Beekbergen; „eene fijne, heldere ziel, met een realistische plastiek, welke vaak die van Jacques Perk nabijkomt in zuiverheid,
zij 't al niet in intensiteit, en een weemoed, die 'zich dikwijls tot innigheid
concentreert" (Kloos). In 1885 gaf hij zijn bundeltje Sonnetten, in 1886 gevolgd door Zonder Sonnetten en in 1887 door Liefdes erinnering. Verder de
vroeg gestorven onderwijzer F. L. Hemkes, die met zijn XL Gedichten in
1883 zoo'n schoone belofte gaf. Men leze slechts het weemoedig muzikale
Het Kindeke van den Dood en het fiere Net Geuzenvendel op den thuismarsch.
Naast hem is te noemen als iemand van een ouder geslacht, die goed-geziene
en gevoelde podzie schreef, waarin we den toon van Starings en Potgieters
verzen hooren, de blinde dichter Willem Levinus Penning (geb. 1840). In
zijn boekje Schakeering van 1886 vinden we het begin van die fijn geteekende,
innige idyllen, welke later volledig werden uitgegeven als Benjamin's Vertellingen (1898). In 1904 verscheen nog de bundel Kamermuziek.
Maar dit waren allen stile werkers. Bij hen was niet de kracht, die een
hervorming teweeg brengt. De luid bazuinende herauten waren Willem
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Kloos en Karel Alberdingk Thijm, bij wie zich andere jonge Amsterdammers als Van Eeden en Verwey zouden aansluiten. Zij waren het die op eens
een geheel nieuwe en stralende schoonheid stelden voor de verbaasde oogen
van hun landgenooten.
Twee factoren vooral bepaalden het gansch ongewone karakter van:de
kunst, en wel een uitwendige en een inwendige. De uitwendige, dat was
de invloed van buitenlandsche letterkunde.
De naturalisten Zola, Flaubert en De Goncourt eenerzijds voor het proza,
Shelley en Keats anderzijds voor de poezie, werden de groote bezielers.
Van de Fransche naturalisten leerden de jongere prozaschrijvers den hartstocht voor de werkelijkheid, bij Shelley en Keats vonden de jongere dichters
den hartstocht voor de schoonheid, die, wij zagen het, reeds door Perk
beleden was.
De inwendige factor was hun psychische geaardheid. De jongeren toch
waren oneindig veel gevoeliger menschen dan de schrijvers van het vorige
geslacht; gevoelig, niet in den zin van gemoedelijk of sentimenteel, maar
voor-aandoeningen-vatbaar. Hun zielen waren als uiterst gevoelige platen,
die de fijnste indrukken vasthielden. Hun zielsvermogens verkeerden in een
hoogeren graad van intensiteit. Hun waarneming was scherper, hun gevoel
heviger en fijner, hun verbeelding meer omvattend, en als direkt gevolg
hiervan hun taal rijker en meer levend.
Bij de geringe aanmoediging die de Amsterdamsche jongeren ondervonden van het oudere geslacht — de artikelen van Kloos, eerst gastvrij
opgenomen in het weekblad De Nieuwe Amsterdammer'), werden weldra
wegens te groote scherpte afgewezen — hoeft het niet te verwonderen dat
zij verlangden naar een eigen orgaan. Zoo werd in 1885 Willem Kloos
(geb. 1859) de oprichter van De Nieuwe Gids. Vijftig jaar vroeger was het
woord „Nieuwe" in dezelfde, protesteerende beteekenis gebruikt, toen De
Gids zich, tegenover het toen heerschende tijdschrift, den bijtitel gaf van.
„Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen". Mede-redacteuren waren Frederik van Eeden, Albert Verwey, Frank van der Goes en Willem Paap. Als
men bedenkt, watide oorspronkelijke strekking van de Romantiek was geweest : het verstarde klassidsme te verdrijven en daarvoor in de plaats te
geven een persoonlijke, natuurlijke, dus werkelijke kunst van gevoel en verbeelding, dan beteekent de stichting van De Nieuwe Gids de eindelijke zegepraal van genoemde cultuurbeweging. Vrij van sleur en angstvallige navolging, persoonlijk en natuurlijk, dus on-rhetorisch, zoo wilden de jongeren hun kunst en zoo hebben zij ze gemaakt.
„Het onbewuste hoofdstreven der inzetters van de tegenwoordige periode
was : om niet sleepend te volgen den gewoonte-sleur der vroegeren... maar
1) De bekende Groene, toenmaals onder redactie van De Koo.
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om zich zelf te wezen, zonder zich aan tradities te storen, die nets eerbiedwaardigs hadden, behalve hun ouderdom. Want het buitenland van heden
en verleden leerde ons, jongelieden, in den grooten rijkdom en verscheidenheid zijner kunst, dat er heel andere soorten van literatuur bestonden, als
de tot dusverre in ons vaderland geeerde, en die beter pasten voor ons zelf,
strevende kinderen als wij waren van een nieuwen tijd. Wij volgden daarom
echter die grooten niet na wij lieten alleen onzen blik er door verbreeden,
en de duizend-voud verscheidene kunst van andere landen, die in ieder tijdvak weer heel anders wordt, leerde ons dat ieder kunstenaar geheel en al
zich zelf moet wezen, en op eigen wijze zich zelf uitspreken, zonder blindelings te volgen eenigerlei nationale traditie en gewoonte-gang." (Kloos,
Letterk. Inzichten en Vergezichten, IV, 13).
De ziel van de beweging was Willem Kloos, secretaris der redactie en
schrijver der Kronieken (Kritieken), die hij met andere, sinds zijn 20ste jaar
gepubliceerde, heeft bijeengebracht in den beroemden bundel Veertien jaar
literatuurgeschiedenis (1880-1893).
Kloos was echter niet de eenige, die kritiek uitoefende. Ook Van Eeden,
Verwey en Van Deyssel hebben in de eerste jaargangen van De Nieuwe Gids
boekbeoordeelingen en uitvoerige beschouwingen geschreven, waarin zij de
lauwheid en karakterlooze middelmatigheid aan de kaak stelden en hgkelden.
Het heftigst was wel Lodewijk van Deyssel. Zijn gloeiende minachting voor
de toonaangevende schrijvers en critici, die hij geenmenschen maar „gekleede
jassen" vond, uitte hij in de heftige lyrische ontboezemingen van zijn „krijgvoerend proza", waarvan hij' het schrijven „een heerlijk werk vond voor
den modernen kunstenaar". Het was proza welks „woorden uit de ziel
joelden als een ruischende en klotsende bergstroom, strijdend tegen de
drooge aarde van een dor en doof publiek; dat zijn vreugde en verrukking
boven [ons] uitsterrelt, dat gloeiende zonnen van liefde ontsteekt, dat [ons]
voert over het ijle ijs zijner minachting, door de ruige, zwarte nachten van
zijn haat, dat [ons] den groenen, koperen klank van zijn spot en lachen
tegenschettert" 1). En in hetzelfde jaar, waarin de Nieuwe Gids verscheen,
werd ook het bundeltje Grassprietjes door Cornelis Paradijs (F. v. Eeden)
uitgegeven, met een voorrede van P. A. Saaije en een inleiding van Sebastiaan Slaap. Niet alleen de huiselijke poezie moest het ontgelden; ook de
traktaatjeskunst van de preclikanten werd a faire genomen en wel in het
spottende Predikantenlied met den aanhef:
Hoe gezegend in ons land
Is het yak van predikant;
terwijl in de Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neerlands dichterhelden
verschillende poeten, die zich in de volksgunst verheugen mochten, duchtig
1) In: Over Literatuur. Zie Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
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onder handen werden genomen. Het is verklaarbaar, dat de tegenpartij zich
evenmin onbetuigd liet, al wekt het onze verbazing, dat een ernstig tijdschrift als De Gids plaats over had voor de laffe parodieen van Kloos' verzen
door Fortunio (Mr. van Hall), die in denzelfden jaargang vroeg, „of het
verschil tusschen de jongeren en de leiders van De Gids wel zoo groot was,
dat het oprichten van een nieuw tijdschrift gewettigd mocht heeten". De
wraak bleef niet uit. Kloos flanste met Albert Verwey en Fred. van Eeden,
die echter slechts een paar kleine fragmenten schreef, een roman in verzen
in elkaar in den trant van Van Loghem's Een Liefde in bet Zuiden, maar veel
slechter 1) ; een dwaze intrigue in slechte maar schoonschijnende verzen.
Ze gaven het prul uit onder den titel Juba door Guido. De toeleg gelukte
verschillende recencenten prezen het. In een brochure : De onbevoegdheid der
Hollandsche literaire kritiek (1886) deden ze toen het masker af en stelden ze
de lofredenaars aan de kaak.
Met de hartstochtelijke gevoeligheid der jongeren hing ten nauwste samen
hun afschuw van de rhetoriek. Kloos verkondigde telkens en telkens weer
de bij ons vergeten waarheid, dat beeldspraak niet iets stereotieps, maar
iets oogenblikkelijks, iets accidenteels moet zijn. De kunstenaarsaandoening
wil zich verzinnelijken; daar nu de aandoening in de ziel van den een nooit
precies gelijk is aan een onder „gelijke" omstandigheden ontstane aandoening in de ziel van een ander, moet de uitbeelding, wil ze zuiver zijn,
ook bij beiden verschillen. Iedere echte kunstenaar zal dus spreken in oorspronkelijke beelden, welke bij zijn persoonlijke en oogenblikkelijke ontroering passen. Zij die dit niet deden en lukraak onzuivere of quasi-oorspronkelijke beeldspraak gebruikten, werden onbarmhartig onder handen
genomen. Als Mr. Joan Bohl schrijft (Zie Veertien Jaar Lit. Gesch. I. 133).
„'t Heelal schijnt zich tot peinzen af te zondren", merkt Kloos op : „Het
is ons wel, maar wij vragen slechts met gepasten eerbied : waar blijft de
Heer Bohl dan?" Of als Dr. Schaepman de zuilen van de Aya Sofia allerlei
liederen laat zingen, spot hij : „Och kom! Wat is er in een zuil, dat bij mij
die impressie te voorschijn zou kunnen roepen. Ik zou even goed kunnen
beweren, dat een zuil zit te bitteren of in een koets met twee paarden naar
den schouwburg rijdt."
Zich eerlijk en zuiver uitdrukken, dat was het wat het jonge geslacht altijd
wilde. Van Deyssel schrijft nog in 1911 in zijn: Uit het leven van Frank
.Rovlaar „Het komt in alle schrijven van welken aard ook, alleen aan op
de precizie. Hierop komt het aan : om, indien gij alleen dorre heesters hebt
zien staan, en er gaat een gedachte door u heen dat die heesters dor zijn
gemaakt door iets, wat vroeger wel de „hand van God" is genoemd, maar
1) M. L. G. van Loghem schreef nog een paar dergelijke werden o. a. Liana
en Walter; alle onder het pseudoniem Fiora della Neve.
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gij hebt niet dat, wat men een hand noemt, boven de heesters gezien, —
hierop komt het aan : dan alleen te schrijven, dat gij dorre heesters hebt
gezien en niet te liegen, dat er een „hand" bij was" (blz. 247).
In de laatste bladzijden hebben wij in hoofdzaak gewezen op de kritiek
van de Nieuwe Gidsers, op hun strijd tegen het bestaande, hun afbreken
van het minderwaardige, op het revolutionaire karakter van hun optreden.
Sloopen is echter iets negatiefs. De vraag rijst dus : wat is het positieve, dat
ze gegeven hebben; wat hebben ze zelf tot stand gebracht en welke waren
de ideeen die hen leidden en bezielden en aan hun werk een eigen karakter
hebben gegeven? Bij de beantwoording willen we in de eerste plaats er op
wijzen, dat zij het hoofdbeginsel der renaissance : de kunstenaar moet de schoonheid dienen enkel en alleen om haars zelfs wille, zelfs dan nog als met z' y'n werk
politieke, moreele of welke tendenzen ook beoogt, opnieuw en met geestdrift be-.

leden hebben. „Het hoofdbeginsel der renaissance", schreven we vroeger 1),
„het streven naar schoonheid, is aan het einde der 19de eeuw weer naar
voren gebracht, maar nu los van de slavernij der navolging van de bewonderde oude modellen. De ware renaissance dateert bij ons van de laatste
decennia der 19de eeuw en het zijn de tachtigers, die den grooten stoot
hebben gegeven". In dezen zin waren de mannen van '80 aanhangers van
de Fransche leuze van het „Part pour l'art". Vereering en aanbidding van de
Schoonheid is de grondtoon in de poezie van Jacq. Perk en Willem Kloos,
zoo goed als in het eerste werk van Fred. van Eeden, Albert Verwey, Lod.
van Deyssel en Herman Gorter. Voor Perk wordt Mathilde ten slotte een
onstoffelijk ideaal, de Muze die hem tot dichter wijdt en hij vereenzelvigt
haar met de hoogste Schoonheid tot wie hij bidt met de woorden van het
Onze Vader :
Schoonheid, o gij wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede, kome uw heerschappij I
De geliefde, die Willem Kloos in de verrukkelijke sonnetten van zijn
eersten bundel: Verzen toespreekt, is inderdaad de vergoddelijkte schoonheid, wier „half verhulde beelt'nis" hij een oogwenk heeft aanschouwd; die
„tot hem kwam, maar weer is heengegaan", en die „met haar vasten stap
naast [zijn] al te wankle schreden trad". Wie die eeuwige schoonheid winnen,
„die weenen langer niet, maar wenschen een genade en dan te sterven",
zoo roept hij uit in woorden, die een naklank laten hooren van Perks
getuigenis :
Wie eenmaal U aanschouwt leefde genoeg.
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg,
Wat nood I hij heeft genoten 't hoogst genot."

Zie blz. 106.
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Evenzoo denken we na de 5de strofe van Van Eedens Aan de liefste niet
meer aan een aardsche geliefde, maar aan een hooger Lief, wie hij „een Kerk
van blank albast gewijd heeft, een wonder van standvastigheid in 't onstandvastig leven. Deemoedig neerknielend op de tempeltreden, zal hij 't hoog
Lief eere geven en haar dienen en loven; geen nacht zal meer om hem zijn,
want de Liefste is hem meer dan een sterre licht : een klare luister, die boven
storm en duisternis gestadiglijk branden zal".
En is ook niet Van Deyssels hartstochtelijke ontboezeming aan het slot
van zijn opstel Over literatuur, een hymne van gloeiende liefde voor de
Schoonheid, die voor hem is : de schoone taal. „Mijn ziel is een groot paleis,
dat ik met teederheid heb geplaveid om er de schoone taal in te ontvangen;
met het vlammende purper mijner bewondering heb ik de hooge wanden
behangen; mijn gouden geestdrift blinkt er van de zaalgewelven".
„Ik ben een Dichter en der Schoonheid zoon,
Alles wat schoon is, is me een vreugd altijd"
roept Albert Verwey uit in een sonnet, dat overigens meer betoogend is dan
beeldend en zingend. „Het gevoel, waarin de poezie de jongeren bracht of
aantrof", (aldus Verwey in zijn veel jaren later verschenen Inleiding tot de
nieuwe Nederlandsche dichtkunst 2)) was dat van den vrome die zijn god aanbidt, maar de god was de poezie-zelf, beeld-geworden, de god was de
Schoonheid".
Bij velen, zoo niet bij alien, voerde deze liefde tot het smartelijk besef,
dat die hooge Schoonheid, wel gevoeld kan worden, maar nooit te benaderen is ; dat men in oogenblikken van opperste extase een glimp van
haar stralende wezen opvangen kan, maar dat zij zelve nochtans onbereikbaar blijft. Vandaar een hunkering naar het gestadig aanschouwen van haar,
die zich eeuwig verhult; naar een opgaan in haar wezen, gelijk het verlangen
van den mysticus naar het een-worden met God. Perk heeft dit geuit in zijn
elegie Iris : nooit kan de liefde van Iris en Zephir tot een vereeniging leiden;
eeuwig zal hun verlangen verlangen blijven. Zooals echter de tranen van
Iris de tinten van den regenboog doen ontstaan, zal ook de dichter zijn smart
omscheppen in schoonheid :
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt
En die in tranen, zijn vreugde zag tanen,
Maar liefelijk lacht als hij lijdt.
Zoo is ook in Gorter's Mei, de liefde van de jonge Mei voor den stralenden God Balder, — liefde die nooit beantwoord worden kan — des dichters
eigen verlangen naar het hoogste schoon, die schitterende zon waarin geen
1) Vgl. A thing of beauty is a joy for ever. (Keats).
2) Uitgave van de Wereld-Bibliotheek.
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menschenoogen kunnen staren. Weemoed en smart is eveneens de grondtoon van Kloos' eerste sonnetten. Wel voelt hij zich in oogenblikken van
geestverrukking „een God in 't diepst van zijn gedachten", maar „eindloos
smacht" hij naar de omhelzing van haar, die hem het hoogste is. Weenen
wil hij, om alles wat schoon is, maar vergankelijk, als om bloemen die in
den knop gebroken en voor zij tot bloei kwamen vergaan zijn. Een oogwenk heeft hij de geliefde aanschouwd, doch zij is weer heengegaan en
„roerloos zit hij in de eeuwige schaduw van zijn smart gedoken".
Frederik van Eeden dicht Ellen, een lied van de Smart en de stemming van
de meeste van zijn Enkele verzen 1) is droef-weemoedig, we wijzen slechts
op Bfr. 't verwachten der liefde, Avond in de stad, Na ons-ondergang aan zee, De
eigen uitvaart en andere.
Alleszins begrijpelijk is het, dat de schoonheidminnende dichters zich
afkeerden van de harde, gevoellooze werkelijkheid van het gewone leven,
hetwelk zij minachtten als dor en banaal. Lees b.v. Van Deyssels woorden
van opperste haat tegen de domme massa der menschen-van-alle-dag in zijn
opstel Nieuw Holland en de uiting in Van Eedens De Kleine Johannes : „Onder
menschen wacht u eindeloos verdriet, verveling, vermoeienis en zorg. Dag
aan dag zult gij tobben en zuchten onder den last van uw leven. Zij zullen
uwe teedere ziel stooten en pijnigen door hun grofheden. Zij zullen u ter
dood vervelen en martelen". Het is Windekind die deze woorden zegt,
Windekind, de geest die Johannes de teere schoonheid van bloemen en
vogels leert zien en liefhebben, die hem spreekt van het Groote Licht, dat
ons alley Vader is, maar die hem de menschen toont als lage, verachtelijke
wezens, om wie men niet weenen moet, maar lachen. In de dichters leefde
het kunstenaarsbesef, uitverkoren zielen to zijn; fijner en zuiverder van aandoening dan de groote hoop. Dit kweekte een gevoel van vereenzaming,
maar van een vereenzaming waarop zij trotsch waren.
„Als goddelijke banneling
In eenen wereldlijken kring,
Stil zich bewegend, zonder hoon,
Wanend hen laag, — zich godenzoon, —
Een vreemd kind in een vreemd geslacht,
Heeft hij zich bitterlijk gedacht,
Zacht donkre Deemoed toen gedaan
Dicht om zijn fielder Godsbestaan,
Dat rein dit bleev' — en onontwijd
Zijn droefgezonken majesteit,
Laatst, kostlijk erfgoed, door 't geringe
Laag-denkend yolk der wereldlingen.
) Later opgenomen in Van de Passieloor<e lelie.
Stroomingen en Gestalten.
1
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Zoo luidt de aanhef van Ellen. De dichter toonde zijn „goud-woord"
aan der menschen oogen, maar 't was onnut, want „er werden op aarde
geen gevonden die 't verstonden". Later is Van Eeden anders tegenover de
poezie en tegenover het leven komen te staan, maar dat neemt niet weg,
dat hij in den tachtiger tijd evenzeer heeft gevoeld en uitgesproken, wat
toen in velen leefde. En niet alleen in de tachtigers in engeren zin, de mannen
van de Nieuwe-Gids-beweging in Amsterdam; dezelfde stemming klinkt
in de jeugdverzen van Louis Couperus, in Orchideeen, Ben lent van ver<en en
Williswinde, zoo goed als in de poezie van Helene Swarth en den Vlaamschen
dichter Prosper van Langendonck. Het gewone leven gaf niet de hooge
schoonheid die de dichters aanbaden; zij ontvluchtten daarom de werkelijkheid en zochten hun godin elders : in de bewonderde poezie van Keats en
Shelley, in de natuur, in den droom en in rich zelven. Dit is het individualisme
der tachtigers, het inkeeren tot en het uitzeggen van zich zelf, van wat er
leeft in de eigen ziel. Zij trokken zich, naar het woord van Helene Swarth,
voor „het hoonende leven" terug in „een veilige ivoren toren, waar de
horde barbaren [hen] niet kon storen" en zaten daar neder in zelfinkeer of
blikten uit naar blinkende verten van pure schoonheid.
Zuiver romantische stemmingen, dit alles ; het romantische geluksverlangen, dat geen bevrediging kan vinden in de wereld om ons heen en haar
daarom zoekt in de eenzaamheid, in de natuur, in het eigen hart, in het
visioen en in de geldealiseerde schoonheid van verre tijden. Opmerkelijk
is het dan ook, dat bij het geslacht van den tachtiger tijd, evenzeer als bij
de meest bezonken romantici van vroeger als Goethe, Schiller, Keats en
Shelley een voorliefde merkbaar is voor de schoone wereld der klassieken,
maar wat zij teekenen is een romantisch getinte oudheid van geluk, vreugde
en harmonie. Het is het schoone rijk van „Vader Pan", waarin Van Eeden
ons binnenleidt in het. tweede deel van De Kleine Johannes. Smartelijk gevoelen zoowel Wistik als Johannes (de dichter zelf), dat die wereld niet
meer bestaat, dat Vader Pan gestorven is. Op het bewerken van klassieke
stof hebben stellig Keats Hyperion en Endymion grooten invloed gehad, niet
alleen onmiddellijk door het lezen van deze gedichten zelf, maar ook door
een Nederlandsche vertaling. In 1879 n.l. ontving Prof. J. A. Alberdingk
Thijm Dinsdagsavonds oudere en jongere minnaars der poezie te zijnen
huize. moos en Verwey behoorden tot de bezoekers en ook Perk heeft
eenige malen de bijeenkomsten bijgewoond. Een der leden van den kring
was Willem Warnar van Lennep. Deze had van Keats' Hyperion een zeer
verdienstelijke vertaling gemaakt, die daar gelezen en besproken werd. Nog
meer genoten zij echter van Van Lenneps opmerkingen over de schoonheid
van klank en rhythme in Keats' meesterwerk, over den rijkdom van zijn
beelden en de schilderende kracht van zijn taal, kortom over het ware wezen
van de poezie. Dat het gehoorde ingang vond en tot eigen schepping op-
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wekte, bewijzen Kloos' dramatische fragmenten van Rhodopis en Sappho,
benevens zijn onvoltooide Okeanos en Verwey's Persephone en Demeter.
Herkennen we dus blijkens de voorgaande beschouwing in het wezen
en het werk der tachtigers den geest, de denkbeelden en de stemmingen van
den romantischen tijd, nog op een andere wijze staat de kunst van na '80
daarmede in verband.
Bij onze bespreking van de stroomingen in de jaren der romantiek hebben
wij er op gewezen, dat vooral de romankunst meer en meer een sociaal
karakter had gekregen; dat „de schrijvers de misstanden in de maatschappij
smartelijk gevoelden en zoo tot verzet kwamen tegen de bestaande toestan-den, welk verzet van zelf moest opwekken tot waarneming en studie daarvan." Zoo is uit de romantiek, vooral in Frankrijk, het naturalisme voortgekomen, de sterk realistische uitbeelding van het leven. Opmerkelijk nu
is het, dat bij de Tachtigers eerizelfde hartstochtelijke liefde voor de
werkelijkheid valt waar te nemen en dat de uitbeelding er van door velen
als de hoogste kunst werd beschouwd. Bedoelt men echter met de Tachtigers
enkel de redacteuren van De Nieuwe Gids, dan mag men van een hartstochtelijke liefde niet spreken. Kloos, Verwey, noch Van Eeden waren
naturalisten. Kloos zegt uitdrukkelijk, nadat hij verklaard heeft, waarom
hij Van Deyssel's werk in De Nieuwe Gids opneemt: „maar daarom zijn
wij nog niet verantwoordelijk voor zijn meeningen en daden" 1). En Van
Eeden erkent in zijn studie Over Naturalisme 2), als hij Karel Thijm (Lod.
v. Deyssel) toespreekt, wel : „ik bewonder Zola, ik bewonder u, ik bewonder
een eik", maar hij voegt er aan toe : „Toch zou ik niet een eik willen zijn,
en u niet, en Zola niet". De schoonheid van de naturalistische scheppingen
toont hij te gevoelen. „Gij naturalisten hebt het leven zoo hartstochtelijk
lief, zoo geheel, zoo volkomen lief, dat gij het in u op wilt nemen een en
al, dat gij het wilt kennen door en door, in grootheid en dwaasheid, in
ellende en walgelijkheid — om het nu groot en dwaas en somber en walgelijk, zooals gij het bemind en gevoeld en begrepen hebt, uit te spreken, om
er dan groote monumenten van menschelijkheid van te bouwen voor de
oogen der menschheid zelve, tot haar wonder en verbazing. Dat is goed en
heerlijk en wonderlijk groot". Dan vervolgt hij echter ,Maar er zijn menschen geweest voor wie de droom van een nacht schooner was dan het licht
van duizend daden, — die in zich zelve een rijk hadden, heerlijker in het
gouden licht hunner eigen ziel dan het hemelsche Jeruzalem in Gods glorie.
Die sterker waren dan het leven, die niet toelieten binnen de diamanten
muren van hun rijk dan wat hun welgevallig was en tot hen kwam met
1)In 1888. Zie Veertien _Par Litt. Gesch. II 98.
2) Zie Nieuwe Bundel V. (Zeven Eeuwen III).
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deemoedig gebaar, — en die met sterke, rustige onverschilligheid uitzagen
oplhet:tieren en woelen der menigte, die zij afwezen van hunne poorten.
Deze menschen zijn mij liever en wie ik mij het grootste denk, is zoo".
Deze aanhalingen verldaren voldoende, waarom de redacteuren van het
leidende tijdschrift naturalistisch werk opnamen zij erkenden het goed recht
ervan, al dachten zij zelf anders. Kloos schrijft in 1888: „Omdat De Nieuwe
Gids geen partij is met eenzijdige beginselen, maar een partij boven de
partijen, die het goede en het kwade keurt en rangschikt, omdat zij al het
goede van het kwade onderscheidt, juist daarom zijn wij in staat figuren
als van Marcellus Emants en Van Deyssel te waardeeren, en beiden te zetten
op de hun toekomende plaats. Want waarom prijzen wij Van Deyssel en
plaatsen zijn artikelen ? Om de zeer eenvoudige reden, dat zijn werk groot
werk is, van het beste in ons land" 1). Wat de beginselen en meeningen betreft, daarvoor is niet de redactie verantwoordelijk, doch de schrijver zelf.
„Hij is mans genoeg, om daar zelf voor te staan, hij, Karel Thijm."
komt Alb. VerIn zijn in 1901 geschreven opstel Volk en Katholicisme
wey, die toen reeds sinds lang de Nieuwe Gids verlaten had, nog eens op
deze kwestie terug. „Kloos' program stelde de Kunst onafscheidelijk van
de aandoening." De regelrechte consequentie hiervan voert tot het individualisme, n.l. : kunst is het uitzeggen en uitbeelden in Schoonheid van de
aandoening van den kunstenaar. Dit nu doen de naturalisten ook. „Kunst
is passie" zegt Lod. van Deyssel, de woorden van Busken Huet 3) tot de
zijne makende en de wijze waarop hij de werkelijkheid weergaf, getuigt van
passie, van een heftige aandoening des gemoeds, en is bijgevolg het uitbeelden van wat hij als schoonheid gevoelde. Daarom zag Kloos, volgens
Alb. Verwey, „het naturalisme niet op een tweede, maar op een eigen plaats,
niet [in de beweging van De Nieuwe Gids] op-, maar ermee samengaand" 4).
Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Guy de Maupassant, waren de bewonderde voorbeelden van onze schrijvers uit de eerste Nieuwe-Gids-jaren
doch bovenal eerden zij als den grootmeester Emile Zola. Wat deze gaf: goed
gedocumenteerde, maar tevens gepassioneerde, temperamentvolle uitbeelding van het leven, „un coin de la nature vu a travers un temperament",
dat was wat ook zij wilden. De voorganger te onzent was Lod. van Deyssel.
Geen navolger van Zola wenschte hij echter te zijn, wel een volgeling, in
wien dezelfde ideeen werkten. Vandaar zijn heftige aanval op Frans Netscher
in het reeds meermalen aangehaalde opstel Over Literatuur. Ook Netscher
was een bewonderaar van Zola en in artikelen en schetsen in De Amsterdammer, in Het Nederlandsch Museum, in De Gids, in De Portefeuille, ja zelfs
in De Nieuwe Gids had hij het Naturalisme verdedigd, vooral in zijn studie
1) Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis.
II 98. — 2) In: Stille Tournooien. — 3) In
de voorrede van Lidewyde. — 4) Stille Tournooien. Volk en Katholicisme.
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Wat wil bet naturalisme ? in het tijdschrift Nederland. Eerst had Van Deyssel
den medestander met vreugde begroet, maar toen Netschers Studie's naar
het naakt model verschenen, achtte hij die ingenomenheid een vergissing. Hij
vreesde n.l. een te slaafsche navolging inplaats van oorspronkelijke kunst
met een eigen karakter en eigen sentiment en is daarom den heer Netscher
wel wat rauw op het lijf gevallen 1). „Nu wij de taal en de literatuur van
het arme koude land willen ophelpen, ze doen staan, ze doen gaan, en ze
stooten voort, voort, voort tot duizelende hoogten..., nu wij vervloeken
al wat klein en onvermogend is..., nu zoudt gij, door de leege gematigdheid
van uw gemis aan oorspronkelijkheid, door uw persoonlijkheid die er geen
is, aan het hoofd der jonge literaire beweging te stellen, Holland weer tot
de navolgster van den vreemde willen maken?" Hij wil niet, dat er, wanneer
er „in het buitenland de een of andere literaire grootheid verschijnt, terstond
een nederlandertje op de estrade van de kermistent onzer literatuur springt,
om hem na te apen". Een eigen nationale kunst, dat was Van Deyssels
ideaal, wel op de basis van het naturalisme maar Hollandsch in hart en
nieren. „Ik zeg, dat die Holland groot wil maken met zijn literatuur, dat is
met zijn fantazieen en sentimenten, op een plan moet staan, waartoe het
buitenland nog niet is gestegen. Het is voor een Hollander zeer goed, fantazieen en sentimenten te hebben, zooals Hollanders ze nog niet gehad hebben,
ofschoon buitenlanders er al lang een literatuur van hebben gebouwd. Maar
groot is : fantazieen en sentimenten te hebben, zooals buitenlanders, door de
noodzakelkkheid der ontwikkelingswetten van de artisticiteit in de verschillende landen 2) ze nog niet hebben kiinnen bezitten. Met andere woorden : ieder yolk

heeft zijn eigen aard, zijn eigen ziel, zijn eigen wezen en dit moet ook aan
de kunst van een yolk een eigen karakter geven. Stellen we nu de vraag,
of wat Van Deyssel wilde ook verwezenlijkt is, dan beantwoorden we die
zonder aarzeling bevestigend. Er is bij ons na '80 een romankunst opgebloeid van groote beteekenis. Noemen we in de eerste plaats Van Deyssels
eigen werk. De studie Over Literatuur is van 1886 en in het volgende jaar
verscheen zijn roman Een Liefde, in welke hij zijn beginselen in praktijk
had gebracht 3). Het is een boek zonder intrige, niets dan de nauwkeurige
beschrijving van de levenstragedie eener naar liefde dorstende en teeder aanhankelijke jonge vrouw, die in haar huwelijk gaat kwijnen, als de man then
ze niet missen kan, langzaam van haar vervreemdt. Het is geprezen door
Kloos, geprezen door Verwey, geprezen door Van Eeden, doch door de
beide laatsten niet zonder voorbehoud. Verwey schreef een brochure er
1) Kloos b.v. heeft Netschers werk geprezen. (Veertienjaar Lit. Gesch. I blz. 157)
Maar Kloos, die geen naturalist was, stond er anders tegenover; eigenlijk waardeert hij, zeer objectief, meer de beginselen van het naturalisme.
2) Wij cursiveeren.
Hij had er aan gewerkt sinds 1881.
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over; hij vond het boek mooi en groot van menschelijkheid, maar schaarde
zich aan de zij de van hen die het onzedelijk achtten, vooral ook om de onwelvoeglijke woorden en uitdrukkingen, die de schrijver, getrouw aan zijn
naturalistisch beginsel, opzettelijk had gebruikt. Van Eeden publiceerde zijn
studie Over Naturalisme, waarover we reeds gesproken hebben. Dat een
naturalist de menigte grieft door „het niet vermijden van platte uitdrukkingen, als hij die noodig heeft voor een artistiek doel", acht hij „een ondergeschikte kwestie". Zijn aanval is tegen de naturalistische beginselen zelve
gericht, voornamelijk tegen het „diep ontleden van sommige aandoeningen,
het uitpluizen van sexueele gevoelens, het nauwkeurig beschrijven van
lichaamsgewaarwordingen". Hij acht den kunstenaar daarvoor te hoog; 't is
het werk van den man van wetenschap, van den psycholoog of den psychiater. De geleerde die een waterlelie plukt, let niet op de stralende schoonheid van de blanke bloem met het gouden hart; hij rukt de rolronde, slijmerige stengel uit de modder waarin zij wortelt. Ook vindt hij den naturalistischen kunstenaar een koning, die zich zelven vernedert tot het doen van
boerenwerk en dan angstvallig vraagt : „doe ik het zoo goed?"
Een ander, door velen gevoeld bezwaar tegen de naturalistische theorieen
is, de pijnlijk nauwkeurige en uitvoerige beschrijving van het uiterlijk der
dingen. Reeds in Een Liefde is dit op te merken, maar sterker in De Kleine
Republiek, de beschrijving van het kostschoolleven te Rolduc. Nog veel
verder ging Van Deyssel later in zijn (wat hij noemde proza-gedichten)
Menschen en bergen (1892); vermoeiende impressionistische schilderingen, vol
gezochte woordkoppelingen in vaak verwrongen taal. Het echte
deren" moet de schrijver liever aan den schilder overlaten. Doch, welke
bedenkingen men ook wil opperen, Van Deyssels optreden is van groote
beteekenis geweest en hij heeft school gemaakt. Werkelijkheidsbeschrijving
in romans, novellen en schetsen wordt schering en inslag in onze letteren.
Alleszins verklaarbaar is dit, immers het realisme is van de middeleeuwen
of een der kenmerkendste trekken onzer literatuur geweest. Uit den aanvang
der beweging noemen we Henri Hartog (Sjofelen), A. P. van Groeningen
(Martha de Bruin), Dr. A. Aletrino (Zuster Bertha, Uit den Dood). Hun werk,
toen met vreugde begroet, is, evenals dat van andere minder begaafden,
thans bijna vergeten. Verder : Frans Erens (Dansen en Rhythmen), Frans
Coenen (Ben Zwakke, Bleeke Levens, Burgermenschen), G. van Hulzen (Zwervers, Van den zelfkant der samenleving, Ontredderden, e. a.). Maar dan komen
de grooteren : Jac. van Looy, Marcellus Emants, Louis Couperus. De eerste,
de jonge schilder, in 1884 winnaar van den Prix de Rome, publiceerde in
De Nieuwe Gids zijn reisindrukken uit Spanje en Marokko, o. a. Een Stierengevecht. In zijn bundel Proza (1892) vinden we zijn beroemde schetsen De
dood van mMn goes, De Nachtcactus, De Hengelaar, e. a. Van Looy is in deze
opstellen, evenals in zijn latere werken, b.v. de bundels Gekken (1894) en
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Feesten (1902) geen naturalist in den gewonen zin. Niet enkel levensbe-

schrijver en ontleder is hij, dock tegelijk een teere droomer met zacht gevoel,
die de menschen en dingen zag met het oog van den schilder en ze weergaf
in overeenstemming met de impressie, die ze op zijn gevoelige ziel hadden
gemaakt, Hij is meer impressionist dan realist 1).
Van Marcellus Emants' naturalistisch werk vermelden we in de eerste
plaats Een nagelaten Bekentenis (1894), een somber boek, maar vlot en mooi
geschreven. 't Is het levensverhaal van een erfelijk belasten zenuwzieke, die
fataal-noodwendig er toe komt, zijn vrouw to vermoorden. Evenals al het
werk van Emants getuigt ook dit van de pessimistische levensopvattingen
van den schrijver 2).
In 1889 verscheen Eline Vere, een Haagsche roman, van Louis Couperus,
waarmede hij de eerste plaats onder al onze romanschrijvers veroverde.
Vooral Lod. van Deyssel begroette het boek met juichende vreugde. Hij
noemde het „een nieuwe blanke tand in het mondje van dat schitterende
kind, onze jonge letteren". Om verschillende redenen „had hij er veel mee
op", o. a. ook daarom, „dat Eline Vere een der zeer enkele boeken is, door
het naturalisme over de aristQcratie voortgebracht en bijna het eenige, bepaald tot roman, tot definitief kunstwerk samengesteld".
„Eline Vere," zoo vervolgt hij, „is nieuw, en hollandsch; het is hollandsch, het zou geen fransch kiinnen zijn, en het is nieuw, nieuw, nieuw
van visie en schrift, nieuw van sentiment en kompositie; het is artistieker
dan Daudet, het heeft grooter hoedanigheden van liefheid en kossue elegantie dan De Goncourt. Eline Vere is een schitterend boek." Over Couperus
en zijn werk zal in een afzonderlijk hoofdstuk uitvoeriger worden gesproken ; hier willen we volstaan met de vermelding dat de vruchtbare auteur
na Eline nog een reeks van psychologische familieromans geschreven heeft.
Tal van anderen hebben in hetzelfde genre werk van meer en minder
groote beteekenis voortgebracht. Ook hierop komen wij later terug. Enkelen
der bekendsten zijn Herman Robbers, Johan de Meester, Israel Querido,
het echtpaar Scharten-Antink, Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Carry van
Bruggen, Willem Schiirmann, Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri Borel,
Bernard Canter, J. Eigenhuis, Henri van Booven, Joost Mendes (Em.
Querido),. Jo van Ammers Kiiller, en meer anderen. Afzonderlijk noemen
we nog Herman Heijermans, niet in de eerste plaats om zijn naturalistische
roman uit het Amsterdamsche diamantwerkersleven Dthmantstad, maar omdat hij onze grootste moderne realistische tooneelschrijver is. Veel van zijn
drama's hebben een sociaal-democratische tendenz, maar aan de levenswaarheid van zijn scheppingen doet deze geen afbreuk. Zijn meest gewaardeerde
1)

Zie voor Van Loop het opstel onder de Gestalten.
Zie voor M. Emants het opstel onder de Gestalten.
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werk is Op Hoop van Zegen, een spel van de zee, dat reeds een paar honderd
opvoeringen heeft beleefd 1).
Uit al het voorgaande is gebleken, dat in de jaren na '80 een nieuwe en
rijke literatuur is opgebloeid. Potgieter, sprekende over de kunst van onze
Gouden Eeuw, noemt dien tijd een lente,
Wier bloesempracht geen plaatse liet voor blaen,
Daar geur en gloed ontvloeide aan alle twijgen 2).
Deze regelen zouden wij willen toepassen op de omstreeks 1880 begonnen
periode onzer litteratuur en het is de onbetwistbare verdienste van de leiders
van De Nieuwe Gids geweest, dat hun bezielende kracht onze schijndoode
letteren tot nieuw leven heeft gewekt. Strijd hebben ze moeten voeren tegen
„een dor en doof publiek", maar ze hebben overwonnen, sterk als zij waren
door de idee, die hen samenbond hun liefde voor de schoonheid. Zoolang
de strijd noodig was, heeft deze liefde hen bijeen gehouden, maar toen het
pleit was gewonnen, openbaarden zich de innerlijke verschillen, die wel
altijd bestaan hadden, doch latent gebleken waren. Het eerst verliet Verwey
de redactie, reeds in 1889. Het individualisme kon hem niet langer bevredigen; het uitzeggen van zich zelf, het altijd bezig zijn met het eigen
1k, het trotsche gevoel van vereenzaming, de weemoedig klagende smart
plaatste de dichters buiten het leven. Verwey eischte van den dichter, dat
hij met het leven een moest zijn; hij moest in de maatschappij staan en niet
vijandig er tegenover of onverschillig er naast; geen „woordkunst" wilde
hij meer, maar gedachten-kunst. In een der sonnetten die te zamen den titel
Van het Leven dragen, zegt hij :
Wee ! zij verbeelden zich heel groot te wezen,
En dat geen mensch hun lijden kan doorgronden.
Trotsch staan ze en zeggen : Hebt ge ooit een gevonden
Die om zijn leed zoo groot diende geprezen?
Als ge een wijs boek neemt en hun voor gaat lezen:
't Leven is groot, de mensch klein en vol zonden;
Dan is 't : Wat leven ! Ix ! Ix ga 'k verkonden!
ix kan Mij-zelf van 't Leven zelfs getiezen!
En Schoonheid heeten zij hun leel'ke trotsch-zijn,
Kracht hun dwaas willen anders dan het Leven,
Goed-zijn hun liefde en om het aardsche klagen.
Wee ! de eeuw'ge toorn van 't Leven zal hun lot zijn,
Als ze al hun trotsche Zelf niet overgeven
Aan 't goede Leven met Zijn heil'ge plagen.
1

) Zie voor Herman Heijermans het opstel onder de Gestalten. — 2) Florence.
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Dit sonnet toont duidelijk, hoe Verwey zich van de ideeen uit de eerste
jaren van den Nieuwen-Gids-tijd had afgekeerd.
In zijn Sidle Tournooien schreef hij in 1901 : „De praktijk van het tijdschrift,
van zijn beste en meeste schrijvers, was als die van Kloos geweest; van de
ideale levenseenheid, waar men zich deel in voelt, af, naar het individualisme
dat zich als het middelpunt van het leven stelt, toe. Na '90 verlangde men
het omgekeerd." Daardoor, zoo beweert hij, ontstond strijd en wel het
meest van Katholieke zijde. Men wilde dus : van het individualisme af, naar
de levenseenheid toe. Het individueele, de emotie, de schoonheidsontroering
zij voor den diChter het uitgangspunt ; het leven, de menschheid zij zijn doel.
Twee machten, zegt Verwey, zijn er in onzen tijd, die ieder een eigen ideaal,
een eigen levenseenheid hebben : het Volk en het Katholicisme. Het eerste,
de sociaal-democratie, gelooft in een gedroomde ideale toekomst; het tweede
wortelt in de traditie, in het verleden. Dit acht hij de groote beweging van
onzen tijd, die ons in twee kampen verdeelen zal, dat van de toekomst en
dat van het behoud. In deze beweging moet ook de dichter staan, of aan
den eenen, of aan den anderen kant. Opmerkelijk is, als men let op deze
meeningen, de naam, lien Verwey aan het door hem in 1905 opgerichte
tijdschrift gaf: De Beweging.
Verwey's uittreden uit de redactie van De Nieuwe Gids was zonder twist
geschied, doch in 1890 ontbrandde een strijd van meeningen tusschen de
leiders, die heftiger en heftiger werd en in 1893 uitliep op een crisis, waarin
het tijdschrift bijna te gronde is gegaan. Een der redacteuren, Frank van
der Goes, was sociaal-democraat en op diens meeningen en uitlatingen vatte
Van Deyssel vlam. Hij duchtte van het democratische, nivelleerende socialisme gevaar voor de kunst, die aristocratisch is en niet voor de massa. In
zijn artikel Gedachte, Kunst, Socialisme, end. sprak hij, heftig als hij altijd was,
met vurige overtuiging zijn meening uit, dat het socialisme de persoonlijkheid doodt en deze was voor Van Deyssel alles. Ook Van Eeden zeide zijn
meening in een artikel Humaniteit. Dat hij begrijpend tegenover Van der
Goes' meeningen stond, zal voor ieder die Van Eedens ontwikkeling gevolgd heeft, duidelijk zijn. Zijn werk had meer en meer een maatschappelijk,
ethisch karakter gekregen. Reeds in De Kleine Johannes is dit te bemerken.
Aan het slot wendt Johannes zich van Windekinds wenkende gestalte af om
met zijn Geleider (een reincarnatie van den Christus) „den zwaren weg te
gaan naar de groote duistere stad waar de menschheid was en haar weedom".
Humaniteit, liefde voor de menschheid is de grondtrek van Van Eedens
werk. „Dit Beef ik, Johannes, den menschen, mijn gelijken, met een Liefde
die geen Wederliefde vergt." Zoo luidt de laatste zin van Johannes Viator,
een boek van de Liefde. Hij wilde dus niet meer, als artiest, hooghartig boven
de menschen staan, neen, ze waren zijn gelijken, met en voor wie hij wilde
leven en werken. Humaniteit was de titel van zijn opstel en dit was tevens
,

.
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zijn levensleuze. — Kloos was de eenige, die de oude meeningen handhaafde
en staan bleef op het standpunt van het individualisme. Voor hem was de
kunst het hoogste; de Schoonheid bleef zijn godin en haar priesters zijn de
kunstenaars, die uit de aandoeningen van hun Ik de schoonheid scheppen.
Hij mengde zich in den strijd met een artikel : Verleden, Heden en Toekomst,
een geloofsbelijdenis, waarin hij zijn innigste overtuiging uitspreekt. Het
gangbare Gods-begrip verwerpt hij. „Het Leven is het Leven, de opperste
Abstractie en het Kernwezen van alles wat bestaat". Met andere woorden,
het eeuwig veranderende, maar naar „Zelfopgroei" strevende leven is Godzelf en „schoonheid is het leven in zijn fijnste essence". Dus : schoonheid
is de fijnste essence van de godheid. Kloos' artistieke geloofsbelijdenis wordt
tevens zijn philosophisch-godsdienstige. „Schoonheid is het Leven in zijn
waarste beteekenis, waar het leven toe worden zal in de lengte der tijden,
hoe langer hoe meer waarachtiglijk, en dus naar de schoonheid en niet naar
de goedheid, dat een woord zonder zin is, de menschen te beoordeelen is
geen daad van willekeur of het spel van een artiestengril, maar de wil van
't Leven zelf, de werkelijkheid gepakt in haar diepste essentie, de hoogste
Wet van 't Zijn. Dit nu is Ign sociaal-democratie". De eigenlijke, de
„heusche" sociaal-democratie, laat hem koud en hij vindt haar „een heel
raar ding". Van den gedroomden democratischen staat van de toekomst
zegt hij „maar gij begrijpt toch wel, dat dat maar malligheid is ? De heeren
socialen gelooven er zelf niet aan". Ook van de humaniteit moet hij nets
hebben. Hij vindt dit „een groot woord, even zinledig als goed of kwaad".
Het veronderstelt algemeene menschenliefde en die acht hij een onmogelijkheid, in strijd met het Leven en met den menschelijken aard. „O, de humaniteit, wilt ge weten, waar zij vandaan komt? 't Is de idee van het Christendom,
't onmogelijkste idee om in de praktijk te brengen tot uitvoering ; het
Christendom ontdaan van al zijne bijzaken, al zijne vormen, het hardnekkige
Christendom, dat het hoofd weder opsteekt, nu naakt tot op zijn lijf. 0,
dat vervloekte, dat ergerlijke Christendom ! Hebt alle menschen lief als
u zelf en zoo verder. Wel zeker, 't klinkt fraai, maar ik heb niet alle menschen
lief als mij zelf, en gij ook niet, en niemand op de wereld, en wie het toch
blijft zeggen, dien noem ik onwaar". Kloos, blijkbaar geprikkeld en overspannen, uit zich hier sterk uitdagend en met ongewone heftigheid. 't Spreekt
van zelf, dat zulke uidatingen bij velen hevige verontwaardiging wekten en
het gevolg was, dat er tusschen Kloos en Van Eeden een verwijdering ontstond, die geleid heeft tot een breuk voor het leven. In 1893 trad laatstgenoemde uit de redactie en in het volgende jaar plaatste Kloos in zijn tijdschrift, waarvan hij nu de eenig overgeblevene van de vroegere redacteuren
was, zijn beruchte schimpsonnetten aan Van Eedens adres. Na veel strubbelingen werd de uitgave van De Nieuwe Gids gestaakt, maar hij herleefde
weder in 1894 onder Kloos' leiding, echter niet meer bij den oorspronke-
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lijken uitgever Versluys, doch bij Van Looy In hetzelfde jaar stichtten
Verwey. en Van Deyssel Het Tweemaandeliksch Tidschrift, dat in 1902 een
maandblad werd met den titel De XXste Eeuw.
Over de oneenigheden tusschen de redacteuren van de Nieuwe Gids hebben we opzettelijk eenigszins uitvoerig gesproken, omdat zij kenmerkend
zijn voor de reactie, die allengs tegen de oorspronkelijke ideeen van de
Tachtigers ontstond. Op de veranderde inzichten van Verwey en Van
Eeden is reeds gewezen, doch met hen waren er velen, die de theorieen van
Kloos niet meer als de eenig ware erkenden. Het geslacht, dat tegen het
einde der vorige en in het begin van deze eeuw aan het woord kwam, verwierp de leuze van het individualisme, dat zich naar hun meening blind
staart op zich zelf, in zijn diepste wezen egoistisch is en maakt, dat een gedicht slechts genoten kan worden door den dichter zelf, of door een kleine
schare gelijk-gestemden. Een der woordvoerders, C. S. Adama van Scheltema, schreef een studie De Grondslagen eener nieuwe Path.. De auteur is „in
de ziel opstandig opstandig tegen de tachtigers, opstandig tegen het vervloekte en verziekte individualisme en anarchisme, opstandig tegen de ronde
van deze tijd : zijn egoi:rme en volkomen gemis aan menschenliefde" 2). Kunst
voor de gemeenschap wenschte hij, niet voor den enkeling. „Zoo de dichters
van tachtig in een ding geslaagd zijn, dan is 't wet daarin, dat zij het Hollandsche yolk van alle poezie vervreemd hebben, ja, het een hartgrondige
tegenzin hebben ingeboezemd voor al wat „poezie" werd genoemd. Zij
hebben elke mogelijke band tusschen het yolk, of wilt gij „het publiek",
en zijn dichters verbroken, zij hebben een verwijdering tusschen beiden bewerkt, zoo volkomen, dat het bijna hopeloos schijnt, hen te verzoenen...
Wij, wij jonge dichters moeten [het publiek] weer zoeken, aan ons die mooie
taak om de harten onzer medemenschen weer terug te vinden, terug te
winnen, al het mooie dat ons nog gemeen is te zoeken, die oude echo te
wekken" 2). Daarom moet de inhoud der gedichten zijn, niet enkel het uitzeggen van de eigen aandoening, maar : „de liefde, die gij en ik hebben
gevoeld, waarom gij en ik hebben geweend, waaraan gij en ik hebben geloofd, de begeerte, de vrede, de smart, de glimlach, de wanhoop, de vreugde
— die duizenden dingen, die god-zij-dank ons alien gemeen zijn — en misschien ook die heerlijke dingen, welke ons gemeen zullen worden : de gemeenschap, de menschenliefde, de deernis, het medegevoel, de vreugde om
anderer vreugde, de hoop, het geloof in de schoone toekomst onzer samenleving — de inhoud? alles wat er opbloeit uit onze levensbeschouwing I" 3)
Adama van Scheltema is op verschillende plaatsen in zijn werk onbillijk en
1) Zie voor deze kwestie het uitvoerige relaas in : De episode van de Vernieuwing
onzer Poezie (1880—'94) van Dr. N. A. Donkersloot, blz. 51-58.
2) Grondslagen, enz., blz. 94 en 95.
3) Grondslagen, enr., blz. 104, 105.
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onrechtvaardig tegenover de tachtigers ; hij loopt wel eens wat hard van
stal en draaft dan te veel door, maar toch heeft hij gedachten uitgesproken,
die meer of minder bewust in velen leefden en groeiden. We zien het o. a.
in de gewijzigde inzichten van Herman Gorter, die zijn kunst allengs geheel
in dienst stelde van zijn socialistisch-marxistische levensbeschouwing, maar
wiens latere werk wel eens de vraag doet rijzen, of de dichter van de ontroerende schoonheid van Mei niet in den partijman gestorven is. We zien
het ook in het werk van drie onzer grootsten : Henriette Roland Holst-Van.
der Schalk, P. C. Boutens en J. H. Leopold. Men zal ons onmiddellijk tegenwerpen, dat hun poezie toch volstrekt geen kunst voor de gemeenschap is,
dat ook zij maar tot de weinigen spreken die hen verstaan kunnen; dat zij
dus zeer „individueel" zijn. Zeer zeker is dit waar, doch er is nochtans een
groot verschil tusschen hun individualisme en dat van de tachtiger jaren.
Hun kunst wordt gedragen door en is de kristallisatie-in-schoonheid van
hun levensbeschouwing; op hen is van toepassing wat Verwey zeide : „van
het individualisme af, naar de levenseenheid, het levensinzicht toe ; de emotie,
de ontroering, het uitgangspunt, het leven, het inzicht, doel". Hoe deze gedachten geleid hebben tot de kunstuitingen van het geslacht van den allerlaatsten tijd, zal in een afzonderlijk hoofdstuk over onze letteren in de beide
laatste decennia worden aangetoond.
Ook het naturalisme van de tachtigers heeft veel aanvallen te verduren
gehad. Zooals reeds vroeger is opgemerkt, hebben velen van den aanvang
af een weerzin gevoeld tegen de beschrijving van het laag-bij-de-grondsche,
het platte en onwelvoeglijke, (zooals b.v. in De Jordaan van Isr. Querido),
evenzeer als tegen de uitvoerige zielsanalyse en het uitpluizen van lichaamsgewaarwordingen. Ook stuitte hun de angstvallig nauwkeurige teekening
van het uiterlijk der dingen in vaak gezochte of eigengemaakte „schilderende" woorden. Wel kreeg het werk daardoor soms een sterk persoonlijk
karakter, maar tevens iets vreemds, iets gewilds. In den tijd van de romantiek
haatten reeds Hugo en de zijnen al het traditioneele, de gangbare begrippen
van deugd, de conventioneele maatschappelijke orde. Zij zochten, naar zij
beweerden, „het ware" en hieronder verstond Hugo vooral het karakteristieke. Zoo verwierpen zij ook de traditioneele schoonheid. Zeer juist merkt
de Fransche criticus Fernand Gregh in dit verband op, dat dit voeren moest
tot de buitenissigheden van het op de spits gedreven naturalisme.
„En substituant le caractere a la beaute et l'originalite a la perfection, le
romantisme devait conduire de proche en proche au dadaisme. „„Toujours
de plus en plus neuf, toujours de plus en plus etonnant"," a ete la devise
des lettres a la fin du siècle dernier et au debut de celui-ci, et, pour trouver cet
etonnant et ce neuf, rien, tour a tour, n'a paru ni assez bas, ni assez bizarre" 1).
1

) Fernand Gregh. Nouvelles Litt. II. 15. (1930).
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Er bestaat naturalistisch werk genoeg, dat dienen kan om de waarheid
van deze bewering te staven.
Nog om andere redenen werd het naturalisme bestreden, vooral in de
voornaamste zijner uitingen, den maatschappelijken en psychologischen
zedenroman. Een schrijver, die vooral front heeft gemaakt tegen dit genre, is
Nico van Suchtelen. Zijn romanfiguren, met name de hoofdpersonen, zijn
de verkondigers van wijsgeerige gedachten. Reeds in Quia absurdum is dit
het geval, maar nog sterker in zijn latere werk De stille Lach. De hoofdpersoon, de idealistische onderwijzer Joost Vermeer, is de drager van de
filosofische, vooral ethische en sociale, meeningen van den schrijver. Hoe
men ook, over de kunstwaarde en de uitbeelding der karakters moge oordeelen, een merkwaardig boek is het zeker, dat door zijn denkbeelden vooral
„anregend" werkt en tot dezelfde soort van kunst behoort als Goethe's
Wilhelm Meister en Die Wablverwandtschaften. In Joost Vermeer's uiting:
„Een roman, een kunstwerk, moet niet geven levensbeschrijving, maar
levensinzicht en -verrijking. Tendenzlooze kunst is geen kunst," accentueert
de schrijver zijn van de ideeen der tachtigers afwijkende meening. Vooral
de stemming van sombere zwaarmoedigheid, van levensmoeheid, van zwakheid, van troostelooze misere, die ons in veel het-leven-beeldende romans
treft, is hem een ergernis. De naturalist zegt, aldus lezen we in De Sidle
Lach : „zoo zag ik het leven (goddank niet : zoo was het Leven) en dus gaf
ik het zoo weer. Dit is een drogreden; u hadt het eenvoudig niet zoo mogen
zien. Het Leven, het ware leven, dat de kunst moet weergeven, is de innerliike
kracht der dingen, niet de uitwendige verschijning. Bij menschen : het
wezenlijke zielsgebeuren, niet de toevallige lotgevallen en omstandigheden.
Het ware leven is niet de plompe „tranches de vie", die smakelooze kunstenmakers het smakelooze vulgus onder den neus duwen... Een kunstenaar
moet dit Leven uitbeelden, niet fel en hartstochtelijk, zooals het „artistiek"
vooroordeel eischt, maar rustig en diep bezonnen, zoodat tenslotte nog de
wildste bewogenheid verstilt en zich vereffent in een vredigen glans van
eeuwige noodwendigheid... Daarom is de kunst per se verheffend, veredelend, sterkend. En omgekeerd, kunst die neerslaat, ontmoedigt, verzwakt, is geen kunst, geen wezenlijk bead van het leven, maar een parodie
ervan." Bovendien, zoo gaat hij voort : „u schrijft voor de menschen. En
nu hebt u uzelf willen bevrijden, zonder te denken aan de bevrijding der '
menschen; u was tevreden, toen u de stof van u had afgezet, en bedacht
niet, dat u ze daarmede tegelijk aan anderen voorzette. Een boek van levensmoeheid kan goed zijn, mits niet alleen de schrijver zich er door verlicht,
maar ook de lezer zich er ten slotte tech aan kan opheffen." Men ziet het:
ook hier weer in den grond : bestrijding van het individualistische.
Opmerkelijk is het, dat de grootmeester op het gebied van den modernen
zedenroman, Louis Couperus, er zich ten slotte van heeft afgewend. Hij
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achtte het een uitgeput genre, dat ten ondergang is gedoemd. Ons land,
zegt hij, wordt overstroomd niet door geniale, maar door talentvolle boeken,
allemaal psychologische novellen of romans van het burgerlijke leven, waarin een liefdesverhouding wordt uitgeplozen. „Dat heeft nu geduurd van of
Flaubert's Madame Bovary. Die literatuur is te gemakkelijk geworden voor
iederen schrijver of schrijfster met eenig talent, die een held en een heldin
in een min of meer locaal milieu-tje weet te plaatsen en de poppetjes te doen
bewegen volgens de overbekende truc-jes der „literaire psychologie" — die
groote trots onzer jeugdige jaren! — de schrijverspsychologie, die leert, dat
dit zoo „voelde" en dat hI dat zoo „doordacht", tot zij in elkanders
armen vallen of doodgaan" 1). Of Couperus gelijk heeft gehad, en de psychologische roman werkelijk ten ondergang is gedoemd, wagen wij te betwijfelen, maar zeker is, dat zijn woorden getuigen van een ander kunstinzicht,
niet alleen van hem, doch van veel anderen. In 1919 zijn de zooeven aangehaalde woorden geschreven, maar de gewijzigde meening bestond bij
Couperus reeds lang; eigenlijk reeds in den tijd, toen hij zijn symbolische
sprookjes Psyche en Fidessa schreef (1898). Ook was zij reeds tot uiting gekomen door het schrijven van zijn eersten grooten historischen roman De
Berg van Licht (1905).
Naast de naturalistische beschrijvingskunst was namelijk een andere
romanliteratuur ontstaan, een herleving van een geliefd genre uit den romantischen tijd, n.l. de historische roman. Men noemt dit gewoonlijk de neoromantiek. Geheel anders echter dan Oltmans, Schimmel of Mevr. Bosboom-Toussaint bewerken onze moderne schrijvers de historische stof.
Geen romantisch verhaal geven ze, geweven om de feiten der geschiedenis
en de ware of verdichte lotgevallen der historische personen. Hun doel is,
een beeld van de vervlogen tijden voor onzen geest op te roepen, in het
verledene het algemeen menschelijke te doen zien, de schimmen der gestorvenen weer ten leven te wekken, zoodat ze voor ons staan als menschen
gelijk wij zelf zijn. Zij scheppen een fictie, een spel der verbeelding; „historisch" is slechts de geest van denlijd, waarin het werk ons verplaatst. De
scheppingen van de neo-romantici staan dus verre van die der naturalisten,
maar desniettegenstaande hebben ze veel van hen geleerd. Hun beeldende
taal, hun plastische beschrijvingskunst en hun indringen in het zieleleven
der personen getuigt, dat ze de lessen ter harte hebben genomen. Als schrijvers van moderne historische romans en schetsen noemen we, naast Louis
Couperus, Ary Prins, Adriaan van Oordt, Arthur van Schendel, Isr. Querido
en P. H. van Moerkerken. Over hen volgt later meer onder de Gestalten.
Ook in romans als Solaes en Ras, het Nachtti der Runia's van Jan de Boer
leeft de geest van de moderne romantiek, zoo goed als in verschillende
) In : Groot Nederland. April 1919.
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prozawerken van Aart van der Leeuw, o. a. in het door teer gevoel, speelsch
vernuft, levendige fantasie en zachten humor treffende en boeiende verhaal
lk en mfr'n speelman.
We hebben bij onze bespreking van den tijd der Tachtigers enzijngevolgen
ons bepaald tot de zuiver literaire genres en dus de schrijvers van essay's,
of van wetenschappelijk werk buiten beschouwing gelaten, hoezeer we ook
overtuigd zijn, dat — om maar een paar voorbeelden te noemen boeken
als Huizinga's HerfsttJ der Middeleeuwen, Alph. Diepenbrocks Ommegangen,
Carel Schartens Krachten der Toekomst, de essay's van Just Havelaar, de wijsgeerige werken van Dr. J. D. Bierens de Haan, en Verrameld Proza van.
Dirk Coster, zeer zeker ook letterkundige waarde hebben. Over een onderwerp echter willen we nog een paar opmerkingen maken, n.l. over de letterkundige kritiek. In de opstellen der critici toch weerspiegelen zich de
meeningen van den tijd. VOor '80 waren de groote critici Potgieter en
Busken Huet. De eerste, zelf dichter, had de „goddelijke gave der bewondering", was vervuld van een groote liefde voor zijn yolk, vooral om het
roemrijk verleden en zag verlangend uit naar het „ontwaken der sluimerende krachten", waaraan hij wel twijfelde, maar niet wanhoopte. Op zijn
kritieken hebben deze gevoelens en overtuigingen stellig invloed gehad. Ze
maken hem soms bevooroordeeld en eenzijdig en doen hem prijzen of laken,
naar gelang de denkbeelden der te beoordeelen werken al of niet overeenstemden met de door hem gekoesterde idealen. In zijn kritiek liet Potgieter
zich dus meermalen leiden door een vooropgezette idee.
De tweede, Busken Huet, was de scherpe, cynisch aangelegde geest, verbitterd door de futlooze lauwheid van zijn yolk, dat hij ten doode opgeschreven waande. In zijn kritieken is hij hoofdzakelijk de verstandsmensch,
die de werken beoordeelt en dus goedkeurt ofverwerpt naar de gedachten, den
inhoud, den bouw, kortom naar kwaliteiten, die met den maatstaf van het
verstand te meten zijn. Vandaar dat zijn oordeel over podzie zoo dikwijls
„ernaast" is. We willen niet beweren, dat Huet een mooi gedicht niet heeft
kunnen genieten, maar door de wondere en veelzijdige schoonheid der
poezie
schoonheid van het juichende of weenende, maar altijd zingende
rhythme, van de harmonie der klanken, van het treffende beeld — is hij
toch stellig niet dermate bekoord geweest, dat hij er in zijn kritieken van
moest en wilde getuigen. Door zijn eenzijdige verstandelijkheid is Huet dan
ook een onbetrouwbare gids voor onze 17de eeuw en heeft hij met name
een dichter als Vondel niet de waardeering geschonken, die dezen groote
toekomt
Na de kritiek van Huet kwam die van de tachtigers. Hun liefde voor
-

1) Ook zijn geringschatting van Vondel als tragicus is onrechtvaardig. Zie
hiervoor blz. 131, 132.

224

KARAKTER DER KRITIEK VAN KLOOS

schoonheid en waarachtigheid spreekt ook uit de eischen, die zij aan de
kritiek stelden. 't Is weer Willem Kloos, die in dezen delleiding gaf. Kritiek
zij volgens hem volkomen objectief; de criticus zette elke eigen meening
terzijde, behalve deze : kunst moet de schoonheid dienen hij toetse dus een
te beoordeelen werk alleen naar de vragen : is het schoon? en : is het waar?
Daarom ook konden de Nieuwe Gidsers waardeering hebben voor het werk
der naturalisten, ofschoon dit afweek van wat zij zelf als het hoogste in de
kunst beschouwden. Kloos — en in den aanvang ook de anderen met hem —
wilde dus onbevooroordeeld staan tegenover het te critiseeren werk, diep
indringen in den geest ervan, naspeuren, welke de bedoelingen van den
schepper waren en dan oordeelen na het aanleggen van den maatstaf der
schoonheid en waarachtigheid. Men leze b.v. in 14 Jaar literatuurgeschiedenis
het opstel Jets over Kritiek en jets over Poezie, geschreven naar aanleiding van
een verzenbundeltje Voorjaar en Zomer van N. D. Doedes. Kloos is deze
beginselen altijd trouw gebleven en toen hij vreesde, dat men ervan ging
afwijken, heeft hij ze met hand en tand verdedigd. In 1912 schreef hij :
„De Nieuwe Gids dan zegt, en heeft dit al bijna 30 jaren staande gehouden,
het volgende datgene wat de te beoordeelen kunstenaar denkt of voelt,
welke opinie's hij ook moge hebben van de wereld en alles wat daarin is,
mag voor den echten criticus niets afdoen aan de waarde van het werk, dat
deze beschouwen wil: zoowel een Katholiek toch als een atheist, zoowel een
Protestant als een Israeliet, zoowel een Boeddhist als een aanhanger van een
ander „isme" kunnen kunstenaars wezen : en de kritikus heeft dus in zijn
beschouwing boven al de particuliere beschouwingen te staan, of deze tenminste terzijde te laten, want de eenige vraag die hij zich stellen mag is, of
het kunstwerk, dat hij onder de oogen krijgt, inderdaad een kunstwerk,
d. i. een ontroerende, levende weergave van leven, 't zij dan van reeel of
zuiver psychisch leven, is. En om daarover te kunnen oordeelen, heeft de
kritikus dientengevolge de letterkundige werken te naderen, geheel en al
onbevangen, dus zonder eenig „idee" of andere vooropzetting in zijn hoofd,
maar met de voile kracht zijner zinnelijke waarnemingsvermogens en van
zijn psychische gaven van doordringing, van objectieve doorvoeling en begrijping, zoodat hij midden in het te beoordeelen kunstwerk komt te zitten,
precies zooals de kunstenaar er zelf in heeft gezeten op het oogenblik dat
deze het schiep. Want zoo slechts kan de kritikus te weten komen, hoe het
werk is, wat de kunstenaar bedoeld heeft, en in hoeverre deze heeft bereikt,
wat hij wou."
Kloos heeft dit geschreven naar aanieiding van enkele gedachten over
critiek, uitgesproken door Dirk Coster in de Maart-aflevering van 1912 van
De JTVereld. Hij achtte de onbevangen, onbevooroordeelde, partijlooze critiek
1

) Nieuwe Gids, Juni 1912, blz. 1063.
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bedreigd en verdedigde haar rechten met een fel verweer. Coster publiceerde
daartegenover een opstel over IVerk en wezen der critiek, later opgenomen in
Verzameld Proza, waarop Kloos weer reageerde in de Nieuwe Gids van
September 1912. De laatste gaf den jongeren aerator toen den raad, beter
te leeren denken en zuiverder zijn gedachten te leeren uitdrukken; hij constateerde met voldoening, dat Coster hem in zijn verweer, wel beschouwd,
gelijk gaf en eigenlijk de woorden van zijn aanvaller tot de zijne maakte.
Wat den raad betreft, die was niet geheel overbodig; overigens had Kloos
niet het recht tot de bewering, dat Coster hem gelijk gaf.
Zich zeer duidelijk en precies uitgedrukt had Coster zich in zijn eerste
artikel niet; in het tweede zegt hij zijn meening nauwkeuriger, maar nu blijkt
tevens, dat de twee partijen langs elkander heen praatten. Coster wilde n.l.
„opkomen voor het recht der persoonlikheid in de critiek", die hij „wij der,
dieper, zuiverder en omvattender" wilde doen worden. Kloos had dit begrepen als een terugkeer tot de subjectieve kritiek van voor '80 en hierop
had hij viam gevat en nogmaals de beginselen van de Nieuwe-Gids-critiek
geprecizeerd. In zijn tweede opstel antwoordt Coster daarop : „Wat de heer
Kloos voor de duizendste maal herhaalt, het is waar, het is vervelend en
wanhopig waar." Maar hij acht de meeningen van Kloos slechts „het A B C
der kunst" en diens critische waarheden slechts „halve waarheden", die
enkel gelden voor wat hij noemt „de lagere critiek". Want wat blijkt nu?
Dat Coster in den grond van de zaak met „hoogere critiek", de essay bedoelde, de critische essay wel is waar, maar toch het opstel, waarin de schrijver
eigen denkbeelden ontwikkelt, naar aanleiding van het werk van een ander.
„Nadat [de groote essayisten] van de waarheid des kunstenaars gesproken
hadden, wilden zij ook van hun eigen waarheid spreken," zegt Coster en
hij beroept zich dan onder meer op werken als Hero-Worship van Carlyle
en Representative Men van Emerson. „Zie bier wat men een hoogere critiek,
een critisch kunstwerk noemen kan." Zeer juist, kunstwerken zijn zulke
essay's, geschapen door denkers, die zelf behoorden tot de „hero's" op het
gebied van den geest en zelf „representative men" waren, en die we lezen
niet in de eerste plaats om onze kennis te vermeerderen aangaande Napoleon
of Plato maar om wat de groote geesten die Carlyle en Emerson zijn, over
hen te zeggen hebben, dus om deze schrijvers zelf. En is zulk werk eigenlijk
wel critiek? Intusschen heeft Costers opstel — en daarom juist zijn wij even
op de polemiek ingegaan — nog een diepere beteekenis. Het spreekt meeningen uit, die in overeenstemming zijn met de denkbeelden over literaire
kunst die in de twintigste eeuw naar voren gebracht zijn, n.l. de kunstenaar
sta in het leven. „De critiek van voor '80 in Nederland", aldus Dirk Coster,
„ging hoofdzakelijk uit van dogma's, de critiek in de 19de eeuw in Europa
ging uit van dien levenden staat van intellectueele verwondering, die doorzielde en van leven doorademde gedachten schlep. 156 bijvoorbeeld is de
Stroomingen en Gestalten. 15
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critiek van Carlyle een doordringende kreet van verwondering over het
Heelal, een kreet met echo's van eeuwenlang. Van een Europeesch voor-tachtig
hebben we inderdaad nog oneindig veel te leeren. Niet naar dogma's moet
critiek en kunst in Holland weeromkeeren, maar naar dien staat van aanhoudenvan
de en immer stfrgende intellectueele verwondering over het leven en zit/ wonder,
waaruit kunsten en philosophieen machtiger opbloeien, naarmate zij dieper
woelt en heftiger klopt in zielen en geesten".
Dit nu heeft met de kritiek in engeren zin, met wat Coster noemt „de
lagere kritiek" niets te maken. Deze wil niet anders dan doordringen in een
werk, het verklarend ontleden en het op deze wijze nader tot de lezers
brengen. De kritikus is dan de zeer te waardeeren middelaar tusschen den
kunstenaar en het publiek ; niet de meesterachtige uitlegger of toelichter,
maar de kundige gids, die den lezer inleidt in het land van den dichter en
hem de schoonheden leert zien en genieten. Z6.5 en niet anders heeft Kloos
natuurlijk de taak der kritiek bedoeld en ten bewijze dat deze meening niet
enkel als een „A B C der kunst" en als „een halve waarheid" wordt opgevat,
doch integendeel nog immer wordt gehuldigd, geven wij een aanhaling uit
het opstel Critisch Credo 1) van een onzer jongeren, waarmee wij deze beschouwing wenschen te sluiten. „De ware criticus is niet een man van ongeschokte, onwrikbare overtuiging, maar een verveelvoudigd en voortdurend
wisselend affirmatief des levens. Hij kept geen voor-oordeel, maar uitsluitend het na-oordeel, dat de spontane reactie is op het gelezene. Tenslotte
is het hem gelijk, of hij Augustinus leest of Nietzsche, Omar Khayyam of
Pascal, de Bergrede of de Fleurs du Mal. Zijn vrienden zijn Franciscus en
Casanova... De ziel van den criticus is een medium, uit zich zelf tredend,
insluimerend in de atmosfeer der verschijning en in verbinding met alle
trillingen in den wereldaether der ziel. De criticus naar mijn hart is de
vagebond in het rijk van den geest. Hij is thuis op alle markten en in iedere
haven, in elke kerk en in iedere herberg, en nergens bekomt hij ooit van
zijn verwondering over het leven. Hij heeft iets van Onzen Lieven Heer,
die overal is, op bergen en in dalen, en, zoo het waar is, allen bemint, den
steen en de rups en het hert, het meisje en den did en den kantoorbediende,
den alpenjager en den bedelaar, het vuur en den regen, de lelie en de lava.
Deze karakterlooze criticus, deze onverbeterlijke, voorkeurlooze minnaar
van het leven in zijn milliarden metamorphozen : overal waar leven is, is zijn
vaderland".
1

) Uit : Fausten en Faunen door

Anthonie Donker.

HET TIJDPERK NA DEN OORLOG
ET oogenblik, waarop onder, of sterker nog door een tijdperk een
streep getrokken wordt en op een bepaald gebied, hetzij in de staatkunde of in de litteratuur, een nieuwe periode begint, gaat meestal
onopgemerkt voorbij. In de staatkunde kan — maar ook dat is lang niet
altijd het geval — zulk een oogenblik aanstonds merkbaar worden door
revolutionaire bewegingen of staatsgrepen, maar zelfs daar wordt het eigenlijke moment der omwenteling meestal pas veel later herkend. In versterkte
mate geldt dit van de litteratuur. Er komt nu en dan in de litteratuur een
moment, waarop het roer omgeworpen wordt, waarop een nieuwe richting
wordt ingeslagen, en de ontdekking, de openbaring van dit moment valt
meestal lang er na. Soms is het zelfs hem, die den stoot geeft, niet geheel duidelijk, wat er op dat oogenblik van hem uitgaat, wat er met hem
inzet. Haast zoomin als de steen die begint te rollen, weet hij van de lawine
die volgen gaat.
Zoo begon onze litteratuur te herleven en veranderde radicaal van koers
op het oogenblik, dat Kloos bier Shelley ging lezen, en toen hij zijn In
Memoriam Jacques Perk schreef.
Omstreeks 1916 is onze litteratuur, en met name onze poezie en critiek,
die, enkele belangrijke romanschrijvers niet te na gesproken, nu eenmaal de
voornaamste factoren dier litteratuur zijn, opnieuw van koers veranderd.
Terugziende, blijkt het moment dier nieuwe koers de verschijning van den
kleinen bundel De frandelaar van Nijhoff en, meer manifesteerend, de oprichting van het tijdschrift Het Get/, in 1916, geweest te zijn; dit tijdschrift
kan men dan verder zonder bezwaar vereenzelvigen met de figuur van
Herman van den Bergh.
Een nieuwe mentaliteit en nieuwe vormen spreken zich in die twee manifestaties uit. En al heeft het karakter van dat toenmaals nieuwe werk met
den oorlog en de daardoor opgeroepen geestesgesteldheid op het oog zeer
weinig te maken, toch kan men met Coster aannemen, dat het de oorlog
geweest is, die eigenlijk den schok gegeven heeft, waarop een andere geestelijke constellatie bij hen die schreven ook in ons land volgde. Al was het
alleen maar dat zij uit het vroegere geestelijke verband, dat alle oudere
schrijvers hier vasthield, werden losgerukt. Al was het alleen maar, dat al
het gevestigde bij hen weer op losse schroeven kwam te staan en zij, zonder
te weten waarheen, voor nieuwe ongebaande wegen stonden, waarvan zij
alleen wisten, dat zij die zonder omzien moesten gaan. De jongere schrijvers
werden losgesneden van het verleden. De oorlog is ook bier inderdaad de
groote scheidslijn. Zij wier geest, speelruimte voor verdere ontwikkeling
daargelaten, reeds gevormd was toen de oorlog begon, staan zeer ver of
van hen die in den oorlog, of daarna (maar van dezen misschien weer iets
minder) volwassen werden. Ook de ouderen wien de oorloginnerlijk een
knauw gaf en een schok, en die hun wereldbeeld daarna moesten herzien
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(Coster b.v.) en met hun wereldbeeld hun vorm (Karel van den Oever b.v.),
bleven in wezen toch dezelfden.
De nieuwe schrijvers van 1916 waren, toen vooral, anderen dan hun
oudere voorgangers. Zij stonden alleen, op nieuwen, onzekeren grond, en
daar zijn zij verdwaald, daar zijn zij voor een deel omgekomen, daar hebben
maar enkelen den weg gevonden, waarvan zij toen alleen maar wisten dat
hij er, ergens, moest zijn. Scherp en helder bewust waren Nijhoff en Herman
van den Bergh zich in die jaren de veranderingen, waaraan zij deel hadden,
nog niet. Van den Bergh heeft trouwens later den verderen weg voor zijn
talent niet kunnen vinden. Veel meer dan zich losmaken van het oude en
voor zijn sterk talent een nieuwen vorm zoeken en beproeven mocht hem niet
gelukken. Krachtiger rhythme en een sterkere, door geen woordverfraaiing
verweekte volzin stonden hem destijds voor oogen. Van het eerste heeft hij
meer terecht gebracht dan van het laatste. Den volzin heeft hij voor de
poezie niet terugveroverd. Na het overgecultiveerde woord, dat de poezie
van voor den oorlog had gebracht, kwam hij niet verder dan terug tot het
elementaire woord. Daarmee opnieuw den volzin opbouwen zonder die verfraaiingscultuur van het woord, een naakten, sterken zin bouwen zooals in
de laatste jaren het ideaal der dichters werd, het is hem niet gelukt.
Ook zag hij toentertijd niet duidelijk wie eigenlijk zijn geestverwanten
en de dragers van het door hem bedoelde, nieuwe streven waren. In een
van zijn Studien in Het Get/ noemde hij destijds naast elkaar Adama van
Scheltema, mevrouw Roland Holst, A. Roland Hoist, J. Jacq. Thomson en
Jacob Israel de Haan.
Nijhoff had bijna aanstonds den nieuwen vorm maar nog niet een daarbij
aansluitende nieuwe mentaliteit gevonden. In zijn eerste boekje zijn er in
den vorm de elementen van een nieuwen eenvoud, maar daarmee samen gaat
dat barok-gemaniereerde, dat toen overal opkwam.
Er werd in die jaren gezocht, doch zij die Van den Bergh tot tweemaal toe
hulde brachten door in een dubbel nummer van de V?* Bladen zijn verzen
en een aantal van zijn studies te herdrukken, hebben wel zijn baanbrekende
beteekenis begrepen, maar hem teveel als den bewusten profeet hunner eigen
richting voorgesteld.
Bij Van den Bergh ontstond het nieuwe met een zeer sterken wil maar
met een nog zwak bewustzijn. Voor het overige waren zich de medewerkers
van Het Get/ dat nieuwe nog veel minder helder bewust. Daaraan is het
toe te schrijven, dat Het Get', als uitgangspunt van essentieel belang, op
zichzelf een mislukking is geworden. Wat trouwens vooral ook komt door
de betrekkelijk toevallige maar fatale omstandigheid, dat er op dat oogenblik
van nieuwe bewustwording sterke talenten ontbraken. Met talent was Het
Get/ zwak bedeeld. Ernst Groenevelt, de gebroeders Kemp, Kelk en Constant van Wessem gaven zwak, deels zeer zwak werk. De twee laatsten
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zouden pas ruim Lien jaar later andere verwachtingen gaan wekken, welke
echter ook nog verwezenlijkt moeten worden. Pas op het laatst brachten
H. de Vries en J. Slauerhoff versterking. Zoo was Het Get/ een belangrijk
moment in onze litteratuur maar een uiterst zwak tijdschriftje bovendien.
Met een zeer heterogenen inhoud, zonder lijn, vol oude clowns- en pierrotsromantiek (Kelk, Van Wessem), met ouderwetsche onbeduidende gedichten (Groenevelt) naast de sterke maar ruwe vers-experimenten van Van
den Bergh. Er was, als overal in Europa in die jaren vlak na den oorlog, een
soms geforceerde nieuw-lichterij, verwant aan en ten deele beinvloed door
het Duitsche, opkomende expressionisme, het dadaisme van Huelsenbeck
en het surrealisme van Tzara en de zijnen.
Degene, die zonder zich met de theoretische bewustmaking eener nieuwe
richting voorloopig nog in te laten, buiten Het Geq om, dadelijk en intuitief
met vrij groote zekerheid den weg insloeg, waar onze poezie op verder zou
gaan, was Nijhoff. De vernieuwingen van die jaren betreffen nl. vrijwel uitsluitend de podzie (en de critiek); het proza zou nog jaren doorgaan op den
vlakken weg van het psychologisch realisme, het drama werd alleen door
een zeer enkelen ouderen tooneelschrijver nog een beetje in gang gehouden.
Het klassieke na-tachtigsche vers, zooals dat zich bij zijn grootmeester
Boutens vooral tot een uiterste van melodieusheid en woordpracht had ontwikkeld, werd prijsgegeven. Het ijle zingen wordt een zingend spreken,
de ietwat pralende taalarchitectuur een veel dichter bij de omgangstaal staand
taalgebruik, dat als het ware alchemisch van de grijze gebruikswoorden toch
goud maakt. Nijhoff vond een geheel nieuwen, haast lossen toon, maar door
een onnavolgbaar timbre nog juist omgetooverd tot podzie. En terwijl bij
Van den Bergh de melodie een kort rhythme werd en de plastiek werd gezocht in een stootende taalkracht, wist Nijhoff in zijn vers tegelijkertijd,
hoewel getemperd, het zingende en beheerscht vormende der oudere dichters op gelukkige wijze te versmelten met die nieuwe hardheid, helderheid
en directheid. Het is die eigenschap die tevens dan al voorspelt, dat hij in
zijn latere werk weer veel dichter bij die oudere dichters zou komen te staan.
Zoo was bier dan met Nijhoff begonnen, wat men in Frankrijk met een
gelukkigen term de „poesie parlante" heeft genoemd. Boutens schreef als
een edelsmid, Gossaert boetseerde de taal als een beeldhouwer, A. Roland
Holsts verzen klonken als cellomuziek. Nijhoff dichtte opeens niet anders dan
alsof hij begon te praten en door die bijna doodgewone stem trilde op mysterieuse wijze podzie:
De keien zijn zoo puntig op de straten;
Blonde soldaten, doers je voeten pijn,
Smoor je verdriet met een nalef refrein:
„Marie, Marie, ik moet je gaan verlaten."

Alle jongere dichters vrijwel hebben deze werkwijze overgenomen en
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soms zeer gelukkig voortgezet, al wend het invoegen van citaten, van plaats-,
persoonsnamen en jaartallen in verzen een altijd weer opnieuw herhaalde
truc in onze jongste poezie.
Die directe, onbemantelde en concrete toon, die aan het alledaagsche
spraakgebruik grenst en er toch weer aan weet te ontsnappen, is wel het
opvallendst kenmerk der nieuwe poezie. In het werk van de jongere dichters
is deze toon overwegend en is het styleeren zeldzaam geworden. Echter
hebben zij lang niet altijd de gevaren van deze poezie parlante bezworen;
op deze wijze goede verzen te schrijven schijnt eenvoudiger dan styleeren,
maar in werkelijkheid is het haast nog moeilijker. Want met eenige techniek
is in een gestyleerd vers altijd nog wel min of meer bedrieglijk een zekere
verheven defining teweeg te brengen, maar poesie parlante zonder de onnavolgbare trilling der poezie valt dadelijk door de mand en wordt een onherstelbaar vlak, banaal en kleurloos praten. Slauerhoff en Den Doolaard zijn
dit gevaar zelfs lang niet altijd ontgaan, maar ook juist zij hebben meermalen
een aangrijpend accent weten te treffen in zulke verzen, die om met Coster
te spreken niet anders zijn dan „een droomopjagend noemen der dingen".
Waarheen echter de poezie parlante ook kan leiden blijkt uit regels als deze
van Slauerhoff uit Het laatste Zeilschip :
De schipper wachtte, onder aan het gangspil
Steunzoekend, maar het kreunde, stond al wankel.
Hij hield een deksermoen, „hoe was 't daarboven?
Een koud karwei?"
„En lang geen gloeiende oven.
Het tochtte sterk, wij pakten onze biezen.
De pijp ging uit, de pruim woei door de kiezen
Zoodat ik boven al mij namens allen voornam,
U te verzoeken om een extra oorlam."

Met den onmiddellijker toon der jongste poezie gaan allerlei vormvernieuwingen, of liever hernieuwingen samen. Er ontstaat een vrijere beweging in het vers, en ook bier is het gevaar der anarchie dichtbij. Het klassieke vers wordt als het ware losgetrokken, de eisch van het constante
metrum wordt opgeheven. Terwijl er bij Gossaert of bij Bloem in den
alexandrijn of de vijfvoetige jamben geen versvoet zal ontbreken, komt
het er bij Werumeus Buning reeds, en bij Slauerhoff en Den Doolaard in
het geheel niet meer op een versvoet meer of minder aan. Ook het zuivere
rijm wordt prijsgegeven. De assonance wordt in eere hersteld. Herman van
den Bergh had betoogd, dat het zuivere rijm de mogelijkheden van het vers
belemmert en beperkt, het vers van Kloos is arm aan rijmen. De assonance
vermenigvuldigde de rijmkansen. Eenerzijds is van deze hernieuwde vrijheid
door b.v. Slauerhoff een vruchtbaar gebruik gemaakt ; behalve verrassende,
nieuwe rijmen vindt men in zijn vers een overvloed van levendige asso-
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names. Maar anderzijds heeft het bij verscheidene jonge dichters de gemakzucht in de hand gewerkt en de zelfbeheersching bij het dichterlijk scheppen
niet bevorderd. Er is in de laatste jaren, ook door begaafde jonge dichters,
meer dan ooit geflanst en geflodderd. Meer in eigenlijken zin een vernieuwing dan het lostornen van klassiek metrum en rijm is het vers, dat in ons
land Marsman vooral geschreven heeft, een vers dat het midden houdt tusschen het z.g.n. vrije en het regelmatige vers. Het vrije vers van Marsman
bestaat in ongelijke regels, onregelmatige rijmschema's en vertoont ook alle
andere moderne vrijheden, maar het heeft tegelijkertijd een rhythmisch
strakke gespannenheid, die het van de losse ongebondenheid van het vrije
vers der Vlaamsche expressionisten onderscheidt. Losser, leniger geworden,
heeft het moderne gedicht bij zijn grootere vrijheid over het geheel genomen meer voordeel dan schade gehad, terwijl de excessen van het z.g.n.
vrije vers, dat men beter het wilde vers kan noemen, van tijdelijken aard
zijn geweest.
Merkwaardig is, dat ook verscheidene oudere dichters zich de laatste jaren
in hun vers vrijheden hebben veroorloofd die men er vroeger niet of veel
minder kon aantreffen. Voorbeelden daarvan vindt men bij A. Roland Hoist
en Bloem. De laatste zou het prachtige assoneerende gedicht, dat hij in
1930 in het jaarboek Balans publiceerde, in de jaren van Het Veriangen stellig
niet geschreven hebben
SPIEGELING
Een duivenveeren hemel weerspiegelt in de:zee,
Blauw licht dampt tusschen hemel en stiller hemelbeeld.
Ter eene en andre zijde rondt zich de kling der kust
Naar een vervloeiden einder van zee, lucht, land en mist.
De erinnering wordt wakker aan een verloren schoon;
Een oud gevoel keert weder van uit een langen droom.
Een droom van stemmen en van gelaten en gerucht
En steeds vermoeider worden, en dien men leven zegt.
't Was eerst een eindloos hunkren, een dwalen her en der,
Werd toen een daaglijksch derven, en toen ook dat niet meer.
Het licht wordt later, 't duister groeit door het grijze heen.
Een parelzwarte hemel schaduwt de schemerzee.

Van Het Get", dat overigens zelf in de critiek zijn nieuwen weg nog niet
to vinden wist, dateert ook een andere critische gesteldheid, die zich geleidelijk steeds scherper van de vooroorlogsche critiek zou gaan onderscheiden.
De vraag naar de verhouding van leven en kunst werd nadien opnieuw en
met klem gesteld, en ook het probleem van het wezen der podzie kwam
opnieuw aan de orde. Ofschoon natuurlijk ook de Tachtigers, die hun kun-
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stenaarschap boven alles liefhadden, wel wisten dat 'even en kunst onverbrekelijk samenhangen, was bij hen, als het om een klemtoon op een van
beide ging, deze toch altijd op de kunst gevallen. Thans, en daaraan was
wederom de oorlog niet vreemd, werd hij wederom op het leven gelegd;
gelijk wij zullen zien soms in die mate, dat de kunst haast over het hoofd
werd gezien (de mensch ! werd Costers, leven I werd Marsmans leuze, een
kerel 1 de eisch die Ter Braak zou stellen, en de woorden : de kunst, of: de
schoonheid schoven daarbij naar den achtergrond).
Reeds voor den oorlog was Costers critiek een reactie geweest op de
zuiver-aesthetische appreciaties der critiek uit de school van Tachtig (Scharten). Coster zocht bovenal : menschen; Marsman zou hetzelfde doen en
een bundel critieken De Lamp van Diogenes noemen, doch terwijl Coster
den mensch zocht te kennen aan een maat van liefde, deed Marsman dat
aan een maat van hevigheid, van levensdrift.
Maar in elk geval hield zich bij geen van beiden de critiek meer bezig
met een belichten van beelden en wegen van klanken (hoort bier die i's, die
a's ! zulke appreciaties besloegen in Schartens critiek een niet geringe plaats).
Uitgaande van de ideale versmelting van taal en psychischen inhoud in een
vers, ging ook de nieuwere critiek ongetwijfeld na, of deze versmelting
inderdaad tot stand gekomen was, maar richtte vervolgens haar aandacht
op de persoonlijkheid, die zich daar uitsprak, op zijn levenshouding, die
daarin beleden werd. Echter beteekende dit allerminst een nieuwe scheiding
van vorm en inhoud, wier eenheid door Kloos voor de poezie eens en voor
goed was vastgesteld. Integendeel, de critiek van Nijhoff, die zich in de
poezie-beschouwing van de jongeren sterk deed gelden, zou in geen geval
het vorm-, het taalelement in den diepsten en ruimsten zin van hetwoord
bij de poezie voorbijzien ten behoeve van den psychischen inhoud, zij:zou
zelfs aantoonen dat de vorm niet de aesthetische kant is der psychische
uiting, maar, veel intiemer en interner, de gedaante ervan, de materialisatie
ervan in taal, de taalgestalte van het gevoel of de ontroering. Men heeft dit
als een nieuwe aesthetiseerende richting in de critiek opgevat en Nijhoffs
z.g.n. vormtheorie heeft heel wat pennen over het papier doen loopen;
meestal echter heeft men niet begrepen, dat bier geen sprake is van een
theorie maar van een eenvoudige waarheid omtrent het wezen der poezie.
Kloos' formule der eenheid van inhoud en vorm in gedichten is ontoereikend. Nijhoff legt een nog sterker accent ep het autonome karakter van
den vorm. De vorm is meer dan een met den inhoud, hij is buitendien en
vooral zichzelf. Wanneer men beweert, dat de vorm tenslotte het wezenlijke
van een gedicht is, is daarmee allerminst gezegd, dat de hoofdzaak in een
gedicht iets uitwendigs en het innerlijke ervan bijzaak zou zijn. Men moet
in de eerste plaats begrijpen, dat de vorm van het gedicht (iets totaal anders
dan de dichtvorm, het rijm- en maatschema, behoef ik wel nauwelijks te zeg-
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gen) bij uitstek iets inwendigs is ; het is de vorm, die de eigenaardige suggestieve samenhang van taal en levensgevoel in een gedicht teweegbrengt.
Het levensgevoel van den dichter, het substraat van innerlijk beleven, dat
den zoo geheeten inhoud van het gedicht uitmaakt, is weliswaar een voorwaarde tot het gedicht maar tevens een voorstadium en niet dat, wat in eigenlijksten zin het gedicht bepaalt. Het eigenlijke, waardoor het gedicht tot gedicht wordt, is de vormkracht waarmee dat substraat tot taal is herschapen.
Daardoor eerst is het gedicht; alleen doordat de dichter een nieuwen en ongemeen suggestieven taalvorm voor het innerlijk substraat vindt, wordt het
gedicht volkomen wat het moet zijn. Het wezenlijke van het gedicht is niet
achter de woorden maar erin (en er omheen ; want om de woorden van een
gedicht is tegelijk een dampkring van veelzeggend zwijgen). De levensinhoud, die het substraat van het gedicht is, kan men er van afzonderen,
men kan die op zichzelf beschouwen, men kan ze voorwerp van discussie
maken, men kan ze als afzonderlijke woordenlooze ontroering beleven, men
kan ze als substraat tot een ander, volslagen mislukt, gedicht aanwenden. Die
levensinhoud leidt een eigen leven en is niet onvoorwaardelijk aan het gedicht gebonden. Het wezenlijkste van het gedicht echter is er niet van of
te zonderen, het is niet geheel met zijn inhoud te identificeeren, het leidt
zijn leven in en door het gedicht, het bestaat in en door de taal; het essentieele van een gedicht is de taalgestalte die een levensinhoud erin heeft aangenomen, zij is het onvervangbare „einmalige" ervan. Het wezenlijke van
een gedicht is de onvervangbare, onherhaalbare taalvorm, het eenmalige,
unieke taalbeeld, terwijl het substraat, de levensinhoud in vele andere min of
meer volkomen uitdrukkingswijzen, abstracte formuleeringen, woordenlooze
ontroeringen, of weer andere taalbeelden zich herhalen kan. Dat substraat
noemt men gaarne het algemeen-menschelijke van het gedicht, het is echter
niet daarin maar in zijn taalvorm, dat het gedicht bij uitstek zichzelf is.
Want deze vorm is meer dan aequivalente reproductie van den inhoud,
hij is een actief element dat lien levensinhoud herschept, heft, er nieuw eigen
leven aan geeft in de taal. Podzie is meer dan de adaequate neerslag van gevoel in taal. Podzie is een allermerkwaardigste wijze van met leven geladen
rhythmische woordverbinding, waardoor, in het klein, een nieuwe schepping ontstaat, iets dat er nog niet was. Een gedicht is een autonoom taalwezen; een levensinhoud kristalliseert zich in taal en dat kristal, dat gedicht
is meer dan die levensinhoud. Zijn eigenlijke, wezenlijke karakter, zijn suggestiviteit, zijn schoonheid bestaat in het geheel nieuwe van dit taalkristal,
in deze nieuwe compositie van taal- en levenselementen, in de volkomen
nieuwe prismagedaante en fonkeling van dat kristal.
Deze eenvoudige waarheid omtrent het wezen der poezie is later weer
vertroebeld door de half mystieke formuleeringen van jongere dichters, die
de toegespitste vormtheorie van het zich van zijn voorwerp loszingende
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woord in een esoterisch dieventaaltje ontwikkelden en er een mode-aesthetiek uit distilleerden.
Zooals bij Van den Bergh, zeer waarschijnlijk mede onder den indruk van
den oorlog, de drang ontstond, afstand te doen van alle fraais en te streven
naar de sobere uiting van een nieuwe levenskracht, en we in Het Getj, vaag
en verward, toch in kiem het latere z.g.n. vitalisme ontwaren, zoo verscherpte ook bij Coster de oorlog den afkeer van alle levensvreemde of
speelziek aesthetiseerende fraaiigheid, maar hij zocht de uitredding en vernieuwing niet in blinde intensiteit doch in het streven naar een nieuwe
levensfundeering, en deze scheen hem, den, alle verwijten van merglooze
ethiek ten spijt, eigenlijk naar een wanhopig en cynisch pessimisme neigende, !bereikbaar door een weder verzamelen der bedreigde krachten van
liefde en menschelijkheid. Het was deze, door twijfel en wanhoop ondermijnde maar tegelijkertijd ook verhevigde overtuiging, welke Coster er in
1921 toe bracht, samen met Just Havelaar, De Stem op te richten, waarin
hij zich voorstelde alien wien het, hoe dan ook, met de verworeden en verwarde wereld van na den oorlog ernst was, het woord te geven.
Met name vele jongere schrijvers zien niet in, dat in ons land geen ander
essayist na 1900 zich zoo hartstochtelijk als Coster in de verschijnselen van
zijn tijd heeft verdiept, en getracht heeft de eigenschappen, de richting daarvan te zien en er zijn houding tegenover te bepalen met inzet van zijn gansche
persoonlijkheid. Voortdurend zocht hij de groote lijnen te ontwaren : wat
wordt er van dezen tijd, wat wordt er van Europa ? De tegenstrijdige krachten in den tijd zocht hij zich bewust te worden, met moeite gewonnen overtuigingen en illusies zonder aarzeling prijsgevend, als de veranderingen in
het beeld van den tijd na den oorlog hem daartoe dwongen. Zijn werk
weerspiegelt de harde correctie, die het idealisme der generatie van voor den
oorlog onderging, haar desillusies en het geloof quia absurdum, waarmede
sommigen, als Coster, zich staande hielden.
Men heeft Coster, vooral in de laatste jaren, herhaaldelijk van een slappe
levensverweeking en brave ethiek beticht, en De Stem als het orgaan daarvan
aangezien en verfoeid. Beide opvattingen zijn er totaal naast en stammen
van bestrijders, die den aangevallene niet of oppervlakkig gelezen hebben,
en wier verzet eigenlijk alleen berustte op een afkeer van sommige stijleigenaardigheden van Coster (zijn superlatieven), waar zij verder niet doorheen zagen. Den somberen strijd om een restant van levensillusie, dien
Coster streed, hebben zijn aanvallers niet gezien, evenmin als zij de waarde
inzagen van zijn sobere en scherpe aforismen (Lust, verliefdheid en liefde; Over
de laster). Buitendien haalde men het humanisme van Coster en van Havelaar
dooreen. Ook Greshoff, die in zijn geschiedenis onzer letterkunde Coster
een figuur van domineerende beteekenis noemde, wien „men de eerbied
,
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niet mag onthouden, verschuldigd aan zijn talent en zijn oprechtheid",
maakte hem later voor een journalist uit, die „bij alles wat hij schrijft,
aan zijn ethische lezers en hun zielsbehoeften denkt". Zoo zette zich de
onuitroeibare legende vast van de ethische Stem (waarbij men dan ethisch
opvat als bekrompen-braaf en leven-verengend), en niemand herinnert zich
meer, wat in het manifest bij de oprichting van De Stem stond : „Om vergissingen te voorkomen, verklaren wij nadrukkelijk, dat ons tijdschrift zich
niet op speciaal aesthetisch, en zeker nog minder op speciaal ethisch standpunt wenscht te stellen. Het z.g.n. „ethicisme" en „aestheticisme" in de
litteratuur zijn voor ons twee uitingen van eenzelfde tekort : tekort aan leven
en aan ernst des levens — Wij vragen niets dan waarachtigheid en leven."
De jaargangen van De Stem, met hun bijdragen van zeer uiteenloopende
mentaliteit, die voor een deel voor een bekrompen ethicus niet goed te verteren of te gedoogen zijn, bevestigen deze beginselverklaring. Men doet
goed, De Stem eens en voor altijd te zien als een zeer merkwaardige poging
tot levensfundeering, na de geestelijke versplintering in den oorlog, door
een beroep op alle waarachtige levenskracht en levensonderzoek. De Stem
is daarom een belangrijk moment, en element, in het geestelijk leven van
ons land na den oorlog.
In 1924 publiceerde Coster zijn bloemlezing uit onze poezie na den oorlog,
die, ondanks de hoos van anthologieen, welke sindsdien, voor een deel als
reactie op Costers werk, is gevolgd, de standaardbloemlezing der nieuwere
poezie in ons land is gebleven. Over deze bloemlezing is lang, en soms
essentieel, gediscussieerd. Het belang van dit werk, met name van de uitvoerige, karakteriseerende inleiding, heeft men in het algemeen erkend, maar
twee omstandigheden vonden bij de jongere dichters scherpe bestrijding:
de baanbrekende beteekenis van Herman van den Bergh (door Coster onderschat, door enkele jongeren weer ver overschat) kwam er onvoldoende in
uit, enkele poetisch niet of nauwelijks aanvaardbare figuren viel er een ruime
waardeering te beurt (Dop Bles, Ine van Dillen, Marie van K.); en eindelijk
ontketende Costers bloemlezing het debat over het vrije vers, dat door
Coster niet werd verheerlijkt maar als verschijnsel uiteraard aanvaard, terwijl
hij er tevens een oogenblik de nieuwe richting en het uitgangspunt eener
algeheele vernieuwing der poezie in scheen te zien.
Dat vrije vers kwam in ons taalgebied in Vlaanderen op, en ping samen
met de derde na-oorlogsche strooming, die hier naast het z.g.n. vitalisme
en Costers humanisme, genoemd moet worden. Een naief idealisme en
humanitarisme zou men het kunnen noemen. Het was niet als Costers humanisme een om een waarheid vechtend levensonderzoek, het was enkel broederlijke geestdrift voor de menschheid en sociale heilsverwachting. Dit humanitarisme onderging in zijn uitingsvorm den invloed van het verwante
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Duitsche expressionisme. In de keus van een ongebonden, bijna enkel
rhythmischen en in het proza overloopenden versvorm werd het versterkt
door het voorbeeld van Walt Whitman. Deze strooming in onze litteratuur is onder de na-oorlogsche verschijnselen verreweg de zwakste en
minst gefundeerde, niet het minst doordat haar vertegenwoordigers zeer
of vrij zwakke talenten waren : Wies Moens en A. J. Mussche hebben
slechts zelden een accent gevonden, dat hun zeer hoog reikende aspiraties
werkelijk benadert, de eerste vooral in Viet proza van zijn Celbrieven, de
tweede in sommige verzen van den bundel De twee vaderlanden. En zij zijn dan
nog de besten dezer groep; de anderen kan men buiten beschouwing laten.
Over het geheel genomen zijn uit deze strooming niet veel meer dan luide
leuzen en zwakke verzen voortgekomen. Bij Mussche en Moens is er soms
een stralende toon maar toch vaker meer leuze dan leven, een zekere opgeschroefdheid, een zich forceeren tot universeele menschenliefde, waarbij de
taal de ver dragende gevoelens niet meer bijhoudt en de geestdrift met
pathetische uitroepen vergeefs tracht te achterhalen. Daarbij is er in hun
werk, om de vernieuwing der ideeen ook in den vorm te demonstreeren,
behalve de losse proza-achtige bouw hunner verzen, waarin de spankracht
van het gedicht meestal ontbreekt, bovendien een krampachtig streven naar
nieuwe, ongekende, ongehoorde beelden. Aan elken zoet poetischen schijn
wilden zich deze wereld- en versvernieuwers onttrekken, en daarom hebben
zij moedwillig de visie op bepaalde, in de poezie te lang vertroetelde
natuurverschijnselen verwrongen, en opzettelijk ontluisterd. Uiteraard verried zich met die heftige campagne tegen vroegere poezie-elementen een
gebrek aan aandacht voor wat zij zelf te zeggen hadden, het was er hun
dikwijls niet in de eerste plaats om te doen zichzelf zoo natuurlijk en zuiver
mogelijk uit te spreken, maar veeleer tot elken prijs hun geestelijke en
poetische fonkelnieuwheid aan te toonen. Vandaar vele gezochtheden. De
maan, eeuwenoud en al te traditioneel poetisch requisiet, wordt mikpunt
der nieuwlichterij en heet beurtelings bananenschil of afgebeten nagel (bij
den aan het Vlaamsche expressionisme verwanten jong-Katholiek Henri
Bruning). Moens schrijft : „Met de zilveren maan speelt ons verlangen
cricket over de daken." In zulke plastische vernuftigheden verraadt zich bij
deze menschheid-minnaars, voor wie zoo bij uitstek Gefahl alles ist, juist
een kille verstandelijkheid. Om tot elken prijs deze poezie een nieuw cachet
te geven, heffen al de werktuigen der moderne techniek er hun tumult in
aan, auto's gonzen erin, sirenen gieren, en het schijnt dat deze dichters
naiefweg gedacht hebben, dat het modernisme afhing van wat vliegmachines en elevatoren. Zij begrepen niet, welk een quasi-grootsch vertoon dit
was, en hoe het moderne van een werk volstrekt niet van de stof afhangt.
Heinrich Hauser schreef een door en door modern boek over... de laatste
zeilschepen van de groote vaart.
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De na-oorlogsche, humanitaristische richting heeft zich in Vlaanderen
geheel van het vrije vers meester gemaakt. Het was echter niet bij deze
dichters begonnen. Voordien reeds had het vrije vers er ingezet met den
aanvankelijk trouwens ook humanitaristischen Paul van Ostayen; nadien
zou het zich uit het humanitarisme redden bij Marnix Gijsen: who made
the best of it, kan men zeggen. Levensvernieuwing was Van Ostayens parool: hoe, was hem zelf niet duidelijk, maar in elk geval moest men beginnen, geloofde hij hartstochtelijk, met al het oude met sterke handen
stuk te breken en al het nieuwe geestdriftig te begroeten. Van Ostayen,
die in zijn korte leven telkens weer opnieuw geexperimenteerd en verworpen heeft en telkens weer opnieuw is begonnen, is de man geweest die in
Vlaanderen het modernisme heeft ingezet en gestuwd, en het, ook toen
het begon te luwen, voortzette in nieuwe, geheel en al op het versrhythme
gerichte experimenten.
Marnix Gijsen was het, die in Vlaanderen het vrije vers een nieuwen zin
en bruikbaarder vorm wist te geven. In zijn eerste werk zijn er nog al de
buitensporigheden van het Vlaamsche expressionisme, maar dan verstrakt
• zich het vrije vers bij hem tot een soortgelijke tusschenvorm als Marsman
er in ons land aan wist te geven en daarmee heeft hij de beste mogelijkheden van het vrije vers verwezenlijkt, maar, naar het schijnt, voor zichzelf
tevens uitgeput. Bij Gijsen vindt men wel het sterkst een nieuw genre gedichten, dat de laatste jaren opgang heeft gemaakt : de schijnbaar nuchternoteerende anecdotische samenvatting van een menschenlot. Niet alleen bij
Gijsen, ook bij verscheidene andere jongere dichters treffen wij dit herhaaldelijk aan; Slauerhoffs Gouvernante, Ten Berge's Liftboy, Brunings Lantarenopsteker zijn daar merkwaardige voorbeelden van.
Buiten het avontuur van het vrije vers gebeurde er in de Vlaamsche poezie
weinig van belang. Geheel erbuiten stonden de aan de traditie getrouwe
dichters van het tijdschriftje Het Fonteintje, waarvan Maurice Roelants het
bekendst geworden en Richard Minne de origineelste is. Afzonderlijk staat
ook Urbain v. d. Voorde, wiens verzen (De Haard der ziel) echter sleehts
nu en dan gelijken tred houden met zijn aspiratie van wereldtragiek. Van
de Voorde werd ook bekend als schrijver van moeizaam geschreven maar
belangrij ke essays.
Het vrije vers plantte zich ook naar Noord-Nederland voort, waar het
het diepst wortel schoot bij de Jong-Katholieken, een groep die zich omstreeks 1924 geheel onverwacht formeerde en in enkele jaren tijd een element
van beteekenis in onze litteratuur werd. Aanvankelijk had hun vers, dat
onmiddellijk bij dat van de Vlaamsche expressionisten aansloot en er ook
naar den geest eenige verwantschap mee toonde, sterk te lijden onder
de buitensporigheden van dat expressionisme. Eerst later zouden de JongKatholieken gelijk wij zullen zien hun eigen, zij het dan niet specifiek
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Katholieken uitingsvorm vinden. Een geheel afzonderlijke, en ook afzijdige
figuur, bij wien het vrije vers onverwacht een niet alleen aannemelij ken maar
ook geheel eigen en soms meesterlijken vorm kreeg, is Van Schagen. Bij
zijn eerste optreden heeft hij tamelijk opgang gemaakt, daarna is hij echter
haast even snel weer vergeten en, met het verdwijnen van het vrije vers, in
de laatste jaren geheel op den achtergrond geraakt. In de geschiedenis van
het vrije vers hier te lande zal men echter het werk van Van Schagen altijd
als een hoogtepunt moeten erkennen.
De dichter, in wien hier te lande het modernisme zijn levendigsten en
sterksten representant vond, is Marsman. Hij wist, evenals Gijsen, een tusschenvorm te smeden tusschen het vrije en het traditioneele vers. Wat het
vrije vers door onregelmatigheid van maat, regellengten en rijm aan gebondenheid verliest, wint het bij hem weer terug door een zoodanige
spankracht van rhythme, dat het een nieuwe en zelfs uiterst sterke gebondenheid herkrijgt. Marsman heeft dien vorm bijna dadelijk gevonden en zoo
zouden reeds zijn eerste verzen het experiment te boven gaan, wanneer hij
niet aanvankelijk teveel toegegeven had aan willekeurige of toevallige associaties, die evenals bij Van den Bergh de duidelijkheid en samenhang van
zijn vers schaadden. Later slaagde hij erin maar andere euvelen bedreigen hem dan weer, invloed van Hoist en wat men zou kunnen noemen
een vitalistische grootspraak — in den hem eigen vorm tegelijk een klare,
heldere taal te spreken.
Kort voor Marsman — zijn eerste bundel is van 1923 — waren er, voortgekomen uit Het Get /, twee dichters van belang opgetreden, Hendrik de
Vries en Slauerhoff, die later de veelzijdigste der jongeren zou blijken. Buiten de modernistische theorieen om ontwikkelden zij zich, uiteraard draagt
ook hun werk, en soms op buitengewoon gelukkige wijze, de kenteekenen
van het moderne. Degene echter die zich, practisch als dichter, theoretisch
als criticus en buitendien door zijn persoonlijke activiteit in het kamp der
jongeren aan het hoofd der modernistische beweging bij ons stelde, was
Marsman. Hij is de experimentator bij uitnemendheid in onze poezie. Die
omstandigheid maakte hem tot den erkenden leider der jongere poezie, een
positie die voor hem behalve door zijn plaats in onze poezie nog temeer paste
door een uitgesproken organisatorische tendenz in zijn persoonlijkheid,
een militante voorliefde voor den rol van generalissimus. Zoo nam dus
Marsman de taak van Herman van den Bergh over en zette die voort. Als
pionier van het modernisme en als aanvoerder der jongeren.
In de eerste qualiteit is Marsman degene geweest, die het Duitsche expressionisme op Hollandschen bodem trachtte over te brengen. Dat expressionisme past volkomen bij de na-oorlogsche mentaliteit. De impressionist
kon, in zijn afzondering desnoods, de indrukken der wereld bij zich later
binnen stroomen, bij hem verkleint zich de wereld naar den mensch toe.
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Bij den expressionist gebeurt het tegendeel, de mensch vergroof zich naar
de wereld toe. De impressionist liet de buitenwereld als het ware tot zich
invloeien en zijn stemmingen kleuren. De expressionist gaat tot de wereld,
met zijn levensgevoel, met zijn gemoedsgesteldheid en kleurt daarmee de wereld, vereenzelvigt zich er zelfs mee. Vandaar dat de gestalte levensgevoel
van den dichter zoo sterk geprojecteerd in een figuur buiten zich, krantenverkooper of gouvernante, dat dezen het lot van duizend soortgenooten
representeeren een der beste winsten van het expressionisme worden kon.
Maar het expressionisme leed onder een menigte overdrijvingen, het hart
dat zich met de wereld vereenzelvigde, kreeg maar al te vaak daardoor hartvergrooting, werd een gezwollen ding. Het vers bezweek aan die hartkrampen. De kosmische acrobatiek van het menschenhart in de expressionistische poezie is dikwijls grotesk. Ook in Marsmans oudste werk vindt men
deze overdrijvingen. Daarnaast kan men er echter al zijn beeldende kracht
bewonderen, niet het minst in de louter plastische gedichten, als o. a. Fort.
In later werk komt hij langzaam maar zeker tot conservatiever vormen, een
ontwikkeling die parallel loopt met de algemeene tendenz tot verstrakking
en herstel van den klassieken versvorm in de laatste jaren.
In zijn rol van leider der jongeren was Marsman in zijn element. Zijn
stimuleerende invloed op de jongeren is niet te betwijfelen, zijn neiging de
lakens uit te deelen in de litteratuur echter evenmin. Dat deze leiderstendenz
in Marsman ook zijn schaduwzijde heeft, neemt echter niet weg, dat voor
alles hem steeds een vurige, met geen halfheid en zelfs met geen tennaastenbij
tevreden te stellen drang naar onbetwijfelbare schoonheid en grootheid dreef.
De veeleischendheid van den criticus pleit voor den kunstenaar in hem.
Als aanvoerder en aanvuurder der door geen bepaald geloofsverband
vereenigde jongeren in onze litteratuur, bracht Marsman hun na het verdwijnen van Het Gag verstrooide krachten weer bijeen. Zoo was hij de
aangewezen redacteur voor het, oorspronkelijk door Herman van den.
Bergh, Werumeus Buning en Van Wessem in 1924 opgerichte nieuwe tijdschrift der jongeren, De Vrke Bladen. Sinds 1925 maakt hij dan ook deel
der redactie uit. Al de jongere paganistische schrijvers vindt men daar
bijeen. Oorspronkelijk vond men hen zelfs vrijwel alleen daar, en in De
Gids, sinds A. Roland Hoist en kort daarop ook M. Nijhoff tot de redactie
van dat tijdschrift toetraden. Later, na een korten strijd van Marsman voornamelijk met De Pim en het jonge Katholieke tijdschrift De Gemeenschap,
vindt men de dichters van DeVrie Bladen ook geregeld (afgezien van periodieke wrijvingen en onderbrekingen) in De Stem, en de Jong-Katholieken
zelfs in De Vrke Bladen. Marsmans toenadering tot de groep van De Gemeenschap deed zelfs een tijdlang zijn overgang tot het Katholicisme verwachten.
Merkwaardig is, dat, op de sterke en levendige groep der Jong-Katholieken na, in geen dogmatisch milieu in ons land poezie van beteekenis
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geschreven wordt. Het zijn — en reeds hoelang! — bij uitstek de paganisten,
de buiten elke kerk of andere geestelijke en principieele concentratie staande
dichters die onze poezie schrijven. Dat paganisme heeft bij de jongere dichters — en ook hier kan men invloeden van den oorlog aannemen een
karakter gekregen, dat men met den naam vitalisme heeft gekens,chetst. De
groep der vitalistische dichters noemt men de schrijvers van De Vle Bladen
wel. De naam is niet gelukkig, haar nadrukkelijkheid ietwat ridicuul, en zij
roept associaties op met vitamineproducten. Maar niettemin drukt zij wel
goed uit, dat zoo er een kenmerk is dat deze dichters verbindt, het dan
bovenal hun verheerlijking van het leven is. Een hartstochtelijke levensbeaming vindt men bij Marsman, Den Doolaard en, ondanks zijn pessimisme, ook bij Slauerhoff. Er is bij hen ternauwernood een ander levensbeginsel dan de erkenning van het leven zelf, en een drang naar een maximum
van levensintensiteit waarvan dan eenerzij ds werkelijke vitale kracht in hun
werk de winst, anderzijds soms een zekere krampachtige zelfopzweeping,
vitalistische krachtpatserij en onbekooktheid het nadeelig gevolg zijn; ook
vindt men, als gevolg van dit vitalisme bij hen een hernieuwde, romantische verheerlijking van in hun oogen grootscher en sterker tijden, van de
Middeleeuwen bij Marsman, van barbaarsche figuren als zeeroovers of
Dzengis Khan bij Slauerhoff.
Marsman is in De Vr/e Bladen een tijdlang de propagandist van dit
vitalisme geweest. Een sterk leven rechtvaardigt zichzelf, dat is Marsmans
grondstelling Sterk leven is het wat hij bovenal bewondert. Beter dan in
de vitalistische manifesten, die hij destijds in De TfrMe Bladen schreef, formuleerde hij dat in een gedicht :
LEX BARBARORUM
Geef mij een mes.
Ik wil deze zwakke zieke plek
Uit mijn lichaam wegsnijden.
Ik heb mij langzaam recht overeind gezet.
Ik heb gehoord, dat ik heb gezegd
In een huiverend, donker beven:
Ik erken maar een wet:
Leven. —
Allen, die wegkwijnen aan een verdriet,
Verraden het, en dat wil ik niet.
Coster heeft indertijd, in de inleiding op Nieuwe Geluiden, gemeend dat
het groote, romantische verlangen thans aan het uitsterven was. Dit is echter
slechts ten deele waar gebleken. De groote menschelijke tendenzen zullen
altijd weer terugkeeren, zij zullen andere vormen aannemen en toch dezelfde
gebleven zijn. Inderdaad, wie Den Doolaard of Marsman leest, wie — laat
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ons een ruimer gezichtsveld kiezen — de tendenzen in de buitenlandsche
litteratuur gadeslaat, moet erkennen, dat men van den onaardschen droom,
van het elysische verlangen niet meer weten wil en de voeten vast op de
aarde wil planten. Maar het romantische verlangen vermomt zich wederom, ditmaal in een aardscher gestalte; in wezen echter is het het verlangen naar „het andere" gebleven, dat de grondtrek is van alle romantiek.
Het is niet meer de wegzwevende droom, maar het is het heimwee naar
sterker tijden, waarin thans het romantische verlangen terugkeerde : Slauerhoffs Dzengis Khan, Marsmans Kruistochten en Kathedralen, Den Doolaards Vikingen zijn er de teekenen van.
Tot de groep van De Vries Bladen — overigens een zeer los verband —
behooren Marsman, Slauerhoff, Hendrik de Vries, Den Doolaard, Menno
ter Braak, Theun de Vries, Anthonie Donker. Ook de jongste der dichters,
die, met voorloopig nog niet meer dan een belofte, de lijn van het modernisme voortzet, Halbo Kool. Tot de redactie behooren met Marsman, Constant van Wessem en D. A. M. Binnendijk, welke laatsten zich voornamelijk
op essayistisch gebied onderscheiden maar van wie nog creatief werk respectievelijk in proza of poezie, naar men hopen mag, te wachten staat. Aanvankelijk behoorde ook Roel Houwink tot de redactie; deze vervreemdde
echter spoedig van De Vrie Bladen en sloot zich later aan bij de Jong-Protestantsche concentratie in het tijdschrift Opwaartsche Wegen. In omgekeerde
richting ontwikkelde zich het opmerkelijk talent van A. J. D. van Oosten.
In verwijderd verband tot De VrIe Bladen staan verder rmg de dichters
Henrik Scholte, die helaas de groote verwachtingen, welke men van hem
had, tot nu toe niet vervulde en zich later specialiseerde op het gebied der
tooneelcritiek, Jan R. Th. Campert, Van Geuns en Van Klinkenberg. Een
der merkwaardigste verschijningen onder de jongsten is Theun de Vries, die
met zeer talentvol geschreven doch te glad geperfectioneerde verzen debuteerde, en thans den roman van Rembrandts zoon Titus doet verschijnen.
Verwant met de schrijvers van DeVrieBladen was de jong gestorven Erich
Wichmann, een man van vele talenten, waarvan er geen tot verwezenlij king
is gekomen. Hij schreef enkele merkwaardige essays en verzen. Voor verschillende jongere dichters geldt hij als een stimuleerend voorbeeld, om
zijn hartstochtelijke verachting van alle kleinheid, van al wat Holland-opzijn-smalst is.
Een sterke en belangwekkende groep in onze litteratuur vormen gelijk wij
zagen sinds enkele jaren de Jong-Katholieken. Nadat in onze litteratuur decennien achtereen een Katholieke kunst ontbroken had, traden er omstreeks
1924 plotseling weer Katholieke jongeren op. Een eerste teeken dier opkomende strooming was, nadat jarenlang de Katholieke letterkundige beweging slechts gesmeuld had in een tijdschrift als VanOnvnTid, de oprichting
16
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van het tijdschrift Roeping, gevolgd door De Gemeenschap (1925), waarin zich
de radicaalste elementen der Jong-Katholieken vereenigden. In de eerste
plaats heeft deze Jong-Katholieke groep getracht naar de nieuwe fundeering
eener wezenlijk Katholieke critiek, die tegelijkertijd modern zou zijn, d.w.z.
ten voile deel zou hebben aan het leven van haar tijd, en goed en essentieel
Katholiek diende te zijn. De te vroeg gestorven Gerard Bruning is daarvan
de pionier, de theoretische woordvoerder geweest. Later is zijn taak, met
minder fel temperament, bezadigder en ook bezonkener, en met een boeiende intelligentie overgenomen door Anton van Duinkerken.
Veel moeilijker dan de taak een nieuwe Katholieke critiek in het leven te
roepen, waarbij het uitgangspunt in het geloof bij voorbaat kon vaststaan
en in de practische uitvoering ook altijd nog aanknoopingspunten te vinden
waren bij oudere critici, was de strijd voor een Jong-Katholieke poezie. Hier
was er geen enkel aanknoopingspunt, nergens kon men bij een traditie aansluiten, want voor zoover er eenigermate sprake kon zijn van een Katholieke
poetische traditie, was deze ten eenenmale onbruikbaar voor jonge dichters
die vooral modern wilden wezen. De krampachtige pogingen om tot elken
prijs modern te zijn, hebben het eigenlijk Katholieke element in de JongKatholieke letterkunde aanvankelijk geheel in een hoek gedrongen, en ook
nu nog heeft geen dezer dichters erin mogen slagen een zuiver Katholieke
stem te verheffen. Maar men moet niet vergeten, dat deze beweging jong
en uiteraard zoekend is, en bij haar pogingen om een eigen taal te gaan
spreken zich door allerlei moderne verschijnselen liet aanlokken, waaraan
zich het Katholieke modernisme gemakkelijker wetten kon dan aan de aloude geloofswaarheden; den ouden wijn in nieuwe zakken te gieten is hun
volgende en zwaarste taak.
Naar den vorm raakte hun werk aanvankelijk sterk onder de suggestie
van het vrije vers, zooals de Vlaamsche expressionisten dat schreven. Poetische winsten hebben zij in die periode weinig geboekt. Daarna begint de
suggestie van Marsman te werken, die onder hen zijn trouwste aanhangers
maar ook meest slaafsche navolgers heeft gevonden. In vele opzichten onderscheidde het poetisch werk der Jong-Katholieken zich zoodoende door gegeven noch vorm van de paganistische poezie. Slechts een essentieel onderscheid bestond er : dat de Katholieken, wanneer zij God zeiden, daar een
onwankelbare, onbetwijfelbare, voor geen discussie vatbare Zekerheid
onder verstonden, terwijl diezelfde naam bij de paganisten iets was als een
asyl voor alle denkbare onzekerheden, vage behoeften en onbestemde romantische verlangens. Gods naam is zelden zoo ijdel en zoo begripsverwarrend gebruikt als door de paganistische dichters, die zonder uitzondering
hun peccavi in dezen zouden moeten bekennen. Ofschoon dus datgene, wat
de Jong-Katholieken onoverbrugbaar van de paganistische dichters scheidt,
het geloof, door hen nog niet of nauwelijks in positief poetische waarden
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is omgezet en zelfs, dank zij de levensbeaming die het Katholicisme bij
alle gerichtheid op de eer Gods haar belijders toestaat, de meesten deter
dichters daar zelfs geen behoefte toe toonden en hun motieven bij voorkeur
in het voile leven zochten, zijn hun leiders zich ervan bewust, dat juist dit
geloof de eenige bodem zijn kan voor een toekomstige wezenlijk Katholieke
poezie. Inmiddels hebben verscheidene der Jong-Katholieken, in proza en
poezie, hun talent bewezen : Engelman, Van Duinkerken. Albert Kuyle, een
enkele maal ook de onberekenbare en onbekookte Henri Bruning, schreven
zeer goede verzen beloften van poezie bevat het werk van Willem ten
Berge en Gerard Wijdeveld. En het waren twee Jong-Katholieken, die tot
de vernieuwing van ons verhalend proza het meest bij droegen : Albert Helman en Albert Kuyle. Niet meer tot de jongere generatie behoort de tot
het Katholicisme bekeerde Chr. de Graaff, wiens bundel Alleenspraak enkele
zeer mooie verzen bevat.
Buiten de militante groep van De Gemeenschap staat een stillere figuur,
Bernard Verhoeven, die wat ouder dan deze Jong-Katholieken is. Meer dan
in zijn niet zeer sterke, maar zuivere en sympathieke poezie ligt zijn kracht
in het essay. Ook bier blijkt hij minder heftig maar ook rijper dan zijn
jongere geloofsgenooten. Zijn critiek sluit aan bij die van oudere voorloopers der Katholieke beweging in onze litteratuur, bij Van der Meer de
Walcheren en de belangrijke persoonlijkheid van L. Feber. Het belangrijkste
van zijn essays is zijn uitvoerige studie over Henriette RolandHolst. Zijn verzen, met een voorrede van Feber, verzamelde hij onder den titel De Pelgrim.
Geheel afzijdig staat ook de vrijwel onbekende Katholieke dichter Pater
Schreurs, die enkele zuivere verzen in een verrassend helderen toon schreef.
Merkwaardig is, in alle kringen van geestelijk leven in ons land, de sterk
verlevendigde belangstelling voor poezie, terwijl overal in Europa de lyriek
veronachtzaamd wordt. Er is echter bij die voorliefde voor poezie veel mode
en snobisme. Het epigonisme tiert zoo welig als in de gloriedagen van
Boutens' ijle melodieen. De suggestie gaat thans voornamelijk uit van A.
Roland Hoists en van Marsmans werk. Ook Werumeus Burling heeft vele
navolgers. Hoists elysium, Bunings engelen en paradijs, Marsmans gemzen,
herten en witte vrouwen vindt men in alle denkbare vormen van navolging terug. Het vraagteeken (van waar ? waarheen? engelen, kinderen... ?
en zulke loopjes meer) is met zijn mystische speelruimte een geliefde troop
der moderne rhetoriek. Ofschoon de poezie oogenschijnlijk hoogtij viert,
moet men erkennen, dat, hoe belangwekkend ook het werk van een aantal
jongeren mag zijn, de periode van Boutens, Van de Woestijne, Leopold en
Henriette Roland Hoist niet in de verte benaderd, de generatie van A. Roland
Hoist, Bloem en Gossaert niet geevenaard wordt.
De sterk verlevendigde belangstelling voor poezie is in allerlei uiterlijk-
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heden merkbaar : bloemlezingen en essays verschijnen er in veel te grooten
getale. De litteraire jaarboeken, die men in den laatsten tijd weer beproefd
heeft, onder de titels Eris en Bala., zijn voor een groot deel aan de poezie
gewijd. Bladdunne bundeltjes verschijnen in precieuse uitvoering. Herhaaldelijk werden de laatste jaren prijzen voor poezie uitgeloofd : de prijs van
Amsterdam, de Domprijs. Bekroningen zijn zoodoende aan de orde van
den dag. Grootere, algemeene prijzen als de prijs der Maatschappij van
Letterkunde in ons land en de Vlaamsche regeeringsprijs voor letterkunde
verliezen met de vermenigvuldiging der letterkundige prijzen (in andere
landen trouwens nog talrijker) aan prestige.
Evenals en sterker nog dan bij de Jong-Katholieken vindt men ook bij
de jonge Protestanten, die zich in een eigen tijdschrift Opwaartsche iVegen,
hebben vereenigd, duidelijk de sporen van modern epigonisme en rhetoriek. Moeilijker nog dan de Jong-Katholieken, die voor de taak stonden
zonder eenige traditie hun weg te zoeken, hebben zij het, die een hardnekkige en fatale traditie te overwinnen hebben. Meer dan een halve eeuw
hadden de Protestantsche dichters noodig om zich van den domper der
predikantenpoezie te bevrijden. En dat negentiende-eeuwsche euvel stond
weer onder den zwaren ban der achttiende•eeuwsche rhetoriek. Hoe loodzwaar die ban op de Protestantsche dichters rust, blijkt uit het werk van den
eenigen Protestantschen dichter van belang, Bien de twintigste eeuw tot nu
toe heeft voortgebracht, Geerten Gossaert, wiens mare orgelmuziek toch
telkens naar rhetorischen galm en dreun overhelt. Overigens is Gossaert
ondanks den grondtoon van berouw en het telkens terugkeerend verloren
zoon-motief, niet bij uitstek een Christelijk dichter; een brandende romantische weemoed beheerscht zijn poezie. Zuiver Christelijke dichters onder
de oudere generatie zijn Willem de Merode, een dichter zonder twijfel maar
die helaas veel en slordig schrijft, en vooral de in 1922 gestorven dichteres
Jacqueline van der Waals. Protestantsche jongeren van beteekenis zijn er
echter tot dit oogenblik niet opgetreden, al gist het voortdurend in hun
kringen. De dichter, in wien het Evangelie opnieuw gaat zingen, laat zoowel
aan orthodoxe als aan vrijzinnige zijde op zich wachten. Een oogenblik heeft
men gemeend den jongen Protestantschen dichter te kunnen begroeten in
Dr. W. A. P. Smit, doch het is tot nu bij een kleinen bundel met een onzekere belofte van poezie gebleven en het schrijversgraf Indio schijnt ook
hem verzwolgen te hebben. Wel gaf hij een uitnemend boek, als proefschrift, over Jacob Revius, gevolgd door een nieuwe Reviusuitgave.
Enkcle dichters van beteekenis, die naar hun leeftijd tot de generatie van
A. Roland Holst en Bloem behooren, ontplooiden hun talent eerst tenvolle
na 1920. Zij staan geheel buiten de modernistische stroomingen en woelingen. De belangrijkste onder hen is J. W. F. Werumeus Buning, wiens
werk een afzonderlijke bespreking vereischt, evenals dat van Albert Besnard
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en Victor van Vriesland; ook Jan Greshoff vond pas na 1920 zijn eigen
geluid. In de ietwat krampachtige vroolijkheid van zijn later werk komt een
typisch na-oorlogsche levenshouding tot uiting. Een afzonderlijke figuur
van belang, als essayist en als schrijver van enkele zeer bijzondere verzen,
is ook Albert Plasschaert. De eenige jongere dichteres met een eigen toon
is in ons land Jo Landheer (Golven). Een nabloei der natuurpoezie vindt
men bij Martien Beversluis. In deze geheel afzonderlijk staande figuur
leefde de natuurpoezie van na Tachtig nog een korte poos zuiver voort. De
met stemmingslyriek doorweven natuurschildering sterft uit. Het drama,
dat zich in dezen tijd over de geheele wereld afspeelt, de terugdringing der
natuur, vindt ook zijn terugslag in de poezie. Alleen een dramatischer en
feller van persoonlijk leven en temperament doordrongen landschap is nog
in de lyriek der jongeren denkbaar; men vindt het er echter uiterst schaarsch.
Beversluis heeft een aantal frissche natuurverzen in den ouden trant geschreven. Maar al spoedig begon hem zijn groote vaardigheid parten te
spelen. Die vaardigheid wendt hij thans, nadat hij zich uit zijn langdurig
isolement op een, voor zijn poezie althans, gewelddadige wijze heeft bevrijd, ten behoeve van het socialisme aan. De bedrieglijke rhetoriek, die
zijn gladde en pathetische verzen tegenwoordig kenmerkt, is poetisch van
geen waarde.
De socialistische beweging in ons land heeft tot nu toe geen werkelijk
revolutionaire poezie kunnen voortbrengen. Het grootsche, in den geest
van het socialisme gedrenkte werk van Henriette Roland Hoist behoort
evenals dat van Herman Gorter naar den vorm tot een oudere periode ; het
drama van den strijd om een gayer gemeenschap wordt in dat werk wel
aangrijpend uitgebeeld, doch deze stemmen zingen over het yolk been.
Een aantal jongere socialistische dichters strandden deels door gebrek aan
talent, deels bovendien door een onoverkomelijke afhankelijkheid van de
„burgerlijke" poezie; het goedhartige, gemakkelijk gerijmde werk der gezusters Vos mist daardoor alle werkelijke revolutionaire kracht en buitendien als uiting van toekomstgeloof alle overtuigingskracht.
De eenige dichter, die werkelijk eenige revolutionaire verzen van groote
kracht en oorspronkelijkheid schreef, is onder de ouderen Van Collem.
De jongere socialistische dichters hebben den laatsten tijd eveneens een,
echter onbelangrijk gebleven Jaarboek uitgegeven : Tdsignalen. Voor het
eerste, in 1929 verschenen deel hiervan schreef Henriette Roland Hoist een
belangwekkende maar te toegeeflijke inleiding. In Tkelsignalen merkt men
twee jonge talenten op, van wie men iets verwachten kan, hoezeer zij zichzelf
ook tegenwerken door hun vers afhankelijk te stellen van de uitwerking en
onverschillig te blijven voor den eisch, dat de waarde van een vers uitsluitend
afhankelijk is van zuiverheid, oorspronkelijkheid en beeldende kracht. Het
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zijn Jef Last en Freek van Leeuwen. De revolutionaire taalkracht is in hun
werk nog lang niet verwezenlijkt. Lasts verwrongen maar oorspronkelijk
talent blijkt ook uit zijn novellen (Marianne, dat sterke passages maar nog
geen gaaf verhaal bevat) en uit het als filmscenario bedoelde Branding.
Veel later dan in de poezie begon zich in het proza een werkelijk effectieve
neiging tot vernieuwing of te teekenen; men kan bier wel spreken van een
verschil van ongeveer tien jaar. En terwijl de nieuwe stijl in de poezie snel
en volledig de overhand kreeg, leeft het proza van den ouden stempel naast
het zoogenaamde nieuwe proza krachtig voort en, hoe saai en perspectiefloos
het in zijn gemiddelden vorm ook mag zijn, in zijn beste uitingen overtreft
het voorloopig het modernistische proza. De beste boeken in proza waren
in 1930 van Van Schendel en Van der Leeuw. En hoewel een jonger geslacht meer aangetrokken wordt door het snellere, smallere proza der jongeren, moet men bij alle voorkeur hiervoor erkennen, dat het nog grootendeels bij pogingen en mislukkingen is gebleven en de resultaten gering
zijn. De 20 Noord- en Zuid Nederlandsche Verhalen, die Van Wessem in 1930
verzamelde, om een indruk te geven van de prestaties der jongeren in proza,
leverden een nog vrijwel negatief resultaat op.
Naast deze modernistische pogingen zet onze romanlitteratuur haar tradities ongestoord voort en het Nederlandsche yolk, dat zich gaarne aan beproefde zaken houdt, concentreert daar bij voorkeur zijn voile aandacht op
en neemt van het jongere proza weinig notitie. Uiteraard ligt dat grootendeels aan de traagheid van het publiek, maar toch... zou het ook zoo gaan,
als de Nederlandsche jongeren zoo midden in het cultureele leven van hun
tijd stonden als de Duitsche jongeren (Hauser, Robert Neumann, Joseph
Roth, om er enkelen te noemen), of het talent hadden van een Green, een
Malraux?
De psychologische roman en zijn typisch vaderlandsche varieteit, de
familieroman, handhaaft zich, al is de critiek het er algemeen over eens geworden, dat hij ten doode opgeschreven is en in elk geval tot een vroegere
episode van ons geestelijk leven behoort. Daarnaast is thans zeer in de mode
de emancipatieroman, die door Mevr. van Ammers-Ktiller op een oppervlakkige maar succesvolle wijze beoefend wordt, en waaraan thans ook
Mevr. Boudier-Bakker het hare met een degelijker werkstuk heeft bijgedragen (De klop op de deur).
Ook de boerenroman, in onze litteratuur voorgoed gevestigd door het
oeuvre van Streuvels, vond jongere beoefenaars, die haar in andere streken
localiseerden; Coolen in de Brabantsche Peel, Herman de Man in het ZuidHollandsche.
Herman de Man gaf in een beknopt en forsch proza o. m. een tweetal
zeer goede boerenromans : RfrIchout en Ro<en en Het wassende Water. Anton
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Coolens kracht ligt minder in den roman dan in de beschrijvingen van het
Peellandschap en zijn bewoners, die op zichzelf zeer geslaagd, niet genoeg
tot een gesloten verhaal worden gebonden. Zijn beide Peelromans zijn : Het
donkere Licht (1929) en Peelwerkers (1930). Ook bij hem blijkt het moderne
streven uit den gesloten en beknopten Stijl.
Een der eersten, die ernaar gestreefd hebben een modernen roman te
schrijven, is de weinig tot zijn recht gekomen Rotterdamsche schrijver Jan
de'Boer. Zijn eerste romans De Gek en De Kolk in de Kreek zijn reeds van
1917 en 1920. Later volgden Solaes, Ras, het nachtt/ der Runia's en Het
boek God.

Johan van Vorden (schuilnaam van Beernink) debuteerde in 1927 met
een interessante, vernuftig geschreven roman Alex' vrouwen. Zijn tweede
roman, Ma/a, waarin dat vernuftige hinderlijk op de spits werd gedreven,
was echter een fiasco.
Even onverwacht en geheel buiten de literaire concentraties om werd
Johan Fabricius Jr. bekend, wiens tot nu toe beste roman Mario Ferraro's
idele Liefde in 1929 grooten opgang maakte. Hij heeft, in tegenstelling tot
eigenlijk alle andere jongeren, een natuurlijk verteltalent; zijn stijl is onbijzonder, maar er it gang in zijn verhaal. In zijn romans is, zonder den gang
van het verhaal te onderbreken, veel reisbeschrijving verweven. Zijn werk
onderscheidt zich op een gelukkige en verfrisschende wijze van de standaardgenres der ouderen en het nog teveel verlitteratuurde proza der jongere
schrijvers in ons land. Wanneer het leven zijn kunst meer zal verdiepen, is
van dezen schrijver nog belangrijk werk te wachten. Van de litteratuur staat
hij veel vrijer dan wie ook, dan zelfs de, dieper door levensvragen aangegrepen maar bij alle vrijbuitershouding toch ook gevaarlijker met de
litteratuur vergroeide Slauerhoff.
Een schrijver, van wiens werk in proza en poezie zeer weinig notitie
genomen wordt, is Johan Schotman, die behalve Oostersche gedichten (Der
geesten gemoeting, waaronder het charmante en geestige Yueh Lahn) in een
driedeelig werk, Het vermomde Boeddhabeeld, een belangwekkend beeld gaf
van China.
Martin Albers schreef met een lichten toets een romantisch verhaal Twee
Broeders. Eveneens geheel buiten de traditioneele lijn onzer letteren valt
een zwak maar in zijn natuurlijkheid en oprechtheid toch merkwaardig
boek van Fre Dommisse, Krankzinnigen. In de lijn eener vroegere traditie
onzer letteren schreef Sani van Bussum een kostelijke novelle, Een bewogen
Vridag op de Breestraat, glunderend van Joodsche humor. Een voortreffelijke novelle, Een man van aanzien, schreef Siegfried van Praag, die ook
verscheidene romans publiceerde. Mevrouw Nijhoff-Wind publiceerde den
roman Twee meisjes en ik, waarvan het eerste gedeelte bij zonder mooi is,
het latere echter teleurstelt.
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De eenige romancier onder de betrekkelijk jongere auteurs in ons land,
dien men een schrijver van grootere structuur noemen kan, is Van Genderen
Stort. Behoorend tot de generatie van Roland Hoist en Bloem is hij onder
de schrijvers van dien leeftijd de voornaamste prozaist, op wiens werk wij
nog terug dienen te komen.
Omstreeks 1928 wordt de roep om vernieuwing van ons proza sterker.
Jongere schrijvers, onbevredigd door het egale proza van den gangbaren
roman in ons land, gaan in hooge mate de behoefte voelen aan een sterk,
helder, zakelijk en voortdurend geinspireerd proza, dat inderdaad van woord
tot woord, in iedere vezel proza is. leder woord van inspiratie doorvuurd,
van waarnemingen doorstraald, van leven doorstroomd. Dat Merin tevens
het gevaar lag, de oude woordkunst, die men met een zucht van verlichting eindelijk (nadat zij jaren lang ons proza verwrongen had), had gebannen, weer binnen te halen, hebben de jongere prozaisten echter niet tijdig
ingezien. De detailplastiek wins filet bij hen voortdurend van het verhaal, en
dit is voor een groot deel een gevolg van het feit, dat degenen die ons proza
trachten te vernieuwen, bijna alien dichters zijn.
Dat is een zeer eigenaardig en onverwacht verschijnsel geweest. Henrik
Scholte kenschetste het geestig aldus dat op het politiefluitje van Marsman
de jonge dichters plotseling het terrein hunner actie van de poezie naar het
proza verplaatsten. Hier is veel van waar, en tot nu toe kan men helaas niet
beweren, dat een van hen in het proza evenveel bereikte als in de poezie.
Zelfs Slauerhoffs proza staat bij zijn beste verzen een stuk achter. Kuyle
kan men misschien eer een prozaist noemen, die ook verzen heeft geschreven
dan een dichter, die naar het proza overging. Hetzelfde geldt van Du Perron.
De jongere dichters, die zoo onverwachts proza gingen schrijven, zijn
Slauerhoff, Marsman, Den Doolaard en Theun de Vries. Daarbij voegt zich,
met Kuyle en Du Perron, dan nog Helman, die, ofschoon zijn talent overschat wordt, een geboren prozaist is. Marsman theoretiseerde al spoedig
over de kansen van het nieuwe proza. De eenigen echter, die tot nu toe
positieve resultaten boekten, zijn Helman, Kuyle en Du Perron geweest.
Toch heeft geen van hen nog een boek geschreven, dat in innerlijke veel
zijdigheid of intensiteit, diepgang van levensbegrip en psychologie, menschen- en maatschappijkennis, een stuk wereld omvat, een tijdsdocument
is, of op zijn minst de openbaring eener p'sersoonlijkheid, die een standpunt
vertegenwoordigt ten opzichte van het geestelijk leven van zijn tijd. Gelijk
dat, al zijn tekortkomingen ten spijt, toch reeds het geval is bij Van Genderen Stort, of bij den jongen essayist Menno ter Braak. Voor het buitenland
is zoodoende het jongere Nederlandsche proza nog evenmin presentabel
als de oudere romankunst.
Slechts een zeer klein gedeelte onzer twintigste eeuwsche prozalitteratuur
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kan serieus voor vertaling in aanmerking komen; in hoofdzaak : een deel
van Couperus' werk (in verschillende talen reeds bekend), van het werk van
Van Schendel (Het fregatschip Johanna Maria) en van Aart van der Leeuw,
eenig proza van Karel van de Woestijne, ondanks de sterk locale kleur desnoods een werk van Streuvels en een enkele vertelling van Buysse, Elsschots
Lfrmen, Nescio's Uitvreter, De gr/saard en de jongeling van Stort, Van Praag's
Een man van aan.#en, Costers aforismen en critiek op buitenlandsche litteratuur, Hoists De Afspraak, Vermeulens essays en Ter Braaks Carnaval der
Burgers. En verder voorloopig niets, zelfs de prozabundels van Slauerhoff,
Heiman en Kuyle niet, beter een enkel stuk in een collectie novellen gelijk
Nijhoff voorstelde, met van voor 1900 nog Van Looy's De dood van min
goes, De .Klomitjes van De Meester en Robbers' Vreemde Plant. Verder Van
Eeden ten deele. En buiten het onmiddellijk gebied der litteratuur natuurlijk Huizinga en Bierens de Haan.
Het proza der jongeren is natuurlijk niet wezenlijk nieuw, het verschilt
slechts van den in onze litteratuur gangbaren prozastijl. Overigens kan men
hun werkwijze bij vele belangrijke buitenlandsche schrijvers van vroeger en
nu aantreffen, en zijn bijv. Nescio's novellen of Couperus' Korte Arabesken
voistrekt niet in mindere mate „nieuw" proza. Met dat „nieuw" bedoelt
men een korteren, expressieveren, onmiddellijker stiji dan het breed uitgemeten proza van haast al onze romans. Tegenover die als het ware horizontale be- en omschrijvingskunst zou men den plastischen stijl derjongeren
staand proza kunnen noemen. Op grond van dit onderscheid ina,beschrijvingskunst maakte Van Wessem theoretisch verschil tusschen „vertelling"
en „verhaal", een eenigszins kunstmatige aanwending dier beide termen
ten behoeve van een op zichzelf uitgesproken stijlverschil.
Dit is niet uitsluitend een verschil van uiterlijken vorm, maar wel degelijk
een gevolg van interne essentieele veranderingen in de verhouding van den
schrijver tot zijn onderwerp. De weinig verzorgde en breedvoerig beschrijvende stijl der traditioneele psychologische romanschrijvers breidt de verhoudingen successievelij k en uitvoerig voor ons uit. Het moderne verhaal, dat niet
beschrijvend maar beeldend is, suggereert de verhoudingen door ze in sprekende details samen to trekken. Natuurlijk hebben goede schrijvers dit ook
vroeger gedaan, maar niet zoo consequent en summier als thans overal door
de aanhangers der nieuwe zakelijkheid in het proza gedaan wordt. De gebeurtenissen worden niet beschreven en volgens analytische methode verklaard, het sprekende detail vervangt de explicatie, de gebeurtenissen verschijnen, gebeuren als het ware voor onze oogen, met een suggestiviteit die
tegelijkertijd hun tragiek onthult, hun essentieele beteekenis verklaart. De
scherpe suggestie van een enkelen blik treedt in de plaats van een karakterbeschrijving, het beeld van twee tragische, moede handen kan een levensgeschiedenis vervangen. De dingen worden in veel sterkere mate tot ver-
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klaring van innerlijk leven aangewend. De mensch lijdt in de dingen, zij
nemen deel aan zijn daden, zij zijn medeplichtig aan zijn handelingen. Evenals in een film het mes geen mes alleen meer is, maar moordsuggestie kan
zijn handeling, drift, opwinding, alles wat zich in en om hem die het hanteert afspeelt, trekt zich samen in het sidderend lemmet. In dit opzicht is de
moderne expressieve stijl verwant aan de film. Alle groote moderne romanciers in het buitenland hebben van de film geleerd. Men denke aan Lion
Feuchtwanger, aan Ilja Ehrenburg.
De wreed mechanisch, onveranderlijk wentelende wielen van een trein
suggereeren de doodelijke spanning of het getergde ongeduld van den
reiziger. Vleezige handen worden groot, wreed, triomfantelijk. Het tete a
tete van rijlaarzen en hooggehakte schoentjes legt voor een gesloten deur
getuigenis af. Bij de meeste moderne schrijvers spreken de dingen aldus hun
suggestieve of insinueerende taal.
Ook onze jongeren zijn de kunst van het plastische detail volkomen
machtig. Houwink trekt het lot der werkster in een zinnetje samen : „Verder
kruipt zij door de leege gangen, de dweil voor zich uitduwend overde voetsporen van den directeur, de procuratiehouders en de jongste bedienden".
Maar hoe komt het, dat onze jongere prozaisten ondanks hun expressieven stijl nog bijna geen resultaten bereikten, nog nauwelijks een draaglijke novelle en nog in het geheel geen aanvaardbaren roman schreven?
Niet alleen, doordat zij de bindstof nog niet vonden, die hun plastische uitbeeldingen tot verhaal, tot roman maken kan. Meer nog, doordat wat zij
als mensch te zeggen hebben, voorloopig zoo bitter onevenredig is aan
hun plastisch talent. Het geestelijk plan ervan is onbevredigend. Sterke
plastiek, lyrische kracht maar geniis aan menschenkennis, objectiviteit in
karakteruitbeelding, psychologisch zich in anderen kunnen verplaatsen,
weinig geestelijke diepgang, veel manier en weinig hart, dat is voorloopig
de diagnose van het jonge proza in ons land.
De levensgevaarlijke hoogspanningen waarmee Marsman zijn objecten
laadt, het provoceerend cynisme van Du Perron, de onbesuisde heetbloedigheid van Den Doolaard zijn evenzooveel teekenen, dat deze schrijvers veel
te egocentrisch zijn, om zich met de voor een epicus noodzakelijke toe-.
wijding en concentratie in anderen te verdiepen. Gebrek aan liefde (of des-.
noods haat) voor hun sujetten om ze exact van eigen subject te onderscheiden en volkomen uit hun natuur te laten denken, spreken of handelen,
(Marsman), gebrek aan geduld om wat zij te zeggen hebben precies onder
woorden te brengen (Den Doolaard), veel krachtvertoon en krachtverbruik,
en daardoor een fatale verwijdering van de essentialia des levens, verwonderlijk omdat ze daar in hun podzie meermalen toe doordrongen. Uit de soms
opkomende veronderstelling, dat een dichter pas door de mand valt als hij
proza gaat schrijven, kan valsche munt geslagen worden; laat ons liever
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aannemen, dat de verklaring in het geval van den schoenmaker en de leest
te vinden is.
Ook Slauerhoff, wiens poezie sterke epische elementen bevat en die als
verhaler onder de jongere dichters de beste kansen heeft, kon het in zijn proza
nog niet tot een episch bevredigende verhaalcompositie brengen. De plastische en lyrische qualiteiten van zijn prozawerk (Schuim en asch) overtreffen
verre de epische.
De romantische schetsen van Helman (Zuid-Zuid-Kest en Hart zonder
land), waarin het lyrische element uiteraard veel toelaatbaarder is dan in de
uitgesproken epische romanpogingen van Marsman en Den Doolaard, en
de korte verhalen van Kuyle (De Brie!) zijn tot nu toe het beste, dat het
jongere proza heeft opgeleverd. Ook is er soms een dwingende kracht in
Du Perrons cynisch-lyrische fantasieen en anomalieen (Nutteloos verzet).
Van verscheidene nieuwe verschijnselen in de buitenlandsche prozalitteratuur : de roman uit het zakenleven, de industrieroman, de reportage
van groote bedrijven, massapsychologie, gelijktijdigheidsplastiek, die als
een waaier met een ruk gebeurtenissen over de gansche wereld op een
bepaald oogenblik bestrijkt (Dalin, Feuchtwanger, Ehrenburg, Dos Passos) en biografie romancee, is in onze litteratuur nog niets te bespeuren.
Aileen voor het laatste genre begint onder enkele jongere schrijvers belangstelling op te komen, die de verwachting van enkele vaderlandsche biografies
romancees rechtvaardigt.
In Vlaanderen heeft men lang moeten wachten, tot een jongere generatie
in het proza teekenen van leven begon te geven. Langen tijd scheen het,
of er in de breede schaduw van Streuvels' stam niets kon groeien, behalve
dan een eind verder de fortuinlijke perelaar van Felix Timmermans. Er was
alleen het merkwaardige bitse, verbeten, geestige en tegelijk melancholische
werk van Willem Elsschot: Villa des roses en /4men. Sinds enkele jaren
echter heeft ook Vlaanderen zijn jongere prozalitteratuur. Vooraan staat het
werk van Maurice Roelants, overschat doordat het vrijwel alleen staat, maar
in elk geval van belang en ofschoon net typisch modern, toch afwijkend
van de Vlaamsche tradities.
Daarnaast zijn er twee jonge Vlaamsche schrijvers, wier werk toekomstverwachtingen heeft gewekt : Lode Zielens, die opgang maakte met den
kleinen roman Net duistere Bloed, en Gerard Walschap, die een tweetal
romans schreef: Adelaide en Eric; zijn werk is volgens de korte, expressieve
methode der moderne prozaisten geschreven, zijn voorkeur voor het psychopathologische stelt hem voor de moeilijkheid een moderner oplossing te
vinden voor op traditioneele wijze reeds te vaak behandelde motieven.
In groote trekken zagen wij reeds hoe ook de critiek na den oorlog van
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karakter veranderde. Zonder ook maar in het minst de artistieke eischen te
verzwakken, gaat de hedendaagsche critiek weer veel levendiger, hartstochtelijker en dieper op de persoonlijkheid van den schrijver en zijn levenshouding in.
In andere opzichten echter is de critiek er sinds den oorlog niet op vooruitgegaan. Ongetwijfeld is het oordeel der beste jongere critici dikwijls
scherper, in den zin van indringender, dan dat zelfs van bij voorbeeld Kloos,
Van Eeden en Verwey vroeger, maar tegelijk moet men bekennen, dat zij
ook dikwijls sneller en slordiger oordeelen. Men kan zeggen, dat het besef
der critische verantwoordelijkleid sterk is afgenomen. Men is zich veelal
niet meer voldoende bewust van de verplichting, tegenover hem lien men
beoordeelt, zich van zijn werk met de uiterste nauwgezetheid rekenschap
te geven. Dit behoeft aan de spontaneiteit van het critische proza, aan de
onverbiddelijkheid van het oordeel en de felheid van den aanval nets af te
doen, maar alle deze factoren zijn pas dan gerechtvaardigd, nadat men zijn
oordeel met een strenge zelfcritiek nogmaals en ten stelligste heeft geverifieerd. Voorbeelden van roekelooze critiek zijn er tegenwoordig in overvloed. Greshoff is een van de schrijvers, die zich grootendeels door hun inen uitvallen laten beheerschen en zich de moeite niet gunnen van „Nachpriifung" hunner impulsiviteit, die zij toch zichzelf en anderen schuldig zijn.
In den regel beseft de hedendaagsche criticus net meer, dat hij ieder zijner
woorden, ook bij de spontaanste „aus einem Guss" geschreven critiek, toch
op hun exacte aequivalentie met zijn overtuiging en bedoeling heeft na te
gaan, want de pen is een verraderlijk instrument, heeft een eigenmachtige
pathetische vaart, die de dingen vergroot, dreigt den schrijver altijd weer
in zijn vaart mee te sleuren voorbij zijn bedoeling. Behalve dat de hedendaagsche criticus zich in vele gevallen onvoldoende rekenschap ervan geeft,
of wat hij schrijft de authentieke formule zijner persoonlijke waarheid is,
is in de meeste gevallen ook zijn proza onnauwkeurig, slordig, onklaar,
meestal schiet hij lukraak, en dan vele malen mis, maar ook een enkele maal
ertusschendoor meesterlijk en midden in de roos. De exactheid van het oudere
critische proza, zelfs van den impulsieven Van Deyssel, steekt daar scherp
tegen af. In vele gevallen schrijft de moderne criticus met onvoldoende
kennis van zaken; thuis is hij slechts in het werk zijner Hollandsche tijdgenooten en in enkele buitenlandsche schrijvers. Het verleden zijner eigen
litteratuur, zelfs het onmiddellijke verleden, Tachtig en wat daarna komt,
kent hij onvoldoende maar beoordeelt en verwerpt hij daarom niet minder
apodictisch. Zijn kennis van de moderne buitenlandsche litteratuur en der
kiassieke Europeesche dichters is meestal fragmentarischer dan bij oudere
tijdgenooten. Zoolang de moderne criticus die fouten net overwint, die
lacunes niet aanvult, zullen zijn critische gaven, die bij enkelen het talent
van de Tachtigers evenaren of overtreffen, nooit geheel tot hun recht komen.
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In de lagere regionen der critiek, die voor de litteratuur geen waarde
hebben, maar in grovere vormen de tijdssymptomen aan den dag brengen,
ziet men de critische inexactheid en het roekeloos oordeelen in excessen
ontaarden. Al of niet verdiende reputaties worden, zonder dat men zich de
moeite geeft tot onderzoek en argumenteering onder groot geschreeuw vermoord, Robbers, Querido, Alie Smeding, Coster, A. Roland Holst, Werumeus Buning o. a. stonden bloot aan dergelijke aanrandingen, waarop men
overigens geen acht zou slaan, wanneer het niet geschiedde in tijdschriften
en kranten van aanzien en groote verbreiding. Het weerbare oordeel, dat
critiek wil zijn, werd dan blinde aanval, het „krijgvoerend proza", dat critiek kan zijn, werd een ordinair schelden en insinueeren. Critiek kan zijn,
in den ouden fraaien stijl, een schitterend tournooi, in modernen stijl kan
zij zijn een geestelijk gevecht op leven en dood, zij is echter tegenwoordig
veelal niet meer dan aftuigen en uitjouwen gelijk dat gebruik pleegt te zijn
in milieu's, waar men met de werktuigen en wapenen des geestes niet overweg kan en toch behoefte heeft, aan tegenstellingen lucht te geven. Voorzoover niet door bovengenoemde ziekten vergiftigd, is de litteraire critiek,
in de meeste couranten en letterkundige tijdschriften, slap en voorzichtig,
opereerend met een veel te laag gehouden maatstaf. Critici die geregeld blijk
geven met hun tijd niet mee te kunnen (terwijl zij al evenmin krachtige representanten van een verleden tijdperk zijn) staan in de groote couranten aan
het hoofd der rubrieken voor litteraire critiek : Henri Borel, Frits Lapidoth,
Maurits Uijldert.
Maar terwijl de integriteit en de intensiteit van de kunst der critiek aldus
beide ernstig bedreigd worden, worden die bedenkelijke verschijnselen gecompenseerd door de omstandigheid, dat wij juist nu een aantal jonge critici
rijk zijn, die, al hebben ook zij soms geestelijke weerbaarheid met vuistrecht
verward, markante, boeiende, vurige en principieele litteratuur- en levenscritiek schrijven Merino ter Braak, Marsman, Du Perron, de jonge Katholiek Anton van Duinkerken. Buitendien is hun werk als proza van belang.
Het groote essay echter, de studie die de litteraire beschouwing van een
enkele figuur en de menschelijke reactie daarop te buiten en te boven gaat
en andere levensgebieden, probleemcomplexen en tijdsverschijnselen doordringt en in verband met elkander beoordeelt, ontbreekt hier zoo goed als
geheel. In elk geval is Ter Braaks uitvoerige, levenscritische studie Het
Carnaval der Burgers meer dan een hoopvol teeken, reeds een boek van
belang.
Al is er geen Spengler of Frobenius, geen Mencken, geen Bierens de
Haan, geen Croce in zicht, er zijn nochtans bewonderenswaardige essay's
geschreven, waaronder dan vooral het te weinig bekende en gewaardeerde
werk van Matthijs Vermeulen moet worden genoemd.
Vermeulens muziekcritieken werden in 1929 verzameld in den bundel
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Klankbord. Daarin vindt men zijn met groot élan geschreven studies.
Bovenal de prachtige essay's over Beethoven, en over Diepenbrock.
De opvattingen over de waarde onzer hedendaagsche litteratuur loopen
op een onhoudbare wijze uiteen. Natuurlijk kan men niet volhouden, dat
onze letterkunde een periode van diepste depressie doormaakt, en dat de
jongeren niets zijn in vergelijking tot de voorgaande generaties ; Marsman
heeft dat terecht een papegaaienziekte genoemd. Evenmin kan men jubelen
over de duizelingwekkende hoogte onzer poezie. Nog altijd, niet meer en
niet minder dan vroeger, noopt vergelijking met werk van de orde der
wereldlitteratuur ons tot groote bescheidenheid. Nog altijd hebben wij geen
dramatiek, wij zijn maar enkele romans rijk, die ook buiten de grenzen van
belang blijven, maar de Hollandsche lyriek maakt nu reeds gedurende een
halve eeuw een periode van bloei door, die voorzoover ik weet in geen
buitenlandsche litteratuur wordt overtroffen of zelfs geevenaard. Noch
wetenschappelijk noch artistiek kan men ons met eenig recht de Chineezen
van Europa noemen. Onze eenmaal zoo imposante schilderkunst stikt weliswaar op het oogenblik in het experiment of verloopt in laksche conventie,
maar er is in Holland een kleine avantgarde, die allerminst de achterhoede
vormt van het leger van jonge kunstenaars in de wereld. Op het gebied van
film, muziek, architectuur, lyriek, studententooneel en lustrumspelen leeft
en gist het in ons land en kunnen wij op daden en op schoonheid wijzen.
De litteraire oogst is niet schraler dan vroeger en in bepaald opzicht zelfs
niet schraal. 1930 was het jaar van Van Schendels Fregatschip, Van der
Leeuws Kleine Rudolf, Ter Braaks Carnaval der Burgers, Slauerhoffs Serenade
en Schuim en Asch, de beide novellen van Siegfried van Praag en Sani van
Bussum, De Klop op de Deur van Ina Boudier-Bakker en sommige der beste
verzen van Marsman. Dat is niet minder dan 1920 met Iskander van Couperus, Voorbl de wegen en Deirdre van A. Roland Holst, .Astrid van Madeleine
Bohtlingk en Brahman van Der Mouw. Of dan 1910 met De Gulden schaduw
van Van de Woestijne, Het ivoren aapje van Teirlinck, Zebedeus van Van Looy
en De Opstandelingen van Henriette Roland Holst. Om niet eens te spreken
van 1900 met Streuvels' Zomerland, Van Eedens Koele meren des Doods, de
verzen van Van Langendonck en Heyermans' Op hoop van zegen.
Gemiddeld verschijnen ieder jaar in ons land een kleine vijf goede boeken.
Men kan klagen over de armoede in sommige genres ; dat onze litteratuur
er siecht voorstaat of slechter dan vroeger, is niet vol te houden.

GESTALTEN

DE GOUDEN EEUW
ALGEMEENE TOESTAND
IJ den aanvang der zeventiende eeuw opende zich voor ons yolk een
tijd van de schoonste mogelijkheden. Het knetteren van brandende
mutsaards en het psalmzingen van de martelaren der hervorming werd
in de steden reeds fang niet meer gehoord. Niet meer vochten op de wallen,
borst aan borst, in wilden, wanhopigen strijd, de Hollandsche ingezetenen
met Spaansche soldenieren. De vijand was uit de Noordelijke gewesten verdreven tot over de grenzen. Op eigen terrein werd hij bestookt en door de
Staatsche troepen onder prins Maurits overwonnen in slag op slag (Turnhout, Rijnberk, Ostende). Handel en zeevaart, reeds voor de Spaansche
troebelen tot hoogen bloei gestegen, gingen zich nog krachtiger en breeder
ontwikkelen door de verbinding met Indie en de stichting der Oost-Indische
Compagnie, de schepping van Oldenbarnevelt. Holland had zijn eigen geloof en eigen staatsinrichting veroverd. Het had als loon voor Leidens
dappere tegenweer zijn eerste eigen hoogeschool gekregen. Het zou zijn
eigen kunst en literatuur hebben. Van dit hoopvolle en rijke gemeenebest
was Amsterdam het hart. Meer dan eerie stad was deze koopstad gebaat
door den val van Antwerpen in 1585 en de sluiting der Schelde.
Door haar gunstige Egging en den ondernemingsgeest van haar inwoners
was het reeds „de rijke korenschuur van 't volkrijk Nederland" 1) geworden.
Nu kwam de toeloop van vele Zuid-Nederlanders, waaronder verscheidene
knappe en voortvarende kooplieden, de welvaart nog bevorderen. Wat een
kleurig leven, wat een gewoel in dit „Noordsch Venetie", die eigenaardige
stad van vijf en twintig eilanden, die tusschen 1600 en 1650 een bevolkingsaanwas beleefde van 50.000 tot 200.000 zielen, en op het toppunt van haar
macht gerezen, door Vondel met recht de keizerin van Europa mocht worden genoemd. Binnen de voorloopig nog eng getrokken wallen leek het er
een mierennest door de bedrijvigheid van koophandel en zeevaart. In een
dag lagen er voor de stad op het Y soms evenveel schepen met blanke zeilen
als het jaar dagen telt, met waren van de verst verwijderde streken. Uit
Keulen brachten ze wijn, uit Rusland huiden en bont, vet en traan, uit
Noorwegen hout en masten, uit de Pruisische Oostzee-provincien vlas en
rogge, teer en hout, uit Schotland wol, uit Engeland tin en fijn taken en
bier, uit Amerika zout, huiden en paarlen, uit Oost-Inclie specerijen en zijde,
uit Spanje zuidvruchten en wijnen. In ruil daarvoor voerden ze onze inheemsche producten, als zuivel, fijn linnen en haring terug. Hoe zwol den Nederlander de borst van trots bij zulk een ongekenden bloei, waar niet alleen
Amsterdam, maar ook andere steden wel bij voeren. Het oude volkslied
zegt het :
1) Zie Lofgedicht ter Eere van Amsterdam
van H. L. Spieghel, naar de beschrijving
van Pontanus.
Stroomingen en Gestalten.
17
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Waer dat men sich al keerd of wend
End' waer men loopt of staet,
Waer dat men reijst of rost of rend,
End, waer men henen gaet,
Daer vind men 't sij oock op wat ree
d'Hollander end' de Zeeuw:
Sij loopen door de woeste zee
Als door het bosch de Leeuw.
En aan het begin van het Bestand (1613) juicht Vondel in zijn

Hymnus

over de wkdberoemde scheepvaart der Vereenigde Nederlanden :
„0 bondigh Nederland, die al des werelds perken
Beschaduwt en doorvliegt met uw bepekte vlerken"
Hoe bewondert hij den rappen Janmaat : „Al wat bepekt, beteerd aangrijpen kan en vatten, En dansen op de koorde, en klauteren als katten" 2).
Intusschen was hij niet blind voor het gevaar van eenzijdig-stoffelijke ontwikkeling :
Men loopt, men woelt, men draaft met gierige gemoederen,
Men hoopt zich bergen op van tijdelijke goederen.
Veel zeen men vast doorkruist, veel hulken men uitreed
Maar 't scheepken des gemoeds men heel en al vergeet.
Zoo klaagt hij aan het slot van zijn lofzang. In het algemeen was dit
natuurlijk waar en zal het altijd waar blijven. Wie met hartstocht er op uit
is, zijn stoffelijk bezit te vergrooten, is meestal onverschillig voor hoogere
geestelijke goederen. Maar toch blijft het een eigenaardig, gunstig teeken,
dat juist twee der rijkste en ijverigste neringdoenden, de kooplieden Hendrik
Laurensz. Spieghel en Roemer Visscher aan de spits stonden van een beweging, welke streefde naar gemoedsveredeling en geestelijke ontwikkeling.
Zij waren het, die er voor ijverden, dat de Hollanders zich zelf bewust
werden als mensch en als Nederlander. Zij waren de leiders van de Kamer
In Liefde Bloeiende, die in het laatst van de 16de eeuw zooveel heeft gedaan
voor den opbouw onzer schrijftaal. In 1612 was Spieghel gestorven. Vooral
hij had den weg gebaand die zou leiden tot een bloeiende eigen-Hollandsche
renaissance in de letteren. In plaats van zijn buitenplaats Meerhuizen aan
den Amstel, met haar Muzentorenhof, den gevlochten lindeboom die aan
vele gasten tegelijk plaats kon bieden, werd nu het gezellig huis van zijn
vriend Roemer Visscher een verzamelpunt van de artiesten en geleerden der
krachtig groeiende koopstad, te meer daar de Kamer haar mooien naam
„In Liefde Bloeiende" te schande maakte en binnen haar wanden tengevolge
van oneenigheid een genoeglijk en vruchtbaar samenzijn onmogelijk was
geworden.
1

) Hymnus over de Scheepvaart (1613). — 2) Het Lof der Zeevaart (13).
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Roemer Visscher, een rijk graanhandelaar en assuradeur, met Spieghel tot
1610 'eider der Amsterdamsche Kamer, woonde aan de Geldersche Kade,
in het huffs „de Korendrager". Zijn vier kinderen, van wie Anna en het
jongste meisje Marietje beroemd zouden worden, liet hij opbrengen in de
protestantsche leer. De laatste gaf hij den toenaam van Tesselschade (spelen
met woorden was een liefhebberij in lien tijd) ter herinnering aan een groot
verlies, dat hij kort voor haar geboorte had geleden, toen een belangrijk
deel van zijn graanvloot, zeilree voor Italie, in het Marsgat bij Tessel door
storm verongelukt was. De ronde, vroolijke Roemer was letterkundig goed
ontwikkeld. Hij las Fransch en Latijn, waarschijnlijk ook Italiaansch. Van
de Latijnsche paten voelde hij het meest voor den puntdichter Martialis.
Naar diens voorbeeld schreef hij een groot aantal pittige rijmpjes met leuke
scherts of rake kritiek, maar soms allesbehalve kiesch, want Roemer met
zijn overdadige levenslust was niet schuw voor een gewaagde aardigheid.
Toch sympathiek werk, deze gedichtjes. Hij toont er zich een „slecht-rechte"
Hollander, afkeerig van schijn en leugen, en dies een scherp hekelaar van
lien Franschen zwier, welken veel Amsterdammers van hun Zuid-nederlandsche stadgenooten trachtten of te kijken, maar in werkelijkheid slechts
parodieerden 1). Die versjes gingen op losse blaadjes van hand tot hand, tot
ze buiten zijn weten in 1612 voor een deel in druk verschenen. Toen besloot
hij in 1614, ze zelf uit te geven. Hij noemde het boekje Brabbeling; men vindt
er Quicken of puntdichten, Tuyters (sonnetten; nog niet van de fraaiste)
en Raedsels. Later schreef hij zijn ernstige Sinnepoppen, moralizeerende
proza-bijschriften bij prentjes, waarboven zijn dochter Anna tweeregelige
versjes plaatste.
Aan de opvoeding van zijn dochters is de invloed van Renaissance-begrippen duidelijk merkbaar. In emancipatie en fijne beschaving doen Anna
en Maria denken aan de universeel ontwikkelde Italiaansche jonkvrouwen
uit het Renaissance-tijdperk. Ze leerden Fransch en Italiaansch; ze leerden
zingen, en spelen op verschillende instrumenten, teekenen en schilderen,
sierlijk schrijven, kunstnaaldwerk en graveeren op glas. Overbekend is het
Sonnet van Hooft, waarin hij Anna's kunstvaardigheid prijst :
Zoo 't u met diamant lust op het glas te stippen,
't Is in de vlinderteelt... enz. 2).

Tesselschade zou later van hem een opdracht krijgen tot het graveeren
op bokalen. Er is er nog een, met het opschrift „A Demain les Affaires",
1) Vgl. Quicken, No. 4, 5 en 6. N. B. III (Zeven Eeuwen I).
2) Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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die waarschijnlijk door Tesselschade is versierd 1). In het Boymans-Museum
te Rotterdam praalt een roemer van Anna, met de spreuk : Bead Sunt Pacifici
(Zalig zij, die den Vrede beminnen) ; en hoe mooi Tesseltje tong, kunnen
we afleiden uit Hoofts woord dat zij „partij verdiende te zingen met de
engelen" 2).
Bedenkt men daarbij, dat de meisjes niet slechts geleerd en kunstzinnig
waren, maar tevens eenvoudig en lieftallig, dan is het geen wonder dat het
huis van Roemer gezocht werd. Behalve de oude Spiegel kwam er het jonge
geslacht; Hooft en de dichterlijke oud-gouverneur-generaal Reael, Bredero
en Vondel, de beroemde schilder Goltzius, die van Anna en Maria een portret
heeft gemaakt. Van den gezelschapstoon die er heerschte kan men zich een
voorstelling vormen uit Roemers Tafelrecht 3), waarin het heet

„Verwaende courtosy court hier niet inne,
Beleeft en goet ronts nae Hollantsche aert".
Ten minste moet elck een Liedeken quelen...
Toen Roemer in 1620 overleed, bleef de Korendrager nog eenige jaren
een middelpunt van gezellig verkeer. In „Lof der Zeevaart" van 1623 spreekt
Vondel immers van :
't saligh Roemers huys:
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, Kunstenaers, van Sangers en Poeten".
Van deze paten nu is meer dan een Pieter Cz. Hooft voor de meisjes na
's vaders dood een vriend geweest. Op haar beurt heeft Maria Tesselschade
meer dan iemand anders glans en leven geschonken aan Hooft's Muider

Kring.

MARIA TESSELSCHADE
Als dichteres had Maria meer verdienste dan haar oudere zuster, maar
van haar verzen zijn er ons slechts enkele overgeleverd. Het beste is wel
het geestige gedicht over een Wilde en tamme Zangster, dat door haar vriend,
den priester Joan Albert Ban, op muziek is gezet. De Nachtegaal moet hier
onder doen voor Rosemond 4),
Die na een Bever trant

Doet luystren het verstant,
Met wisse maat en snikjes,
Die vriendlijkheijtjes sluijt in vaster toonen strickj es.
En dan dit sonnet, dat zij Hooft aanbiedt om het voor haar aan Huygens
1) In het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.

2)Zie N. B. III (Z. E. I), bij Hooft.
Maria Pilt, uitnemende Zanghster.

2) Rommel-zoo I, 43. — 4) De jonkvrouwe
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te overhandigen, daar zij hem troosten wil over het verlies van zijn vrouw
Suzanne van Baerle. Tesselschade was zelve eenige jaren geleden zwaar getroffen door het overlijden van haar man 1) en een van haar dochtertjes.
Die als een Baeck in Zee van droefheidt wort gehouwen,
Geknot van stam of tack, en echter leeven moet,
Zeynt U dit swack behulp voor 't troosteloos gemoet,
Gedompelt in een meer van Baerelijke rouwen.
Zeght Vastaert 2), dat hij moght pampieren raet vertrouwen,
Zoo d'innerlycke smart sich schriftlyck uyten kon.
Hy staroogh in liefs glans als Aedlaer in de Son,
En stel zyn leed te boeck, zoo heeft hij 't niet t'onthouwen.
Pampier was 't waepentuych, waermee ick heb geweert
Te willen sterven eer 't den Heemel had begeert;
Daer overwon ick mee en deed mijn Vijand wijcken.
Zijn eijgen letter leer hem matigen zijn pijn,
Want quelling op de maet en kan zoo fel niet zijn;
Besweer hem, dat by sing op maetsangh droevelijcken.

Geef uitdrukking aan uw smart in den schoonen vorm van welluidende
rhythmen; dat zal u genezen zooals het ook mij genezen heeft. Dit was
haar raad.
Wij keeren nu terug tot den tijd na Roetners overlijden.
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Vermeestert uwen rouw, wat schaedt een ancker quijt
Soo lang het Schip in Zee noch op een ander rijdt?
De Vader die ghij mist belett ick U te derven.
Mijn leven zij voor U in plaetse van sijn Sterven.
In 's werelts drooge diep, en ongebaeckte sand
Belov' ick U mijn' hulp, mijn' herssenen, mijn' hand.

Zoo laat Huygens 3) den drost spreken om „wijze Anna en schoon' Tessel" te troosten. Hooft zou voortaan hun tweede vader zijn. Niet lang daarna
huwden beide meisjes. De vriendschappelijke omgang met de familie Hooft
leed onder de verwijdering geen schade en werd de kern van wat men den
Muiderkring pleegt te noemen. Vooral na Hooft's tweede huwelijk werd,
evenals vroeger de woning van Spieghel en Roemer Visscher, het Hooge
Huis te Muiden in lente en zomer een middelpunt. flier ontmoetten elkander
verschillende mannen en vrouwen van beteekenis. Men maakte muziek, las
) Constantijn.
1) Den zeeofficier Allaert Crombalgh.
2) In : Aen den Heere Drost Hooft, ende de .14-wen Anna en Tesselschade Visscher,
op 't overliden van haer' Vader.
-
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en beoordeelde elkanders gedichten; dikwijls werd het verblijf eenige dagen
gerekt. Brieven, rijk aan vernuftig woordspel en schalke plagerij, benevens
geschenken over en weer onderhielden de vriendschap. Tesselschade b.v.
snijdt op verzoek van Hooft inschriften op een paar wijnroemers, waarvoor
twee beeldjes, van Ariadne en Bacchus, als voetstuk moeten dienen. Van
zijn kant vereert hij haar perziken en patrijzen of andere lekkernij. Anna
kwam ook wel, maar niet zoo dikwijls als haar zuster. „Ons kameraetje, het
zoete Tesselschaetje" zooals Vondel haar bij zekere gelegenheid noemde,
was de meest geliefde gast. Ook na haar huwelijk was zij de ziel van de
bijeenkomsten, gevierd als dichteres niet alleen, maar ook als zangster.
Hooft kon haar dan ook bezwaarlijk missen. „UE. heeft hier haere muilen
gelaeten. Dit is een leelijke vergetelheid. Want het waer beter, dat er UE.
de voeten vergeten had en 't geen daar aen vast is", schrijft hij haar in een
van zijn brieven (1633 Aug.).
Met haar kwam dikwijls Francisca Duarte, eene Israelitische van Portugeesche afkomst, die bijzonder mooi zong. Beide dames werden wel begeleid
door twee van Hooft's beste vrienden : Van der Burg die luit, Brosterhuysen
die clavecimbel speelde. Waar schoonheid en gezelligheid doel waren, gold
bij den humanen gastheer geen verschil in geloof. Te recht mocht hij in
zijn blazoen een zon voeren met de zinspreuk Omnibus idem (Voor allen dezelfde). Zoo verschenen er de priester-componist Dr. Joan Albert Ban die
Hooft's verzen op muziek zette, en de Katholieke dichter Plemp, een van
Vondels beste vrienden. Vondel zelf kwam ook nu en dan. In herfstmaand
van het jaar 1634 wekte Hooft zijn „Neer en Broeder" Justus Baeck op,
naar Muiden te komen voor een „poetische maaltijd", daar Vondel hem
had aangeboden, hun het vijfde boek van zijn Constantinade voor te lezen.
Later, na Vondel's bekeering, kwam er helaas verwijdering tusschen de twee
groote mannen 1).
Lot Andere gasten waren : de Secretaris van Amsterdam, Daniel Mostaert,
„Saus die alle gezelschap smaeklijker maeckt", een meester in de kunst van
voordragen; de oud gouverneur-generaal van Indio en dichter : Laurens
Reael; Hooft's zwager, de koopman Joost Baeck, die Hooft's handschriften
in het net copieerde en voor wien Hooft op zijn beurt Tacitus vertaalde.
Met hem was Hooft door de hartelijkste vriendschap en een onafgebroken
correspondentie verbonden.
Een goed vriend ook van Hooft en Tesselschade was Huygens, die slechts
een enkelen keer naar Muiden kwam, maar met wien Hooft door brieven
gedurig van gedachten wisselde. Zoo vraagt hij hem o. a. krijgskundige
bizonderheden over het beleg van Haarlem, als hij bezig is met het beschrijven van dit gedeelte zijner Historian.
1)

Zie Vondels biografie.
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Toen in 1632 in Amsterdam een Doorluchtige School werd opgericht,
kreeg de Muiderkring nog nieuwe aanwinst in de twee hoogleeraren : Gerard
Vossius, professor in de geschiedenis en Caspar van Baerle (Barlaeus), professor in de wijsbegeerte en beroemd Latijnsch dichter (archi-poeta).
In de lente van '34 werd Tesselschade op de wreedste wijze getroffen.
Hooft had in een tijd niets van haar vernomen. „Tesseltje", schreef hij, „leef
je nog? Leggen poezijlust en vriendenliefd teffens achter de bank? Torni,
ritorni alle dolcezze prime 1). En kom met Crommetjen 2) over acht of tien
dagen eens bij ons, „niet zoo zeer om ons de aerdbezen als om Marino (een
Italiaansch dichter) te helpen lezen". — Hooft wist niet, dat Tesselschade
weerhouden werd door ziekte van haar oudste dochtertje en haar man, die
kort na elkander bezweken. Met „ongelooflijke manhaftigheid" heeft Tesselschade dit groot verlies gedragen. Ze troostte zich met haar godsdienst en
de vertaling van Tasso's Gerusalemme liberata. De weduwnaar Barlaeus
trachtte de jonge, mooie weduwe voor zich te winnen. Maar of Hooft haar
al aanspoorde in zijn brieven, dat ze haar koelheid tegenover Barlaeus zou
laten varen, het baatte niet. Hooft's opwekking in de lente van 1636 : „faites,
avec les fleurs, renaistre les amours" 3) verstaat ze opzettelijk verkeerd als
„les amours de la poesie" en zendt hem op den tweeden verjaardag van
Crombalgh's dood tot antwoord een ernstig, op Hemelvaartsdag gedicht
Sonnet. Ten slotte begreep Barlaeus dat zijn moeite vergeefsch was, en zag
van haar af, zonder in zijn hoffelijkheid te verflauwen, waarom Hooft hem
betitelde als „haeren vrijer om welstaens wil" 4).
De beste bron voor de kennis van den Muiderkring zijn Hoofts
brieven.
Een paar staaltjes mogen daarvoor ten bewijs strekken:
1 Aug. 1636 schrijft Hooft „van den Huize te Muiden" aan Tesselschade:
Me Joffre.
De pruimen beginnen all'teffens, op een bodt 5), te rijpen en te roepen
Tesseltje, Tesseltjes mondje. Etlijke deuntjes van Belusar en andre roepen
daer tegen aan, Tesseltje, Tesseltjes keeltje; daer zij geirne van gezongen
waaren, ende wenschten wel dat UE. Joffrouwe Francisca te hulpe meebragt.
Wat ik zeg, Tesseltje zuft; Tesseltje heeft pen noch inkt, om een briefken
te antwoorden; zij neement niet aan, ende willen dat ik UE. uit den droom
wekke. Op, op dan, „Roozemondt, hoor je speelen nocht zingen?" Wij verwachten UE. op 't spoedigste, met UE. dochter, ende Joffrouwe Duarte met
haar E. man". den eersten van Oestmaand 1636.
1
keer, keer terug tot de eerste geneugten.
2) Allaert Crombalch, Tesselschade's echtgenoot. — 2) Brief 10en van Lentemaand 1636. — 4) Brief aan
Balthazar en Johan Coeimans van 9 Aug. 1641. — Plotseling.
6) Barlaeus.
)
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Barlaeus zou ook komen, maar hij is tevens uitgenoodigd te Leiden bij
zijn vriend Overbeek. Hooft komt hem nu manen
Mijn Heere.
't Ontslaan van de beloften, staat het aan den beloover ? Indien UE. Mar,
zij schelden UE. niet quijt veel min ik, die een scherp maaner ben, en gasten
op UE. genoodigt heb. Op morgen oft overmorgen ten langsten, zal tot
Muiden Joffrouw Tesselschade zijn. De vermaarste van 't landt, dunkt UE.
die een haaven om verbij te zeilen ?... Een man een man, een woordt een
woordt, zeggen d'Amsterdammers, waar onder UE. nu gereekent wordt 1).
Dan verwacht' ik noch een' welgeaarde, blijgeestige, kinderlooze, niet
kindtsche weduwe van Naarden 2). Keur van pelsen 3). Leiden magh zich
wat lijden; en de Heere Overbeek daernae een' beurt krijghen. Honneur
aux dames (De eer aan de Joffers) zei die quant. Omnia vincit amor (De
min verwint het al), is 't roepen van den gemeenen afgodt, daar wij bij
zweeren".
Een paar maanden later wordt Tessel opnieuw geplaagd met Barlaeus.
In lang liet ze nets van zich hooren. „Tesseltje", schrijft Hooft, „hoe is het?
Zijn UE. vingers verkleumt oft uw inktpot bevrozen, door kouwde van geneghenheit; dat 's zeker een hardt gelagh. Maar zoo UE. bedooven in 't
vrijen steekt, en het daermee zoo drok heeft, dat 'er niet een briefken uitvallen magh; ick houd' het UE. ten besten, als die wel eer in 't zelve gasthuis
heb ziek geleghen.
Por ch'io anchor per pruova intendo amore
Potrai truovar pieta, non the perdono 4).
Dan, wie kan ontslag 5) verleenen, zonder eerst bieght gehoort te hebben"...
In 1641, kort na Vondels bekeering, is ook Maria Tesselschade tot de
Katholieke Kerk overgegaan onder invloed van een pater van de Societeit
van Jezus : Petrus Plemp, die in Alkmaar velen tot de moederkerk terugbracht. Huygens, die hoewel Calvinist zeer ruim dacht en onder katholieken
verscheidene vrienden telde, kon dezen overgang niet goed zetten en deed
tusschen 1642 en 1645 meer dan eens zijn best om zijn vriendin van haar
stap terug te brengen.
Komt, Tessel, uyt de Miss en uyt het Mis-verstand:
Ick weet een rechter pad naer het beloofde Land 6).
1) B. was oorspronkelijk een Zuid-Nederlander. — 2) Anna van Valckenburgh,
weduwe van Jhr. Willem van Bloys gheseyt Treslong. — Vrouwenrokken. —
4) Daar'k ook de liefde bij ervaring ken, Kuntgij, zij 'tgeen vergiffenis, meelij vinden.
glen Joffr. Tesselschade Visscher,
— 5) Absolutie (Hooft's eigen aanteekening).
met myn Heilighe Daghen (3 Febr. 1645). Gedichten van C. Huygens IV, blz. 31.
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Maar zijn hekelende verzen bleven zonder uitwerking, even zeer als zijn
mondelinge bestrijding kort daarop, waarvan hij zich veel had voorgesteld.
Zij zou bij Huygens komen logeeren en nu schreef deze aan zijn vriend
Barlaeus een Latijnschen brief met de volgende regels „wanneer zij met
ons gaat twisten over godsdienst, ben ik van plan eons vooral de geheele
strijdvraag te berde te brengen en haar eens vooral met alle Roomsche
dwaasheden te overstelpen. Zij moet doorstooten worden tot het gevest.
Gij moet oordeelen, hoe de zaak zal afloopen; dat zij zal vallen, verwacht ik
vast en zeker" (5 Febr. 1645). Huygens heeft zich misrekend. Tesselschade
bleef in haar overtuiging ongeschokt. Nog een paar jaren was zij het middelpunt van den Muiderkring, tot aan dit edele leven van scherts en schoonheid
plotseling een einde kwam. In 1647 toch stierf Hooft. Nieuw onheil trof
haar, toen kort daarop haar eenige, negentienjarige dochter kwam te sterven,
en in 't begin van 1648 ook haar vriend Van Baerle overleed. De schitterende, vroolijke Muiderkring was uiteengevallen, Tessels levenslust en
gezondheid waren geknakt. Reeds het volgend jaar stierf zij, die door
Huygens geprezen was als uitstekend boven alle vrouwen en de meeste
mannen 2). Hij eerde haar met een lijkdicht waarvan de eerste strofe :
Dit's Tesselschade's Graf.
Laat niemant sich vermeten,
Haer onwaerdeerlijckheit in woorden uijt te meten:
Al wat men van de Sonn kan seggen, gaet haer of 3).

PIETER CORNELISZOON HOOFT 1581-1647
In 1581, in „hetzelve jaer als 't heldelijke yolk Den hoet der vrijheit haald'
op spitse van den dolk" zag Hooft, de meest typische vertegenwoordiger
1)Vertaling van Dr.Worp, zie blz. 307, Brieven enVerzen van en aan Maria Tesselschade .
2) Door bemiddeling van Huygens was Anna Visscher in kennis gekomen met
den geleerden professor Puteanus te Leuven, waarheen zij haar zoons had gebracht
voor hun opleiding. Huygens schreef kort daarna, 25 Aug. 1642, den volgenden
Latijnschen brief (in vertaling) : „Van de dochters van Roemer hebt gij, door mij
als makelaar, de oudste gezien, eene vrouw die uitmunt door welsprekendheid en
kunstvaardigheid. Als gij hare zuster Tesselscha hadt gezien, een weduwe, die
eveneens zeer hoog staat in kunstvaardigheid, maar door haar schoonheid, haar
spreken en manieren veel lieftalliger, van een waarlijk schitterenden aanleg, en
uitmuntend boven alle vrouwen en boven de meeste mannen, dan zoudt gij bekennen dat gij mij nog meer te danken hadt, en gij zult dat bekennen, als de voortreffelijkste van alle vrouwen ooit uw land komt bezoeken, wat niet zal gebeuren
zonder dat ik haar met mijn gemoed en met een begeleidend schrijven vergezel.
Want ik stel haar zeer hoog, en gij zoudt niet anders kunnen doen, als gij maar
een gedichtje van haar hadt gezien, zooals zij er dagelijks schrijft, van verbluffende
knapheid!" — (Vertaling van De R.).
3) Is op haar van toepassing. — 4) Hooft, Dankbaer Genoegen.
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der renaissance, te Amsterdam het levenslicht. Zijn Vader was de libertijnsche burgemeester Cornelis Hooft, lien Vondel in zijn Roskam heeft geprezen als een toonbeeld van den waren regent, moedig, rechtvaardig en
onbaatzuchtig. Op den leeftijd dat onze jongens H.B.S. of gymnasium bezoeken, had Pieter Corneliszoon in den kring van de Kamer In Liefde
Bloeyende reeds omgang met de leidende mannen op het gebied der letterkunde, o. a. met den filosofischen dichter Hendrik Laurensz. Spieghel. Nog
maar zeventien jaar oud (hij had reeds een drama in vijf bedrijven geschreven : Achilles en Polyxena), volgde hij het voorbeeld van vele ondernemende en kunstzinnige Hollanders uit het renaissance-tijdperk en verliet
voor drie jaren (1598-1601) het ouderlijke huis, om Italie, dat hij reeds
kende door Petrarca, met eigen oogen te zien. Het langst hield hij zich op
in Florence. De reden is wel teekenend : nergens sprak men mooier
Italiaansch.
Fiorenza schoon, wiens schoon landouw en ackers goet
Den schoonen Arno ciert met sijn seer schoonen vloet,
Doet om haer cierlijckheit van Tad mij in haer blijven.
Zoo schreef Hooft in zijn Rfr.mbrief lien hij in 1600 uit Florence zond
aan zijn medeleden van de Amsterdamsche Kamer. En ook teekenend is wat
hij daar verder meedeelt : hoe, nadat hem op een morgenwandeling langs
de Arno een schoone vrouw is verschenen : Italia, die hem van uit de hoogte
de heerlijkheid van het Apenijnsche Schiereiland heeft vertoond met zijn
prachtige steden, en gesproken over de groote mannen wier roem Hooft zoo
ver van huis heeft weggelokt, hoe hij dan, terwijl hij nog onder den indruk
peinzend verder gaat, zich zachtjes achteruit voelt trekken en dan een andere
vrouw ziet, welke hem waarschuwt, zijn vaderland niet te vergeten, want
ook daar zijn kloeke geesten :
In Holland climt men mee tot lof langs des Deuchts trappen,
Al can ick niet van mij gelijck Italia clappen.
In Amsterdam men vint die met sijn hooch gedicht
De duister wech, die leyt tot ware vreucht, verlicht.
Met deze regels eerde hij Spieghel, maar ook zich zelf, als iemand wien
de roem van zijn eigen land na aan het hart lag. Edel patriottisme, fijn gehoor
voor woordklank en inzicht in de cultuurwaarde van een schoone poetische
dictie 1), die eigenschappen sierden reeds den jongen Hooft en zijn hem
altijd bijgebleven. Daarbij kwam een groote gevoeligheid voor vrouwelijk
schoon, en de behoefte, dat te idealiseeren. Hoe hij toen reeds de neiging
1) Italia zegt, dat zij haar roem te danken heeft aan de schoonheid van het land
en de groote daden van zijn ingeborenen, maar voornamelijk aan „ons ingeboorner
geest in wel haer spraeck te schrijven". Zonder deze laatste zouden de beide
andere niet bewonderd worden. Ben echte renaissance-gedachte.
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had en de macht, om van liefdesaandoening poezie te maken, leert ons een
klacht over onbeantwoorde min in 1601 te Venetie gedicht, Chanson a Madame, waarin aan het slot deze mooie regels :
Ver uyt de straten eng en woelige canalen
Als snachts slaeprige wint de zee sacht overweyt,
Ick op de stile vloedt mijn clachten sal verhalen,
Die niet en antwoort, dan 't geen dat men selve seyt.

waarvan vooral de tweede uitmunt door schoonheid van klankexpressie.
Hetzelfde jaar kwam Hooft weer in Amsterdam. Van den koophandel
waarvoor hij oorspronkelijk bestemd was, ziet hij weldra af; meer en meer
ontwikkelt zich in hem de wijsgeer en dichter. De leerstellingen der Stoa
en die van Epicurus en zijn volgers, bij de Franschen door Michel Montaigne, bij ons door Hendrik Laurensz. Spieghel verwerkt en toegelicht,
hadden zijn voile belangstelling. Voor Montaigne en Spieghel had hij bewondering en de laatste is niet alleen voor de taalschepping zijn meester
geweest. De hoofdgedachte der Stoa, dat de opvatting der gebeurtenissen
in onze macht staat en het ongeluk alleen gelegen is in onze verkeerde beoordeeling der gebeurtenissen, niet in de gebeurtenissen zelve; en die der
Epicureers : dat de mensch van nature geluk, genot, tevredenheid zoekt,
maar dat het ware geluk, het zuivere genot alleen kunnen worden bereikt
door een verstandig, betamelijk leven, vrij van onnoodige beslommeringen
en weelde-jacht; die gedachten, we vinden ze telkens in Hooft's werken
terug. Klassieke en renaissance-dichters als Seneca, Vergilius, Petrarca,
Tasso, Guarini, Ronsard en ook Engelsche en Spaansche zijn bij voortduring het onderwerp van zijn studie, maar hij produceert ook zelf. Zoo
ontstaat tooneelwerk dat belofte inhoudt voor later 1), en liefdeslyriek
waarin hij reeds zijn meesterschap toont. Het is een large rij van meisjes
die achtereenvolgens een meer vluchtigen of diepen indruk op Hooft's gevoelig hart hebben gemaakt. Verscheidenen gaan schuil onder verdichte
namen, als Julietta, Dejanira, Galathea; andere kennen we. Vooreerst Ida
Quekels, voor wie hij in 1603 en 1604 verzen schreef. Dan komt Brechje
Spieghel, een nichtje van Hendrik Laurensz. Spieghel. Uit een gedicht dat
hij later, in 1607, maakte, (Claechleidt) vernemen we dat Cupido, „het speelzieke kind van de Alscheppende godin", hem eerst, „in 't bloeien van [zijn]
jeugd en 't rijpen van [zijn] zinnen", van de eene wufte liefde tot de andere
dreef, maar dat op zijn drie en twintigste jaar (dus in 1604) de emst was
gekomen en hij nooit te voren een liefde had gekend gelijk aan die welke
hij voor Brechje voelde; maar het noodlot had hen gescheiden, en zij, den
dood verkiezende boven „een lief-loos leven", had vergif genomen, aan de
gevolgen waarvan zij overleed (15 Januari 1605). Een paar maanden 'later
1

) 0. a. Theseus ende Ariadne, waarin hij zich een leerling toont van Seneca.
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wordt haar zuster Anna de gevierde, tot ook deze op den achtergrond raakt
en plaats moet maken voor de blonde Christina van Erp, die in 1610 Hoofts
vrouw werd.
In de jaren 1606-1608 had Hooft intusschen te Leiden zijn rechtsstudien
voltooid en in 1609 was hij benoemd tot drost van Muiden en baljuw van
Gooiland, een rechterlijke betrekking. 's Zomers verbleef hij nu op het
Muiderslot, maar 's winters meestal in Amsterdam, waar hij als hoofdman
van de Kamer In Liefde Bloeyende de leiding had in letterkundige zaken,
en zijn best deed om de toenemende oneenigheid in de Kamer, waarin volgens Bredero een hoop onwetende buffels het hoogste woord voerden,
meester te worden. Toen dit niet gelukte, sloot hij zich aan bij dokter Coster
voor het stichten van de Akademie.
In 1624 ontvalt Christina hem.
Dan begint „de nare nacht van benaude Brie jaren" waarin de weduwnaar
treurt over zijn verlies, maar een nieuwe liefde voelt ontwaken voor Suzanna
van Baerle, (de Arbela in zijn gedichten) die echter boven Hooft de voorkeur
geeft aan zijn jongeren vriend Huygens ; tot hij in 1627 na eenige strubbeling
de hand wint van de weduwe van den Antwerpschen koopman Bartolotti,
Eleonora Hellemans, moeder van twee dochters, met wie hij in gelukkigen
echt op het slot te Muiden zijn verdere levensjaren doorbrengt, den tijd
welke hem van zijn ambtswerk overschoot verdeelend tusschen den arbeid
aan zijn levenswerk, de Nederlandsche Historian, en gezellig verkeer met
mannen en vrouwen van beteekenis, die of en toe op het Muider slot verschenen. In 1647 nam hij deel aan de plechtige uitvaart van Frederik Hendrik, werd ziek en overleed kort daarop in Den Haag.
Van zijn werken vragen in de eerste plaats zijn liederen en sonnetten onze
aandacht. Nog in onzen tijd heeft deze grootendeels erotische lyriek haar
invloed doen gelden. Jacques Perk, de eerste minnezanger van het geslacht
der Tachtigers, heeft ze bewonderd en haar klankschoonheid trachten te
evenaren. Want wel was Hooft een meester in den vorm. Hij die den klank
en den gang van het Italiaansche en Fransche vers had doorproefd, (van
Petrarca en Ronsard vertaalde hij sonnetten), heeft het eerst getoond, tot
welk een rijkdom van harmonieus geluid onze taal kan worden gewekt.
Andere Nederlanders mogen de jambenmaat reeds eerder hebben toegepast
en daarmede een nog ongekende welluidendheid in het vers hebben gebracht, met Hooft komt iets nieuws : de flonkering van het juist aangebrachte
woord, de expressieve schildering der aandoeningen door een gevoelige toepassing van klank en rhythme. En wat den inhoud betreft : de natuurbeschrijving heeft hij met nieuwe sensaties verrijkt : de zon die triomfantelijk
door het zwart der wolken heen komt breken, de dageraad die haar good
doet schitteren in het zilver van het Zuiderzee-vlak, het spel van den wind
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door riet en elzetakken, het beven van water dat de zon weerkaatst, het
suizen van den nachtwind die voor de maan een slaaplied schijnt te neuren;
voor Hooft heeft in Holland niemand deze dingen zoo gevoeld en zoo gezegd. In tegenstelling met de sonnetten waren de liederen, evenals de oude
Provencaalsche en Dietsche, bestemd om te worden gezongen. De wijs geeft
Hooft dan ook steeds aan, boven den tekst, door den beginregel te vermelden van een in zijn tijd bekend lied; b. v. Wijs Het daghet in den Oosten, enz.,
Een Saterdachjen na den noene, enz. ; Cessez mortels de souspirer, etc. Soms zijn
het Nederlandsche (ook wel middeleeuwsche), meestal Fransche of Engelsche liederen waarbij hij zich aansloot; de woorden en wijzen der aangehaalde liederen zijn slechts ten deele bekend, doordat zoovele oude liedeboekjes verloren zijn gegaan. Daar de woorden bij een bepaalde wijs moesten
passen, vertoonen al de strofen denzelfden metrischen bouw. Eerst in den
modernen tijd is het lied onafhankelijk geworden van de melodie en heeft
de starre metrische vorm plaats gemaakt voor het vrije, naar de gedachte
en stemmingen subtiel genuanceerde rhythme 1). Terwille van een duidelijk
overzicht schijnt een behandeling van zijn werk naar historische volgorde
het meest gewenscht. Die volgorde is zoo :
1 ca. 1600-1609, Eerste Lyriek en Granida.
2
1609-1612, Gedichten op Christina van Erp.
3
1612-1618, Drama's : Geeraert van Velsen, Warenar en Baeto.
4
Nieuwe opleving van de Lyriek op Christina.
1618,
5
1625-1627, Lyriek op Susanne van Baerle en Eleonor.
6
1627-1647, Proza : Nederlandsche Historian.
We zien dus, dat Hooft's lyriek geschreven is voor het 45ste jaar. Daarna
bemoeit hij zich slechts met het proza.
EERSTE LYRIEK
Voor een onbekende, Galathea, dichtte hij lien beroemden beurtzang,
(een nieuwe bewerking van een middeleeuwsch wachterlied) : „Galathea,
siet den dach koomt aan". „Och, mijn lief, wilt nog wat marren, 't zijn de
starren ! Och mijn lief, wilt noch wat marren, 't is de maan !" Voor Ida
Quekels o. a. het epicuristische : „Weet iemant beter saus dan honger tot de
spijsen" en „Amaryl, de deken sacht van de nacht met haar blauwe wolkenbuien", waarin Hooft beschrijft, hoe Cephalo (Hooft) buiten staat in den
avond, terwijl Amaryl, binnen, feest viert, tot ze even uit huffs weet te
snappen en den minnaar troosten komt.
1
Een uitvoerige verklaring zou noodig zijn om dit duidelijk te maken, het
)

verschil te doen zien tusschen metrum en rhythme, en aan te toonen, hoe de lyriek
van 19de eeuwsche dichters als de Genestet en Beets bestond uit verstarde metrische vormen, welke even zeer als de rhetorische beeldspraak van hun tijd eerst
door Kloos en zijn volgelingen zijn opgeruimd.
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Voor Brechje : „Schoon Nymphelijn", en „Sal nemmermeer gebeuren my
dan na deze stond, de vriendschap van uw oogen, de wellust van uw mond?"
Voor haar zuster Anna : „Periosta", een spelevaart op den Amstel, en „Omdat zoo selden my mach gebeuren", waarin hij mistroostig buiten in 't veld
loopt en de hoop uitspreekt, dat zij de streng toeziende ouders met haar
woorden in slaap mag sussen : „Dan houden deuren noch vensterslot". —
Voor haar was ook het prachtig sonnet : „Wanneer door 's werelts licht de
blindgebooren jongen Gesicht verkreeg, hij sag verwonderd en bedeesd".
HET HERDERSPEL GRANIDA
Nog voor Hooft student werd te Leiden, reeds in 1604, voltooide hij
de Granida, een zeker allermerkwaardigste eersteling op het gebied der
Nederlandsche Pastorale. Uit Italiaansche, Spaansche en Engelsche literatuur
kende Hooft deze dichtsoort, waarin hij tegelijk zijn filosofisch idealisme en
zijn zin voor taalmuziek kon botvieren. Misschien is een Engelsch stuk zijn
voorbeeld geweest; maar het eerste bedrijf is een navolging van Guarini's
Pastor Fido (getrouwe herder). Een vrije schepping kan men Granida dus
niet noemen. Het is doortrokken van ideeen die in het 16de eeuwsch Europa
herhaaldelijk waren verkondigd. Uitgaande van Theokritos en Vergilius,
klassieke beschrijvers van het herders- en visschersleven, brachten moderne
Italianen (van Boccaccio tot Sannazaro) den herdersroman en het herdersdrama tot ontwikkeling.
Hun werk werd geboren uit reactie tegen de onzedelijke overbeschaving
der Italiaansche cultuur. Verzadigd van de zwoele, bedorven hof-atmosfeer,
trachtten de dichters in een geldealiseerde wereld van buitenmenschen de
zoekgeraakte reinheid en eenvoud van zeden terug te vinden. Herders, of
als herders vermomde prinsen en hovelingen legde men ideale gedachten
in den mond over matigheid, eenvoud en rechtvaardigheid, alsof het filosofen waren uit de school van Sokrates en Epicurus. Zelfs Platonische
liefdesvereering was geen uitzondering.
Deze quasi-natuurlijke dichtsoort, waarin onnatuurlijke herders pleidooien leverden voor natuur en waarheid, had in Italie, waar onzedelijkheid
en tyrannie meer dan elders tierden, een taak te vervullen als tendenz-kunst;
bij ons was ze een uitheemsche plant en wortelde ze niet in het maatschappelijk leven. Van overbeschaving had onze jonge republiek immers nog
geen last; als Nederlandsch tendenz-drama was de Granida dus in zekeren
zin een slag in de lucht. Van des te meer beteekenis is het stuk voor Hoofts
persoonlijk leven. Het hoofdthema is de veredeling van zijn liefdesgevoel,
de ontwikkeling van „nlinne" tot „liefde", welke zich omstreeks 1604 moet
hebben voltrokken. In het eerste bedrijf wordt ons in de verhouding van
den herder Daifilo en het herderinnetje Dorilea de louter zinnelijke drift
geschilderd van zijn jongste jaren ; de volgende bedrijven illustreeren zijn
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hoogere denkbeelden over de liefde, in Daifilo's aanbidding van de edele
Granida.
De geschiedenis is deze : De jonge herder Daifilo, die het herderinnetje
Dorilea „op minne" vervolgt, komt, wanneer de edele prinses van Perzie,
Granida, hem op haar jacht ontmoet, zoozeer onder haar indruk, dat hij
naar het hof gaat, in dienst van prins Tisiphernes. Daar deze dingt naar
Granida's hand, zal hij in de gelegenheid zijn, haar op een afstand, in stilte,
te vereeren. Als nu Tisiphernes met zijn medeminnaar Ostrobas zal moeten
vechten om de bruid, verklaart Daifilo aan zijn meester dat hij Granida liefheeft en weet zijn toestemming te krijgen, om, in plaats van zijn meester,
in diens wapenrusting, te strijden. Daifilo overwint. Den volgenden dag zal
Tisiphernes Granida als zijn vrouw meevoeren. Deze doorwaakt radeloos
den nacht, want zij heeft, sinds ze Daifilo heeft weergezien, hem boven alien
verkozen. Als deze nu, onder haar venster voorbijgaand, aan zijn overkropt
gemoed door woorden lucht geeft, laat zij hem bij zich roepen, verklaart
hem haar liefde en zegt, bereid te zijn, met hem als herderin te leven. Zij
verlaten nu het hof. Om kwaad vermoeden te weren, gaat Daifilo, nadat
hij Granida op het land heeft gebracht, naar het paleis terug en doet of hij
van den prins geen kwaad .weet. Om haar vader gerust te stellen heeft
Granida inmiddels een list bedacht. Haar voedster n.l. laat zij den Koning
vertellen, dat Minerva (de Godin der Wijsheid) in haar slaapvertrek is neergedaald en haar voor den God der Liefde heeft geschaakt. De koning is
tevreden, maar Tisiphernes, wanhopig, gaat zwerven en laat zijn bewind
aan Daifilo over. Daifilo verlaat den volgenden dag het hof, om zijn geliefde
te gaan zien, doch wordt door een vriend van den in den tweekamp gesneuvelden Ostrobas aangevallen. Om de schim van Ostrobas te verzoenen
zal hij Daifilo op diens graf offeren. Granida wil sterven in plaats van Daifilo,
maar als zij dan óók wordt meegesleept, rukt Daifilo zich los en begint den
ongelijken strijd. Op dit kritieke oogenblik verschijnt Tisiphernes en verlost
hen. Verre van hen om hun bedrog te verachten, bewondert hij hen. Hij
ziet van zijn aanspraken af, want Daifilo en Granida zijn voor hem de toonbeelden van waarachtige liefde. Ook de Koning neemt Daifilo gaarne als
schoonzoon aan, want de waarheid in het verdichte verhaal van de voedster
erkent hij, met de woorden :
rnijn dochter is geschaeckt
Van wijsheit en versocht verstandt, die haer bereyden
Den alderhoochsten wech, en tot de Liefde leyden.
Dat Daifilo een door en door immoreele schepping zou zijn, als de critiek
wel heeft willen beweren, op grond van zijn bedrog jegens Tisiphernes en
den Koning, schijnt een onhoudbare bewering. Wil men deze figuur billijk
beoordeelen, dan mag men niet vergeten dat hij als hoofdpersoon der
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pastorale de drager is van een philosophische gedachte; dat de Granida als
tendenz-drama bedoeld is : een dramatische ode op de liefde, in den geest
der epicuristische wijsbegeerte. Zijn liefde voor Granida legde Daifilo den
plicht op te veinzen; had hij niet geveinsd, hij zou Granida hebben bedrogen,
wat eenvoudig een absurditeit zou zijn geweest, indruischend tegen het
ideaal waardoor het geheele stuk en ook de persoon van Daifilo wordt beheerscht. Jammer alleen dat Hooft in de voorstelling van de wijze waarop
hij Daifilo laat veinzen, niet gelukkiger is geweest. Want deze had tegen
Tisiphernes niet behoeven te zeggen : „ik wensch, mijn heer van daag 't
hoochste geluck te proeven", terwijl hij wist, dat zijn geluk juist vervlogen
was. — Deze tekortkoming daargelaten heeft de nog zoo jonge Hooft in
Granida veel moois gegeven, vooral in de reien en in het gesprek tusschen
den herder en de prinses aan het slot van het 3de bedrijf (vs. 1060 vlgg.),
door zijn innigheid en hartstocht het hoogtepunt van dit liefdesdrama. Den
naam Granida, die voor Hooft zooveel beteekende, vinden we weer terug
als Mithra Granida onder gedichten, opgedragen aan de geliefde die zijn
vrouw zou worden : Christina van Erp. Wat hij tusschen 1610 en ca. '12
voor haar gedicht heeft, behoort tot zijn mooiste en innigste lyriek, b.v.
het sonnet met den beginregel: „Geswinde grijsart die met wackre wieken
staech"; het andere, beginnend : „Mijn lief, mijn lief, mijn lief"; de sangen:
„Voogdesse van mijn siel"... „Het lied dat is te clage laat gaan"; „Rosemond"; den avondzang „o Phoebus". Voorloopig zwijgt nu de lyriek, daar
historie-studie en tooneel den dichter gaan bezig houden.
Een enkele opmerking over het wezen van het klassieke treurspel moge
vooraf gaan.
Onze 17de eeuwsche dichters, Hooft in de eerste plaats, maar ook Vondel
en anderen, vormden hun drama's niet naar de meesterstukken van de groote
Grieken, maar naar den nabloei van deze klassieke kunst : de drama's van.
den Romein Seneca. Hun krachtige, hoogdravende taal vol beelden en vergelijkingen en de kernachtige zinspreuken met hun stoicynsche levenswijsheid boeiden onze dichters evenzeer als de wel wat brutale, bloedige
handeling, waarbij een moord op het tooneel geen uitzondering was ; vooral
vonden zij smaak in Seneca's dramatische effecten, als Furien, Schimmen
die uit de onderwereld opstijgen en Droomverschijningen, onder wier invloed de personen handelen. Dat deze personen meer vaste typen waren dan
levende karakters, onderhevig aan verandering, kon hun minder schelen.
Door dat vaste, monumentale werden ze juist getroffen. Evenmin stieten zij
erg zich aan, dat de dichter die personen zoo dikwijls en zoo lang liet redeneeren en redetwisten. Van leering en redeneering immers waren onze
Nederlandsche dichters nooit afkeerig, en gewend aan de oude, slecht samengestelde rederijkersspelen, hadden ze terecht bewondering voor den'regelmatigen bouw van Seneca's drama's, met hun vijf bedrijven en verzen van
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zesvoetige jamben (Alexandrijnen). „Van Seneca," zegt professor Kalif,
„hebben onze tooneelschrijvers geleerd te streven naar eenheid in hun werk,
zij het ook voorloopig slechts uiterlijke eenheid; naar waardigheid van toon,
grootschheid van voorstelling, fijnheid van uitdrukking, kunst van dialectiek. Aan den anderen kant moet men erkennen, dat zijn invloed de dramatici
ten onzent heeft verleid, als de hoogste kunst te beschouwen wat daarvan
slechts den schijn heeft; hen heeft gestijfd in hunne neiging om geleerdheid
te verwarren met poezie, om het publiek bezig te houden met eindelooze
debatten, te vergeten dat in elk toehoorder een toeschouwer leeft en dat
oor en oog beide hunne rechten hebben."
TREURSPELEN
Eerst verschijnt het treurspel Geeraerdt van Velsen (1613), spelend op
en om het Huis te Muiden. Het behandelt een episode uit de bekende geschiedenis van de samenzwering der edelen tegen Graaf Floris. Hooft's doel
was, aan te toonen dat ongebreidelde hartstocht noodwendig ten verderve
voert; een stoicijnsche gedachte. Woeste wraakzucht, blind voor het algemeene belang, brengt de edelen, en wulpschheid en onbezonnen moedwil
den graaf tot daden, die de bron zijn van jarenlange oorlogsellende, waarbij
Holland en het Sticht dreigen onder te gaan. Wat de edelen tot hun optreden
bewoog, is niet alleen hun achteruit-zetting ten bate van de poorters, maar
vooral ook de persoonlijke beleediging die Floris Geeraerd van Velzen aandeed door diens jonge vrouw Machteld te verkrachten. In deze opvatting
sloot Hooft zich aan bij het oude volkslied, waarin ons verteld wordt dat
Geeraerd op schimpende wijze bedankt had om Floris' boel tot vrouw te
nemen en dat hierop Floris, om aan die dame voldoening te geven, Geeraerds
vrouw had onteerd.
Het stuk vangt aan met den nacht waarin de edelen, n.l. Geeraerd van
Velsen de man, Herman van Woerden de vader en Gijsbrecht van Aemstel,
de neef der beleedigde Machteld, den graaf als gevangene op het slot van
Muiden voeren, en eindigt den volgenden morgen, wanneer de trompetter aan Machteld bericht, dat Naar man, na den graaf doorstoken te
hebben, op het paard van zijn schildknaap is ontvlucht.
Er is in dit stuk naast veel moois, ook veel onvolkomens. Zeker, er is
karakterteekening, maar van groei, ontwikkeling van karakters is hier zoo
goed als nets te bespeuren. Graaf Floris alleen vertoont iets wat daarnaar
zweemt. Hij krijgt berouw, als hij in de macht van zijn vijanden is ; vooral
in het 4de bedrijf, nadat de wrekende schim van den door hem onrechtvaardig ter dood verwezen broeder van Gerard van Velsen hem verschenen is,
ziet hij zijn schuld in en komt tot laffe zelfvernedering door zijn leven te
willen koopen met de belofte Velsen's bastaarddochter te zullen trouwen.
Stroomingen en Gestalten. 18
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Maar door lien ommekeer in zijn denken heeft hij onze sympathie niet
gewonnen. Er is in dezen vorst niets heldhaftigs.
Herman van Woerden en Velsen zijn en blijven de niets ontziende wrekers.
Alleen Velsen raakt even aan 't wankelen, door de waarschuwing van den
voorzichtigen Gijsbrecht, waarom hij besluit het orakel van Timon den
toovenaar in te winnen.
Machteld is de diep ter neer geslagen vrouw, wier zachtheid afkeerig is
van haar mans wraakgierige plannen : „Ach, wraeck geen schennis en geneest !" Gijsbrecht, Hoofts ander ik, is de bedachtzame, die de beide andere
saamgezworenen vergeefs voorhoudt hoe verkeerd het is, Floris over zee
te voeren en den koning van Engeland in de zaak te betrekken, in plaats
van 's graven macht te beperken door de wettige besluiten van ridderschap
en steden.
Toch, in weerwil van de onbevredigende karakter-uitbeelding, kan men
het stuk nog met belangstelling lezen. Dit is te danken aan de betrekkelijk
levendige handeling, al valt het ten tooneele voeren van allegorische
personen als Twist en Eendracht niet meer in onzen smaak, al wordt
er uit een dramatisch oogpunt nog te veel gepraat, in het 2de bedrijf, tusschen de edelen en Floris, in het 4de tusschen Gijsbrecht en zijn vrienden.
Het gevankelijk binnen brengen van den graaf op het slot te Muiden, het
raadplegen van het orakel van Timon toovenaar op Muiderberg door Velsens schildknaap, die thuis komt met het dubbelzinnige woord van den
Helschen Geest:
„'t Is wel van hem versint
Dat hij 't sich onderwindt";
het alarm roepen van den Trompetter bij de nadering der boeren en zijn
verhaal van Gerards aanslag, dat alles is raak en vlot gegeven. Maar meer
dan de levendige beweging van het stuk treft ons de prachtige poezie, kernachtig, zinrijk, het heele stuk door, maar vooral in de reien. Ze ademen
stoicijnsch-wijsgeerig inzicht, ze zijn doorgloeid van vrijheidsliefde. Hooft
maakte in dit stuk, waarin de middeleeuwsche verhoudingen zeventiendeeeuwsch zijn voorgesteld, mede van de gelegenheid gebruik om uiting te
geven aan zijn aristocratisch-republikeinsche gevoelens en den opstand
tegen den tyran van zijn tijd, Filips van Spanje, te rechtvaardigen.
Schitterende poezie treffen we aan in de voorspelling van den Stroomgod
van de Vecht, aan het slot, waar gewaagd wordt van een schoone toekomst
na een tijdperk van ellende, n.l. van den aanstaanden bloei van het nog
nederig Amsterdam en van de heldhaftigheid der Nassauwers, vooral van
Maurits, „voor wien alle' oorlogsman in zijnen tijdt sal wijken". De Hollander en de Zeeuw zullen overtreffen „Al wat er is van volck dat haven
heeft oft ree, En bruysen door het blaeuw als Vorsten van de Zee".

PIETER CORNELISZOON HOOFT, WARENAR

275

0 borsten van bedrijf! o moeden onbesneeden!
0 harten kloeck ! o onverleemde dapperheeden!
Rondom uw vaederlandt suit ghy gelijck een vuyr,
En uwen hooftman zijn als een metaelen muyr.

De Stroomgod eindigt met een raad aan de Overheid van Amsterdam,
en waarschuwt voor al te groote strafheid, opdat niet opnieuw tyrannie
insluipe :
Houdt vry der volcken toom wel staedich inder handt:
Maer voor het uijterst schroom den teughel; met verstandt
Van wicht den breydel rept, wat stijver of wat sachter:
Te ruym dat struyckelt vaeck, en al te cort leydt achter.
Het eerste dat nu volgde was, in 1615, de Warenar, een blijspel in de
Amsterdamsche volkstaal, dat hij in negen dagen bewerkte naar de Aulularia
van den Romein Plautus. „Nae 's Landts gelegentheyt verduytschet" staat
onder den titel; „en ghespeelt in de eenighe en eerste Nederduytsche
Academie". Het is Hooft werkelijk uitstekend gelukt, de Atheensche door
Amsterdamsche toestanden te vervangen. Warenar, een vrek, die kort te
voren een pot met goud gevonden heeft, onder de haardplaat indertijd verstopt door zijn grootvader, — de gierigheid is dus een erfelijke trek —,
heeft in zijn voortdurende vrees voor berooving niet gemerkt dat zijn
dochter Klaartje binnenkort moeder zal worden. In zijn waanzinnige angst
voor diefstal wantrouwt hij iedereen, zijn oude trouwe dienstbode Reym,
zelfs zijn aanstaanden schoonzoon Rijkert; nog denzelfden dag waarop het
huwelijk zal gevierd worden, brengt hij den pot weg buiten zijn huis, om
weldra tot de ontdekking te komen dat hij verdwenen is en van Ritsert,
Rijkerts lichtzinnig neefje, te vernemen dat zijn oom van Klaartje afziet.
Ritsert belooft nu Klaartje te zullen trouwen, bezorgt Warenar den pot
terug, die door zijn bediende Lecker was gestolen, en wordt nog denzelfden
dag bruigom en vader. — Zooals in verscheidene andere 17de eeuwsche
tooneelstukken wordt bier de mildheid geprezen, de gierigheid over den
hekel gehaald. Het doet intusschen wel wat vreemd aan, dat Warenar ten
slotte den pot weggeeft aan zijn schoonzoon, „omdat ik van dat kruis grou".
Doet een vrek zoo iets ? Hooft heeft in alien gevalle met deze daad niet willen
aanduiden, dat Warenar nu eensklaps van vrek in een normaal mensch is
veranderd. Dit blijkt duidelijk genoeg uit de woorden van Gierigheydt in
den proloog.
Ick weet hij heeft syn hart so vast aen my gehanghen
Dat by zal blijven ghevangen met liefde tot my
Al ist dat is door dwangh van synent ty I

In de „verduytsching" is Hooft zoo goed geslaagd, er is in dit blijspel
zooveel vroolijks en pittigs, de figuur van Lecker en Reym en Warenar zijn
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zoo levend dat we Hugo de Groot, wien Hooft het handschrift van de
Warenar ter lezing had toegezonden toen hij herstellende was van een zware
ziekte, op zijn woord gelooven, wanneer hij zegt, dat dit stuk heeft meegewerkt aan zijn beterschap. De opbrengst van Warenar moest dienen om
de kosten te helpen bestrijden voor de opvoering van Hoofts laatste treurspel
Baeto, oft Oorsprong der Hollanderen (1617). Hooft had er blijkbaar een
hoogen dunk van. Ons oordeel is anders. Dit stuk met zijn aan Seneca oatleende hokus-pokus van tooverij, zijn onbelangrijke, onwaarschijnlijke handeling en onvoldoende karakterteekening, kan bij Geeraerd van Veizen niet
in de schaduw staan. We mogen in de woorden der priesteres Seghemond
Hoofts godsdienstige denkbeelden weerspiegeld zien : vrijzinnig en wars
van de theokratische neigingen der contra-remonstranten; we mogen bewondering voelen voor de prachtige rei over den Vrede aan 't slot van het
3de bedrijf, voor enkele reien aan het einde van het stuk, het geheel laat
ons koud. Neen, Hoofts roem zit, behalve in de lyriek, in zijn proza. De
lyriek is, tijdens zijn eerste huwelijk, nog eons opgevlamd in weelderige,
hartstochtelijke zangen als Heilige Venus en Dartelavond (0 mijn gewenschte
weelde), het aardige Sonnet aan Anna Roemer Visschers (Soo 't u met
diamant lust op een glas te stippen), en in den overbekenden schertsenden
zang van Klaere (wat heeft er uw hartje verlept) en andere ; daarna heeft zijn
liefde voor Susanne van Baerle en later voor Leonore hem nog een korten
tijd geinspireerd tot mooie verzen, terwiji dit alles afgewisseld werd door
kernachtige puntdichten en psalmvertalingen, de vroom-bezadigde autobiografie Dankbaar Genoegen, de innige Klaghte der Prinsesse van Oranien
over 't oorlogh voor 's Hertogenbosch; den prachtigen Hollandsche Groet
aen den Prinse van Oranien over de inneming van Den Bosch; maar de
tijd voor de lyriek was voor Hooft voorbij. Sinds 1618 zou meer en meer
het proza zijn geheele persoon in beslag gaan nemen. Evenals Huygens
beschouwde Hooft zijn poezie als bijwerk. Een verzamelde uitgaaf zag eerst
in 1636 het licht, en niet door Hooft's eigen zorgen, maar door die van zijn
vriend Van der Burg, die in de voorrede van deze uitgaaf (een brief aan
Constantijn Huygens) o. a. schreef: „Het meerendeel van deze werken
waeren bij zijn E. (n.l. Hooft) de vergetelheid al opgeoffert, 't en waere
ikse met smeeken hadde uit den brand gehouden, en met zijne bewillinge
gemeen gemaekt".
PROZA
In den tijd dat Hooft Baeto liet opvoeren was hij reeds begonnen aan
zijn historiestudie, zijn eigenlijke levenswerk. Een breed, doorwrocht verhaal van onzen vrijheidsoorlog te mogen geven, dat was het grootsche plan
waarmee hij voortaan vervuld was. Voor die groote taak ging hij zich thans
voorbereiden. Hij begon, om den historiestijl meester te worden, met het
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schrijven van Het Leven van Henrik de Grote 1), dat in 1626 verscheen en
waarvoor hij later door den Franschen koning in den erfelijken adelstand
werd verheven. Terwijl hij hier nog mee bezig was, las, herlas en vertaalde
hij Tacitus, den grootsten Latijnschen geschiedschrijver, in wiens geest hij
geheel wilde doordringen. Want Tacitus met zijn scherpen blik op menschen
en gebeurtenissen en ongemeene, bondige beschrijvingskunst gold hem als
een navolgenswaardig voorbeeld. Toen hij nu alle bronwerken had doorvorscht, zoowel die van Spaansche als van Nederlandsche zijde, en alle
bizonderheden die hij van nog levende ooggetuigen kon machtig worden,
had verzameld, zette hij zich aan het schrijven (1628). In 1642 eindelijk
verschenen de eerste twintig Boeken van zijn „Nederlandsche Historian sedert
den afstand van Karel V aen Filips zijnen zoon". Dit deel loopt over het
tijdvak 1555 tot 1584, het jaar van den moord op Prins Willem. De beschouwing van de historische feiten is evenals bij Tacitus pragmatisch.
Scherp wordt gelet op oorzaak en gevolg, met het doel om uit de historie
lessen te putten voor het leven. Hooft's levensbeschrijver, Geeraard Brandt,
getuigt dan ook : „Men [vindt] er geen bloot verhaal van zaaken, maar een
school van staat; een leidstar van regeeringe; een kompas van beleidt; een
wegwijzer ter oorloghskunde; een leermeester van grootmoedigheit, bescheidenheit en gemaatightheit; een opwekker tot liefde des vaderlants en
der vrijheit". Het is een grootsch opgezet werk van groote beteekenis. Hooft
toch is de eerste geweest, die de geschiedschrijving op een hooger plan heeft
gebracht; ten eerste door zijn wijsgeerigen blik, ten tweede door zijn wetenschappelij ke critiek, die er eerlijk naar streefde onpartijdig te zijn en evengoed
Italiaansche en Spaansche bronnen raadpleegde als inheemsche; ten derde
door zijn kunstenaarsvermogen. Als kunstenaar zag Hooft de gansche geschiedenis onzer troebelen als „een tooneel van schoone schrikkelijkheit".
Onder zijn behandeling wordt de geschiedenis van onzen opstand een aangrijpend drama, vol van boeiende tooneelen. Kleurige, plastische schilderingen, als de terechtstelling van Egmond en Hoorne, de overgang van Vlissingen, het beleg van Alkmaar, de inneming van Haarlem, wisselen of met
diepzinnige opmerkingen van levenswijsheid, alles voorgedragen in den pittigen Tacitaanschen still. Om de levendigheid te verhoogen legt hij, evenals
Shakespeare in zijn drama's doet, zijn personen redevoeringen in den mond,
die kunststukken zijn van bondige welsprekendheid. Zijn proza is statig en
gestileerd; nooit duf of deftig; integendeel, vol bloedrijk leven, door een
gedurig gebruik van de kernige, beeldende volkstaal. Toch moet op een
paar schaduwzijden gewezen worden. Zijn zin voor kortheid verleidt hem
soms tot het schrijven van een stroef „harnasduits", zooals hij zijn proza
zelf afkeurend noemde in een brief aan Huygens over Hendrik de Groote.
1

) De protestantsche koning Hendrik de Vierde, die in 1610 werd vermoord.
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Door zijn purisme, zijn ijveren voor zuiver, onvervalscht Nederlandsch,
wordt hij dikwijls duister en gemaakt. Hij wilde nu eenmaal, ter wille -eener
„zuivere duitsheit" liever „wurgende" woorden bezigen dan plaats . te
ruimen aan „onduitsche". Zelf besefte hij, dat zijn beginsel hem totrbuiten,
sporigheden voerde : „De vieze naeuwheit van gewisse in dezen (de angstvallige nauwgezetheid) mishaegt mij zelven eenighzins, ende hebbe somtijds
in beraedt gestaen oft niet beter waer, den schoot te vieren met spreken
van hoofsch Duitsch. Maer zoo men die deure open zet, ik en zie niet waer
't eindighen wil met het verloop der taele, en 't zoude misschien nutter zijn
in zuiver latijn te schrijven".
Hooft heeft zijn werk niet mogen voltooien; hij zette het nog vbort tot
1587, het jaar van de aanslagen van Leicester. Dit gedeelte (de jaren 1584'87) heeft den schrijver zelf minder geboeid, wat niet verwondert als we
bedenken dat het minder rijk is aan dramatische gebeurtenissen en in plaats
van den grooten Zwijger, Leicester de op den voorgrond tredende figuur
was, de landvoogd die het leven van Hooft's vader had bedreigd en hem
daardoor alles behalve sympathiek was. Dit vervolg is na Hooft's dood door
zijn zoon Arnout Hellemans Hooft in het licht gegeven.

GERBRAND ADRIAENSZOON BREDERO 1585 1618
-

Gerbrands vader, een bemiddeld schoenmaker, woonde in het woelige
centrum van Amsterdam, naast de vleeschhal in de Nes, in het huis „Bredero". Dit verklaart den adellijk klinkenden achternaam van den dichter.
Hij kreeg geen geleerde opvoeding ; van de vreemde talen leerde hij alleen
Fransch. Aanvankelijk zou hij schilder worden, nam les en verkocht ook
eigen werk „in de Italiaansche Manier", maar de liefde voor de poezie kreeg
de overhand. Ik hebbe van mijn kindsche beenen of boven alle andere soete
tijtkortinghe de lieffelycke Poesije verkoren", schrijft hij in de voorrede
van zijn tragi-komedie Roddrick en Alphonsus. Dit stuk, weldra door andere
gevolgd, werd in 1611 in de Amsterdamsche Kamer de Eglantier gespeeld.
Hij wordt nu lid van de Kamer, komt aan huis bij Roemer Visscher, en
krijgt den eerepost van Vaandrig bij de Amsterdamsche schutterij (1613).
De kring van zijn kennissen wordt grooter. Een voorname jongedame, 'n
bruinoogige blonde schoone, wekt in den hartstochtelijken dichter de eerste
groote liefde. In gloeiende taal zingt hij zijn verrukking
Mijn oogen sijn verstaert, met schimmer blint geslagen.
Belamphert, zoete lief, u Goddelijck Ghesicht.
0 vriendelycke Mont, ick en can niet verdraghen
U Flonckerige Brant en vonckend' ooghenlicht 1).
1

) Amoureus-Liedtjen, Unger, Werken van Br. III, 372.
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Deze schoone was een geletterd katholiek meisje die hem hielp, zijn gedichten te verbeteren door „harde rijmerijen te versmeden". Ze heette
Margriete en was waarschijnlijk een burgemeestersdochter uit Hoorn, die
in Amsterdam was komen woven. Na eenigen tijd, vermoedelijk voor 1615,
heeft zij zich van hem afgekeerd, Bredero zegt, omdat zij haar hart te hoog
droeg en geloof hechtte aan lasterpraatjes. Het geluk en de foltering van
deze liefde heeft hem een reeks van de schoonste verzen doen schrijven, o.a.
lien luchtig-speelschen maar tegelijk spijtigen Voor-sangh (Ick sie je wel,
al gae je snel 1), het smartelijk-hartstochtelijke Liedt (Ach strenghe Liefd,
ghij schijnt seer soet 1) en vele andere, waaronder opmerkelijk zijn twaalf
sonnetten, die de dichter in 1615 uitgaf in een verzamelbundel, een bloemlezing ook uit werk van anderen : Apollo ofte Ghesang der Musen.
Deze sonnetten beschrijven met voornamen zwier en zinnelijk welbehagen het lichamelijk schoon van de geliefde deel voor deel. Het eerste is
het fraaie welbekende :
Vroegh in den dagheraedt de schoone gaet ontbinden
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur 1).
De zelfbeheersching, de tucht, vereischt voor het bouwen van een sonnet,
heeft Bredero op zijn eigen leven nooit kunnen toepassen. 't Is dan ook niet
waarschijnlijk dat standverschil of gebrek aan middelen hem den weg naar
het huwelijk hebben versperd neen, dat de meisjes zich ten slotte van
hem afwendden, had een andere oorzaak. Bredero zelf klaagt zijn „vliegend
wild gezicht" aan, zijn begeerige oogen, die hem telkens ander schoon doen
najagen („t'veranderen is so soet"). Zijn dolle, onstuimige natuur zweepte
hem bij vlagen voort tot toomeloos genieten, dagen achtereen. De Vaandrig
in het lied (Haerlemsche drooge harten) die zoo geweldig drinken kan, die
den tinnen bierkan met de tanden vast pakt en dan over zijn hoofd slingert,
die woeste zwelger was Bredero zelf. Zulk een man, al was hij nog zoo
goedig en kinderlijk en geniaal, wenschte zelfs de levenslustige Roemer
Visscher niet als schoonzoon, en Maria Tesselschade, die den dichter wel
genegen was (ze heeft hem verder ingewijd in de Renaissance-kunst, en nit
dankbaarheid droeg hij aan haar zijn Lucelle op), Tesseltje weigerde haar
hand, gelijk verscheidene anderen na haar 2).
In het voorjaar van 1617 voltooide hij zijn meesterwerk, het blijspel
Spaenschen Brabander. Dan komt zijn liefde voor Magdalena Stockmans, de
laatste vrouw die een hopeloos verlangen in hem wekte. Haar schrijft hij
in een brief van Januari 1618, hoe hij ziek is, „vermits ick ongeluckig met
de slede in 't ijs gebroocken en ick met mijn lenden in 't water geseten
1) N. B. III (Z. E. I).
2) Over Bredero's liefdesleven zie Dr. Schepers, Nieuwe Gids, 1913, I p. 574
en 699.
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hebbe; waerop ick, als ghy dencken meught, dapper verkoudt geworden
ben, zodat ick nootzakelijck mijn kamer bewaren moet, het welck my een
onsegghelyck verdriet is, ten aensien dat ick daerdoor ben verbannen van
mijn siels aengenaem gheselscap ; en daer en boven soo quelt my de schrikkelijcke jalousye van de bruyne Brabander vresende door hem te verliezen
het weynich dat ick aen u gewonnen hope, dies my de uren daghen, de
daghen ende de nachten eeuwen duncken te wesen". Hoewel de chronologie
van Bredero's gedichten niet vast staat, zijn we geneigd in het roerende
Amoureus Lied „Waer is nu dat hart? waer de gedachten, waer 't gemoet,
Dat so mannelyck conde verachten 's Weerelds goet 1" enz. de uitdrukking
te zien van deze zijn laatste liefdesontgoocheling. Niet lang daarna, in
Augustus 1618, is Bredero op 33-jarigen leeftijd gestorven.
'I Kan verkeeren was de zinspreuk waarmede hij zijn werk onderteekende.
Wat voor zijn leven en het leven in het algemeen waar is, geldt ook voor
zijn stemmingen, zijn psychisch wezen. Zwaarmoedigheid wisselt bij hem
of met uitgelaten vroolijkheid. Hij was soms een roekelooze pleiziermaker,
maar dan ook weer een geloovig Christen, die door bidden en berouw genade zocht voor zijn verontruste ziel. Waarschijnlijk hebben godsdienstige
overpeinzingen in het laatste deel van zijn leven allengs een grooter rol
gespeeld, maar ze hebben toch ook vroeger nooit ontbroken.
De ongelukkige liefde voor Margriet deed hem reeds zijn troost zoeken
bij God en hij dichtte : 0 hoofdeloose sinnen, o sinneloose hooft, met dit slot :
Vaert wel, vaert wel, mijn wenschen
Enijdelheden blindt:
Vertrout de gunst van menschen
Niet meerder als de windt:
Gerbrande 1 u besint,
En gaat den Hemel vrijen.
God sal 't gebenedijen
Ist dat ghy 't wel begint
Te bidden, en te leven
En sterven *) lusten snoot.
*) afsterven
Wilt u voorts overgeven
In Godes goetheyt groot:
Die sal u voor u doot
Syn miltheyt steets bewijsen
En naederhant oock spijsen
Met heylich Hemels broot 2).
Van zijn Werk noemen we in de eerste plaats het Boertigh, amoreus en
aendachtig Groot Lietboeck, dat eerst na zijn dood, in 1622 is uitgegeven, ook

1) Isaac van der Voort trouwde in 1618 met Madalena.
2) Hettema, Liederen van B. 123.
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wel bekend als Groot Lietboeck"), een verzameling liedjes met wijzen: raak
geteekende epische tafereeltjes uit het volksleven, waaronder het beroemde
„kluchtig boerengheselschap" en het drinklied „Haerlemsche droge ha,
ten" ; voorts liefdeslyriek en stichtelijke verzen. Kunstige rijmverbindingen,
wisselende dans van rhythmen, knappe plastiek, maar bovenal het accent
van frissche natuurlijkheid en de onmiddellijkheid der gevoelsuiting maken
vele van deze verzen tot iets zeer bijzonders. Het middeleeuwsche volkslied
is hier herleefd, maar het is rijker geworden van vorm en inniger, hartstochtelij ker van inhoud. Dikwijls voelen we er de macht der hartstochtelijke,
ales overmeesterende liefde, „himmelhoch jauchzend, zum Tode betriibt",
b.v. in het aangrijpende „Waer is nu dat hart? waer de gedachten?" In het
somber-statige „Scheyliedeken" K'heb u nooit lief geheeten om u kostlyck gheweyt ; in het lied van het bruingeteerde schip, dat zijn geliefde wegvoert, en
den dichter bedwelmd van verdriet achterlaat 2). Minachting voor aardsche
goederen en vereering van edele karaktereigenschappen van het meisje, of
klachten over het coquette spel dat de geliefde met hem drijft, zijn veel
voorkomende motieven. Aandoenlijk is het „geestich", d. i. godsdienstig
lied, waarin hij gericht houdt over zijn leven : „Wat dat de werelt is, dat
weet ick al to wis (God betert) door 't versoeken".
Naast deze schoone lyriek hebben we zijn dramatisch werk. Een deel
daarvan, o. a. de romantische drama's Roddrick en Alpbonsus (1611), Griane
(1612) en De Stomme Ridder (1618), bewerkingen naar den Spaansch-Franschen Amadis-roman Palmerin d'Olives, die met andere soortgelijke fantastische romans zoo geestig zijn bespot in den Don aQuichote van Cervantes,
heeft voornamelijk belang voor de kennis van Bredero's dichterlijke ontwikkeling. De opgeschroefde, deftige dialoog van verliefde ridders en jonkvrouwen wordt er afgewisseld door ruw grappige tooneeltjes van bedienden
en andere menschen. Deze komische intermezzo's waren de voorstudies
voor zijn sprankelende Kluchten, o. a. De klucht van de Koe (1612) (waarin
een boerenwaard, zonder dat hij er erg in heeft, voor een gauwdief zijn
eigen koe verkoopt), welke weer de voorloopers waren van de zoogenaamde
Blijspelen : Moortje (1615) en Spaenschen Brabander (1617).
Voor Moortie heeft Bredero een Fransche vertaling van den Eunuchus
van den Latijnschen blijspeldichter Terentius gebruikt, personen en toestanden zooveel mogelijk op Hollandsche leest geschoeid en naar eigen
liefhebberij enkele regels van zijn voorbeeld tot groote beschrijvingen uitgebreid. De bloem der poezie groeit bier op een mesthoop; de Amsterdamsche middelstand die bier geschilderd wordt, viert den teugel aan de laagste
1) Daar de verzen niet gedateerd zijn en niet chronologisch zijn gerangschikt,
zal omtrent Bredero's levensgeschiedenis nooit voile zekerheid zijn.
2) N. B. III (Z. E. I) Voor d'Amsteldamsche palen .. .
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neigingen. Twee lichtzinnige koopmanszoons, Ritserd en zijn jongere broer
Writserd, „een aankomeling", die het geld van hun vader verspillen in het
gezelschap van vrouwen van verdachte zeden, een schavuit van een klaplooper, Kackerlack, die, waar hij kans ziet, zijn slag slaat, een hopman Roemer, een gewezen zeeroover, een malloot van een kerel, met wiens domme
ijdeltuiterij en goed voorziene beurs anderen hun voordeel doen, een Spaansche juffer van het lichte gild, Moyael, op wie Ritserd verslingerd is, een
bediende, Koenraad, die met de zoons papa Lammert bedot, een voornaam
Haagsch Jonkman, Frederik, die na een maaltijd met Moyael en Roemer
dronken ten tooneele verschijnt, en diens zuster Katrijntje, die op avontuurlijke wijze in het huis van Moyael is beland, ziedaar de voornaamste personages van dit half Latijnsche, half Hollandsche spel. Veel onwaarschijnlijkheid, o. a. de geschiedenis van Writserds huwelijk met Katrijntje, moeten
we op rekening stellen van het Latijnsche voorbeeld. Maar niet alles. Want
de tegenstrijdigheid tusschen Ritsert's plan om op zijn hofstee te Sloten met
schakelnetten te gaan visschen, en het ijsvermaak op den dik bevroren Amstel, is een vinding van Bredero zelf. Van blijvende waarde zijn enkele, wel
ontooneelmatige maar prachtig-realistische beschrijvingen, als Kackerlack's
verhaal over zijn wandeling op de markten (2de Bedrijf); de herinneringen
van de minnemoer Geertruid, die ophaalt over den goeden ouden tijd, toen
zij in den Haag diende bij de ouders van Frederik en Katrijntje (5de Bedrijf)
en vader Lammerts komisch verslag van de winterpret op den Amstel
(5de Bedrijf). Toch, in weerwil van dit zuiver Hollandsche, een echt Nederlandsch stuk is Moortje niet geworden. En, waar Bredero in zijn voorrede
de Latinisten, „de eerwaardige, hooggeachte meesteren der wijdberoemde
Latijnsche Tale" om verontschuldiging bidt, dat hij „leeckebroeder" zich
verstout heeft zijn onwetende handen in het deeg van den zinrijken Terentius
te steken en het op zijn Hollandsch te verkneden en te bakken naar den
mond van zijn medeburgers, zouden we liever gezien hebben dat hij met
zijn oorspronkelijken aanleg en zijn echt Amsterdamschen aard te rade ware
gegaan, spijt alle klassieke geleerden van Amsterdam en Leiden.
Dit heeft hij in 1617 gedaan, met zijn Spaenschen Brabander, waarin Moortje
overtroffen wordt door grootere waarheid van voorstelling en grooteren
rijkdom van raak geteekende tooneelen. Dit stuk is, in weerwil van zijn
Spaansche afkomst, op en top Amsterdamsch. Hier komen op de planken
Amsterdammers van de kleine burgerij en de laagste volksklasse, die de
dichter door en door kende. Hij streeft bier niet naar klassieke lauweren :
„Hier heb dy maar een slecht gerijm, Dat niet en riekt na Grieksche tijm,
Noch Roomsch gewas, maar na 't gebloemt Van Holland kleyn, doch wyt
beroemt. Al heeftet gheen uytheemsche geur, 't Is Amsterdams, daar
gaatet veur."
Het stuk, berustend op den Spaanschen schelmenroman Lazarillo de
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Tormes 1), plaatst den „Spaanschen Brabander" Jeroen Dirks, zich noemende Jerolimo Rodrigo, midden in het woelige Amsterdamsche leven. Zijn
Spaansche naam herinnert aan zijn dubbelzinnige afkomst. Hij is n.l. de
zoon van een Vlaamsche pasteibakkersvrouw en een Spaansch officier. Hij
heeft Antwerpen wegens een schandelijk bankroet moeten verlaten maar
toch ziet hij met een soevereine minachting neer op de plompe Amsterdammers, daar hij zich inbeeldt, de rol te kunnen spelen van een grand seigneur
uit de zuidelijke Nederlanden. Met zijn versleten plunje, met zijn degen door
de schee, zijn brallende, met Fransch en Spaansch doorspekte taal en quasihoofsche strijkages vertoont deze schunnige „jonker" echter niets dan de
caricatuur van een Brabantsch edelman. Als page neemt hij Robbeknol in
zijn dienst, een leuken bedeljongen, die wel de hoovaardij maar niet de
gemeenheid van zijn heer doorziet en hoewel hij met dezen meester bedrogen
is uitgekomen, te goedhartig is om hem niet mee te deelen van zijn bedelbrokken. Op een goeden morgen is Jerolimo verdwenen naar Kuilenburg of
Vianen, de vrijplaatsen voor bankroetiers, en laat voor zijn schuldeischers
niets dan een schamele bulster achter. Het gegeven een blufferig, berooid
edelman met een armen jongen zwerver als bediende, heeft Bredero uit zijn
voorbeeld; zelfs is er tusschen zijn rijmwerk en het Spaansche proza soms
woordelijke overeenkomst; maar overigens, hoeveel oorspronkelijks ! De
jonker uit den Spaanschen roman wordt bier als Antwerpenaar die zich
te Amsterdam vestigt, de vertegenwoordiger van een groote categorie van
minder gewenschte bezoekers, de blufferige, Zuidnederlandsche immigranten die zich naar den zin van de eenvoudige Amsterdammers veel te veel
verbeeldden. De eerste woorden waarmee hij opkomt, zijn direct teekenend:
„'t Is wel een schoone stad, moor 't volksken is te vies ! In Brabant syn de
lien gemainlyk exkies in kleeding en in dracht, dus op de Spaansche mode,
Als kleine koninkxens of sienelayke goden!" enz. En dan volgen in bonte
afwisseling de aardigste tooneelen, waar men alleen op kan aanmerken dat
ze met de hoofdgedachte soms weinig of niets te maken hebben, zoodat er
van geconcentreerde eenheid niets te bespeuren is. Die tooneelen zijn b.v.
Jerolimo's en Robbeknols eerste ontmoeting; de tooneelen van den hondeslager ; Jerolimo's toilet voor hij uitgaat en de opmerkingen daarbij ; Jerolimo's gesprek met de twee snollen; Robbeknols smulpartij en Jerolimo
azend op de spijzen; het komiek-lugubere tooneel van de lijkstaatsie.
Met dit werk heeft Bredero zich verheven tot onzen eersten blijspeldichter
en den grootsten „realist" van zijn tijd. Het afbeelden van het dagelijksch
leven, bij Roemer Visscher nog beperkt tot kleine schetsjes, is hier gekomen
tot de weelderigste ontwikkeling. De personen zijn echt. Ze spreken hun
eigen taal. Bredero zelf besefte dit heel goed. Den strijd voor onvervalscht
1)

Voornamelijk hoofdstuk 15-23 van de Hollandsche vertaling.
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Nederlandsch heeft hij als een soort zending beschouwd, evenzeer als zijn
voorgangers Coornhert, Spiegel en Visscher en zijn tijdgenoot Hooft. Met
warmte verdedigt hij zijn moedertaal, indirect door Robbeknol contra Jerolimo, direct op tal van andere plaatsen, b.v. in den Brief aan de Dude Kamer,
Voorreden van G. A. Brederoos geestich Liedt-Boecxken en de Reden aan de
Latinsche geleerden voor Moortje, waar hij schimpt op de „redenen vol getappijte of geborduurde woorden ghelijck als veel spreeuwen van Hovelingen en Stadtsschrijvers besigen". Van Bredero kunnen we met recht
zeggen dat hij voor de kunst te vroeg is heen gegaan. Had hij zich, bij lang
leven, onafhankelijk van de Latinisten en trouw blijvend aan zijn oorspronkelijk, echt Nederlandsch realisme, in de tooneeltechniek blijven ontwikkelen, hij zou voor het blijspel geworden zijn wat Vondel voor het treurspel
werd : een meester in den volsten zin van het woord, maar dien grooten
classicist overtroffen hebben door eigen-landsche natuurlijkheid.

JAN JANSZOON STARTER 1594 1626
-

In een adem met Bredero wordt gewoonlijk genoemd Jan Janszoon Starter. Hij was een Engelschman van geboorte. Met Bredero was hij een der
leden van de Kamer In Liefde Bloeiende. In 1614 verhuisde hij uit Amsterdam naar Leeuwarden, zag daar, tengevolge van een zorgeloos leven, zijn
zaak, een boekhandel, verloopen, moest wegens schulden vluchten, kreeg
bij den Graaf van Mansfeld, die in 1625 met zijn benden naar Duitschland
trok, een post als schrijver en stierf ergens in het buitenland, op de grenzen
van Hongarije. Starter is de zwervende dichter-zanger, dien men zich graag
denkt in een vroolijk gezelschap van drinkende vrienden of 's avonds onder
het venster van een meisje, waar hij met een luit zijn liedjes begeleidt. Die
liedjes zijn, met een paar kluchten, gedrukt in De Friesche Lusthof (1621).
Het zijn minneliederen, vroolijk schertsend of klagend, bruilofts- en dansen drinkliederen, alle vloeiend, welluidend en tintelend van leven, als die
van Bredero.

JOOST VAN DEN VONDEL 1587 1679
-

Onze grootste dichter, „de Agrippijnsche Zwaan", werd in 1587 geboren
te Keulen in het huis Zur Fiolen in de Grosze Witschgasse. Zijn ouders
waren, met vele andere Doopsgezinden, voor de inquisitie gevlucht uit
Antwerpen. Toen ook de overheid van Keulen de Protestanten vervolgen
ging, week de familie uit naar de Nederlanden en vestigde zich (na een kort
verblijf in Utrecht) te Amsterdam (1597), waar de vader het vak van hoedenstoffeerder uitoefende.
Joost Jr. begon een zijden-kousenhandel in de Warmoesstraat en trouwde
in 1610 met Maeyken (Maria) de Wolff. Hoewel degelijk koopman, besteedde
hij al zijn vrijen tijd aan de dichtkunst. Onderwijs had hij niet genoten na
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zijn kinderjaren. Voor zijn verdere ontwikkeling moet hij aanvankelijk veel
te danken hebben gehad aan zijn omgang met andere Zuid-Nederlandsche
ballingen, leden van de Brabandsche Kamer „Het Wit Lavendel", en verder
aan zijn studie van Fransche dichters, vooral Du Bartas.
Het eerste werk, waarmee hij naam maakte, was het drama Pascha, dat
in 1611 in de Brabandsche Kamer werd gespeeld en in 1612 gedrukt. Sinds
lien tijd gold Vondel in Amsterdam als een dichter van beteekenis, al had
hij van zich zelf nog kleinen dunk. Hooft, eenige jaren ouder, is voor hem
„de groote Apollo, die onze Nederlandsche tale den dag, en zijn treffelijk
geslacht schoonder luyster geeft, en wiens guide rijmen in het voorhooft
van aanzienlijke stads-gebouwen kunstig gegraveerd, en in de kerken boven
de tomben met gouden letteren in gladde toetssteen uitblinken en de voorbijgangers als verbaasd ophouden" 1). Reeds dertig jaren oud, ging hij, om
bij anderen niet achter te staan, zich toeleggen op het Latijn; hij wenschte
Seneca en Vergilius in het oorspronkelijke te kunnen lezen. Zoo begon dan
in 1620 een nieuwe periode voor zijn kunst, met het treurspel Hierusalem
Verwoest, dat hij opdroeg aan Cornelis Pietersz. Hooft, oud-burgemeester
„van de wijdberoemde koopstad Amstelredam", hem daarbij prijzend om
zijn wijs beleid, waaraan het mede te danken was „dat veilig voor het vuur
der Spaansche inquisitie vele duyzend verjaeghde menschen, in den schoot
en het gebied der doorluchtige Heeren Staten gastvrij zijn geherbergd en
lieflijk gekoesterd". Hij toonde in dit drama een gerijpt talent, versterkt
door de studie van Seneca.
De studie van het Nederlandsch verwaarloosde hij intusschen niet; door
nauwkeurig acht te slaan op de levende spreektaal verrijkte hij zijn woordvoorraad, evenals Ronsard het in Frankrijk had gedaan. „Hij vraagde den
landlieden hoe zij spraken omtrent den landbouw; omtrent den huisbouw
op gelijke wijs de timmerlui en metselaars ; omtrent de zeevaart en 't scheepstuig de zeeluiden; omtrent de schilderkunst en wat daar toe hoorde, de
schilders; en zoo verder omtrent alle bedrijf, wetenschappen en kunsten"
(Brandt). Ook de spraakkunst ging hem ter harte. Met den oud-goeverneur
van Indio, Laurens Reael, Pieter Czn. Hooft en den rechtsgeleerde Antonis
de Huybert stelde hij regels op voor het schriftelijk gebruik der moedertaal,
b.v. niet op z'n Fransch te schrijven : „ik hebbe gebeden God", maar „ik
hebbe God gebeden". Het „overzetten van vermaerde poeten" oordeelde
hij een belangrijk hulpmiddel voor den dichter. Zijn heele leven door heeft
hij dan ook vele groote werken vertaald. Uit het Fransch, van Du Bartas
o. a. de Heerlfrkheid van Salomon, uit diens Semaine (Magnificence) 1620, uit het
Italiaansch, van Tasso de Gerusalemme liberata 2); uit het Latijn, o. a. van
1) Opdracht aan Cornelis Pietersz. Hooft, voor Hierusalem Verwoest (1620).
2) In handschrift.
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Seneca de treurspelen Troades en Hippolytus; van Ovidius de Heroides (Heldinnebrieven) en Metamorphosen (de laatste in 1670, dus op zijn 83ste jaar);
van Vergilius de Eclogae (Herderszangen), de Georgica (Landgedichten) en
Aeneis, alles in proza, en later, in 1660 de Aeneis ook nog in verzen; van
Horatius de Oden (Lierzangen) en de A, Poitica (Dichtkunst) in proza; uit
het Grieksch, van Sophokles de Elektra 1639, opgedragen aan Maria Tesselschade, Koning Edipus en Herkules in Trachin, en van Euripides Ifigenia in
Tauris (1666) en de Phoenissae (Feniciaansche) (1669); hij was toen 81 jaar.
De belangstelling voor de Grieksche letterkunde, welke aanleiding gaf tot
de genoemde dramatische werken begon sinds zijn kennismaking met den
hoogleeraar Gerard Vossius van het Amsterdamsche Atheneum, in 1632.
De groote lijst van vertalingen toont duidelijk, welk een arbeid Vondel zich
getroostte om in de klassieken door te dringen en zijn eigen kunst te verbeteren. In 1624 had hij met Hooft en Reael ook letterkundige samenkomsten ze lazen dan samen de Troades van Seneca, het levendigste en
meest dramatische stuk van Bien meester, vertaalden het gemeenschappelijk,
en Vondel berijmde het treurspel, waaraan hij den titel gaf van de Amsteldamsche Hekuba. Al leest men van Seneca nets anders, dan ziet men toch
reeds, hoe diens rijke, kernachtige Stijl en dramatische effecten (droomen
en geestverschijningen) op Vondel invloed hebben gehad. Dit bewijst b.v.
het verhaal van den Bode in Palamedes, dat sterk lijkt op het bode-verhaal
in het 5de bedrijf van de Amsterdamsche Hekuba, evenals in Glsbrecht van
Aemstel de droom van Badeloch, op den droom van Andromache in het
3de bedrijf.
Zijn vriendenkring had zich inmiddels uitgebreid. Door Hooft was hij
omstreeks 1620 in kennis gekomen met den koopman Laurens Joosten
Baeck, die met zijn gezin 's zomers woonde op Scheijbeeck, een buitenplaats
te Beverwijk. De beide dochters droeg hij een innige genegenheid toe. Voor
eene van hen, Katherine, maakte hij het dartele gedichtje Beeckzangh :
Wijcker Bietje, die by 't Beeckje
Nestelt, en geeft menigh steeckje
Die uw honigh komt te dicht, enz.

Ook met de beide zoons, Joost Baeck, den zwager van Hooft, en Jacob
Baeck, met wien Vondels eenige broer, de zeer begaafde Willem (in 1628
overleden), een reis naar Italie maakte, stond hij op den besten voet. Spoedig
zou de vriendschap met de Baecken hem goed te pas komen. Sinds 1617,
toen Coster met medewerking van Vondel, Hooft en Bredero de Academie
had gesticht en de dwarsdrijverij, van de predikanten ondervonden, betaald
had met zijn hekeldrama Ifigenia, stond ook Vondel met de kerkelijken op
gespannen voet. Zijn sympathie met de onderliggende partij stak hij niet
onder stoelen en banken. Integendeel. Een zwager van Reael, de remon-
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strant Conrad Vorstius, die als hoogleeraar te Leiden was afgezet en uit het
land verbannen, vond zelfs in 1619 eenige dagen een schuilplaats in zijn huis.
Toen dan ook een van de Amsterdamsche schepenen, Albert Koenraadts
Burgh, hem aanspoorde, van Oldenbarnevelds geschiedenis een treurspel
te maken, liet dit denkbeeld hem niet los ; een Leidsch hoogleeraar leverde
hem de bouwstoffen uit de Grieksche sage en Vondel verwerkte ze tot zijn
Palamedes, waarin onder Grieksche namen de vijanden van Oldenbarneveld
scherp gehekeld werden. De allegorie was zoo doorzichtig, dat de regeering
de exemplaren in beslag bet nemen, en tegen Vondel een proces begon
wegens schending van 's prinsen naam. Men eischte zijn opzending naar
Den Haag, opdat hij terecht zou staan voor het Hof van Holland. Maar
Andries Bicker, toen schepen van Amsterdam, de latere beroemde burgemeester, verzette zich krachtig „Als men onze burgers naar Den Haag zal
voeren, wat hebben wij dan hier te doen !" en Vondel kwam er of met een
boete van f 300. Voor de beslissing gevallen was, dat zijn zaak door de
Amsterdamsche Schepenbank zou berecht worden, was Vondel zijn huis
ontvlucht en had een schuilplaats gevonden bij zijn vriend Baeck te Beverwijk, een gastvrijheid die Vondel nooit vergat Kort daarop in 1626, was
er veel rumoer in Amsterdam. De contra-remonstrantsche partij gebruikte
haar overwinning voor de vervolging van haar tegenstanders. Zij wilde in
geloofszaken van geen toegeven weten. Vooral de predikanten Smout,
Cloppenburg en Trigland drongen aan op handhaving van de plakkaten
tegen de Remonstranten en werkten zelfs gewelddadigheden in de hand,
toen de Amsterdamsche Overheid de godsdienstoefeningen der remonstranten oogluikend toeliet. Vondel stond natuurlijk aan de zijde der
stadsregeering en dichtte onder meer zijn spotvers Rommelpot van 't Hanekot
(zie vender blz. 297). Twee jaar later toen prins Frederik Hendrik persoonlijk
naar Amsterdam moest komen om aan het drijven der Calvinistische predikanten een einde te maken, lag in de boekwinkels Vondels ode Amsteldams
Wellekomst aen Frederick Henrick (1628) 2). Een jaar tevoren had hij met
Geboortklock in pracht van verzen zijn vreugde geuit over de geboorte van
prins Willem.
In de eerste maanden van 1631 vertoefde Hugo de Groot in Amsterdam,
totdat een door de Staten op zijn hoofd gestelde premie hem noodzaakte
opnieuw in ballingschap te gaan. Vondel heeft hem bij die gelegenheid persoonlijk leeren kennen, een kennismaking die voor hem van groote beteekenis werd. Toen hij n.l. een epos, de Constantinade, op touw zette, waarin
hij den eersten Christenkeizer wilde verheerlijken, heeft De Groot hem de
oud-Christelijke schrijvers aangewezen die hij voor dit onderwerp bestudeeren moest; aan De Groot zond hij zijn werk ter lezing en beoordeeling.
1)

Zie : Danckdicht aen Jacob Baeck. N. B. III (Z. E. I). — 2) Zie N. B. III (Z. E. I).
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Zeker heeft de bestudeering dier Middeleeuwsch-Christelijke schrijvers hem
gebracht tot een beter begrip en meer waardeering van het Katholicisme.
Dit was reeds duidelijk te bemerken in zijn Olfrftack aan Gustaaf Adolf, in
G/sbrecht van Aemstel (1637) en Maegden (1639) waarin een sympathie met
Katholiek-Christelijke zaken en voorstellingen aan den dag kwam die bij
een oprecht Protestant onnatuurlijk mocht heeten. In 1641 ging hij ten
slotte openlijk en uit voile overtuiging over tot de Roomsche Kerk. Uit
Vondels aanleg en de omstandigheden is deze overgang te begrijpen. De
symbolen, zangen en kleuren van den Roomschen eeredienst spraken meer
tot zijn schoonheid-verlangend gemoed dan de haarkloverijen, het woordengezift en getwist waarmede de predikanten hun toehoorders maar al te
dikwijls bezig hielden. Pijnlijk voelde hij zich getroffen, toen de oneenigheid
ook doordrong in zijn eigen Doopsgezinde gemeente. In de Roomsche
Kerk daarentegen heerschte rust. In haar vond hij het gewijde Gezag, waaraan zijn ziel altijd behoefte had. Daar kwam nog bij, dat zijn dochter Anna
zich kort te voren had laten bekeeren en begijn was geworden, terwijl hij
zelf juist in de laatste jaren door verlies van vrienden en naastbestaanden
zwaar beproefd werd en zich zijn vrome geest nog meer dan anders richtte
op het Eeuwige, hoog boven „het slik dezer werrelt die soo dwerrelt". In
1631 was zijn zoontje Constantijn, in 1633 zijn dochtertje Saartje, en in 1635
zijn vrouw Maria de Wolff gestorven. Deze laatste slag trof hem zoo, dat
hij zijn epos van Constantijn niet verder kon voortzetten en ten slotte verscheurde 1). Dit alles naast de werkzaamheid der Jezuleten en den omgang
met den geleerden pastoor Marius van het Begijnhof, bracht hem er toe, in
de Moederkerk zijn troost te zoeken.
Eenmaal Roomsch, werd Vondel een voorvechter van zijn nieuwe geloof.
Hij eerde het door zijn treurspel Peter en Pauwels (1641), de geschiedenis
van de twee apostel-martelaars die de eerste Christengemeente in Rome
hadden gesticht. (Het werd ingeleid met de verrukkelijke lyriek van zijn
0.pdracht aan .Eusebia (= Maria Tesselschade)). In een schoon leerdicht ontvouwde hij de mysterien van het katholicisme Altaergeheimenissen (1645).
Hatelijkheden op zijn bekeering gaf hij met woeker terug. Vurig van aard,
dacht hij er echter weinig aan, of zijn optreden ook aanstoot gaf, en zoo is hij,
door overbodig en eenigszins bemoeiachtig bij Hooft op matiging aan te
dringen inzake de behandeling van de Katholieken in het Gooi zelf aanleiding geweest dat de vriendschap met den Drost aanmerkelijk bekoelde. Het
eerste treurspel, dat nu volgde, was Maria Stuart (1646), een schoon werk, dat
trilt van medelijden met deze heldin en martelares van het katholieke geloof.
Bij het stijgen van zijn jaren bleef Vondels geestkracht onverzwakt, ja groeide
nog, ook onder nieuwe beproeving. Na den dood van zijn vrouw was hij
1 Lijckklacht N. B. III (Z. E. I). — 2) „Dat hij hun te wil behoorde te zijn,
of dat het hem anders te Brussel moght schaaden".
)
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achtergebleven met twee kinderen, Joost en Anna. Anna werd geestelijke
zuster, Joost kwam in de zaak. Maar een goed koopman was deze niet; ook
had hij weinig steun van zijn tweede vrouw, Baertje Hooft, die veel geld verspilde ; ongenoegen en zorg waren het gevolg, en in 1652 ging Vondel afzonderlijk wonen. Toch bleef hij een wakend oog houden over zijn zoons
zaken en hielp hem wat hij kon. Zelfs maakte hij in 1657 nog een reis naar
Denemarken om ten behoeve van den jongen Joost schulden te innen. Niets
baatte In 1659 moest hij, om inhechtenisneming te verhoeden, zijn naamgenoot dwingen, het land te verlaten. Deze vertrok naar Oost-Indie, maar
overleed aan boord. De vrouw bleef met haar vier kinderen achter; de
jongste, haar eigen zoontje Joost, nam zij bij zich; de drie anderen, twee
jongens en een meisje, kwamen bij den grootvader in huis. In deze omstandigheden was het voor den berooiden grijsaard een uitkomst, dat de overheid hem door voorspraak van zijn neef Joan de Wolf (den zoon van zijn
zwager) suppoost bij de Bank van Leening maakte, een post welke hij
10 jaar lang waarnam. Daar zijn liefdevolle dochter Anna hem uit eigen
middelen bijstond, kon Vondel z'n traktement gebruiken, om de schulden
van zijn zoon of te betalen; zoo bleef zijn naam ongerept. In 1668 werd hij
door Burgemeesters ontslagen met behoud van zijn jaarwedde, die f 600
bedroeg, een voor dien tijd behoorlijke som. Nieuwe beproevingen bleven
intusschen niet uit. Achtereenvolgens overleden, in den bloei van hun jeugd,
zijn drie kleinkinderen. Adriaen en Maria waren 20, Willem 23 jaar toen
zij stierven (resp. in 1664, 1668 en 1670). Maar hoe smartelijk getroffen, juist
in deze jaren schreef hij niet minder dan elf treurspelen, om van veel ander
werk te zwijgen, en daar onder beroemde, als Jephta (1659), Adam in Ballingschap (1664) en Noah (1667). Werk van groote beteekenis is daarna niet meer
verschenen. Nog eenige jaren mocht hij vertroosting vinden in de genegenheid van hartelijke vrienden 1) en de liefde van zijn dochter Anna, tot ook
deze trouwe hulp hem in 1675 ontviel. Zijn kleinzoon Joost, die schoenmakersknecht was geworden na den dood van zijn moeder, ging nu bij den
vereenzaamde inwonen. In 1679 kwam het einde. In de Nieuwe Kerk werd
zijn stoffelijk overschot plechtig ter aarde besteld door veertien dichters en
liefhebbers der dichtkunst.
Over gebrek aan waardeering heeft Vondel tijdens zijn leven niet te
klagen gehad. Schilders en dichters, leden van St. Lukas, hebben hem in
1653 op een feestmaal met lauweren gekroond; hooggeplaatste personen
schonken hem hun gunst, niet slechts om zijn genie, maar ook om zijn edel
karakter. Enkele drama's werden geregeld gespeeld. Toch zijn ze, de Gijs1) Onder. hen noemen:we Gerard Brandt, Antonides v. d. Goes, zijn oomzegger
Joan de Wolff, en diens begaafde vrouw Agnes Block. Toen deze, weduwe, hertrouwde met Sybrand de Flines, vierde Vondel deze gebeurtenis met een bruiloftsvers (1674). Het was zijn laatste gedicht.
Stroomingen en Gestalten.
19
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brecht uitgezonderd, nooit echt populair geworden, daar ze te weinig gaven
wat den kijklust en sensatiezucht van het groote publiek bevredigen kon.
Daarvoor zorgde sinds 1641 Jan Vos, die in 1665 regent van den schouwburg werd en er zijn afgrijselijke draken liet opvoeren, boeiend door kunsten vliegwerk en rijkelijk vergoten bloed; tot diens stukken weer plaats
moesten maken voor meer gepolijst werk, waarin Corneille en Racine werden nagebootst. Merkwaardig voor de kentering van den smaak is, dat
reeds in 1715 David van Hoogstraten Vondel in bescherming moest nemen
tegen de beoordeelaars in het Haagsche Journal Littiraire, die Rotgans ver
boven Vondel stelden, omdat hij „in zijne treurspelen den Franschen zwier
volgde". Teekenend is ook, dat Vondels meesterwerk Lucifer, het meest
grootsche gedicht dat wij bezitten, in de 18de eeuw geen enkele maal werd
gedrukt.
VONDEL'S DRAMATISCH WERK
Het is ondoenlijk, bier de voornaamste van zijn 32 drama's uitvoerig te
bespreken. Voor we er iets van zeggen, ga een enkel woord over den aard
van de treurspelen vooraf. Zij zijn de voortzetting en volmaking van de
vrome mysteriespelen en bijbelsche drama's van voorafgaande eeuwen.
Achter elk zijner treurspelen moet men zich God denken als de heerschende
en alles beslissende macht; ze hadden dus hetzelfde godsdienstige karakter
als de drama's van Aischylos, Sophokles en Euripides. De hardnekkige
strever, die in zijn overmoed de perken te buitengaat, wordt door Hem
neergeslagen (Lucifer) ; de rampen welke neervallen op het hoofd van den
argeloos dolende (b.v. Jephta) of den onschuldige (Gijsbrecht), ze vloeien
voort uit Zijn wil, maar blijde verzoening of belooning stelt Hij voor hen
in 't vooruitzicht. Vondel's doel is het dan ook, door zijn treurspelen op
te wekken tot een godvreezend leven:

Leer rechtvaerdigheid betrachten
.En geen godheid te verachten (Berecht van Salmoneus).
en goede zeden aan te kweeken : „Het oogmerk der treurspelen is, den verwilderden aard in te toomen en zeden in te scherpen" (Tooneelschild) (1654).
Een van de opschriften die hij dichtte voor den Schouwburg, zegt het zoo :
Tooneelspel quam in 't licht tot leersaem tijdverdrijf.
Het wijckt geen ander spel of koningklijcke vonden.
Het bootst de weereld na, het ketelt siel en lijf:
Het prickeltse tot vreuchd of slaet ons soete wonden:
Het toont in 't kleyn begrijp, al 's menschen ijdelheyd,
Daer Demokryt om lacht en Heraklyt om schreyt.
en in Inwfr'clinge van bet Stadhuis heet het :
De schouwburg plant en stampt de zeden in de jeugd,
Ontmomt de wereld, leert welsprekendheid en deugd,
En wijsheid, uitgebeeld door rol en personagie.
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Terwijl Vondel aanvankelijk in Seneca zijn voorbeeld zag, kreeg hij later
bewondering voor de Grieken : Sopholdes en Euripides, wier strengeren
eenvoud hij trachtte na te volgen. Dit begon in 1639, toen hij Elektra van
Sophokles vertaalde. Voortaan legde hij ook de reien in den mond van een
en hetzelfde koor en zorgde hij er voor, dat ze nauwer samenhingen met
de handeling.
Voor het grootste deel ontleende hij zijn onderwerpen aan den Bijbel,
zonder aan de heilige overlevering ook maar iets te veranderen. Opzettelijk
legde hij zich zelf aan banden. Al is de karakterteekening van zijn personen
uitstekend, van karakterontwikkeling is meestal weinig te bespeuren, wat
juist Shakespeare's sterke zijde is. Daartegenover treffen zijn drama's door
de prachtige, aanschouwelijke schildering : „de schilderij is natuurlijck,
levendigh en gloeiende" (Jozef in 't Hof, Voorbericht); en door de heerlijke
voile muziek van hun statige verzen, een taalorkest, dat men zoo schoon
bij Shakespeare nergens te genieten krijgt. In dit opzicht doet hij meer
denken aan Milton, ofschoon Vondel ook diens blanke verzen door zijn
melodieuze rijmen de loef afsteekt. Van zijn dertig drama's vermelden we
de volgende : Pascha (1611), Palamedes (1625), Gisbrecht van Aemstel (1637),
Joseph in Dothan (1640), Lucifer (1653), Jephta (1659), Adam in Ballingschap
(1664), Noah (1667) en het Landspel Leeuwendalers (1647).
Pascha (1611), een „tragi-komedie", is het drama van de vrijheidsliefde
en behandelt de verlossing der. Israelieten uit de Egyptische slavernij, met
zinspeling op onze toekomstige verlossing van de Spaansche tyrannie.
Hoofdpersonen zijn Mozes en Pharao. Een eigenaardige herinnering aan de
rederijkersdrama's is o. a. het optreden van God als dramatisch persoon in
den dialoog met Mozes. In het laatste koor wordt de verlossing der Joden
verheven tot symbool van de bevrijding der menschheid uit de macht van
Satan, door den zoendood van Christus.
Kenmerkend voor Vondel's opvatting van het drama is, dat hij als doel
aangeeft, te bewijzen, „hoe int eynde alle goet syn belooninghe, ende alle
quaet syne eyghen straffe veroorzaekt". De taal van dit drama is nog sterk
Brabantsch. In zijn schilderingen kondigt het reeds den grooten meester
aan. Mooi is aan het slot van het derde deel het koor aan de vrijheid,
waarin deze strofe:
0 zoete vrijheid 1 wat een Kroning *) *) heerlijkheid
Dankt u dengenen, die verrukt
Nu zoo vele eeuwen heeft gedrukt
't Slaafsch jok van een tirannig Koningl
Ofschoon 't wild vogelken met lust
Int korfken tiereliert en fluitert
En in de traly, twijl het tjuitert,
Verdient 't gekochte zaad gerust,
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't Zou liever inde takskens schieten,
En klieven met z'n vlerkskens locht
Den blaauwen hemel, zoo het mocht
Slechts mager zijnen kost genieten.
Van Palamedes (1625) is boven (biz. 287) reeds iets gezegd. De edele
Palamedes valt als slachtoffer van de boosheid, maar God Neptunus voorspelt tal van rampen voor zijn vijanden. Hoewel de regeering de uitgave
verbood, werd het verscheidene malen gedrukt, maar eerst in 1656, te
Rotterdam, opgevoerd. De dramatische kracht, de rijke, prachtige tafereelen,
en de heerlijke reien bewijzen den invloed van Seneca.
Gfricbrecht van Aemstel, een van de best geslaagde stukken, aan Hugo de
Groot opgedragen, behandelt den ondergang van Amsterdam in 1304, toen
Gijsbrecht door Kennemers en Waterlanders verdreven werd. Het kleine
middeleeuwsche gebeuren is door Vondels Renaissance-fantasie uitgebreid
tot de meest grootsche verhoudingen. Het geringe visschersdorp werd bier
een tweede Troje. Want het verhaal van den val dezer stad, zooals Aeneas
het deed aan koningin Dido, in het 2de boek van Vergilius' Aeneas, was
Vondels voorbeeld. Aan het slot voorspelt de aartsengel Rafael, onder wiens
bescherming Gijsbrecht zijn burcht verlaat, dat zijn ongeluk het voorspel
is van Amsterdams latere grootheid. Zoo is dit stuk doorgloeid van liefde
voor zijn stad Amsterdam; maar ook van vroomheid en een ideale opvatting
van het huwelijk. Gijsbrecht, de „pius Aeneas", dapper en vroom, een
werktuig in Gods hand, en Badeloch, de teedere, aanhankelijke vrouw, doen
ons onwillekeurig denken aan den dichter zelf en zijn echtgenoote Mayken
de Wolff. De schoone rei na het 4de Bedrijf: „Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw Ter wereld ooit gevonden I"... lijkt dan een
weemoedige weergalm van eigen verloren huwelijksgeluk.
De bedoeling was, het stuk te spelen op tweeden Kerstdag 1637, ter inwijding van den eersten Amsterdamschen Schouwburg, maar tegenwerking
van den Kerkeraad, die het wegens zijn Roomsche ceremonien wilde doen
verbieden, was oorzaak, dat het eerst den 4den Januari 1638 werd vertoond.
Sedert werd het Amsterdamsche traditie, het den 1 sten of 2den Januari op
de planken te brengen.
Joseph in Dothan (1640), een goed gebouwd drama, vol schoone poezie
en levendig door afwisseling, schildert hoe Jozef, „de zuivere spiegel der
eerst verdruckte maer namaels gekroonde deugd en godvruchtigheid" door
zijn broeders wordt verkocht. 't Is het bekende bijbelsche verhaal. Evenals
Glsbrecht, Lucifer en Adam in Ballingschap wordt het nog tegenwoordig nu
en dan gespeeld. 't Is alsof in de twee laatste regels Vondel voorvoelde wat
hem later zou treffen :
Och d'ouders teelen 't kind, en maken 't groot met smart:
Het kleene treedt op 't kleed; de grooten treen op 't hart.
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Met Lucifer (1653), het meest grootsche werk uit onze geheele letterkunde,
staat Vondel op het toppunt van zijn scheppingsmacht; geen van zijn treurspelen is rijker aan poetisch schoon en krachtiger van dramatische werking,
„Al wat Vondel had — aan verstand kracht en fijnheid, — aan verbeelding :
pracht en juistheid, aan geluid : hoogheid en puurheid, — is bier vereenigd" (Verweij). Maar ook leeft in Lucifer de centrale gedachte van zijn
wereldbeschouwing. Het goddelijk gezag is voor hem onaantastbaar ; ieder
die zich daartegen in driesten overmoed verzet, is tot ondergang gedoemd.
Dit aan te toonen is voor Vondel een heilige behoefte geweest. Het motief
van den hoogmoedigen opstandeling die ten val komt, is dan ook telkens
weer opnieuw door hem behandeld. Reeds in zijn eerste drama Pascha viel
Pharao als slachtoffer van eigen goddeloozen hoogmoed. Maar het type, en
ook het eerste type van den verwaten opstandige is Lucifer, de aartsengel,
die den hemel bestormde, maar door Gods bliksem werd neergeslingerd in
de helsche diepten. Vondel droeg zijn treurspel op aan den Keizer van het
Duitsche rijk, Bien hij eerde om zijn keizerlijke majesteit en zijn bescherming
van de Christen-rijken tegen de aanvallen van de Turken. Hij wenschte het
treurspel beschouwd te zien als een „spiegel voor alle ondankbare staatzuchtigen". — Het is in de 17de eeuw maar twee maal gespeeld, n.l. den
2den en 5den Februari van het jaar 1654. De predikanten wisten verdere
opvoeringen te beletten, daar in „Luisevaers treurspel" „op een vleesselijke
manier de hooghe materie van de diepten Godes, met vele ergerlijcke en
ongheregelde verdichtselen wordt voorgestelt". Een Zeeuwsch predikant,
Ds. Wittewrongel, stond in dezen aanval vooraan. Vondel dichtte op dit
waarin
geval een van zijn welluidendste hekeldichten : Uitvaert van Orfeus
verteld wordt hoe Orfeus, toen hij den strijd van de opstandige Titanen
bezong, door razende Bacchanten gesteenigd werd; maar Apollo hing zijn
vedel in de Sterren. — „Om den kunstigen tooneelhemel, waaraan zooveel
geld was besteed, niet renteloos te laten, schreef Vondel vlak na 't verbod
een nieuw, heidensch stuk, den Salmoneus, dat echter op den duur niet beviel
en toen verhaspeld werd tot een Salmoneus goden-ballet. Zoo moest Vondel
de reminiscenties aan zijn meest geniale tragedie zien wegsterven in een even
smakeloos als miserabel kijkspel" (Molkenboer).
Jephta, in vijf-voetige jamben in plaats van alexandrijnen gedicht, stelt
ons voor, hoe deze Richter van Israel, als overwinnaar terug gekomen van
een veldtocht tegen den stam van Efralm, met hartzeer en vertwijfeling zijn
eenige dochter Ifis aan God offers, daar hij, bekrompen geloovige, zich gebonden acht aan een dwaze gelofte die hij twee maanden vroeger had afgelegd, toen de Ammonners Israel dreigden te overweldigen; n.1 „als zijn heir
de overhand behield, op te offeren, wat hem eerst uit zijne poorte zoude
1

) Zie N. B. III (Z. E. I).
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bejegenen". — De tooneelwetten van Aristoteles zijn in dit stuk door.
Vondel stipt gevolgd; in zijn eerbied voor de klassieke regels Meld hij
daarom Jepbta ook voor zijn best geslaagde stuk, al denken wij daar tegenwoordig anders over. Volgens de eischen van Aristoteles is de hoofdpersoon
noch geheel goed, noch een volslagen misdadiger; deernis en vrees worden
opgewekt; de drie eenheden zijn in acht genomen. Dat Vondel evenwel
door zijn angstvallige toepassing van de eenheid van tijd aan het dramatisch
effect heeft geschaad, wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat hij, om
aan lien eisch te voldoen, een mooi tragisch motief, de ontmoeting van
vader en dochter na den slag tegen de Ammdnners, uit de handeling moest
laten wegvallen. Zijn al te schoolsche opvatting heeft dus aan het stuk geen
goed gedaan.
Adam in Ballingschap, gevolgd naar een Latijnsch drama van Hugo de
Groot, laat zien, hoe Lucifer, met de Helsche geesten, Asmode en Belial,
Adam en Eva in het verderf stort. De dichter noemde het „alley treurspelen
treurspel".
Noah of Ondergang der eerste waereld geeft door zijn titel de handeling te
kennen. Tegenover den godvruchtigen Noah staan de in weelde zwelgende
grootvorst Achiman en zijn gemalin Urania. Prachtig is de overrnoedige,
speelsch-tartende reizang waarmede de joffers de waarschuwing van Noah
beantwoorden (slot 3de bedrijf):
Zou het al zinken en vergaan,
Waer bleef de Zwaen?
Waer bleef de Zwaen,
De Zwaen, dat vrolijke waterdier,
Noit zat van kussen?
Geen watren blussen
Haer minnevier.

Leeuwendalers. Vondel schreef dit blijde spel ter viering van den vrede
van Munster. „Melpomens treurpoeet" liet bier den treurzang varen voor
een „boere liet"; met zijn lant- of herderspel wilde hij de algemeene vreugd
geleiden en hulde brengen aan den „Grooten Vrerijck, die het zwijn des
oorlogs gekeerd had". Dit herderspel was een historische allegorie, maar
een zoodanige waarin Vondel aan zijn fantazie vrij spel liet. Hatelijkheid
tegen Spanje is verre gehouden, er klinkt alleen blijdschap over den vrede.
De handeling speelt in een denkbeeldig land, Leeuwendael, dat verdeeld is
in een Noord- en Zuidzijde. Om God Pan, wiens zoon Duinrijk bij een
twist gedood is, te verzoenen, moeten de Leeuwendalers elk jaar een jongeling, bij loting aangewezen, als offer stellen voor den Wildeman (den oorlog)
die hem met een pijl doorschiet. De priesteres Velleede heeft verklaard, „dat
1) Over de Dichtkunst.
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Pan genezen zal de lang geproefde smart, wanneer de wilde boogh hem
micke naer het hart". Deze orakelspreuk wordt bewaarheid, als de schoone
Hageroos, een vondelinge uit het Noorden zich uit liefde vocir Adelaert,
den zoon van Warandier plaatst, om hem het leven te redden. Want Pan
komt dan tusschenbeide en roept den Wildeman toe : „Ontspan de wilde
boog, nu mickt gij ons naar 't hart. Het huwlijk van een paer, geteelt uit
akkergoden, vereenig Leeuwendael, na zoo veel twist en smart". Deze
raadselachtige woorden worden opgehelderd door Kommerijn, de voedster
van Hageroos, wanneer zij bewijst, dat Hageroos de dochter is van den
veegod Duinrijk, Pan's eigen zoon. Lantskroon, de vorst van het Zuiden,
die Spanje voorstelt, verklaart nu de Noordzij als een „Vrijheit op zich zelf"
waar Volckaert (de Staten) ten beste van het yolk zal regeeren. Het stuk eindigt met de bruiloft van Hageroos en Adelaert en de Leeuwendalers zingen:
't Is bruiloft in de weide:
't Is bruiloft op het lant.
Nu danst om deze beide,
En huppelt hant aen hant,
Om Hageroos en Adelaert,
Door ongeveinsde min gepaert,
Door refine liefde en trouw vergaert.
0 zoete, zachte bant.
De Zuidt- en Noort-zij paren
Zich in dit paer te hoop
De tweedraght is vervaren:
Men leit een' vasten knoop, enz.
Een vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland schijnt dus wel Vondels
vredesideaal geweest te zijn.

VONDELS LYRIEK EN BESCHRIJVENDE POEZIE
Wanneer we Vondels lyriek gaan bespreken, zullen we eerst iets zeggen
van een groep gedichten uit zijn eerste periode, die, al zijn ze niet alle zuiver
lyrisch, toch genoeg lyrische stemming hebben, om ze tot deze kunstsoort
te mogen rekenen. We bedoelen zijn Hekeldichten.
Vondel met zijn zwaarmoedig en tegelijk vurig karakter kon niet, gelijk
een echt humorist, glimlachen om de gebreken en dwaasheden van deze
wereld; hij voelde er zich persoonlijk diep door gegriefd en ging er met
alle felheid of met grimmigen spot tegen in. „Mij cleat des mans" schreef
de filosofische Hooft, „die geens dings eerder moede schijnt te worden dan
der ruste". En Vondel zelf: „O kon ik ook die konst (n.l. het zwijgen), maar
wat op 's herten gront leit, dat welt me na de keel. Ik word te stijf geparst
) Den Woudgod.

1
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En 't werkt als nieuwe wijn die tot de spon uitbarst !" Het spreekt van zelf,
dat zulk een man wel eens onbillijk werd tegenover tegenstanders, de feiten
wel eens ongunstiger gezien heeft dan een koel wetenschappelijk onderzoeker van onzen tijd, en we dus de hekeldichten als historiebronnen voor
de kennis van zijn tijd voorzichtig moeten gebruiken.
In de meeste van zijn hekeldichten richt Vondel zijn aanvallen - tegen de
predikanten en de vijanden van Oldenbarneveldt.
Vooral het Calvinisme heeft het moeten ontgelden. Voor de wezenlijke
grootte van een Calvijn had Vondel geen oog, de Calvinistische predikanten
waren hem een bende duisterlingen, en zeker, zij waren allerminst de geschikte personen om een afwijkende meening recht te doen weervaren. Maar,
zooals Bakhuizen van den Brink zegt, „zijn schimp en spot heeft toch de
grondvesten der Kerk niet doen waggelen, welke voor onze voorvaders een
hechte rots in de stormen van hunnen tijd, eene bron van troost in den dood
is geweest". De openlijke vijandschap begon in 1617, met de oprichting
van de Akademie door Dr. Coster. De predikanten werkten deze stichting
tegen, daar zij zich zelf de eenige aangewezen leiders der gemeente achtten
en de renaissance-kunst verfoeiden. In hun zelfbewusten trots bekommerden
ze zich weinig om de overheid, wilden liever aan deze de wet stellen dan
zich door haar te laten gezeggen („Men moet Gode meer gehoorzamen dan
de menschen"). Zoo werden onze voorouders enadat pas de tirannie van
Spanje was bedwongen, door nieuw geweld bedreigd. Hiertegen verzette
zich de libertijnsche burgemeester Cornelis Hooft, en hiertegen heeft Dr.
Coster, maar vooral Vondel met alle kracht gevochten. De terechtstelling
van Oldenbarnevelt en de onverdraagzaamheid van diens vijanden gaf aan
Vondels wrok nieuw voedsel. Sinds nu de gewetensvrijheid in Holland zoek
was, werd Erasmus zijn Heilige, Erasmus, die „zieletyranny" en „blind
bijgeloof" had bestreden. Toen zijn steenen beeld tengevolge van ophitsing
door predikanten, van het voetstuk geworpen, door een metalen was vervangen, juichte hij de Rotterdammers toe in een sonnet met deze tartende
eindstrophe:
Die onlangs was van steen, nu glinstert van metaal,
En zoo de nijd sich steurt aan 's helds verdiende praal,
Wij gieten Licht van goud dien Rotterdamschen Heilig. (1622)
In 1625 verscheen Palamedes (z.b.), kort daarna de scherpe Geusevesper,
die satyrieke troost voor de vier en twintig rechters van Oldenbarnevelt,
en de verontwaardiging bleef smeulen tot ze eenige jaren later nog eens
met helle vlammen uitsloeg, in het beroemde Jaarget/de van Oldenbarnevelt,
met dat bijzonder schoone slot, waar de geest van den terechtgestelde uit
den Hemel gelaten neerblikt op de bloedige baldadigheid van het gepeupel,
maar zich bekommert over 's lands toekomst.
Met het echo-dicht Gesprek op het Graf van wjlen Oldenbarneveld, een rede-
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rijkersvorm, waarvan Vondel heel handig gebruikmaakte, en het Stockske,
dat eigenlijk meer lof dan hekeling bevat, zijn de voornaamste satyren met
betrekking tot Oldenbarneveld genoemd. Hiernaast staan die hekeldichten,
waarin Vondel het gemunt had op Amsterdamsche gebeurtenissen. Het bekendste, beroemdste en geestigste hiervan is de Rommelpot van 'I Hanekot
(1626). De Rommelpot is bier het schimplied dat op straat gezongen wordt,
het Hanekot is het Consistorie van de veertien Amsterdamsche predikanten.
Het gedicht heeft denzelfden ironischen spottoon die ons tegenklinkt uit vele
Geuzenliederen. De strijdlustige aard der dominees, de omstandigheid dat
een van hen, Trigland, den bij naam had van het Kalkoensche haantje, een
ander Hanekop heette en de Arminianen wel Arme Hanen gescholden werden, dat alles verklaart de keuze van den naam Hanekot. Aanleiding tot de
satyre was de weinig broederlijke houding van de predikanten jegen.s hun
collega Hanekop, lien ze hadden afgezet omdat hij hun te verdraagzaam
was. Hij had den zedelijken moed gehad, in zijn preeken een bloedig oproer
of te keuren waarbij een samenkomst van Remonstranten bij den Montalbaenstoren verstoord was geworden door het grauw, dat de predikanten
zelf hadden opgezweept
Even ondeugend is een ander liedje in den volkstoon Een Otter in bet
Bolwerck (1630). Vondel neemt hier een loopje met den predikant Otto
Radius, die tegen de Akademie te keer ging. Hij spoort hem aan Oink te
schreeuwen, al zou de regeering hem daarom de stad ontzeggen, evenals ze
reeds met Smout en Cloppenburg had gedaan; aan 't slot krijgen we dan
Otje zelf te hooren, geweldig fulmineerend en betuigend dat hij nog meer
houdt van de plunderfielen, het Jan Rap, dat het huis bij Montalbaen had
vernield, dan van de Akademie.
Naast de vele hekeldichten welke op bepaalde personen of lokale gebeurtenissen slaan, zijn er enkele die tegen algemeene verschijnselen op het gebied van zeden en godsdienst gericht zijn. De voornaamste hiervan zijn
Roskam (1630), Harpoen (1630) en Decretum Horribile (1631). De Roskam is
een felle aanval op den schijngodsdienst van de regenten, hun schraapzucht
en overdadige weelde, hun onverschilligheid voor de belangen van het gemeenebest en tiranniek optreden tegenover de mindere klasse, „den armen,
afgebeulden ezel die het graan naar de molen moet brengen"; maar tegelijk
een verheerlijking van den burgemeester Cornelis Hooft, voorbeeld van de
edelste regenteneigenschappen. Het gedicht is opgedragen aan den dichter
Hooft. Kalmer van toon, maar scherp van strekking is Harpoen, waarin de
brave predikant Godefried, die de leer van liefde predikt en naleeft, gesteld
wordt tegenover den heerschzuchtigen Wolfaerd, en Heer Landeslot, de
1 Zie de studie van Bakhuizen van den Brink: Vondel met Roskam en Rommelpot.
)
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overheid, wordt geprezen omdat hij Wolfaerds „al te lasterlijcke lippen
muylband". Decretuim Horribile handelt over de calvinistische leer der Voorbeschikking. Vondels geheele ziel kwam daartegen in opstand. Met een
woedende verontwaardiging tast hij deze leer aan, die hij als duivelsch verafschuwt. Hij stelt zich een jonge moeder voor, die in haar predestinatiegeloof met razenden angst denkt aan de toekomst van haar tweeling, waarvan misschien de eene geboren is voor de verdoemenis. Door welke afgrijselijke vizioenen wordt de arme vrouw gekweld! Maar Vondel troost
ze en het gedicht eindigt met een akkoord van verzoening : het troostend
beeld van een liefderijk God die de zieltjes tot zich neemt in den hemel.
Een klein gedeelte der hekeldichten is hiermee kort aangestipt. Nu een
vluchtig overzicht over de andere lyriek en de beschrijvende poezie. Om
dit te vergemakkelijken zullen we deze gedichten niet rangschikken naar
hun historische volgorde, tenminste niet uitsluitend, oak niet naar hun
vorm, maar naar de gevoelsbron, waaruit ze zijn ontsprongen. Vooraf moeten we evenwel in herinnering brengen dat een sterke, vurige vroomheid
den diepsten kern van Vondels wezen vormde, zoodat die eigenschap telkens
tot uiting komt, ook dad; waar het onderwerp er niet onmiddellijk aanleiding toe schijnt te geven. Wij onderscheiden dan : Lyriek die uitdrukking
geeft aan nationaal gevoel, d.w.z. bewondering voor de helden der Republiek en trots op den roem van zijn stad en zijn land.
Dezen nationalen trots uit hij reeds in Hymnus op de Scheepvaart (1613),
waar hij Maurits, den lateren vijand, huldigt als „den onverwonnen prince,
de bloeme van Oranjen, den grooten Kapitein, het tegengif van Spanjen".
Nog meer dan Maurits was Frederik Hendrik Vondels held. Een reeks van
prachtige lofzangen werden hem gewijd, o. a. Begroetenis van Frederik Henrik, op de intree van zijn Stadhouderschap ; Princelied, naar de wijs van het
Wilhelmus ; Geboortklock van Willem van Nassau, een rijk renaissance-gedicht
dat vierde de geboorte van Frederik Hendriks en Amalia's zoon; Amsterdams Wellekomst (1628), enthousiast toejuichend Frederik Hendrik, die naar
Amsterdam kwam om vrede te stichten; Verovering van Grol, een juichtoon
over de inneming van het sterke Groenloo.
Onze roem ter zee vond in Vondel den schitterendsten vertolker. Onzen
zeehandel vierde hij het schoonst in de lyrische beschrijving Het lof der
Zeevaert (1623), onze zeeoorlogen in Triomftorts over de Neerlaegh der konink4ke Vlote ; Op de Neerlaegh der Turksche Vlote (1636) ; VrIe Zeevaart onder
de vlagge van den doorluchtigen Zeeheld Marten Harperts Tromp
(1653); Zeegevier
der vrie Nederlanden, en De Zeeleeuw op den Theems (1667).
Wat Amsterdam belangrijks had of kreeg vond in hem zijn dichter. Den
29sten Juli, 1655 werd het nieuwe Stadhuis van Jacob van Campen plechtig
geopend. Vondel vierde deze gebeurtenis met een groot gedicht, Inwfrdinge
van bet Stadhuis t' Amsterdam. Daar dit gebouw het symbool was van Amster-
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dams ten top gestegen welvaart en zelfbewustzijn 1), bepaalde de dichter
zich niet tot een beschrijving van het gebouw, zijn ontstaan en beteekenis,
maar gaf een breede schildering van Amsterdams vroegere stadhuizen en
het nijvere bedrijf dat zich afspeelt op den Dam, en besloot met een mooie
hulde aan de burgemeesteren die hun plicht van bestuurders zoo goed begrepen. Heel het burgerlijke leven heeft de dichter bier samengevat. Tot
dezelfde soort poezie behooren A. de Beurs van Amsterdam en Op het Klokmusyk t' Amsterdam (1661). In den toren van de Oude Kerk was een carillon
gekomen van den beroemden klokkengieter Hemony, en Vondel zong:
Gijsbrechts stadt wordt rontom heen,
Op muzijk van torenklokken,
Met een' steenen muur omtrokken,
Wort geklonken hecht aen een 2),
Als Verbeek met voet en vingren
Klanken weet dooreen to slingren.
Hij verdooft met klokgeluit
d'Allereelste kerkkooraelen,
Speelt met klokken, als cymbaelen.
's Hemels kooren kijken uit.
Op de heele en halleve uuren,
En de vierendeelen mee,
Steekt de Koningin der Zee
't Hooft nu trotser uit haer muuren,
Gort haer vruchtbren schepetuin
Met een gordel van arduin.
Niet minder belangrijk is de Lyriek van huiselijk (lief en) leed in
den eigen kring en in lien van zijn vrienden.
De dichter van het blij-trotsche en verhevene was tegelijk de hartontroerende zanger van het innig-menschelijke. In verzen over de droevige
gebeurtenissen in eigen huiselijken kring heeft hij in subliemen eenvoud en
ongeevenaarde puurheid van klank zijn smart, zijn weemoed, maar ook zijn
christelijken geloofsmoed uitgesproken. Daar is het gedicht Uitvaert van 14'n
dochterke, met die herinnering aan onbekommerd kindergeluk en het weemoedig slot:
De speelnoot vlocht, toen 't anders niet mocht zijn,
Een krans van roosmarijn
Ter liefde van haer beste kamcraet.
0 kranke troost! Wat baet
De groene en goude lover?
Die staetsie gaet haast over.
1) De stad telde toen 200.000 inwoners tegen ca. 50.000 in Vondels jeugd.
2) Toespeling op de sage van Amfion, door wiens spel de muren van Thebe
verrezen.
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waar de kleine Constantijn van uit den hemel zijn
Het versje
bedroefde moeder troost, die zich niet zoo goed als wader vermannen kan:
Leer clan reizen, met gepeizen
Naer paleizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt.
Eeuwig gaat voor oogenblik 1
De Lfrkklacht over Maria de Wolff, waar de schim van de overledene
haar man aanspoort, toch voort te gaan met zijn heldenwerk (het epos
Constantin de Groote) en de dichter besluit met de woorden:
Marie, al laet gij mij alleen,
Uw vriendschap, uw gethenstigheen
Staen eeuwig in mijn hart geschreven.
Hoe veer dees voeten moghten dwalen,
'k Sal derwaert mijn bedruckt gesicht
Noch slaen, daer voor het rijsend licht
Uw bleeke ster ging onder

En ten slotte Uitvaert van Maria van den Vondel, dat heerlijk-rustige, wijze
en vrome gedicht, waarmede Vondel zich zelven troostte over den dood
van het twintigjarig meisje, zijn huisgenoot en kleindochter, maar ook over
de onvolmaaktheid van heel het aardsche bestaan. Elke regel is Her een
kleinood.
Wanneer dit tijtlijck leven endt,
Begint het endelooze leven
Bij God en Engelen bekend
En zaligen alleen gegeven.
Dan de beschrijving van de zaligheid, opnieuw met God vereenigd te
worden.
Wat herkwam van het enckel Een,
Doolt als in ballingschap verschoven,
Vint geene rustplaets hier beneen
En zoekt het Vaderlant daer boven.
Twee vleugels, ootmoet en gedult
Verhieven haer uit aertsche dampen,
Daer 't eeuwig Een 't gebreck vervult
En vleesch en geest niet langer kampen.
Haer leste stem en aem was God,
De troost der aengevochte harten,
Het beste deel, en hoogste lot!
Zoo voer ze heene uit alle smarten.
Hoe nam hij deel in het leven van zijn vrienden. Geraert Vossius spreekt
hij moed in met zijn klassieke Vertroostinge, als deze zijn veelbelovenden
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zoon heeft verloren (1633) ; hij juicht over de ontvluchting van Hugo de
Groot en huldigt diens vrouw Maria van Reigersberg om
Het berghen van ons lantjuweel
In 't onweer, dat het roer vermande,
Toen 't groote schip van Hollant strande.
Zijn vrienden Baeck bedenkt hij met verscheiden verzen. Als Jacob hem
een korf appelen zendt, bedankt hij met een gedicht : Dankdicht aan Jacob
Baeck, en herdenkt hoe zijn vader hem hielp in den nood:
Toen ik vervloeckte waerheid sprak,
Verstreckte mij uw Vaders dack
Een toevlucht, als zelfs maghen weken.
De meisjes Baeck plaagt hij graag, b.v. Katharijne, in het guitig liedje
Beeck zangh. Dit zijn eenige weinige van de bekendste gedichten welke
huiselijke toestanden in beeld brengen.
Innige, ziel- en verbeeldingsvolle vroomheid was de hoofdeigenschap
van 's dichters wezen. Ze leeft in zijn drama's, ze vindt haar lyrische uitdrukking in tal van reien. Ook in afzonderlijke verzen. We noemen alleen
Kerstliet (Emanuel is nu geboren), Kruisklacht (de vertaling van het Stabat
Mater), en dan De Kruisbergh, aen Magdalene Baeck (Hoofts schoonzuster),
een gedicht van bedwelmende extaze. Jezus' bloeddruppelen worden bier
volgens de eigenaardige, middeleeuwsch-mystieke verbeelding eerst tot
rozen, bloeiend aan den rozenboom van het kruis, dan tot rooden wijn die
een artsenij is voor alle kranken.
De schoonste roode roozen groeien
Op geenen Griekschen Bergh, o neen,
Maer op den Kruisbergh, hard van steen,
Daer Jezus' hoofdquetsuuren vloeien
Van heiligh en onnoozel bloet
Geronnen tot een roozenhoet,
zoo begint het.
En, naast dit vers van 1641, het voornaamste Katholieke dichtwerk, geschreven in vijf-voetige jamben : Altaergeheimenissen (1645), waarin een
mystieke verrukking en een scherp theologisch-intellect zich verbinden tot
de schildering van de mysterien in den Roomschen eeredienst:
Het raadsel, niet aan ieder to betrouwen,
Wordt overbloemd, en dubbel ingevouwen
Met woorden van een twijfelbaren zin.
Men hoort den klank, wat anders schuilt er in.
Wanneer we nu nog wijzen op zijn liefde voor de natuur, die b.v. blijkt
uit verzen als Wiltzang, op de hofstede Eykhof in het Gooi van zijn vriend
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Hinloopen, de 4ns/room, de rei van Eubceers uit Palamedes, dan zijn de
bronnen aangewezen waaruit al die schoonheid is opgeweld. En hoeveel
is nu nog niet eens genoemd ! Hoeveel klinkdichten, hoeveel epigrammen,
hoeveel andere verzen heeft Vondel niet gedicht op allerlei personen en
gebeurtenissen van zijn tijd. Haast geen feit van beteekenis in de geschiedenis van zijn land en van Europa, of het trof zijn levendigen geest en werd
aanleiding tot dichten. Zoo ontstonden dan gedichten als het beroemde
Olfrftack aen Gustaaf Adolf (1632), „om zijne Majesteit te bewegen, dat ze
Keulen, mijn geboortestad verschoone". Dat hij bovendien een uitstekend
prozaist was, toonde hij met zijn voorberichten (Berechten), maar vooral met
een opstel, waarin hij jongere dichters den weg wijst. De hoofdgedachte
komt hierop neer, dat kunst een aangeboren gave is, maar door degelijke
oefening en studie van goede dichters volmaakt dient te worden. Het heet
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (1650).
ALGEMEENE KARAKTERISTIEK
Vondel treft ons door de eigenschappen die den grooten Dichter onderscheiden : Den onweerstaanbaren uitingsdrang, de algeheele toewijding, de
opgetogenheid en verrukking, den ontzaglijken ernst en daarbij eerbiedwekkende algemeene kennis. Anders dan Hooft en Huygens geeft hij zijn
gansche ziel aan de Kunst, die voor hem de schoone vorm is van zijn heiligste stemmingen, zijn idealen van deugd en godsdienst. Zich niet te mogen
geven aan haar, zou voor hem, den vurigen dichter, de dood zijn geweest.
Vandaar, dat, toen een geneesheer hem aanried, zich van dien ingespannen
arbeid te onthouden, hij antwoordde : Heet mij liever sterven. Vandaar, dat
wij in den aanhef van de Geboortklock lezen, hoe de Muzen hem 's nachts
niet minder dan overdag door de zinnen waren, hoe hij om hair het leven
liefheeft en droef en eenzaam in het duister zou voortstrompelen, als hij
haar missen moest. De schoonheid van zijn poezie te beschrijven is onmogelijk. „La bonne, la supreme, la divine", zegt hij zelf met een citaat uit
Montaigne 1), „est au dessus des regles de la raison. Quiconque en discerne
la beaute d'une veiie ferme et rassise, it ne la voit pas; non plus que la
splendeur d'une esclair. Elle ne pratique point notre jugement; elle le ravit
et ravage". Wel kunnen we een vorm-eisch noemen waaraan volgens Vondel, den echten Renaissancist, alle kunst had te beantwoorden.
Het is die van harmonie en evenredigheid, eenheid en orde. Deze eigenschappen bewonderde hij in de groote Italiaansche schilders, die „byzonder
op het wel schicken, de kroon van hunne wercken, plaghten te passen".
(Berecht voor de jephta). Hij trachtte ze hoe 'anger hoe meer te verwezenlijken in zijn gedichten en drama's; hij prijst ze in het Amsterdamsche stadVO6r zijn Heerlkkheid van Salomon.
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huis, welks renaissance-structuur uitmunt door een evenredigheid, zoo wel
doordacht, dat „herstellen is misstellen", en vergelijkt deze harmonie —
vroom mensch die hij is — met de schoone, onfeilbare evenredigheid en
samenhang in de schepping. Maar dit verklaart tevens, dat onze grootste
dichter voor het werk van onzen grootsten schilder geen waardeering heeft
gehad. Niet den romantischen, maar tevens psychisch-diepen Rembrand met
zijn zeer persoonlijke fantasie, welke alle heerschende kunstregels te buiten
ging, maar den „klassieken" Rubens noemde hij „de glori der penseelen
onzer eeuwe" (Opdracht Gebroeders).

JACOB CATS 1577 1660
-

Ouder in jaren dan Hooft en Vondel, maar als letterkundige hun tijdgenoot, vormt hij in meer dan een opzicht een scherp contrast met de groote
Amsterdammers.
Daer is een Zeeusche Stadt, men noemtse Brouwershaven,
Daer heeft een Vrouwenborst mij eerst bestaen te laven.
Zoo hobbelt de aanhef van zijn auto-biografie : Het twee en tachtz:gjarig
Leven. Hij studeerde in Leiden en Orleans ; werd stadsadvocaat te Middelburg, maakte sinds 1620 grooten naam met zijn gedichten (genoot o. a. de
bewondering van Anna Roemers en Huygens), werd in 1623 pensionaris
van Dordrecht en in 1636 Raadpensionaris van Holland, welk ambt hij
bekleedde tot 1650. Ook leidde hij, dock niet tot vermeerdering van zijn
roem, de Groote Vergadering. Hij woonde op het door hem aangelegde
buitengoed Zorgvliet bij Den Haag.
In geen 17de eeuwer komt de neiging tot didactiek zoo sterk uit als in
Cats. Hij is de leerende, moraliseerende dichter bij uitnemendheid; zijn werk
is een monument van oud-Hollandsche moraal. Van zijn werken noemen
we : Sinne- en Minnebeelden (1618), waarbij zich aansluiten de Huis en Zedebeelden. Dit werk behoort tot de in de 17de eeuw geliefde emblemata. Cats
geeft er in zijn voorrede zelfeen kenschets van : „het zijn stomme beelden
(prenten), ende nochtans spreeckende : geringe saken, ende niet te min van
gewichte : belachelijke dingen, en nochtans niet sonder wijsheit : In de
welcke (segg' ik) men gemeenlijck altijt meer leest, als 'er staet : ende noch
meer denckt, als men siet". De geschiedenis der Minnebeelden is wel karakteristiek. In zijn jonge jaren, zegt Cats, heeft hij „gedreven door lust tot de
dichtkunste" eenige „geckelijke invallen", eenige „malligheden der jonkheyt" in vers gebracht. Dit waren de minnebeelden; maar later vond hij dit
ijdelheid en vatte hij het plan op, ze uit te breiden, om duidelijk te maken,
hoe men „uyt een domme jeugt, tot een gesette (bezadigde) manheyt, ende
van daer tot een stichtelijcken ouderdom behoort te klimmen". Zoo ontstonden de Sinne- en Minnebeelden. Bij elk plaatje (er zijn er 52) geeft hij drie
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versjes. Voorop gaat er een over de minne, als lokaas. Dan volgt een tweede
toepassing over het burgerlijk leven, en ten slotte een derde van godsdienstige strekking.
Bijvoorbeeld : De prent stelt voor een schildpad. Daaronder leest men :
Soeckt iemant los te zijn van alle minne-banden,
Soo laet de vrijster daer, en treckt in vreemde landen,
Roept Naso tot de jeught; maer na dat ick het vind
De raedt die Naso geeft, en is maer enckel wind:
Ick hebbe verr' geseylt, ick hebbe veel gereden,
En siet! het oude pack dat kleeft my aen de leden;
Dat draagh ick op den bergh, dat vind ick in het dal,
Ach ! Wat in 't herte woont dat voert men over al.
De Schiltpad draegt ,haer huys geduerig op de leden,
Sy gaet als sonder sorgh, en sachtjens henen treden,
Men vintse menighmael van alle noot bevrijt,
Al gaet de vos sijn hol, de beer sijn leger quijt;
Wie in sijn boesem draeght sijn gelt, en beste panden,
Sijn winckel, sijn beslagh, sijn vette koren-landen,
Die heeft een zeker erf, en wandelt onbevreest;
Waer is doch iemant arm, die rijck is in den geest?
Johann. 8, 34. Die sonde doet, is der sonden dienaer.
Waer heen ellendig dier ? seg ! wilt u gangen staken.
Het is om niet gepoogt, door vluchten los te raken;
Gaet aen het open strant, of in het dichte wout,
Het kleeft u aen het lijf, dat u gevangen houdt.
Is iemant overstolpt met ongesonde lusten,
Die torst een stage last, waer sal hij konnen rusten?
Al rost hij om het lant en bier, en weder daer,
Sijn pack dat blijft hem by, en weegt hem even swaer.

Met Latijnsche en Fransche citaten wordt dit alles dan nog uitgebreid,
b.v. als toelichting bij het tweede dit Fransch gedichtje:
Il va seurement, qui n'a rien.
Tout ce que m'appertient tousjours chez moi je porte,
0 j oye, et o bonheur de non vulgaire sorte!
Ce que le monde fuit, c'est ma felicite,
0 quel plaisir comprend un' docte pauvrete!

De Huis- en Zedebeelden zijn van den zelfden aard. B.v. : „Een rijk van
dwang en duurt niet lang" als opschrift 1). Daaronder een ton, waarvan de
duigen gesprongen zijn; de wijn stroomt over den vloer ; en dan het gedichtje.
1
Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I).
)
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Vooral het huwelijk had Cats' belangstelling, zooals o. a. blijkt uit zijn
hoofdwerk Houwelick (1625), waarin de wederzijdsche plichten van man en
vrouw behandeld worden. Het is verdeeld in zes hoofdstukken : Ma eght,
Vrijster, Bruijt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Als motto koos de dichter het citaat uit Erasmus' Latijnsche verhandeling over het Christelijk
huwelijk „Wat het meest strekt tot de bevestiging der vriendschap tusschen
echtelingen, is een zekere opgeruimdheid des geestes, welke het midden
moet houden tusschen vleierig liefdoen en barsche strengheid, opdat het
eerste den eerbied niet wegneme en de tweede de aangenaamheid van den
omgang niet bederve." Het betoog wordt verlevendigd door verhalen waaronder uitmunten de geschiedenis van Rosette en Galant in Bruyt, en in
Moeder het laatste gedeelte, waar Cats handelt over de opvoeding der kinderen, beginnend met de regels :
De snelle jaren gaen; uw teere spruyten rijsen,
Dus poogtse van der jeugt haer pligten aen te wijsen.
„'t Is goet dat iemant komt uyt eenig goet geslagt,
„Maer 't is al nutter ding wel op te sijn gebraght:
Hoor, moeder, hoor uw les...
In zulk een stuk is Cats als opvoeder van de ouders reeds een voorlooper
van de groote paedagogen uit het tijdperk der Verlichting, als Locke en
Rousseau.
Spieghel van den Ouden en Nieuwen Tfrdt (1632), is een soortgelijk werk als
Sinne- en Minnebeelden : platen met daaronder gedichten, dikwijls met toevoeging van een reeks aardige spreuken
In 1637 verscheen de Trou-ringh, of met zijn volledigen titel : „'s Werelts
Begin, Midden, Eynde, besloten in den Trou-ringh met den Proefsteen van
den Selven". Cats schreef dit omvangrijke dichtwerk, naar hij zelf in de
Voor-reden verklaart, ten einde de opkomende gedachte aan een tweede
huwelijk te onderdrukken. Elizabeth van Valkenburg, zijn vrouw, was n.l.
in 1630 gestorven. — Het bestaat uit een reeks van trouwgevallen, welke
kunnen beschouwd worden als voorbeelden bij zijn meer betoogend Houwelick. De verhalen, alle ontleend aan oude schrijvers, heeft hij „tot meerder
vermakelijckheyt van den Leser breeder uytgemeten". Het eerste is het
„Gronthouwelijk" (van Adam en Eva). Beets toonde de schoonheid hiervan
aan in zijn Verscheidenheden.
Mooie stukken zijn o. a. in het tweede deel: „Houwelick veroorsaekt uyt
mede-lijden" 1) ; in het derde : „Seldsaem trougeval tusschen een Spaens
Edelman en een Heydinne (Het Spaansch HeidinnOje). Het laatste werk dat Cats
schreef is zijn Twee en tachtig-jarigLeven, zijn levensbeschrijving, welke hij opdraagt aan zijn „veertien kints-kinderen, dienende tot naricht van de zelve".
1

) Zie N. B. III (Z. E. I).

Stroomingen en Gestalten.
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Cats is, als dichter van huwelijksliefde en huisgezin, de opvoeder van het
Nederlandsche yolk geweest. Als zoodanig is alles, ook het lagere, hem welkom, mits hij er een les aan verbinden kan, en bemoeit hij zich evenzeer
met de gewoonste regels van de welvoeglijkheid (b.v. hoe men zich in gezelschappen of aan tafel gedragen moet) als met de opleiding van zijn yolksgenooten tot gelukkige burgers en goede Christenen. Niemand werd als
schrijver in breeder kringen vereerd dan hij. Zijn groote populariteit begon
eerst te verminderen, toen onze nationale trekken werden uitgewischt, toen
onze volkskracht versiapte. Omstreeks 1730 moet Justus van Effen hem in
bescherming nemen tegen de toenmalige dichters en liefhebbers van kunst.
In dezen tijd van onnatuur verachtte men Cats omdat zijn uitdrukkingen
niet „zweemden naar de poetische godentaal" en „het gehoor niet verrukten
door hoogdravendheid", hetgeen Van Effen de opmerking in de pen geeft,
dat zijn onderwerpen eenvoudig geen verhevenheid toelaten „Liefdesgevallen, zinnebeelden, fabelen en zedelessen een harnas aan te gespen en eene
bulderende taal te leenen, is niet minder bespottelijk, dan een schoolmeester
met een' rooden geborduurden rok, en een hoed met pluimen op te tooijen".
Deze criticus prijst in Cats zijn „poetische schilderkunst die de natuur stiptelijk opvolgende, met levendige tafereelen des lezers hersenen vervult", eene
kunst, welke „door geleerdheid is gevoed en , bestierd door eene gezonde
en geoefende rede". Overigens erkent hij zijn gebreken : wijdloopigheid en
misbruik van stopwoorden : als „ik en weet niet wat" en „des al niet te min".
Het oordeel van den nieuwen tijd is verschillend. Potgieter en Busken
Huet veroordeelden hem als een beuzelachtigen praatvaar, omdat hij niet
voldeed aan hun idealen van dichterschap en niets vertoonde van het stoute
en grootsche dat zij o. a. in Hooft en Vondel bewonderden. Tegenwoordig
begint een meer billijke beschouwing zich baan te breken. Meer en meer
gaat men in Cats wezenlijke verdiensten waardeeren, en wel vooreerst, dat
hij in een tijd toen de Renaissance-dichters ver of stonden van het yolk, tot
de massa is genaderd en haar tot lezen en denken heeft gebracht. Hij kende
het dagelijksche leven door en door, was geheel thuis in het magazijn van
onze volksuitdrukkingen en spreekwoorden, beschikte over een uitgebreide
kennis van anecdoten en lectuur, en bezat bovendien het plastisch vermogen
om aardig en schilderachtig te vertellen : allemaal eigenschappen, waardoor
hij in de Nederlandsche letterkunde een man van beteekenis zal blijven. Een
Calvinist van onze dagen, Dr. Abraham Kuyper heeft in Het Calvinisme
en de Kunst deze kenschets gegeven :
„Het taaldamast en taalkristal van een Vondel en een Bilderdijk heeft
nooit op zijn burgertafel bij den luchter geglinsterd". Maar hij bezat andere
verdiensten:
„Wat het yolk vroeg en Cats het schonk, was niet verheffing van eigen
glorie, mar een poetisch inleven in den buit van vrede en huiselijk geluk,
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ons als vrucht onzer worsteling door den God onzer slagorden in den schoot
geworpen. Op dien buit wierpen zich onze meesters van het penseel, en
op dien buit heeft ook Cats zich geworpen. Elk stuk van dien buit bezag
hij met zijn dichterlijk microscoop tot in zijn innerlijkste samenstelling, en
het is die kostelijke schat van huiselijke zieleweelde, dien Cats ons in den
zachten glans van Goddelijke goedertierenheid uitstalt".
ADRIAEN POIRTERS 1605-1674
In de Zuidelijke Nederlanden leefde en predikte later een man, die veel
overeenkomst vertoont met den moraliseerenden raadpensionaris, en dan
ook wel de Brabantsche Cats wordt genoemd. Het is Adrianus Poirters
(1605-1674). Geboren te Oisterwijk, het mooie dorp in de buurt van Tilburg,
bezocht hij het Jezuieten-college te 's Hertogenbosch, werd later in de Zuidelijke Nederlanden opgenomen in de Societeit Jesu en in 1637 tot priester
gewijd. Weldra werd hij benoemd tot zendeling bij de door Markies Spinola
ingestelde zeemissie tot geestelijken bijstand aan de Duinkerksche matrozen.
Al vlotten wy op zee door winden en door golven,
Al werden Wy geklampt oft in den grondt gedolven,
Wij vragen noch naer zee, noch Windt, noch vrees, noch pijn,
Als wy maer voor een vloot gewisse baecken zijn.

Ook aan veldtochten nam hij deel, want hij was tegenwoordig bij een
overwinning van de Spaansche op de Staatsche troepen bij Calloo in 1638,
en bezong die ook in een gedicht. Zijn eigenlijken werkkring vond hij in
het priesterschap, dat hij lange jaren te Antwerpen, Lier en Mechelen heeft
bekleed. Hij moet er zich hebben onderscheiden en grooten opgang gemaakt
als zieleherder, want de guitige pastoor wist in zijn sermoenen den volkstoon
uitnemend te treffen. Zijn voornaamste letterkundig werk is Het Masker van
de Wereldt afgetrokken (1644), een reeks van proza-moralization, vol van den
levendigen Brabantschen volkshumor en doorzaaid met aardige rijmpjes.
Hij staat bij Cats achter in veel omvattende belezenheid, maar overtreft
hem in den vroolijken kwinkslag. Als strijdend Katholiek, die propaganda
maakte voor het geloof en de politiek der Spaansche regeering, stond hij
vijandig tegenover de Republiek der zeven provincien. In den laatsten
tijd is gebleken dat Poirters van de hoogere geestelijkheid opdracht kreeg
om met zijn poezie werkzaam te zijn, in het belang der Roomsche Kerk.

JOANNES STALPAERT VAN DER WIELEN 1573 1630
-

Een priester wien de letteren ter harte gingen, en die geruimen tijd voor
Poirters de poezie in dienst heeft gesteld van zijn geloof, was de. Delftenaar
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Stalpaert van der Wielen. Hij behoorde tot een oud adellijk geslacht in
Den Haag, studeerde aanvankelijk te Leiden en Orleans voor advokaat,
promoveerde te Leiden in de Rechten in 1595, werd in 1606 te Mechelen
tot priester gewijd, verwierf na eenige jaren in Rome vertoefd te hebben,
daar den titel van doctor in de godgeleerdheid en werd in 1612 pastoor der
St. Hippolytuskerk, later vader van het Begijnhof en Sint-Aagten-klooster
in Delft.
In de Roomsche gemeenten deed zich toen de behoefte gevoelen aan
goede geestelijke liederen om te zingen op de verschillende kerkelijke feestdagen, want de mooie middeleeuwsche werden minder goed begrepen en
de wijzen waren vergeten. Stalpaert had uit Italie tal van goede melodieen
meegebracht; bij deze en andere bekende vooizen dichtte hij een reeks van
verzen, waaronder vele lofzangen op heiligen. In 1634, 4 jaar na zijn dood,
werden ze verzameld uitgegeven als Den Schat der geestelkcke Lofsangen. Ze
zijn oprecht, eenvoudig, zoetvloeiend en gedicht in den naleven volkstoon
dien we kennen uit de middeleeuwsche liederen. Enkele van de mooiste
zijn : St. Agnes Bruyloft, Sinte Isidorus, Sinte Richardus, Klaverzootjen,
De Serafinnen, 't Gauwe Miertje, Sint Jutto, 't Bewaeyde Scheepje.
Polemiek tegen de Hervormden levert hij o. a. in Extractum Catholicum
tegen alle gebreken van verwarde harsenen, een theologische likkepot met 170
doses. Elke dosis is een lied. Deze poezie doet soms denken aan de leekedichtjes van De Genestet. Vgl. b.v. Caelibaat der Priesters

Hoe kan de Kerk het trouwen
Verbieden een Prelaat?
Gelijk een Prins het brouwen
Verbiedt een Magistraat.

CONSTANTIJN HUYGENS 1596-1687
Geboren in Den Haag als noon van Christiaan Huygens (lid van den Raad
van State, vriend van Marnix, en Secretaris van Prins Willem den Zwijger),
genoot Constantijn een vroom godsdienstige en zeer verzorgde opvoeding,
waarbij een deel van het onderwijs hem door zijn vader zelf werd verstrekt.
Als kind was hij de lieveling van de voortreffelijke Louise de Coligny,
Willem den Zwijgers weduwe, bij wie hij dikwijls aan huis kwam.
't Was niet om mij, o neen I 't was de achting, 't was de liefde,
Die ze eenmaal toedroeg aan mijn' vader, die misschien
Haar in mij d'erfgenaam van 's vaders deugd deed zien .)

7egt Huygens in de Latijnsche beschrijving van zijn eigen Leven. Aristocraat
1 ) Het leven van Constantkn Huygens, uit het Latijn in dichtmaat overgebragt door
A. Loosjes, 1821.
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van afkomst ontwikkelde de jonge man zich tot een toonbeeld van „deege
deeglijkheid" en veelzijdige eruditie. Bij zijn opvoeding was gelet op ha,
monk tusschen de eischen van geest en lichaam. Behalve de gewone kundigheden beoefende hij het schermen, paardrijden, dansen, worstelen en
springen, schaatsrijden, zwemmen, teekenen, en schilderen van miniaturen.
Zijn vader legde den grond voor zijn groote muzikale ontwikkeling, waardoor hij later een eigen plaats zou innemen in de geschiedenis der muziek 1);
hij leerde niet minder dan zes instrumenten bespelen : viool, luit, spinet,
orgel, theorbe en guitaar, en schreef talrijke composities. Constantijn was
het, die, hoe geloovig Calvinist ook, en daardoor gekant tegen schoonheidzonder-meer, later de invoering van het orgel bij den kerkzang heeft doorgedreven. Na in een jaar zijn rechtsstudie in Leiden te hebben voltooid (1617)
trad hij in dienst van den Staat. Wel viermaal bezocht hij Londen als lid
van een gezantschap (met Bacon, den grooten wijsgeer, maakte hij kennis ;
voor den koning speelde hij op de luit); een maal, in 1620, Venetie, in het
gevolg van den gezant Aerssen van Sommelsdijk, een voorrecht dat hij te
danken had aan zijn kennis van het Italiaansch. De reis, tot Zurich met
wagens, verder over de Splugen te paard, duurde 50 dagen. Zijn in het
Fransch opgesteld reisverhaal geeft allerlei aardige bizonderheden : met
groote eer en weidsche plechtigheid werden de Hollandsche heeren aan de
hoven en in verschillende steden van Duitschland, Zwitserland en Italie
ontvangen. De tocht over de besneeuwde pas van de Splugen was avontuurlijk. Met bewondering spreekt Constantijn over de merkwaardige gebouwen
in Verona, Vicenza en Venetie. In Venetie hoort hij een concert van zang
en strijkmuziek, gedirigeerd door den beroemden componist Monteverdi,
den kapelmeester van San Marco, en is „par extase hors de soi meme".
In 1625, stelt Frederik Hendrik hem aan tot zijn secretaris, een ambt dat
hij ook onder diens beide opvolgers bekleedde. Nu begint een tijd van rusteloozen arbeid. Hij vergezelt den prins op zijn veldtochten, nu bier, dan daar.
Zijn snipperuren, midden in „den drang van zware bezigheden" besteedt
hij aan zijn dichtwerk. In 1627 huwt hij Suzanne van Baerle (Sterre) die
hem in 1637 reeds ontviel, vier zonen nalatend, (een waarvan de later wereldberoemde Christiaan) en een pasgeboren dochtertje. Na den dood van Sterre
begint hij den aanleg van zijn buitenplaats „Hofwijck" onder Voorburg,
waar hij zich gedurig uit de beslommeringen van het hofleven terugtrok.
In 't belang van „de arme Scheveninger Slaven" en ter verfraaiing van zijn
geliefd 's-Gravenhage had Huygens reeds in 1653 een uitvoerig ontwerp
opgesteld voor een steenweg naar Scheveningen. Hij betoogde hierin o. a.,
dat de eer en het aanzien van een voorname stad „schoone en heerlijke
toegangswegen" eischte. Aan zijn onbekrompen, grootsch opgevat plan
1)
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werd uit misplaatste zuinigheid eerst geen aandacht geschonken. Tien jaar
later — Huygens vertoefde toen in Parijs, om over de teruggave van het
prinsdom Oranje te onderhandelen — kwam het denkbeeld weer ter sprake
en werd het naar Huygens' plan ten slotte uitgevoerd. In 1667 herdacht
hij de gebeurtenis in het gedicht Zeestraet. Het laatste deel van zijn leven
was niet vrij van teleurstellingen. Met den knappen, maar koelen Willem III
kon de grijze dichter niet best overweg ; onheusche bejegening van diens
zijde noopte hem zijn ontslag te vragen. Kras tot op hoogen ouderdom,
overleed hij in 1687.
ZI JN WERKEN
In 1658 gaf Huygens zijn verzamelde Nederlandsche gedichten (hij schreef
ook Fransche en Latijnsche) uit onder den titel Korenbloemen. Hij beschouwt
ze als bijwerk ; hoofdzaak bleef hem zijn betrekking. Dit is de tarwe die
hij zaait.

De Bloem verschijnt nochtans, en mengt zich onder 't koren,
Als Gasten die in 't Mael der Gasten niet en hooren.
De Bloem is noodeloos in 't koren, en nochtans,
Daer's geen weerseggen aen, sy geeft de Tarw een glans,
En staeter in en pronckt als kinderen van Heeren
Als 't Paesch-dagh is, met Blauw- en Roo satyne kleeren.
Als het voornaamste van dit dichtwerk noemen we : Batava Tempe of 't
Voorhout van 's-Gravenhage (1621), een geestige, met zedelijke opmerkingen doorvlochten beschrijving van dezen met linden beplanten wandelweg gedurende de vier jaargetijden. Het uitvoerigst is de zomer geschilderd
met zijn verdeeling in morgen, middag en avondstond. Met goedaardigen
spot beschrijft hij allerhande vrijages in den zomeravond; met warmte prijst
hij de schoonheid en het nut van de lindeboomen, tart ieder, hem in Europa
iets aan te wijzen, dat zijn Haagsch Voorhout overtreft, en eindigt dan ook
met de verzuchting
01 die eeuwigh buyten kommer

Van ontijdelick verlet
Onder 't spelen van uw' lommer
Af te leven waer geset!
0! die eewigh als gevangen
Binnen dese paelen laegh!
Wat veranderlick verlangen
Voerden hem uyt uwen Haegh?
Hij laat er evenwel de verzekering op volgen, dat zijn gehechtheid aan zijn
vaderstad hem niet zal weerhouden, haar te verlaten als de plicht het hem
gebiedt.
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Heb ick eens de krytte stranden
Weste waert voor u beseilt,
Heb ick eens der Zuyder-landen
Steilste spitsen af-gepeilt;
NOch die hand om eer te winnen,
Noch die voet om verder gaen,
Noch dat herte, noch die sinnen
Bieden u haer' diensten aen

Want voor iemand als hij, die zich „alley menschen medeborger" voelt,
is „alle wereld-grond" gelijk aan het vaderland. Maar, zegt hij, wanneer het
waar is, dat er ten slotte toch niets gaat boven de liefde voor het vaderland,
laat dan mijn gedachten zich richten op het vaderland bier boven : „Nijght
dan hemelwaert, mijn sinnen, Daar uw' Vader-erve leyt".
't Costelick Mal (in 1622 te Londen voltooid) is opgedragen aan Jacob
Cats, pensionaris te Dordrecht, lien hij in het gedicht ook nu en dan aanspreekt. Het is een hekeldicht op het overtollig sieraad in de kleeding en
getuigt van een groote belezenheid in den bijbel, de Grieksche en Latijnsche
schrijvers, kerkvaders en schrijvers uit het Renaissance-tijdperk (Gregorius,
Augustinus, Chrysostomus, Pico van Mirandola, Erasmus, enz. enz.).
Het begint met een geestige, sarkastische bespotting van de onderdeelen
der toenmalige kostuums bij mannen en vrouwen
Een overlinte voet, spijt Doffers ruyge pooten;
Een steile stelten-hiel, spijt Satyrs spitse kooten,
Een swaeyende Kappoot, meer hinderlick dan nut,
Meer vlagge dan verdeck, meer ballast dan beschut.
Wat zou Adam zeggen, als hij zoo'n gedrocht op zich zag afkomen. Hij
zou er geen naam voor weten en weifelen of hij een mensch of een dier voor
zich had. En Eva zou even ontzet staan, als zij een vrouw voor zich zag :
Een overmeelden top, spijt molenaren kruyn,
Een dubbel backhuys vel, spijt spijtigen ajuin,
Twee sinnelycke meer dan sienelicke brauwen,
Een uyt-gewortelt paer, enz.
En toch is zij de oorzaak van deze dwaasheden. Zij heeft gezondigd, haar
zonde werd gevolgd door schaamte en schaamte deed haar 't eerst bedeksel
vinden. Hierover te klagen helpt niet; het is nu eenmaal zoo.
Die 't lecke schip beschreidt, zeilt daarom niet te dichter;
Die onder 't pack versucht, draeght daerom niet te lichter.
Leent schouders, al dat leeft, elck lijde voor sijn deel;
Noyt sagh ick seer in sucht, noyt wond in traenen heel.
1)
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Maar, zegt de dichter, daarom mag ik toch wel broederlijk beklagen degenen die te veel dragen en ik mag ze toch ook wel uitlachen? 't Is een
dergelijk geval als krankzinnigheid; de menschen zijn te beklagen, maar men
kan niet laten, soms om hun hoogmoed of om hun schrikbeelden te lachen.
Hoe dikwijls ontmoet ik niet vrouwen, die bijna bezwijken onder alles wat
ze moeten torsen, en laat ik niet te veel denken wat die kleeren allemaal
moeten verbergen ! Zonder kleeren gaat het niet, maar Holland, vroeger
beroemd om zijn „slechte deftigheid", is nu niet meer tevreden, als de zijden
en wollen gewaden niet de kleuren vertoonen van den regenboog.
„Wy sperren 't oogh omhoogh,

't Verheugelicke licht van 's hemels Water-boogh
Bekittelt onsen lust. Sou daer het rood staen blaeken
In 't geel, in 't blaeuw, in 't groen; en in ons mantel-laeken
In onse rocken min? Neen, mensche, lijdt het niet.
En bleef het maar bij de kleeren, maar daarna krijgt de huid een beurt,
en gaat de verfraaiingszucht over tot het lichaam (blanketsel, valsche tanden,
valsche vlechten). En dan in een wagen, door vier paarden getrokken, naar
de kerk.
„Die Pop is opgetoyt; wie salse nu geleyen?
Vier hengsten na de Kerck. Wat salse daer doen? Schreyen.
Wat lett haer"? 't Sonden-pack".
En nu gaat de spot over in verontwaardiging en met deernis denkt hij
aan de armen, die zooveel missen. Hoe durft men wagen, zoo opgepronkt,
tot God te bidden ! Het is immers beter, dat armen er van gekleed worden
dan dat het komt aan inhalige erfgenamen, die verlangen naar uw dood,
En achter uw gordijn een vroolick oogh verbergen,
Daer 't ander over u weemoedigh hanght en druypt
En met een' scheeven zwier uw kisten overluypt.
Daarom:
Schudt pack en ballast uyt, ghy die op 't vliegen staet,
Geeft dat onhoubaer is, gaert schatten daer ghy gaet
En spreeckt dan opwaert aen met ongeveinsde voncken:
Kroon, Heer, Dijn eigen werk; schenk, Heer, ick heb geschoncken.
De dichter gaat nu verder in den schertsenden toon. Al die dwaasheid
zou nog te dulden zijn, als men zich aan eene mode hield ; maar 't is altijd
wat anders :
't Schijnt ons de maen-loop leidt, of (sal ick 't naerder raecken)
't Schijnt ons het maenlicht terght, en ons versnippert laken
Met sijn' verscheppingen gelijck verscheppen doet.
Als Seneca leefde, die wijsheid noemde, altijd hetzelfde te willen en niet
te willen, zou hij dan niet zeggen:
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Wat gaet het raderwerck van binnen uyt de koten
Daer buytenop de hand .) zoo wispel-uerigh wijst,
Wat poelen moeten 't sijn, daer sulck' een schuym af rijst.

Toch vindt de modewisseling haar verdediging. Een vorstin moet zich
in kleeding toch onderscheiden van een staatsiejuffer, een staatsiejuffer van
een juffer-sloor, deze van een burgerdeern, en de burgerdeern weer van de
meid uit het yolk. De gewoonte wil het nu eenmaal zoo : Standen en ambten
moeten in verschil van kleeding hun uitdrukking vinden. Maar dit zal den
dichter niet verleiden, zich aan den schijn te vergapen. Wie met wijs inzicht
en begrip de wereld aanziet
Hoe scheidt hij wijsselick met verr' verscheiden naemen
't Lichtveerdigh poppen-fraey van 't staetelick betaemen,
Hoe stelt by over 't suer van syn' genegentheit
Een altijd even-streecks bewogen stadigheiti

Deze onwrikbare bestendigheid roept de dichter ten slotte aan als zijn
gids door het leven.
Blindt my 't begeerigh oogh in 's werelts vodden-kas,
Geleidt my drooge-voets door prachten modderplas,
Daer d'eew af over loopt...
Dan zal zijn ziel, vrij van „slijkerig beslommer", zich haar eigen onontbeerlijk gewaad gereed maken, waarin ze onbevreesd de groote reis aanvaarden kan, n.l.
„hoop wiecken, scheidenslust, sond grouwel, wereldhaet".
Dan volgt Zedeprenten (1623), een zeventien-tal karakterbeelden uit ver-

-

schillende standen, veelal hekelend, b.v. een koning, een bedelaar, een rijke
vrijster, een onwetend medicijn, een algemeen poeet, een matroos enz.,
waarin de dichter met zich zelf wedijvert in spitsvondigheid en de ongewoonste beelden elkaar verdringen. Een enkele maal voert hij zijn persoon
sprekend in, b.v. in Een Boer, waar hij het paar Jan Govertse en zijn Trijn
in dialekt op vermakelijke manier den draak laat steken met den opschik,
het kostelicke mal, van de Haagsche beau monde. Overigens is overal de
opzet de zelfde, b.v.
Een gemeen soldaet.
Hij is een ijs're sport in 't heck van 't Vaderland;
Een prediker op 't mes : een Raedsheer met de hand;
Een roover met verlof; een ongelaekt ontschaecker;
Een vreeslick Ambachtsman, een Wees- en Weduw-maecker;
Een eigenaar van al dat 's vijants eigen is;
Een Landman die met vreugd van vre te dreigen is.
Een duyve binnenskoys, een Duyvel buyten band;
Een vlegel op den Boer; een Zeissem op sijn land enz.

1) Wijzer.
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Uit den zelfden tijd zijn de Stedestemmen, een verzameling van tienregelige
gedichtjes, waarin de achttien steden. van Holland zich zelve kenschetsen.
In 1627 begon hij met Dagh-werck, opgedragen aan Sterre en gestaakt bij
haar dood (1638). De dichter gunt ons bier een bilk in zijn intiemste gedachten, door mee te deelen, hoe hij zijn dag besteedt. Hij vertelt ons, hoe
na het opstaan zijn eerste werk is den dag te heiligen door gebed.
Een van beider nucht're monden
Sal de schuld van beider sonden
Voeren voor 't genadigh recht,
Daer geen' boerentongh te slecht,
Daer geen dubbel hert te dicht is,
Daer het saligh tegen-wicht is
Onser schael die altijd helt.
God met God tevre'en gestelt.

In dit gebed smeekt hij God ook, dat bij de bedienaren van het Woord
moge zegenen met eendracht, terwijl zij zich alleen bekommeren over hun
beroep; hij bidt voor Frederik Hendrik, dat die „staegh mag gedijen in sijn
vriendelijk gesagh, bij liefde des yolks en nijd des vijands"; maar ook, recht
humaan Christen die hij is, voor alle gevangenen, zieken en armen, wien het
leven een last is. We zien hem in dit gedicht als een braaf echtgenoot, die
aan zijn Sterre door de innigste eensgezindheid verknocht was, als een
degelijk ambtenaar, die veel onaangenaams heeft leeren verkroppen, maar
ook als een hartstochtelijk onderzoeker, die groote belangstelling en bewondering had voor de natuur; op eenzame wandelingen zonder Sterre
trekt allerlei in de natuur zijn aandacht, het kleine zoowel als het groote,
het zand, zoowel als de sterren, en hij overpeinst wat hij gezien heeft. We
hooren hoe Suzanne hem en hij haar steunde in moeilijke oogenblikken, als
goede echtgenooten. Staat bij zijn thuiskomen Suzanne's gezicht droevig,
„als een ster in een regenwolk of als de zon in morgenstondsche dampen",
dan zal hij zich daarnaar voegen, de oorzaak onderzoeken en het halve, ja
heele leed op zich laden; maar blijkt, dat er geen voldoende reden tot droefheid is, dan zal hij haar op vriendelijke wijs de les leven, met de fiere herinnering aan de mannelijke lijdzaamheid van het voorgeslacht.
Maer bevind ick 't pack soo tilbaer,
Dat het, soo 't mijn' Sterres wil waer,
By haer eigen Redens macht
Of vermijdt waer of verkracbt :
'k Sal het leed een' leer ontleenen
En bespreken 't haestigh steenen
Met een minnelijck verwijt;
En verwijten u den tijd
Doe noch ghy noch ick en waren,
Doe bet Vaderland in 't baeren
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Van de Vrijheit lagh en kreet:
Doe men zich de schand verweet
Van een onverhoedsche suchten,
Van een traen gevloeyt in 't vluchten,
Van een suer gesicht in 't vier,
Aen de pley, in 't smooren schier,
Doe men, trots de beter' eewen,
Sagh in-mans-gekleedde Leewen,
Vrouwen vond als heele mans,
En in allen weerspoed kans.
Sulker stammen sijn wij spruyten
Sal ick seggen, en besluyten:
Sou soo wel geboren tack
Buygen onder 't minste pack?
Staet mijn' sterre niet in 't hooge,
Siet haer onbetimmerd Ooge
Over heen de welvaert niet,
Wafter wolcken van verdriet
Bij der kimrne rijsen mochten?
0, God suyvere de locht en
Weere 't weer van ongenae;
Maer, om 't ongewiss hier-nae,
Laet ons sucht en traen-sucht spaeren
Tegen meer gewelds van baeren
(Lange leg het wegh en wij t)
Dat men redelick bekrijt!
Staen uw' Sterren, Sterr, als Sterren
Die haer cogh in punten sperren
En betintelen schoon weer;
Huyden eerst, en morgen weer;
D'eerste locht van ongenucht en
Sal men in mijn oogh niet luchten:
Sondelooze vreughd om vreughd,
Kind en Moeder van de Deughd,
Sal ick wisselen en ruylen:
Uyt den wegh ontijdigh pruylen
't Leven is te korten span.
De waarheid van den laatsten regel heeft Huygens maar al te goed gevoeld, toen de brave vrouw en moeder van hem werd weggerukt. Aandoenlijk is het slot van het gedicht, waar hij herdenkt, wat Sterre al voor hem
geweest is, roerend het sonnet, Op de dood van Sterre.) een kreet van verlangen om samen te zijn.
Een geruimen tijd zweeg nu de dichter. Om afleiding te zoeken liet hij
) N. B. III (Zeven Eeuwen I).
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in 1650 onder bijstand van den beroemden Jacob van Campen, door den
architekt Post een buitenplaats bouwen onder Voorburg, waar hij zich op
't einde van de week zou terugtrekken uit het woelig hofleven. Hij •noemde
ze „Hof-wijck" en beschreef ze in een van zijn belangrijkste gedichten :
Hofivick, (1651), dat in pittigheid echter moet onderdoen voor Costelick Mal.
Er zit minder gang in dan in het hekeldicht van zijn jeugd. Het in bizonderheden afdalende verhaal van zijn boomaanplanting wisselt hij of met allerlei
zedekundige beschouwingen en de kostelijkste tafereeltjes uit het yolksleven, waarin hij zichzelf humoristisch prijs geeft aan de critische opmerkingen van voorbijvarende schippers en reizigers, of het lagere leven realistisch afbeeldt op zijn humane, leuke manier, b.v. de boerenvrijage van Kees
en Trijn. Waar hij den zedemeester speelde, was hij toch altijd doordrongen
van eigen onvolkomenheid :
Ick maeck den wijsen Mann, den Doctor en den Leeraer,
Oud School-kind, maer, och Heer, in 't voorste van mijn leer-jaer.

Hooghartig was hij allerminst, en trotsch op zijn aanzienlijke betrekking
ook niet, zooals blijkt uit de ontboezeming volgend op de benijdende woorden van den schipper :
0 schippertje, goed knecht,
Waert ghij tot in den grond van alles onderrecht,
Saeght ghy tot in den Milt van die ghy wilt benijden;
Verstondt ghy neffens my 't gepeperde verblijden,
Het gallige vermaeck van die daer staet en siet,
En hoort u sorgeloos staen fluyten langhs de Vliet,
En wist ghy hoe dat hert, in 't midden van sijn Roosen,
Sijn' kommeren veeltijds niet weet waer langhs te loozen,
En wist ghy hoe hem 't haer te bergen komt te staen,
Die wel op Hofwijck is, en naer den Haegh moet gaen,
Den Haegh, die doornen Haegh, daar Eer en Deughd en Reden
Veel tij den wert betaelt met vuyl' ondanckbaerheden;
Daer weldoen wert beloont met laster of geweld;
Daer 't uyterste gepoogh der Vromen werd gestelt
Den boosen tot een' schimp; daer 't niet en is te passen,
Men sie sick langhs of dwers door spijt of nijt bebassen:
Daer selfs de Vrede-min misduydt werdt voor misdaed;
Ick meen ghy soudt syn lot verfoeyen voor uw' staet,
En kruypen in uw luyck, en leeren beter wenschen,
En oordeelen 't gheluck van uws ghelycke menschen
Benijdelicker veel dan dat te Stewaert blinckt,
En achter de gordijn van 't aensien hinckt of stinckt.
Onder de Mengeling vinden we het beroemde Scheepspraet (1625), die

eenige allegoric op het aanvaarden van het Stadhouderschap door Frederik
Hendrik, „mooi Heintje", en ook het innige Op mfr'nen Geboort-dagh, de ge-
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moedsuitstorting van iemand die, beu van het aardsche gewoel, verlangt
naar een zalig sterven. Een aanzienlijk gedeelte der Korenbloemen wordt
ingenomen door de honderden Sneldichten, epigrammen op alles en nog
wat. In onzen tijd werd nog uit handschrift het autobiografisch gedicht
Cluyswerck uitgegeven, dat hij schreef in 1683, op zijn 86ste jaar. Hoewel
hoveling heeft Constantijn nooit, zooals zijn vriend P. Czn. Hooft, hoofsche,
galante verzen gedicht. Hij beschouwde zoo iets als „welluidende nietigheden", want hij was meer een vroom protestant dan een minnaar van het
schoone. Een groot dichter is hij nooit geworden. Met onwrikbare vastheid
stuurde hij zijn leven naar het einddoel, dat hem als Christen steeds voorzweefde, in die stoische geesteshouding, welke hij reeds als jonkman veroverd had : „de altijd evenstreeks bewogen stadigheid". Op het zedelijke
vooral richtte zich zijn belangstelling. Voor het slavig lot van de „minder
menschelickheid" had hij een open oog; warm klopte zijn hart voor minder
bedeelden. Geestverwant van Cats streefde hij in de poezie naar de ver eeniging van het nuttige met het aangename en gaf voortdurend zijn humane
critiek op menschen en toestanden. Maar hij deed dit veel vroolijker en in
een geestigen, pikanten vorm : Ongemeene woorden, nieuwe, vernuftiggevormde beelden, zinnen, zoo kernachtig mogelijk. Want hij was „onsoenelick gebeten tegen 't lamme laffe lijm van den dagelicksen Rijm"
en onderscheidde als vier opvolgende trappen: spreken, zeggen, rijmen en
dichten, waarbij hij onder dichten verstond het bondig, op ongemeene,
beeldsprakige wijze uitdrukken der gedachten. Het andere noemde hij spottend melk in manden. Geen dichtwerk dan ook in de 17de eeuw, dat rijker
is dan het zijne aan kernige zinspreuken. Een nadeel is, dat zijn zucht
tot het niet-alledaagsche hem nog al eens verleidt tot een vermoeiende
gezochtheid, zooals ook het geval was met zijn voorbeelden, den Italiaan
Marini en den Engelschman John Donne. De inhoud van zijn poezie is voor
een groot deel auto-biografisch. Niemand die de zelf-ontleding welke met
de Renaissance in zwang was gekomen verder heeft doorgevoerd dan Constantijn. In vele van zijn werken geeft hij verslag van eigen doen en denken.
Maar ook is hij een scherp en tevens gemoedelijk, humoristisch waarnemer
van zijn omgeving. Vandaar de onvergankelijke beschrijvingen van yolksleven, o. a. in Batava Tempe, Hofwick, de klucht Trintje Cornelis en de Sneldichten, beschrijvingen waaruit blijkt dat Huygens, hoezeer hij dagelijks
omgang had met de grooten, het lagere yolk van boeren en schippers heeft
begrepen en liefgehad.

DIRK RAFAFLSZ. CAMPHUYSEN 1586 1627
-

Gorkumer van geboorte, zoon van een chirurgijn van adellijk geslacht,
werd hij oorspronkelijk voor de schilderkunst opgeleid, maar ging later in
1
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Leiden onder Arminius studeeren en werd predikant te Vleuten (1617—
1619). Hier had hij een grooten toeloop van de Utrechtsche Remonstranten,
die van hun predikant beroofd waren. Door de synode ontslagen, omdat
hij weigerde, de Acte van Stilstand te teekenen, moest hij als ketter met
zijn gezin vluchten. In dezen tijd maakte hij kennis met de Rijnsburgsche
Collegianten, aan wie hij zich verwant voelde. Achtereenvolgens hield hij
zich op te Amsterdam, in Oost-Friesland en op Ameland, tot de arme zwerveling eindelijk een toevlucht vond in Dokkum, waar hij in 1627 als de
martelaar van een moedig gehandhaafde overtuiging overleed.
In zijn Stichtelike Rfr .men „om te lezen of te singen" (Hoorn 1624), weerklank van eigen levenservaring, toont hij zich een zachtmoedig, gevoelig
mensch, een opgewekt en blijmoedig Christen, die met vrome gelatenheid
harde beproevingen dragen kon niet alleen, maar zich boven aardsche bekommeringen wist te verheffen tot een hooge zielerust. Vergelijk o. a. „Toeverlaet der _Rechtveerdigen, Christelicke Gelatenheldt en Niet nieuws onder de
Zonne met deze regels :
Soo langh menschen menschen zijn,
Sald'er pijn
Ramp, gevaer en onlust wezen.
Soeck op Aerd geen Paradijs,
Zijt ghij wijs,
Leeg uw hert van hoop' en vreese.

In zijn afkeer van pralende renaissance-kunst (zie Wel Amens wet) vertegenwoordigt Camphuysen een nationale richting in onze literatuur. Onder
de gemoedelijke vromen in den lande vond zijn poezie duizenden lezers, tot
wier hart Vondel, Hooft en Huygens niet konden spreken. Zijn Mayschen
Morgenstond en het zevenregelig versje Daer moet veel strds gestreden zijn 1)
werden beroemd. Trouwens, geen stichtelijke zangen hebben een populariteit genoten als de zijne, want tot 1750 verschenen niet minder dan vijftig
drukken. Hun verdienste is, dat ze niet alleen aangenaam vloeien, maar ook
„zin en zenuw" hebben en den eenvoudigen lezer niet afschrikken door
renaissancemotieven, wat wel het geval moet geweest zijn met de tegenwoordig zeer gewaardeerde poezie van Jacob Revius.

JACOB REVIUS 1586 1658
Reefsen was sinds 1614 predikant in zijn geboortestad Deventer. Als vurig
Contra-remonstrant, dus tegenvoeter van Camphuysen, neemt hij deel aan
de vervolging van andersdenkenden. Liefde voor zijn land, liefde voor zijn
Calvinistisch geloof zijn de meest sprekende trekken van dezen stoeren,
onstuimigen strijder, die in krachtige verzen, herinnerend aan de Geuze-

1)

de meeste der aangehaalde gedichten in N. B. III (Z. E. I).
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liedekens, God bids om de vernietiging van den Spaanschen vijand en juicht
of spot als hij verslagen is. Vgl. Dank-liet over de verlossinge der Stad Bergen op
Soom, Gebedt van de belegeringe van 's Hertogenbos, Postiljon uitgesonden om Graef
Jan to soecken
Zijn klassieke vorming blijkt uit zijn gespierde sonnetten,
die wat beeld, rythme en taalkracht aangaat, niet onderdoen voor die van
Hooft en Vondel. Het zonde-besef van den Calvinist is in klein bestek
misschien nooit schooner uitgedrukt dan in het prachtige sonnet 111 droech
onse smerten 1). In zijn verzen is de vaart en het driftige jagen van den hartstocht. Typisch zijn z'n herhalingen, de herhalingen van iemand die met klem
en vuur spreekt (vgl. o. a. Gebed). Treffend is soms zijn climax, uitvloeiend
in kalme rust. (14 droech onse smerten ; Onweder). In 1630 gaf hij zijn verzen
uit in den bundel Overlrelsche Sangen en Dichten.
1) Zie N. B. III (Z. E. I).

ZEVENTIENDE EEUW. TWEEDE HELFT
ALGEME ENE TOESTAND

I

N de tweede helft van de 17de eeuw, wanneer onze Republiek nog in

welvaart wint en zelfs, na den vrede van Breda (1667), haar hoogtepunt
van politieke macht bereikt, gaat onze letterkunde en de kunst in het
algemeen zich weldra snel bewegen langs een dalende lijn. Vondel staat nog
twintig jaar na den vrede van Munster in ongeschokte grootheid, maar in
plaats van evenknieen als Hooft ziet hij om zich heen een schare van minder
begaafden, die door schreeuwerige romantiek, door balletten en spelen met
kunst- en vliegwerk of door zielloos slaafsche nabootsing van de Fransche
klassieken hun gemis aan genie trachten te vergoeden.
Nooit stond onze kunst in heerlijker bloei dan omstreeks 1650-60, toen
Rembrand zijn schoonste werken schilderde, Van Kampen het stadhuis
bouwde en Vondel den Lucifer voltooide ; maar geen nieuw geslacht van
even geniale kunstenaren gaf belofte voor een even roemvolle toekomst.
Een periode van karakterloosheid was op til. In taal, zeden en manieren ging
men zich weldra richten naar Frankrijk, zonder te beseffen dat dit land het
groote gevaar was voor onze Hollandsche macht en vrijheid; ender het
derde geslacht, juist in den zelfden tijd dat we voortdurend met Frankrijk
oorlog voerden, werd de verfransching een voldongen feit.
Wij zijn verraders van ons zelven, wij vergeten
Ons zelf, maar hebben 't liefst aan anderen verweten.
De Fransche weerhaen kraaide ons lang zijn wetten toe.
Toen ketelde ons zijn stem, nu krimpt men voor de roe,
zegt Antonides van der Goes in een rijmbrief aan zijn vriend Joachim
Oudaen, over den Oorspronk van 's Lands ongevallen, de ramp van het jaar
1672; en verder :
Hoe? zien wij nog met vreugd de laffe geilheit aan
Die ons vervoert, en komt den Staat zoo Bier te staan.
De vlam dreigt ons, en wij verspreiden zelfs de vonken.
Zoo wort uit gouden kop 't vergift met smaak gedronken.
De wisseling van zoo veel dragten en gewaat,
De zotte mommerij van treden en gelaat,
En dat verwijft gebaar, waar na w'ons lichaam dringen,
Op hun gebod, zoo vreemt en vol veranderingen,
Zijn zooveel vonden, lang tot ons verderf gezocht.
Dus hebben wij ons zelf de stroppen opgekocht.
En hij besluit :

Verjaagt den vijant, maar verjaagt eerst zijne zeden;
Men koopt den Franschen zwier te duur voor lijf en goet.
Nu wascht de smetten of in 's vijants dartel bloetl
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Dit was de vinger op de wond Karakterloosheid! — Navolging was er
geweest ook in onzen besten tijd; er was veel vertaald, uit het Latijn, het
Fransch, het Spaansch, maar bier had de kunst niet onder geleden. Integendeel: het vreemde voorbeeld had bezielend en prikkelend gewerkt : De
Warenar werd een Amsterdamsch blijspel, al was het origineel een Latijnsch,
om een voorbeeld te noemen uit vele.
In 1641 vertaalde Johan van Heemskerk den Cid, in 1647 Johan de Wit
den Horace van Corneille. Zij hebben niet geweten, dat zij met deze hulde
aan het Fransche genie een periode inluidden van bijna bezeten navolgingszucht. De makelaar van de Fransche beschaving was het genootschap Nil
Volentibus Arduum (1669).
Het spreekt van zelf, dat de stroom van Fransche Refugies, die in 1685
(juist 100 jaar na de Zuidnederlandsche invasie) ons land binnen kwam, een
groot aandeel heeft gehad aan het veld winnen van Fransche taal en zeden.
Niet alleen bevorderden zij onze industrie, maar ook droegen ze bij tot het
geestelijk leven, o. a. door het oprichten van Fransche tijdschriften, waaronder de Nouvelles de la Republique des Lettres van den Rotterdamschen
Hugenootschen hoogleeraar Pierre Bayle 1) en de Bibliotheque Universelle van
den Amsterdamschen professor Jean le Clerc de voornaamste waren.
Onder het tweede geslacht van dichters is er echter nog weinig van Franschen invloed te bespeuren. Zij blijven nog trouw aan het klassieke Nederlandsch van Hooft en Vondel. Het zijn Jeremias de Decker, gedeeltelijk
ook Jan Vos, Joachim Oudaen, Willem Sluyter, en Heiman Dullaert, ofschoon deze wat jonger is en op de grens staat van het 2de en 3de geslacht.

JEREMIAS DE DECKER 1609 1666
-

Deze voortreffelijke dichter was de zoon van een Zuid-Nederlandsch
edelman, die als officier in Ostende het driejarig beleg meemaakte. Overgegaan tot de Hervorming week hij uit naar Holland; vestigde zich eerst
te Dordt, waar Jeremias geboren werd, later te Amsterdam, waar hij als
makelaar den kost verdiende. De zoon volgde hier het bedrijf van den vader.
Harden arbeid wisselde hij of met studie als eenige verpoozing. Rembrand,
met wien hij bevriend was, schilderde zijn meesterlijk portret 2). De Decker
was een bescheiden, vroom en gevoelig man, met een neiging tot zwaarmoedigheid. In zijn echt-protestantschen eenvoud en met zijn degelijke
klassieke vorming is hij afkeerig van rhetorische woordenpronk, terwijl hij
ons treft door „zijn sterk gebouwden en toch van a—z muzikaal doorvoelden, lenigen rhythmus, waaruit telkens weder een bliksemsprank van voelen
energisch-menschelijk naar voren komt schieten" (Kloos). Er is een manne1) De beroemde samensteller van de eerste Encyclopedie : Dictionnaire Historique et Critique, 1795-'97. — 2) Het berust in de Eremitage te Petrograd.
21
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lijke, sonore klank in zijn verzen die ons dikwijls door hun menschlijkheid
ontroeren. Godsdienst, vaderland en huisgezin waren zijn onderwerpen; in
zijn neiging tot bondigheid koos hij dikwijls den vorm van puntdicht en
sonnet. Roerend vooral zijn vier gedichten op het overlijden van zijn vader,
van wien hij zielsveel heeft gehouden, b.v. het gedicht Aen mjnen Broeder,
op Batavii in Oost-Indion overleden : ,,O saligh gij, die ons verdriet, Ons bittren
huys-rou niet en siet" 1) enz., en Aen mfr./len Vader, waarin hij ons zegt, hoe
hij zijn vader bewonderde en wat hij aan hem voor zijn opvoeding te
danken had :
Elck woord uw tong ontgleden
Docht mij een stale wet,
Een Godspraek elke reden;
En als ghy altemet
Uyt oud of Nieu verbond
Jet heiligs ons deed hooren,
Hoe kleefden dan mijn ooren
Aen uwen wijsen mond!
Dan sat ick opgetogen
In uwen hoogen praet;
Dan docht my in uw oogen
En degelijck gelaet
Tgelaet te sien herstelt
Der Goddelijcke Vaders
Waarvan in sijne bladers
De Geest des Heeren meld. —
Is hij haast vrouwelijk teeder-gevoelig in zijn huiselijke poezie, mannelij kkrachtig toont hij zich in de sonnetten waar hij den roem zingt van onze
zeehelden, terwijl hij scherp en heftig wordt waar hij de Roomsche Kerk
hekelt. Zijn voornaamste werk is het schoone gedicht Goede Vr/dag. Een
droeve, smartelijke toon, teeken van innige deelname aan het geval, beheerscht het van het begin tot het einde. Diepe deernis, schuldbesef en
verontwaardiging die nopen tot kastijding van zich zelf en anderen, hebben
bier in verbinding met een scherpe dichterlijke vizie en muzikalen rhythmus
een merkwaardig gedicht geschapen. Het is voor het grootste deel plastiek,
voor een ander deel van gevoel doortrokken beschouwing.
Ik hoor de spijkeren met ijsselijke slagen
Door hout en handen jagen 1)
zoo begint een der zangen : Christus gekruyst.

Met zijn puriteinsche levensopvatting strookt zijn minachting voor roem
en geringschatting van eigen deugden. Hij liet zich slechts met moeite overhalen, zijn gedichten te laten drukken. Ze verschenen in 1656 en 1659 2).
1

) N. B. III (Z. Eeuwen I). — 2) De latere uitgave van 1726 heeft veel drukfouten.

JAN vos
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JAN VOS 1620 1667
Een tegenstelling met De Decker vormt de luidruchtige, aan het publieke
leven druk deelnemende Jan Vos.
Voor tooneel en decoratie was deze glazenmaker en schilder in Amsterdam druk in de weer. Als dichter vond hij genade en zelfs gunst bij
de groote mannen. Hooft noodigde hem na zijn Aran en Titus (1641)
in den Muiderkring, op Maria Tesselschade schreef hij een niet onverdienstelijk vers ; maar hij heeft bij onmiskenbaar oorspronkelijk vernuft
dikwijls hinderlijk gemis aan fijnen smaak. Waar hij toe in staat was wont
het bovengenoemde gedicht, waarin hij Tesselschade opwekt, Huygens uit
Sluis naar Muiden te roepen:
-

Op, beroemde Tesselschaade,
Stier uw stem naar 't puik der Riddren,
Daer men door de busgranaade'
't Overstarke Sas ziet siddren;
Vrees niet dat de klank zal smooren,
Zangen dringen zelfs deur steenen,
't Oorlog zal haer ijzer' ooren
Zelver aan uw gorgel leenen;
Want de gaim zal deur de drommen,
Deur het blixemen der klingen,
Dwars deur 't rommelen der trommen,
In de tent van Huygens dringen.
Hier gaat hij het krijgsnut weegen
In de schaalen van zijn oordel.
Huigens brein is Freedrix deegen,
Schrandre doen den dappre voordel.
Zing dan, dat wij zijn gezeeten
Aan den disch der poezije
Daar het Hooft der hooftpodeten
Ons met zulke lekkernije
D'ooren staadigh komt onthaalen.
Dichtkonst kan de zinnen wetten.
Noodt hem in de Muider zaalen,
Op Apollo's oorbanketten...

JOACHIM OUDAEN 1628-1692
EN HEIMAN DULLAERT 1636-1684
Over deze beiden kunnen we niet spreken alvorens eerst iets te zeggen van
de pietistische beweging in de tweede helft der 17de eeuw. In de geschiedenis van het godsdienstig leven zien we zich telkens het feit herhalen, dat
de mensch zich binnen de banden van het heerschende dogma bekneld voelt,
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dat de Christenen aan de Kerk niet genoeg hebben voor de behoeften van
hun gemoed en daarvoor bevrediging zoeken in sectarische samenkomsten
of in eenzame afzondering, teneinde in mystieke verrukking Gods nabijheid
te gevoelen en genieten. Zoo kon in de 15de eeuw de moderne devotie een
groote vlucht nemen, zoo vond in de eerste helft van de 19de eeuw het
Revell veel aanhangers. Een voorteeken hiervan hebben we te zien in de
oplevende vroomheid van de tweede heift der zeventiende. Bij de andere
stroomingen werkten buitenlandsche invloeden mee. Ook hier. Evenals bij
het Reveil bestonden er Chiliastische verwachtingen. Vele van deze nieuwlichters waren Remonstranten, die van hun predikanten waren beroofd.
Reeds hadden zich jaren te voren in Rijnsburg de Collegianten vereenigd
onder leiding van de gebroeders Van der Kodde, met wie Camphuysen
geestelijk nauw verwant was. Later vonden vooral in Rotterdam de Collegianten veel aanhang. Oudaen en Dullaert behoorden tot hen. De groeiende belangstelling in het werk van den Duitschen mysticus Jacob BOhme,
wiens werk tusschen 1636 en '40 in het Nederlandsch werd vertaald, de
werkzaamheid van den dweper De Labadie, een Franschman uit Geneve,
die in Middelburg, later te Amsterdam een mystieke gemeente stichtte, waarvan Antoinette Bourignon de ijverigste discipel was, dat alles versterkte het
ontwakende pietisme. Jodocus van Lodesteijn, een Utrechtsch predikant en
een dichter van godsdienstige gezangen (1620-1677) maar vooral Jan
Luyken (zie verder) vertegenwoordigen in de kunst deze richting van uiterste zelfverloochening ter wille van een godsdienstig ideaal. De verzen van
Lodesteijn herinneren aan die van Camphuizen; er mee wedijveren kunnen
ze niet. In zijn bundel Uitspanningen treffen enkele ons door innigheid, b.v.
Eenzaambeid met God
Hemelsch Oogen! Wilt gij Bogen
Dat ik u kom spreken aan?
Laat dan alle schepsels vallen
Uyt mijn Hert en buyten staan.
0 Heylig eenzaam ! Met God gemeenzaam,
Altijd eenig Om te gaan.

of de Nederigen Christen dat aldus begint
Mijn Vader die mijn smerte ziet
Mijn Herte ziet, Mijn Hert gebied,
En al zijn greepen weet:
Mij dunkt, daar legt het neer
Daar legt het nedrig neer
En dwaal ik, proeft hetzelve wis
Of 't nog verheven is.
Ziet, Vader, of mijn oogen aan
Het hooge staan,' En hooge slaan?
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Siet mij gebogen gaan.
Mijn Hert, mijn kleyn begrip
Mijn oordeel is een stip.
't En komt aan 't grondelooze niet
Dat het niet door en ziet.
Als ik U mij genegen zie,
Uw wegen zie; verlegen bie
Ik u mijn dienst. En wie,
Wie ben ik worm, of maad'
(Zeg ik), die Uwen Raad,
't Geheym van Uw Gena-verbond,
Zoud peylen tot de grond?
Heb ik mij niet in billijkheid
Gewilligheyd, En stilligheyd
Ootmoedig neergeleid?
Zo nedrig als een Kind,
Zo nedrig als een Kind
Dat zig ten vollen vergenoegt
Als 't maar de Moeder mint.

Joachim Oudaen stamde uit een vrome familie. Zijn vader, Frans Oudaen,
een overtuigd Remonstrant, moest in 1619 zijn geboortestad Rotterdam
verlaten, om de vervolging te ontgaan. Hij vestigde zich als Bakker te Rijnsburg. Zijn grootvader van moederszijde was de stichter van de Rijnsburgsche Collegiantengemeente, zijn vader was er een tijd de leider van geweest.
Toen hij na zijn huwelijk in Rotterdam ging wonen, waar hij de tegelbakkerij van zijn schoonvader overnam, sloot hij zich aan bij de talrijke daar
aanwezige Collegianten. De stemmige, strenge man, een vriend van De
Decker, verloor zich echter niet in eenzijdige godsdienstige bespiegelingen.
Wetenschappelijk onderzoek hield hem voortdurend bezig. Zijn verzen —
hij schreef er heel wat, behalve een paar drama's — hebben over 't algemeen
iets stroef verstandelijks, waardoor ze niet aangenaam lezen, al is er wel hier
en daar wat moois uit op te diepen. Hij kon verzen schrijven, die „wakker
op hun voeten staan", gespierd en klankvol als die van de klassieke 17de
eeuwers, b.v. Vondel, de dichter Bien hij trachtte na te volgen en met wien
hij in correspondentie was, getuige zijn lofdicht op De Decker; een enkele
maal schetst hij heel geestig een tafereeltje, als het spelevaren, naar een
schilderij van Van Diest, getiteld Een mooi-weerje 1 of laat hij den stillen
zuiveren toon klinken van den in zich zelf gekeerden geloovige die hij was ;
b.v. dit. op Eenzaamheid
0 Eenzaamheid, die 't rein gemoed
),

Met Kracht van Godlijk voedsel voed,
1

) N. B. III, (Zeven Eeuwen I).
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Wanneer een invloed en een zegen,
Van d'Allerhoogste neergedaalt,
Een nederige ziel bestraalt,
Ontlast van 't woelige bewegen!
Wie vat Bien kostelijken schat
Der zegening die gij bevat?
Gij zijt dat zacht en lieflijk suizen
Daar God in woont, wien geen getier
Van stormwind, noch geweld van vier,
Behagen kan, om in te huizen.
Heiman Dullaert, diaken bij de Waalsche gemeente, was een stadgenoot
van Oudaen, uit een gegoede Rotterdamsche families studeerde onder Rembrands leiding de schilderkunst, en deed veel aan muziek. Hij verkeerde met
zijn vriend Oudaen in den kring van de Collegianten, leidde het leven van
een pietist en schreef een klein aantal gedichten, die na zijn dood door den
taalgeleerde David van Hoogstraten, zoon van Frans van Hoogstraten, een
van Dullaerts Rotterdamsche vrienden, zijn uitgegeven. Het zijn meest stichtelijke verzen, waaronder schoone sonnetten en enkele mengeldichten. Het
eigenaardige van Dullaert is, dat in hem de artistieke minnaar van schoonheid zich vereenigt met den pietistisch geloovige. Deugd en vroomheid gaan
bij hem boven de schoonheid, al erkent hij dat deze in staat is, „tranen,
klachten en zuchten" te veranderen in „verrukkende genuchten", want ook
de schoonheid heeft hij lief gehad en zij hem, zoodat hij ons naast erg alledaagsche dingetjes enkele verzen heeft gegeven die ons pakken door een
bizonder geluid. Zoo b.v. verscheidene Christus-sonnetten, de prachtige
uitbreiding van den 80sten psalm, den 103den psalm, den lof op Gods heerlijkheid, met o. a. dit couplet :
Uw oppervorstelijke hand
Wrong cedren, die de winden beuken,
Gelijk een groenen tulleband
Om Libans hooge kruin, vol kreuken.
Gij druipt op hun onsterflijk loof
Met verschen dauw en geeft hun fierte
Bij beurt den winden tot een roof:
En voor het ligtste pluimgedierte
Hebt gij, tot een bewijs van uw zorgvuldigheit,
In 't lommer van hun loof de nestjes toebereit.
Het gebedt ones Heeren (Uw Naam worde geheiligt) dat op een plaats zelfs
doet denken aan Verlaine's 0 mon lieu, vows m'avez blesse d'amour, met zijn
telkens herhaalde smeeking tot God om te ontzondigen, ons hart, ons gezicht, onzen mond, ons gehoor, onze hand en onzen voet.
Ontzondig ons gezicht, dat al te licht ontvonkte,
Zoo ras een sterflijk beeld door dartle oogen lonkte.

WILLEM SLUYTER
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Kenmerkend voor de sfeer waarin Dullaert leefde is ook de vertaling van
Bailaam en Josafat (den oud-Griekschen roman die in Christelijken vorm
het leven van Boeddha beschreef) door zijn vriend Frans van Hoogstraten.
Dullaert maakte een gedicht op dit boek, waarin hij opwekt, de aardsche
lusten te verachten en de ziel te openen voor God, opdat zij later haar
bruigom Christus in den hemel mag ontmoeten
Ai kom dan derwaarts, kom, ai kom,
Geen dag, geen oogenblik te draalen,
Daar zulk een loopprijs valt te haalen!

WILLEM SLUYTER 1627-1673
Predikant te Eybergen in den Gelderschen Achterhoek staat hij geheel
buiten het gewoel van zijn veelbewogen tijd. Slechts in een van zijn tallooze
verzen hooren we er een weergalm van, n.l. in Bede-tang voor once Krfgrmachten.
Wij steken in uw Name
De vaendels op, o God!
En bidden u al t'same
Laet ons niet zijn bespot;
Maer laetse schaemroot worden
Die trouw'loos sonder reen,
Uyt hoogmoed zich omgorden
Om ons op 't hooft te treen.

dat hij gemaakt heeft, toen hij in 1672 voor den vijand naar Amsterdam
moest vluchten. In stichtelijke verzen, gedicht voor de adellijke families en
de boeren in zijn omgeving, heeft hij zich met het oog op de stof gehouden
aan de „eenvoudigste en gemeensaemste maniere van spreken". Ze vertoonen geen spoor van artistieke verfijning en blijven laag bij den grond;
niet zelden zijn ze slecht gebouwd en stamelen ze meer dan ze zingen, maar
soms hebben ze dezelfde eenvoud en innigheid, datzelfde ongezocht-poetische waarom we de geestelijke liederen der middeleeuwen zoo mooi vinden.
Hoewel hij vijandig stond tegenover het Katholicisme, herinnert aan den
middeleeuwschen geest ook zijn Maria-veneering, waaraan hij uitdrukking
gaf in een groot gedicht Lof der Heilige Maagd Maria, en zijn neiging tot
stilte en eenzaamheid.
Begeert ge vreed' en rust ? Waer soek je?
S' is in een hoekje met een boekje.
Soekt bier en daer, en waer gy wilt,
Sy is te vinden in de stilt'.
Wat is 't dat yemand 's werelds spel lust?
Daer al de wel-lust is een quel-lust;
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De wel-stant wel-zand; al haer goed
Gaend' op en of als ebb' en vloed;
Daer d'aller grootste prael haer quael heeft;
De scherts veel smerts tot haer onthael heeft;
De eer haer seer, beval syn val;
Het soet sijn roet, ja al sijn gal!
Dit is uit Buitenleven, een uitvoerig gedicht waarin hij de beschrijving van

zijn levenswijs afwisselt met stichtelijke opmerkingen. Een mooi gedicht is
Op het gesangvan de Nachtegael, dat voorkomt in den bundel Some, en Winterleven. Het doet denken aan de poezie van Gezelle.
ANTONIDES VAN DER GOES 1647-1684
Geen dichter van het derde geslacht heeft in zijn tijd grooter naam gemaakt dan Antonides van der Goes. Een treurspel Trail of overrompelt Sina,
op zijn zeventiende jaar geschreven, en twee gedichten op den zegetocht
naar Chattam, geheel in Vondels stijl, hadden den ouden man voor hem ingenomen. Hij bewees hem vriendelijke belangstelling en noemde hem zijn
zoon in de kunst. Met een groot gedicht in vier zangen, de IJstroom (1671),
zette hij de kroon op zijn werk. De vier en twintig-jarige was op eens beroemd. Toen Antonides de IJstroom, het grootste lofdicht op Amsterdam,
voltooide, was die stad gestegen tot verbijsterende weelde en koesterde het
zich in een vrede, dien de vloot van de Republiek kort te voren aan Engeland
had afgedwongen door den vermaarden aanval op Londen. Stellen wij ons nu
den dichter voor als een geestdriftigen jongeman, die den klassieken Alexandrijn beheerschte en doorkneed was in Vondels rijken stijl, zien we hem,
vervuld van den roem zijner stad die trotscher praalde dan ooit te voren, en
bedenken we daarbij dat Vondel en Hooft het voorbeeld hadden gegeven
in het toepassen van de godenmachinerie, dan kunnen we begrijpen, dat
Antonides zijn IJstroom heeft gemaakt zoo als hij is : Een beschrijving van
de groote wereldkoopstad, met haar machtige handelsgebouwen langs het I J,
haar groote koopvaardij- en oorlogsvloot, haar omgeving en haar verleden;
een beschrijving, krachtig en trotsch, maar in gezwollen barokstijl, met te
veel herhalingen, te weinig beperking, wemelend van goden tot ongenietbaar
wordens toe, doch ook doorzaaid met mooie brokken van forsche 17deeeuwsche breedheid. Kortom, een symbool van schitterenden overvloed.
Antonides zelf heeft de bezwaren tegen zijn mythologische inkleeding
trachten te weerleggen. Sommigen beweerden, dat het onchristelijk was
heidensche goden in te voeren. Oudaen had hem er over geschreven 1).
,

1 „Toen de IJstroom van Joannes Antonides was afgedrukt, werden hem (Oudaen) de bladen toegezonden, opdat hij daar zijn oordeel over geven, en dezelve met
eenigh lofgedicht vereeren zoude. Hij las het werk, prees het bijzonder, maar schreef
dat hem niet beviel al die toestel van HeidenscheGoden enGodinnen, die den groots ten zwier van dat boek uitmaken" (D . v. Hoogs traten, Oudaen' s podzy, dl. III, bl. 56).
)
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Hier tegenover stelde hij, dat het Christendom van klassieke vormen niet
het minste gevaar te duchten had, en dat ook de beeldhouwers de huizen
met „macht van beelden en goden" versierden.
Anderen hadden het tegen de onwaarschijnlijkheid en onnatuurlijkheid
van grieksche goden in een Amsterdamsche omgeving. Hun hield hij voor,
dat een dichter juist den plicht heeft, zijn werk te „verheerlijken" door
„vindingen", en dat die vindingen de geschiktste zijn welke op den leest der
oude en befaemde dichters schoeien, „als die, van hand tot hand overgereikt
en gezuiverd, een spraek der dichtkonstenaren zijn geworden". En dan wijst
hij o. a. op Vondels Geboortklok, waarin ook een kwistig gebruik was gemaakt van nimfen en goden. Zoo liet hij dan ook in het vierde boek een
Meermin Amsterdams geschiedenis voorspellen, zoo werd in het derde boek
een godenbruiloft beschreven. De I Jstroom-god verlaat met gevolg zijn
albasten grot, van binnen met paarlemoer en edelgesteenten rijk versierd,
en trekt naar het Zeehof van Neptunus, om er deel te nemen aan de feestelijke herdenking der bruiloft van Thetis, die elk jaar opnieuw plaats heeft.
Vele zee- en riviergoden verschijnen: Indus, Ganges, Tiber, Seine, Theems
e. a.; maar bovenaan zit aan den feestdisch de Stroomgod van het IJ. Een
twist tusschen hem en den Seine-god wordt door Neptunus in het voordeel
van den eerste beslist : „Ik ken den IJ-god voor een stroom van magt en
moet; Hij toont mij grooter zucht als eenig ander vloet!" Er is rijkdom in
de schildering van het godenfeest, er is fierheid en warmte in de verdediging
van het I J tegen de aanmatiging van de Seine.
Uit het 4de boek volge hier een gloeiende lofprijzing van het IJ:
Wie twijfelt aen mijn zangh, klim op dit schip omhoog,
Dit oorlogsslot, en laet van 't steil kampanje 't oog
Uitstraelen over 't vlak, van daer de witte duinen
Zich schijnen in de lucht te heffen met hun kruinen:
Of liever daer die streek een zilver lucht verbeelt,
En al het duin een wolk, daar 't zonnevier op speelt,
Tot daer de zuiderzee 't gezichte schijnt t'ontslippen,
En in het blaeu verschiet gesmolten, weg te glippen.
Wat ziet ge op 't vloedtoneel, zoo wijt en breet verdeelt,
Opdondren, dan een Bosch van kielen? als een beelt
Van strandgevogelt, dat, gebroet in zomerdagen,
Nu eerst in eene vlucht de tocht van strand durft waegen,
En spreit zich dichter dan een regen over 't zout
Der zee, en Hint de zon, als 't zich gesloten houdt
In eene dichte zwarm, van niemant na te tellen.
Wat ziet men zeilen, wat bezaenen ginder zwellen I
Hoe groot een vloot leght daer met zijne rees gekaeit,
Wat vint men hier een macht die op haer ankers draeit
En wacht een voordewint om voort in zee te steeken.
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En dan volgt een beschrijving van het Zeemagazijn met zijn oorlogsschepen, felle monsters,
Die uit hun mond de doot en vier, en donder braeken
Wanneer de vrijheit, dier bevolen aen hun wacht,
En 't recht des Oceaans gekreukt wort en verkracht.

Antonides was afkomstig uit Goes ; vandaar zijn toenaam ; hij ging na
1672, toen Utrecht vrij was van de Franschen, daar met steun van een zijner
beschermers, Diederik Buizero, bekend als schrijver van De Bruiloft van
Kloris en Roosje, in de medicijnen studeeren, promoveerde, en kreeg daarna
den post van schrijver aan de Admiraliteit van de Maas te Rotterdam. Reeds
in 1684 overleed hij, nog maar 37 jaren oud.
JOAN LUYKEN 1649 1712
Minder klassicistisch dan Antonides was zijn stadgenoot Jan Luyken. Zijn
vader Caspar, een Duitscher, was in Amsterdam schoolmeester en behoorde
tot de Collegianten. De jonge Luyken debuteerde als schilder, evenals vroeger Bredero, en leidde, evenals deze, een vroolijk leven. Al vroeg toonde
hij grooten dichterlijken aanleg door een verzameling frissche, soms heel
dartele minnezangen, die hij in 1671 met een opdracht aan Antonides uitgaf,
onder den titel Duitsche Lier. In een woord vooraf „aan de Juffrouws" zegt
hij, dat hij zich na den vrede met de Engelschen door het voorbeeld van
Antonides verlokt voelde om even als hij den Nederlandschen wapenroem
te bezingen, „maar de achterdocht trok mij zachtkens bij de mou, en zeyde
„Wat waant gij, dwaze ! dat het sierelijker zij, Mars den bepluimden helm
op te zetten, als de schoone Venus met een geschakeerde roze-krans te
kronen? Acht gij, dat het bloed op 't gladde harnas gespat, aangenamer te
beschouwen is, als daar het op der Graatsien wangen, zoo flauwtjes door
het blanke vel Keene gloeit, niet anders, als wanneer de Zon, door het roode
kerkglas schijnende, de witte muur bepurpert?"... Laat het u genoeg zijn
de vrolijke Amstel Nimphjes een Lierdicht toe te zangen!" Zoo schreef hij
ter eere van de liefde die welige, welluidende zangen, waarin Bredero en
Starter herleefden ; verzen van blijheid en minneweelde in een hel klinkende,
malsche taal vol leven en bewegen, als Lucella ('s Uchtends als het haantje
kraayt), Verschil, een dialoog tusschen den herder Hofwijk en de herderin
Tymena, waarbij de eerste aan het meisje duidelijk maakt, wat de rechte
zoetheid van 't leven is :
-

Een menschentong kan 't niet verbeelden,
Het is een eeuwig durend vuur;
Een vuur, dat al de wereld streelden
Van ouds; het is een zoet en zuur;
Het is de schoone Min,
Onnoozle Herderin;
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en zoo vele andere, als Ruyssende Winden ; Korn, Neste windjen dat de bladerzyens
doet beven :
Wie wekt mij uit den slaap? wie roept mij uit mijn droomen,
In 't midden van de nacht? Zijt gij 't, o Zuide-wind?
Zijt gij 't die suist en ruist, door hooge Beukeboomen?
Neen, sluimerende ziel, 't is 't knaapjen dat u mint.
Het Loud heeft Ooren :
Melarcus had zijn adren vol gepepen,
En lag gestrekt in 't groene gras,
Zoo breet en lang gelijk hij was,
Bij eenen olm, met d'oogen toe genepen.
Op het schoon <ingen van Juffer Appelona Pit:bergs ; Buitenleven ; Air ; Het
wachten valt pfr'nelik ; Verrassing.
Maar Luyken zou niet de dichter blijven van de aardsche liefde. Het jaar
1674 werd een keerpunt in zijn leven. Hij maakte kennis met de pietistische
Antoinette Bourignon en de theosofische geschriften van Jacob Bohme, den
Duitschen mysticus, wiens beroemde Aurora hij later, in 1686, vertaalde.
Van dit oogenblik of vervulden zijn wereldsche verzen met hun 'outer zinnelijke bekoring hem met afschuw, hij kocht de exemplaren van zijn Duitsche Lier op, om ze to vernietigen en werd de wijsgeerige vrome, die met
de wereld heeft afgerekend, en zelfstandig, buiten de Staatskerk, zijn vrede
en zaligheid vindt. Op zijn 26ste jaar greep deze ommekeer plaats. Luyken,
werd evenals &lime een mysticus, onafhankelijk van het Calvinistische
dogma. Aan een persoonlijk God die ergens troonde ver weg van de menschenwereld, geloofde hij niet; bij de neo-platonici (Plotinus e. a.), de Middeleeuwsche mystieken en Giordano Bruno vinden we dezelfde voorstellingen „Wie den geest van God in zich hebben die hebben God. Deze zien
God en gevoelen Hem, niet in iets anders, wat Hij zelve niet is, maar Hemzelven en in zich zelve. Opstijgen tot God is dus inkeeren in zichzelf"
En bij Boehme „Gij leeft in God en God in U; zijt gij rein en heilig, zoo
ziet gij God, ziet ge de sterren, de zon en zee, ge ziet God; zelf zijn ze niet
God, maar evenals gij putten ze uit Hem hun kracht. In alle natuurgebeuren
is God; door menschelijken geest wordt hij gekend" 2). God, door Luyken
met allerlei andere namen genoemd (b.v. het eenig Een, het Eeuwig Een, het
Eeuwig Al) is voor hem de eeuwigwerkendekracht, dienietpersoonlijkergens
achter de sterren troont, maar zich openbaart in al het geschapene, en alleen
in het eigen binnenste zijn zetel heeft. In zich zelf moet men Hem zoeken.
De menschelijke ziel als al het andere van de natuur is een deeltje van God.
1) Qui spiritism Dei in se habent Deum habent. Hi Deum vident et sentiunt
non in alio, quod Ipse non est, sed Ipsum et in Ipso. Ascendere ergo ad Deum
hoc est intrare in semet ipsum. St. Victor, In Dionysius Areopagita. I, 1.
2) Casimir, W'Isbegeerte I, 227.
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Ick meenden oock, de Godheyt woonde verre,
In eenen troon hoog boven maan en sterre,
En heften menighmael mijn oogh
Met diep versuchten naer omhoogh;
Maer toen Ghy u beliefden te openbaren,
Toen sagh ick nets van boven neder varen;
Maer in den grond van mijn gemoed
Daer' wierd het lieflijck ende soet.
Daer quaemt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen
En, als een bron, myn dorstigh hart bespringen.
(Jesus en de Ziel).

Is God een Vuur, de menschelijke ziel is een vonkje van dit groote Vuur,
oorspronkelijk een zuiver vonkje, maar nu tijdelijk verduisterd door het
kwaad. Is God de Zon, zij is het Zonne-beeld in het water, maar verwrongen
door een rimpeling. Dit komt, doordat zij van God is vervreemd. Nu moet
de ziel opnieuw geboren worden door zich zelve of te sterven, evenals de
zaadkorrel te niet moet gaan, opdat de bloem uit de donkere aarde kan oprijzen naar het licht; ze moet in God zich versmelten, zooals een droppel
water, in rooden wijn geplengd, zich zelve verliest. — Even ondogmatisch
is Luyken's opvatting van de Christus-figuur. Christus is voor hem niet de
Godmenschelijke zoon van Jozef en Maria, maar Gods uitvloeiende liefdekracht, die zich in elk mensch kan openbaren. In een grout aantal bizonder
schoone gedichten heeft Luyken deze en dergelijke gedachten uitgesproken. Wij noemen de bundelsiqus en de Ziel, Voncken der Liefde Jesu,Zedelike
en Stichtelfrke Gesangen, Beschouwing der W'ereld, De 4korf des Gemoeds, Het
Leersaam Huisraad,' s Menschen Begin Midden en Einde. Luyken heeft geleefd

naar zijn beginselen. „Zijn oud en slecht gezelschap verlaatende voegde hij
zich bij de vroome van lien tijd, en sloeg de weg van verloochening met
groote getrouwheid in, kloekmoedig afstervende al wat de natuur lief was,
dezelve niet gevende, als dat hij niet ontbeeren konde, nauwelijks bloot
nooddruft neemende van spijs, drank, slaap, kleeding, enz., hoewel hij 't
zelve rijkelijk konde winnen om dus zijn Heer en Meesters voetstappen op
't beste na te volgen" 2). Behalve door zijn poezie is hij beroemd geworden
door fijngevoelig etswerk. Ook zijn zoon Casper die als laatst overgeblevene
van zijn vijf kinderen voor hem stierf (zie het mooie vers : Op het overlfrden
van Casparus Luiken) was een bekwaam etser.

VAN BROEKHUIZEN, ROTGANS, WELLEKENS
Naast Antonides en Luyken verdienen nog drie dichters uit het laatst der
17de eeuw een korte vermelding, n.l. Joan van Broekhuizen, Lucas Rotgans
en Jan Baptista Wellekens.
1
Zie N. B. III (Zeven Eeuwen I). — 2) Levensbericht van 1712.
)
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Joan van Broekhuizen (1649-1707), uit een Utrechtsch geslacht geboren
te Amsterdam, diende als vaandrig in het leger van stadhouder Willem III
en zwierf als zoodanig veel buitenslands, ook ter zee, in West-Indie, op de
vloot van De Ruyter. Hij was eigenlijk in de eerste plaats klassiek filoloog;
schreef vele Latijnsche verzen, stond in vriendschappelijke betrekking tot
de bekendste klassieke professoren van ons land en bezorgde critische uitgaven van Sannazaro's Eclogae en de elegieen van Propertius en Tibullus.
Vooral Propertius trok hem aan ; voor dezen grooten minnedichter had hij
dezelfde liefde als Gothe, die in zijn dagboek 28 Nov. 1798 schreef: Properz'
Elegieen,... zum groszten Teile wieder gelesen, haben eine Erschutterung
in meiner Natur hervorgebracht wie es Werke dieser Art zu thun pflegen,
eine Lust, etwas „Aehnliches hervor zu bringen". Jets dergelijks moet Van
Broekhuizen gevoeld hebben. Zijn smartelijk eindende liefde heeft hij in
schoone verzen willen uitbeelden, maar de teederheid, de hartstocht en de
fantazie der groote Latijnen bezat hij niet.
Van de Nederlandsche dichters eerde hij Vondel, Bien hij noemde „den
ontzachelijken leeuw die alles voor zich deed zwichten"; maar boven Vondel
stelde hij Hooft, wat aan zijn weinige Nederlandsche gedichten maar al te
zeer is te merken. Zijn herderszangen en liefdesverzen zijn zangerig, als die
van Hooft, Bredero, Starter en Luyken, maar in rhythme en woordenkeus
herinneren ze te dikwijls aan de Granida en de liefdeslyriek van zijn schitterend voorbeeld. Zijn aangebedene, een Amsterdamsche schoone, Charlotte
Lochon, die zelf ook verzen schreef en door den dichter als Zwaantje wordt
toegesproken, heeft zich in 1678 van hem afgewend en haar hand aan een
ander geschonken In enkele weinige verzen van 1676 en '77 lezen we de
geschiedenis van deze liefde. Een aardig, levendig gedicht is Aen de Moezel.
De dichter bidt bier de nimfjes van dezen stroom, den Moezel te bevelen
dat hij des dichters bode zij en zijn liefdeswoorden overdrage aan den
Stichtschen Rijn en de blanke Vecht. Het draagt het onderschrift : „In Trier,
den 11 Mey, 1676". Ook in Trier schreef hij Zang, een klacht vol verlangen.
De zachte westewind, de levenwekker, heeft de lente gebracht, maar in zijn
hart is het winter.
Ik mis de zonnen, lief, van uwe kragtige oogen,
Daar gij mij nu mee doodt en dan weer 't leven gont,
Den heldren hemel van uw schoonheid en vermogen,
De lieve woordjes die daar dauwen uit uw mond:
1) Er is weinig van haar bekend. In 1676 woonde zij te Utrecht, na 5 Januari
1677 te Amsterdam. In den zomer van 1676 was zij met een andere dame en Van
Broekhuizen in het bosch van Vianen en zong toen zoo schoone liederen, dat „de
blanke Lek vergat haar stroomen, verlekkerd op den klank van haar vergoden
tang" (zie Aan de Juffers N. N., In 't Bosch van Vianen 1676, in J. v. Broekhuizens
Gedichten).
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Uw boerterijtjes en onnozele genugtjes,
Uw lokjes, en uw ernst, daar gij mij in verwart;
Uw zoete toovertaal, uw lachjes en uw zuchtjes;
De vriendschap van uw tong, de gunsten van uw hart.
Getuige zij de nagt, hoe vaak mijn klagten stuiten
Op steile rotsen en der bosschen bruin gewelf.
Vrouw Echo kent uw' naam en mijne zang van buiten:
Onnodig is mijn stem.. zij queelt uw naam van zelf.

In 1680 begint Broekhuizen's liefdesverhouding tot Suzanne Bormans,
de weduwe van Antonides. Maar ook deze liefde gaf nets dan teleurstelling.
Van 1680 is deze blijde Zang:
Als ik uw blozend mondje druk,
Als in uw arm mijn hartje blijft gevangen,
Als ik met duldeloos verlangen
De roosjes van uw lipjes pluk,
Clorinde, dan verdriet mij niet
Dat ik om u mijn vrijheid varen liet.

Maar na 1680 komt de scheiding met wanhoop en folterend verlangen,
die hem ook in den nacht geen rust gunnen. Suzanna Bormans, een lichtzinnige dame, bleek zijn liefde niet waard te zijn; toch kostte het hem moeite
zijn hart van haar of te trekken:
Aan de Gedachten.
Gezwinde dochters van nooit maalens moede zinnen,
*) zelf
Gedachten, die u zelfs *) in duizend vormen giet,
Tuchthoudsters, heusch in schijn, wanhebbelijk van binnen,
Waarom verlaet gij mij ook in mijn droomen niet!
Of is de slaap, de slaap, die 't alles kan beleezen,
Die 't al betoovren kan, in klem van uw gewelt?
En moet ik u bij nacht, en u bij dag dan vreezen
Die mij bij dag en nacht uw wilde wetten stelt? (1687)

Van Broekhuizen kwam na den vrede van Nijmegen (1678) te Utrecht in
garnizoen. In 1684 werd hij verplaatst naar Amsterdam en bevorderd tot
hopman. Toen hij na den vrede van Rijswijk (1697) zijn ontslag kreeg, trok
hij zich op een hofstede terug te Amstelveen. Hij hield zich onledig met de
uitgave van Propertius (1702) en Tibullus (1707). Hier leidde hij in zijn
Eremitage het leven van een kluizenaar en zocht stichting door de lezing
van Augustinus' Belijdenissen. Zijn vriend en levensbeschrijver David van
Hoogstraten deelt mede, dat Van Broekhuizen in de laatste jaren van zijn
leven meermalen de onvoorzichtigheid van zijn jeugd beklaagde en dikwijls
zei, „dat een jongmensch een onvoorzichtig dier was". Na eenige jaren van
een slepend lijden stierf hij in 1707, door vele vrienden beklaagd.
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Hooren we in Van Broekhuizens poezie een nagalm van Hooft's zangen,
die van den patricier Lucas Rotgans, (1654-1710), zich meer aansluitend
aan Vondel, klinkt als een voorspel van de 18de-eeuwsche vervalkunst. Zijn
groot heldendicht Het Leven van Willem III en andere lofzangen op onze
wapenfeiten in den Franschen oorlog zijn vol van de gezwollen „Parnastaal", die later zoo bewonderd en nagevolgd werd ; „sierlijk met de Fabelkunde doorstikt" prees ze zijn levensbeschrijver. Zijn treurspelen Aeneas en
Turnus, en Scilla, geschreven in flinke verzen die nog het merk dragen van
onzen klassieken tijd, maar geheel gebouwd naar het Fransche model, zijn de
voorloopers van een lange reeks van dergelij ke werken in de achttiende eeuw.
Achttiende-eeuwsch is ook zijn liefhebberij voor taalbeschaving, waarover hij met de geleerde predikant-dichters Vollenhove en Moonen briefwisselde ; achttiende-eeuwsch zijn voordrachtkunst : „wanneer hij sommige
van zijn hoogdravende dichtstukken in 't gezelschap van vrienden uitbromde, geschiedde dit met zulk een donderende en luidruchtige uitspraak, dat
vloer en wanden schenen te beeven".
Een aantrekkelijken kant van zijn oorspronkelijk talent doet Rotgans ons
zien in zijn aardige Boerekermis, een rij van realistisch geteekende tafereeltjes
in den oubolligen boertigen trant van de oud-Hollandsche klucht, waarbij
men denkt aan de zedeschilderingen van Jan Steen en Bredero. Rotgans was
geboren te Amsterdam uit een patricische familie ; van 1672 tot '74 streed
hij mee tegen de Franschen en leidde later een rustig leven op zijn buitenplaats Kromwijk aan de Vecht, tusschen Maarsen en Breukelen.
In de gedichten van den jongsten zanger van de 17de eeuw, Jan Baptista
Wellekens (1658-1726), klinkt een zachter, zoeter toon. Hij was een Katholiek Zuid-Nederlander, geboortig uit Aalst, die, heel jong nog, naar Amsterdam ging, en zich daar op de schilderkunst toelegde. Als achttienjarig jongmensch maakte hij een kunstreis door Italie, waar hij elf jaren doorbracht,
o. a. in Rome en Venetie. Mede hierdoor is zijn liefde voor de Italiaansche
pastorale te verklaren. Zoo dichtte hij in Rome, in 1684, zijn Herderszang
op Italie en Nederland, een welluidenden beurtzang, waarin Silvander (Wellekens) den lof zingt van Italie, terwijl Thyrsis Nederland prijst, want daar
woont Fillis die hij liefheeft.
Thyrsis.
Maar gij mijn Vaderland en waarde Moedererf I
Aantreklij k broeinest, och! al waart gij anderwerf
Zo diep in 't schraale noord, en tusschen ruwe golven,
En ijs- en sneeuwgebergte, in naare nacht bedolven,
Daar 't ongedierte bruit, daar gras noch lover groeit;
Ja zelfs, al wierd uw strand door 't helsche meir besproeit,
Noch tninde ik u, mijn wieg; mijn beendren zult gij dekken.
Het land daar Fillis woont zal mij een hemel strekken.
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Silvander.
En gy Hesperie, gezegende Landsdouw!
Europes aanzicht, Hoofd der waereld, wile Vrouw;
Gij Moeder alley yolk, en Voedster der Podeten,
Zo lange ik zingens graag in 't groen zal zijn gezeten;
Zo lange d'echo op mijn veldschalmei zal slaan,
Zo lang weergalmt het bosch uw lofzang. Laat ons gaan:
Wijl d'avonddauw bezwaart; de kreklen ons verdooven;
Bij daglicht stemt ge zelf dat Romes roem drijft boven.
Doch trekt u 't Vaderland, zo volge ik uw begeer:
Maar riekt de turflucht bang, bij Jupiter, ik keer.

In 1687 is Wellekens naar Amsterdam teruggekeerd. Maar doordat zijn
gezicht erg verminderd was, moest hij de schilderkunst opgeven en bemoeide zich voortaan alleen met de poezie. In 1710 gaf hij met zijn vriend,
den letterkundigen Pieter Vlaming, de Dichtlievende uitspanningen uit, een
verzameling Herders- en Visscherszangen, in 1729, na zijn dood, volgden
de Verscheide Gedichten en in 1737 de Zedelike en Ernstige Gedichten. Zelf bezorgde hij nog in 1715 een uitgave van zijn vertaling van Tasso's Amintas
met een verhandeling over het herdersdicht. In de poezie van Wellekens is
warmte van gevoel, schoonheid van k-lank en fijne natuurbeschrijving.
Daardoor kan hij, zelfs met het onnatuurlijke genre van de pastorale, nog
bekoren. Als hij in zijn Visscherszang Amintas 1) het huwelijksgeluk van zijn
vriend Vlaming in wisselstrofen laat bezingen, boeit hij ons door een breeden steeds aangenaam voortgaanden stroom van welluidendheid, die eindigt
in dezen bevalligen zang ter eere van het dochtertje Rozelijn:
Mykon.
Gelijk de wind de wateren
En 't popelloof doet klateren,
Zo ruischt uw goed gerucht,
0 jonge Bloem! die bloeiende,
Zo aangenaam zijt groeiende
In d' eerste lentelucht.
Acis.
Terwijl de wind] es dertelen,
De dunne golfjes spertelen,
Zo bloeit ge, o Rozelijn!
Ik zie de vonkjes blikkeren,
De heldre straaltjes flikkeren,
Die in uw oogjes zijn!
1

) Dichtlievende uitspanningen.
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Mykon.
Uw lachjes, daar in levende
De Gratien zijn zweevende,
Versieren 't blij gelaat;
Dus volgt ook, zo wij rekenen,
Een schoonen dag, na tekenen
Van zulken dageraad.
Acis.
De troost van zulke kinderen,
Hun ouders zorg verminderen;
Zij groeien tot hun vreugd.
Geen paerel is zo blinkende,
Geen visschersriet zo klinkende,
Als heuschheid in de jeugd. Enz...
Acis.
Kom zachte zuie windeke,
Ei! wieg dit zoete kindeke
Want Rozelijntje is moe;
't Verveelt haar meer to luisteren,
De dag zal haast verduisteren,
Haar oogjes vallen toe.
In de Sonnetten uit zijn bundel van 1729 en den Lofzang op de heerlijkheid van God uit lien van 1737, hooren we den vollen krachtigen klank
van Vondel en De Decker ; lief en innig is Wellekens in een paar huiselijke
verzen waarin hij zijn overleden zoontje en zijn vrouw herdenkt: 4kzang
over mfr'n jongste zoonlye (1712) en LfrAplicht voor min waarde huisvrouwe Johanna
van Hardenhoek (1724).
Waar is Michieltje, ons jongste kind,
Van ons zo lief, zo teer bemint,
Dat altijdt Moeder, Moeder, riep,
En als een roos, zo zacht, in Moeders armen sliep!
Zoo begint het eerstgenoemde, dat ons evenals vele andere treft door den
natuurlijken toon van het hart, die in lien tijd hoe langer hoe zeldzamer
werd.

KLUCHTEN EN BLIJSPELEN, ASSELIJN EN BERNAGIE
Reeds vroeger werd erop gewezen, dat de neiging tot leeren en stichten
ons yolk in het bloed zat. Een andere ingeboren trek was zijn smaak in ruwe
spot en grove grappigheid, teeken van jonge, bruisende levenslust. Aan
dezen trek danken we een groote menigte kluchten en verscheidene blijspelen, die als voortzetting van de middeleeuwsche cluyten of sotternieen,
Stroomingen en Gestalten.
22
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de kenmerken dragen van ras-echte, nationale volkskunst. Van de 17de
eeuwsche kluchten zijn er niet minder dan 150 tot ons gekomen, en er zijn
er nog verloren gegaan. Gauwdlieven, onnoozele boeren, wilde studenten,
lichtzinnige meisjes, kijfachtige of ontrouwe vrouwen, pantoffelhelden
(hennetasters), en horendragers, oude gekken, sullige vrijers die er door hun
moeder op uit gestuurd worden, zijn eenige van de meest voorkomende
figuren, huwelijk, liefdesavonturen en vrijage de meest geliefde onderwerpen. Bakhuizen van den Brink heeft in De Gids van 1843 het eerst de
letterkundige waarde van deze soort literatuur met warmte bepleit. En zeker
terecht : rake zedenschildering, frissche volkshumor, pittige volkstaal, dat
alles biedt ze in overvloed. Ook heeft ze groot belang voor de kennis van
onze voor-ouderlijke zeden. Met de schilderwerken van Brouwer, Ostade,
Jan Steen is ze, eenige overdrijving daargelaten, de kenbron van ons vroeger-eeuwsch volksleven. — Maar, er zijn ook schaduwzijden : dikwijls borrelt de levenslust er zoo krachtig, dat er allerlei vuil mee komt; tot walgens
toe onkiesch zijn sommige stukken, en — teekenend voor den tijd — ze
werden op het tooneel geduld. Opmerkelijk echter is het, dat vele, ook die
waarin de schrijver niet zuinig is met schouwe en rauwe woorden, werkelijk
zedelijke verbetering ten doel hebben; — waaruit weer blijkt, dat men vroeger op het punt van platheden toegeeflijker of minder gevoelig was dan nu.
Behalve de bovenvermelde kluchten van Bredero, Starter en Huygens,
noemen we nog : Doctor Coster's Boere-klucht van Teeuwis de Boer en men
Juffer van Grevelinckhuisen (1612) waarin een wulpsche adellijke Juffer met
haar man en haar advokaat door een slimmen boer heel leelijk maar heel
terecht gefopt wordt. Jan Sabi (1622) en StOe Piet (1628) van Willem Dirksz.
Hooft ; de Klucht van Oene (1642) van Jan Vos ; Van Bruyningens Vlaemsche
Clucht (1645) op het spreekwoordt van „Leer om leer, Bedriegje mij, 'k bedrieghje weer" ; de kluchtige tragoedie of den HartoogvanPierlepon van Gramsbergen (1650) en de Klucht van Sinjeur Filibert, genaemt Oud-Mal (1657) van
Jonkheer Joan van Paffenrode, vrijheer van Ghussigny en Kommandant van
de vesting Gorkum.
We zullen deze spelen niet ontleden en volstaan met de opmerking dat
ze, in tegenstelling met veel renaissance-kunst, populair waren. Namen van
bekende figuren zijn dan ook in onze taal als gemeengoed opgenomen, b.v.
een Jan Saly, een nieuwsgierig Aagje, zich sjakes houden, welke laatste uitdrukking herinnert aan Jakus Smul uit de Vlaemsche Clucht, die zich in een
spinde muisstil verborgen houdt, uit vrees dat hij door den echtgenoot zal
worden ontdekt.
De kluchten en blijspelen in de eerste helft van de 17de eeuw staan hooger
dan die van de tweede helft; ze zijn pittiger en rijker aan komische werking,
maar tot een voile ontwikkeling is het genre niet gekomen. Hadden de
schrijvers voor den bouw der ontwikkeling van hun stukken hun licht op-
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gestoken bij de klassieken, zooals Hooft met zijn Warenar en Bredero met
zijn illoorje hadden gedaan, dan zou er wellicht iets beters voor den dag zijn
gekomen. Toen eindelijk het laatste geslacht van 17de-eeuwers zijn best deed
de klucht te verbeteren, en het blijspel te verheffen, was het te laat : met de uitbundige levenskracht en de oorspronkelijkheid van ons yolk was het gedaan
en wat klucht en blijspel wonnen aan bouw en beschaving, verloren ze aan
vermakelijkheid. De hoog noodige zuivering van de klucht begon na 1660.
Sinds dat jaar begon men hoogere eischen aan de kieschheid te stellen. De Regenten van den Schouwburg weerden toen wat al te plat was. OokNilVolentibus heeft zijn best gedaan voor veredeling van het kluchtspel en Burgemeesters stelden na den vrede bij de heropening van den Schouwburg in 1678
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de stukken geen aanstoot zouden geven.
De voornaamste klucht- en blijspeldichters die na 1678 voor ons tooneel
hebben geschreven, zijn Asselijn, Bernagie en Langendijk. Asselijn en Bernagie behooren nog tot de 17de eeuw, Langendijk opent de 18de. Asselijn
is het meest nationaal; hij schreef in den trant van Bredero en Hooft, terwijl
Bernagie en Langendijk den stip. van Moliere navolgden.
Thomas Asselijn (1620-1701) was van oorsprong een Franschman, geboortig van Dieppe. Hij had in Amsterdam een wolververij. Met dichterlijke
toespraken nam hij in 1653 deel aan Vondels huldiging op het feest van
St. Lucas in St. Joris Doelen. Tegen Nil vocht hij voor oorspronkelijkheid.
„Willen we dat onze Schouwburg doorluchtig wordt", schreef hij met zinspeling op de werkzaamheid van dat dichtgenootschap, „laat ons dan niet
sweeten om door 't overzetten van uytheemsche Tooneelspeelen beroemdt
te worden... door copieeren en kunt gij niet opklimmen om vermaardt te
worden. Laat ons dan trachten eygen vindinge voor. te brengen, en toegang
neemen tot de Historien, en op alle voorvallen onze bedenkingen laaten
gaan" Behalve het treurspel aan welks voorbericht deze woorden ontleend zijn, schreef hij nog een paar andere, tot hij in 1682, op 60-jarigen
leeftijd, zijn gave van oorspronkelijkheid metterdaad toonde en plotseling
voor den dag kwam met een blijspel in drie bedrijven Jan Klaasz, of Gewaande Dienstmaagd, een allergeestigst stuk, dat in den laatsten tijd weer met
den grootsten bijval is opgevoerd. Het lokte een heelen pamflettenstrijd uit.
De Mennisten n.l. achtten zich beleedigd omdat een deel van de broeders
als schijnheilige winstjagers gehekeld waren; de burgemeesters wilden het
stuk verbieden en belemmerden de uitgave, met het natuurlijk gevolg dat
het des te meer bekend en genoten wend. We kunnen ons dan ook begrijpen
dat Cornelis Troost zich aangetrokken voelde, de aardigste tafreelen met
pastel weer te geven 2). Het stuk verdiende het om zijn letterkundige kwali1)

van zijn treurspel Mas Anjello 1669.

-

In het Mauritshuis.
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teiten. De taal van de vrij loopende accentverzen is vlot en natuurlijk, zooals
we die kennen uit Hooft en Bredero; de schildering van de tooneelen en
typen raak en levendig (vgl. het tooneel van Reinier Adriaenszoons huwelijksaanzoek, een van de glanspunten) ; de eenheid volkomen, heel anders dan
bij Bredero ; in de boeiende handeling zit gang en stijging. Uit zedelijk oogpunt echter is het niet te verdedigen, daar in hetzelfde stuk dat schijnheiligheid en bedrog in zaken hekelt, het bedrog van een kind tegenover zijn
ouders zegeviert. Jan Jaspersz, een makelaar in granen, en Dieuwertje Gerbrands, zijn vrouw, eerzame doopsgezinden, verzetten er zich, van hun
standpunt zeer te recht, met hand, en tand tegen dat hun eenig kind, de
dartele, verliefde Saartje, verkeert met Jan Klaasz, een lichtzinnig heerschap,
wiens familie evenmin deugt, daar ze in haar lakennering de klanten bedriegt.
Met de verschrikkelijkste dreigementen trachten de ouders het meisje van
Jan Klaasz of te trekken. Dieuwertje zou haar dochter zelfs liever naar het
kerkhof zien dragen dan haar met Jan Klaasz te zien trouwen. Ze zullen
haar niet meer als kind erkennen als ze het huwelijk doorzet en als ze arm
en ongelukkig wordt, de huisdeur en de broodkast voor haar sluiten. Saartje
belooft dan, dat ze niet trouwen zal of de ouders zullen er volkomen hun
„consent" toe geven (225, 255). Maar dit blijkt later niet oprecht gemeend.
Want, moeder Dieuwertje, die pas haar slons van een dienstmeid heeft weggejaagd, verwacht nu 's avonds een ander meisje, „een knaphandig diertje",
en dat is ? — Jan Klaasz, die zich met goedvinden van Saartje door Martijntje, de besteedster, als meld heeft laten verhuren; een rechte kat-in-de-zak,
want Dieuwertje, te goed van vertrouwen, heeft het nieuwe perceel niet eens
gezien en 's avonds, in schemerdonker, merkt ze niets. Den volgenden morgen blijkt te laat dat de ouders zelf het Trojaansche paard hebben binnengehaald ; ze hebben nu niets meer tegen een huwelijk, maar Jan Klaasz moet
eerst beloven, voortaan zijn leven te zullen beteren.
De schrijver heeft zelf het gewaagde van de geschiedenis wel ingezien
en doet zijn best, om Saartje te verontschuldigen. Saartje voelt dat ze iets
verkeerds doet, haar „hart krimpt" als ze denkt aan de gevolgen; alleen
door den nood komt ze tot haar driest besluit, radeloos en baloorig wegens
de halsstarrigheid van haar ouders, die haar liefde dwarsboomen en in hun
onverstand zoo ver gaan, dat ze haar als man een schijnheiligen femelaar
pogen op te dringen, den zalvend teemenden Reinier Adriaensz, en in hun
onverzettelijkheid volharden, ook, als nog op 't laatste oogenblik, kort voor
dat de nieuwe dienstbode komen zal, twee buurvriendinnen van Saartje,
welke in het komplot zijn ingewijd, hen trachten te bekeeren, door te wijzen
op de treurige gevolgen van ouderlijke eigenzinnigheid in liefdesaangelegenheden van kinderen.
Asselijn schreef onmiddellijk daarna nog twee vervolgstukken, die dus
met Jan Klaasz. een trilogie vormden en naar zijn meeting ook na het eerste
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stuk moesten worden gespeeld, n.l. Kraambed of Kandeelmaal van Saartje fans
en Echtscheiding van Jan Klaasz. en Saarje Jans. Beide stukken beoogden een
soort van rechtvaardiging van het eerste en wilden aantoonen dat een huwelijk op zulke grondslagen alleen ellende kon opleveren. Maar wanneer
Asselijn dat altijd gemeend had, dan had hij dat reeds in zijn eerste stuk
moeten doen voelen. In komische kracht staan deze vervolgen niet geheel
op de hoogte van het eerste; het Kraambed komt er nog het dichtst bij ; de
strekking is hier leerend, en Jan Klaasz., in het eerste stuk iemand van een
ergerlijk leven, is bier bovendien „een regten Schijnheylig, onder welke vermomming hij „zijn Trouw te buyten gaat, en tot Egtschenderij vervalt".
De figuur van Moliere's Tartuffe zweefde den schrijver hierbij voor den
geest.
Pieter Bernagie (1656-1699) was geneesheer te Amsterdam, later hoogleeraar, en sinds 1688 regent van den schouwburg. Behalve treurspelen
schreef hij vrij wat kluchten (blijspelen), welke meer waarde hebben als
zedeschilderingen dan als echt-komische drama's. Bernagie wilde met zijn
spelen de hand over hand toenemende ontaarding van ons yolk te keer gaan.
Deugd en goede zeden te bevorderen beschouwde hij als het doel van het
tooneel. Met deze goede bedoeling vereenigde hij echter niet het genie van
den echten blijspeldichter. Ook missen we in zijn stukken de pittige kleurige
taal van Bredero en Asselijn; de taal is beschaafder, maar ook schraler,
armer; naar de Fransche manier zijn de veel voorkomende travesti's. Als
zijn beste stukken noemen we De Belachelkke Jonker, Het Studente-leven en
Gold Vrouw. Hiermede is hij een voorlooper van Pieter Langendijk.
De Belachelike Jonker doet goed het contrast uitkomen tusschen de oude
en nieuwe levensopvattingen. Sinjeur Joris komt na een dertigjarig verblijf
in Indie terug naar Amsterdam en ziet tot zijn ergernis, hoe bij zijn zuster
Neeltje door den invloed van de dochter Johanna, grootdoenerij en verkwisting den ouderwetschen eenvoud vervangen heeft. Het is een gewoon
thema bij onze blijspeldichters, van Asselijn (Spilpenning) tot Langendijk
(Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden). De huisvrouw houdt geregeld salet,
waarbij de duurste thee uit het kostbaarste porselein gedronken wordt.
Hazardspel met kaarten en verkeerbord is aan de orde van den dag, etc. etc.
De dochter Johanna, die zich kleedt naar de Fransche zwier, voelt natuurlijk
veel meer voor een modegek, een jonker, die zijn Nederlandsch met Fransche woorden „entre lardeert", dan voor een anderen, degelijken vrijer; tot
oom Joris hem in al zijn onbeduidendheid te kijk zet, waarop Johanna van
hem afziet.
Het Studente-leven is zijn levendigste stuk; bier is iets als een intrige; de
dialoog is vlug en verloopt niet in redeneering. Een ernstig vader, een toegefelijke moeder, die van haar dienstmeid niets door de vingers ziet, maar
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van haar zoon Karel alles vergoelijkt; Karel, student in Franeker, een losbol
die schulden maakt en zijn ouders bedriegt; een paar bedienden, Hein, Griet
en Joost, die zoonlief bij zijn bedrog helpen en in de vermomming respectievelijk van mijnheer, mevrouw en den huisknecht, den Franeker hospes
hardhandig ontvangen, wanneer deze komt manen om zijn geld, zie daar de
hoofdpersonen. Voor ze hem hebben kunnen afschepen, komen de ouders
thuis, het bedrog komt uit, en er volgt een strafoefening. Karel belooft
knielend beterschap, waarop de vader : Daar zal ik ook wel in voorzien:
'k Zal jou die parten wel beletten
En jou van daag noch in een Apotheekers of Barbierswinkel zetten.
En zo jij dan de allerminste fout weer begaat,
Smijt ik jou op een Oost-Indisch schip en zend je weg voor soldaat.

In De Goi Vrouw wordt een jonge getrouwde vrouw die met haar razen
en kijven haar mans leven verzuurt, door een model-vrouw tot betere inzichten gebracht. Hier evenals in andere stukken laat Bernagie het kwaad
wel heel gemakkelijk in goed omslaan, een gevolg van zijn tendentieuze
bedoelingen.

NIL VOLENTIBUS ARDUUM
In de laatste 30 jaren van de 17de eeuw werd, zooals reeds werd opgemerkt, ons yolk meer en meer verfranscht. Het eerste duidelijke symptoom
van dit verschijnsel was de oprichting van het kunst- of dichtgenootschap
Nil Volentibus Arduum, in 1669. Dr. Lodewijk Meijer, een dokter in Amsterdam, die veel deed aan filosofie en taalstudie, bewonderaar van Corneille en
schrijver van een paar mislukte drama's 1), was, nadat hij sinds 1665 als
hoofd van den nieuw gebouwden Schouwburg den toon had aangegeven,
in 1669 uit het bestuur gezet. Deze teleurstelling werd voor hem aanleiding,
om met Mr. Andries Pels een dichtgenootschap te stichten onder de zinspreuk Nil Volentibus Arduum (nets is moeilijk voor hen die willen). Aanvankelijk was ook Antonides een der leden, maar reeds twee jaren later
scheidde hij zich af, daar zelfs het werk van Vondel, zijn hoog vereerden
meester, door de mannen van Nil werd bedild. Was een persoonlijke gegriefdheid de aanleiding geweest tot de stichting, werkelijke belangstelling
in de literaire kunst, en voornamelijk in het tooneel, was de dieper liggende
drijfveer, critiek op het bedrijf van de schouwburgregenten de voornaamste
bezigheid van het genootschap. En het gevolg ? De invoering van het
Fransch Classicisme uit de tweede hand, dat gedurende een eeuw onze
literatuur zou beheerschen. Beschaving van het tooneel, dat naar hun meening zich te veel richtte naar den ruwen volkssmaak, stond bij Nil voorop.
1) Het Gulden Vlies, een spektakelstuk met kunst- en vliegwerk, en De Verloofde
Koningsbruid, een spel vol moorden, in den stiji van Jan Vos' Aran en Titus.
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Die beschaving bewonderden ze in de Fransche Klassieken uit het tijdperk
van Lodewijk XIV. De theoretische geschriften van Boileau en Corneille
benevens Corneille's en Racine's drama's leverden dan ook de basis voor
hun critiek. Ze begonnen met de stukken die de Schouwburg liet opvoeren,
opnieuw te vertalen, waarbij ze zich niet ontzagen, naar eigen smaak hun
verbeteringen aan te brengen. Deze goede vertalingen en bewerkingen van.
Fransche Klassieken verdienden volgens hen de voorkeur boven oorspronkelijk werk van twijfelachtig gehalte, zooals de „eigen vindingen" van
Thomas Asselijn, die in then tijd bij het schouwburgbestuur in trek waren.
Zció ijverig waren ze met hun vertalen en zoo zeer wekten ze anderen op,
hetzelfde te doen, dat voor 1700 alle drama's van Racine, en twintig van
Corneille in het Nederlandsch -waren overgebracht, om van andere vertalingen nog niet eens te spreken. Langzamerhand kreeg Nil meer invloed.
Toen in 1678, bij den vrede, de schouwburg met Hoofts Geraert van Velsen
heropend werd, hadden Pels en zijn vrienden het gezag in handen. Vooral
Pels gold als een orakel, sinds hij twee berijmde verhandelingen het licht
deed zien. Eerst verscheen Horatius' Dichtkunst op onze tijden en zeden gepast (1677), een kunstleer, waarin hij Horatius en Boileau op den voet
volgde. Vooral hun raad, bij dichtwerk niet overijld te werk te gaan en het
eerst terdege te corrigeeren, namen Pels en zijn volgelingen gretig ter harte.
Boileau had in zijn l' Art Poitique gewaarschuwd :
Hatez vous lentement, et sans perdre courage
Vingt fois sur le metier remettez votre ouvrage;
Polissez le sans cesse et le repolissez,
Ajoutez quelque fois et souvent effacez I
En Pels
Elk woord zij menigmaal verbeterd en verschrapt,
Versmeed, veranderd; en 't onnoodige uitgekrabt.

De dichtgenootschappers hebben dezen raad letterlijk opgevolgd. Om
zuivere „gladde" verzen te krijgen, bleven ze aan het „likken" en knutselen
aan taal en spelling, een liefhebberij die nog in het laatst der 18de eeuw zoo
algemeen was, dat Bellamy, Staring, Bilderdijk 1) e. a. er met scherpe hekeling tegen te velde moesten trekken. Belangrijker was het tweede boekje,
geen bewerking maar een oorspronkelijk geschrift : Gebruik en Misbruik des
tooneels (1681), waarin wel veel bekrompens voorkomt. Pels keurt b.v. af,
dat Vondel soms te hoogdravend en geleerd is en den godsdienst op het
tooneel brengt :
Men hoort terecht de predikstoelen dreunen,
Wen zich het speeltooneel wil met Gods woord bekreunen.
1

) De Kunst der Paz . •y 1809.
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Maar ook juiste denkbeelden werden verkondigd; de vuile kluchten en
ruwe draken en spektakelstukken, die tot voordeel van de kas en genoegen
van het groote publiek nog telkens werden opgevoerd, werden er krachtig
bestreden. Het gevolg was dat na 1678 de al te krasse gruweldrama's niet
meet werden vertoond en meer dan honderd al te platte kluchten van het
repertoire werden geschrapt. Deze beschaving blijft Nil's verdienste; maar
de leden gingen te ver en waren verschrikkelijk eigenwijs en doctrinair.
Wat niet met hun enge opvatting strookte, kwam op het Procrustesbed.
Bijvoorbeeld : De Schouwburg voerde een vertaling op van Moliere's Le
Medecin malgre lui. De vertaling beviel hun niet. Ze maakten nu een nieuwe
bewerking, waarbij de „fouten" van Moliere werden verbeterd. Bij Moliere
n.l. traden sommige komische personen slechts in een enkel tooneel op,
zonder verder invloed te hebben op de ontknooping. Dit mocht niet, want
't streed tegen de Eenheid van Handeling : de tooneeltjes werden geschrapt,
tot schade van de komische werking.
Zoo waren de grootste dichters, ook Vondel, niet veilig voor hun betweterige critiek. Die bekrompen verstandelijkheid was wel de leelijkste kant
van het befaamde Dichtgenootschap. In het begin van de 18de eeuw viel
het uiteen, maar zijn beginselen hadden gezegevierd en overal in het land
verrezen later dergelijke inrichtingen als Nil, alle met even teekenende
namen, als Kunstliefde spaart Been all in den Haag (1772), Kunst wordt door
Arbeid verkregen te Leiden (1766) enz. ') ; overal zwoegden uiterst middelmatige menschen, om den lauwer te bereiken die voor hen niet was weggelegd, al werden hun rijmsels met goud bekroond. In zooverre was de
teekening van het vignet, dat de schilder De Lairesse voor Nil vervaardigde,
heel juist; want het stelt een man voor, opklauterend tegen een steile rots,
op welker top een laurier groeit; maar de klauteraar blijft een goed eind
beneden zijn doel.
Eigenaardig is het intusschen, dat verreweg bet grootst aantal der dichtgenootschappen eerst werd opgericht in de tweede helft van de 18de eeuw,
dus lang nadat Nil was weggekwijnd, juist in een tijd toen een nieuwe geest
zich bij eenige vooruitstrevenden baan brak, en ook opmerkelijk is het, dat
lang niet alle bekende dichters er lid van waren, wat evenwel nog niet wil
zeggen, dat zelfs de beste zich geheel aan hun invloed konden onttrekken
(Zie Bilderdijk, De Kunst der Paz", 1809, en verder onder Bilderdijk).
1

) Andere namen : Kunst door Oefening, Oefening baart Kunst.
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ANNEER men met de tijdmaat van eeuwen historische verschijnselen afdeelt, handelt men, zooals van zelf spreekt, eenigszins
willekeurig. Toch is men gewoon, de achttiende eeuw van alle
andere te onderscheiden en haar een eigen karakter toe te kennen. En terecht;
mits men bedenke, dat reeds in de laatste dertig jaren van de 17de de geest
van de 18de zich aankondigt, en zich in het laatste kwartaal van de 18de
eeuw een nieuwe beschaving ontwikkelen gaat, die men niet eigenlijk achttiende-eeuwsch meer noemen kan.
Toen na den dood van den stadhouder-koning de Republiek haar rol van
eerste-rangs mogendheid voor goed moest afstaan en door een haast dertig
jaren lang onafgebroken oorlog tegen Frankrijk de staatsfinancien waren
uitgeput, was het ook met de oude energie en volkskracht gedaan. Er was
nog zeer veel persoonlijke rijkdom, maar evenveel zelfgenoegzaamheid en
een treurig gemis aan ondernemingslust. Op hun landhuizen, verrijzend
langs de Vecht (de Mennisten-hemel) of in de omstreken van Haarlem, verpoosden de Heeren zich door een weelderig en gemakkelijk leven van een
arbeid die geen krachten vergde. Rijk en deftig waren die landhuizen, evenals hun bewoners ; omgeven door groote tuinen, welke waren aangelegd in
den afgemeten, strakken stip. van Versaille, met rechte lanen, gladgeschoren
heggen, berceau's, marmeren fonteinbekkens, koepels en godenbeelden.
Aangenaam en rustig kon bier de patricier leven : buitenlandsch gevaar was
vooreerst niet te duchten en het yolk bleef voorloopig nog gedwee. Bovendien, wie eenmaal tot een regeerend geslacht behoorde, hoefde niet bevreesd
te zijn dat hij zijn bevoorrechte positie verliezen zou; daarvoor zorgden de
contracten van correspondentie, welke ambten en waardigheden als een
erfelijk bezit waarborgden en den toegang tot hooge posten hermetisch
afsloten voor niet-patriciers. Vrij van „den drang van zware bezigheden"
kon voortaan de plompe, niet bizonder beschaafde Hollandsche regent zich
toeleggen op verfijning en ontwikkeling. Hij deed dit door als een Mecenas
het oor te leenen aan beschermelingen die hem in hun gedichten bewierookten ; door in taal, kleeding en manieren den Franschen hoveling na te
bootsen; en door in zijn kabinetten verzamelingen aan te leggen van kunstvoorwerpen of rariteiten. In geen land trof men ze zoo veelvuldig aan als
bij ons. Men verzamelde van alles : penningen, prenten, beelden, boeken,
insekten, schelpen, schilderijen. Over sommige van deze onderwerpen werden keurig-gebonden, zware boekdeelen volgeschreven, die nog hun beteekenis niet verloren hebben. Want, al was er geen kloeke ondernemingsgeest, aan geduld en weetlust ontbrak het niet. Nergens, zegt Justus van
Effen, was de ontwikkeling zoo verspreid onder alle klassen der bevolking
als ten onzent. En hij kon het weten als een man die veel gereisd had. In
den aanvang der eeuw was de Nederlandsche wetenschap nog wereldbe-
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roemd en lokten Leeuwenhoek's en Boerhaave's vermaardheid vele vreemdelingen naar ons land, maar allengs verloor zij haar luister. De geleerden werden
meer schoolsche feitenverzamelaars dan geniale onderzoekers. Het onderwijs
werd van minder gehalte ; het aantal studenten geringer, de studiezinflauwer,
dit laatste mede een gevolg hiervan, dat niet zoozeer uitblinkende .tkennis als
wel aristocratische afkomst den gepromoveerde een goedepositie waarborgde.
Voor de kunst waren de tijdsomstandigheden nog ongunstiger. Bij de
algemeene matheid moest het karakter van haar, voor wie hartstocht en
innigheid levensvoorwaarden zijn, wel ten zeerste veranderen en waren
grootsche scheppingen niet te verwachten.
't Zij wanlust, 't zij verzuim, 't zij 't noodlot van den tijdt:

De kunsten zijn heur klem en rechte minnaars quijt,
zoo klaagt in 1722 de schilder-dichter Jan Baptista Wellekens. En zeker, de
„spiegelgladde tafereelen" van Adriaan van der Werff, zooals Poot ze bewonderend noemde, kunnen, hoe kranig knap ze geschilderd zijn, niet halen
bij het geniale werk van een Hals en Rembrandt.
Over de poezie ging de verstijvende adem der rhetoriek. Stereotiepe,
ongevoelde beeldspraak verving het levende, beeldende woord. Men noemde die koude drukte bewonderend Parnas-taal. Wil men zeggen, dat iemands
werk beroemd is ? Welnu : „het bromt aan alle vier de winden en vliegt op
wieken van de faam". Als de dood „de draad des levens heeft afgeknipt",
gaat men geregeld in een „alverslindend graf", dat „prijkt met droeve lijkcypressen". Soms, t. w. als de overledene iemand van naam is, zijn deze
cypressen „doormengeld met laurieren". Bij zoo'n droevig sterfgeval wordt
nog al eens „een brakke zee van tranen" geschreid, maar gewoonlijk laat
de dichter dit over aan zijn „Zangnymf". Het woord „pekel" doet een tijd
lang geregeld dienst als beeld voor de zee en tranen. „Laat vrij een beek van
pekel rollen Uit oogen, rood en dik gezwollen"; zoo moedigt een bekend
dichter uit het begin der 18de eeuw zijn Zangnymf aan. En zelfs Poot spreekt
van de westerpekelbron. Eerst met Van Alphen en Bellamy, omstreeks 1780,
gaat men zich aan deze pseudo-poezie ontworstelen.
Men mag intusschen om al die onnatuur en mooidoenerij het goede niet
over het hoofd zien. Er is in de talrijke klassieke drama's, heldendichten,
herderszangen, stroom- en hofdichten, de meest voorkomende dichtsoorten
van den pruikentijd, nog altijd heel wat meer schoonheid aan klank, rhythme
en plastiek, heel wat meer wezenlijk poetische stijl, dan in veel dichtwerk
van de 19de eeuw. En al mist de poezie van de 18de eeuw het forsch bezielde
van onzen grooten tijd, er zijn nog vele verzen aan te wijzen welke
door hun technische knapheid en „een zachte inwendige harmonie" 1),
een voor verskunst gevoelig lezer nog aangenaam vermogen te treffen.
1

) Willem Kloos, Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid.
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Deze vluchtige beschouwing van de algemeene toestanden mogen we niet
besluiten, alvorens te hebben gewezen op eerie fijne, zeer delicate uiting van
de 18de-eeuwsche cultuur, n.l. den bloei van het handwerk. In de kunstnijverheid heeft de veel gesmade pruikentijd, met zijn unieke boekbanden,
zijn elegante meubels en woninginterieurs boven alle andere uitgeblonken.
TOONEELSPELERS
Het is niet te verwonderen dat het onnatuurlijke gezwollen treurspel van
de 18de eeuw een onnatuurlijke gezwollen declamatie in de hand werkte,
zoodat tooneelspelers van beteekenis er toe kwamen, hun talent te bederven.
De beroemdste, die optraden in de schouwburgen te Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam waren Jan Punt en diens leerling en latere concurrent Marten
Corver. Zoolang Jan Punt de groote man was, bleef de onnatuur heerschen,
zoowel in de voordracht als de tooneelinrichting. Deze tooneelspeler, die
roem behaalde in zijn lievelingsstuk, Achilles van Balthazar Huydecoper,
was een man van groote gaven, een meester in de mimiek; maar door zijn
plechtig-galmende of bulderende voordracht een vleier en bederver van den
volkssmaak. — Welke dwaze opvattingen heerschten omtrent het zeggen
van verzen, kan blijken uit deze twee met ingenomenheid gedane 'tnededeelingen. Van Rotgans wordt door een zijner vrienden verteld, „dat hij
zeker dichtstuk (Nagedachten over d' Aardtbevinge) met zooveel kracht van zijn
donderende stemme uitbralde, dat er d'aarde pronkvaten en glazen van
weerklonken, en de wanden en grondt zelfs, als op nieuw, aan 't beeven
scheenen te raaken".). En Bilderdijk verhaalt van zijn vader, dat hij naar de
gewoonte van dien tijd, in gezelschappen dikwijls een rol uit een treurspel
opzei : „Hierin muntte mijn vader uit. Zijn stem was sterk en buigzaam, en
hij had haar op 't voorbeeld van Duim, die in zijn besten tijd daarin den
meesten roem had, leeren leiden. Zonder eenig het minste gevoel of gehoor
voor muziek, was hij echter volstrekt meester van zijn toon, en ik heb in
mijn kindschheid hem meer dan eens porceleinen kommen op een ouderwetschen schoorsteen onder welken hij zat te reciteeren, te barsten zien
leezen. Voor mij, ik heb Duim in zijn kracht niet gekend, maar Punt en zekere
Adriaanse overtroffen mijn vader in het krachtig en tevens aangenaam reciteeren, doch geene personen dan die twee kwamen bij hem in aanmerking".
Corver, niet alleen tooneelspeler en hervormer, maar ook schrijver van
de merkwaardige, frisch gestelde Tooneel-Aanteekeningen, schrijft den achteruitgang van de tooneelpoezie en de daarmee samenhangende verbastering
van de declamatie toe aan Nil Volentibus... Sinds Nil begint volgens hem
het verval. Ook in de mise en scene was onnatuur. Jan Punt trad als Achilles
op met pruik en kanten lubben, als een petit maitre du ton. De plaatsing
) Voorberecht door F. Halms.
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op het tooneel was stereotiep; „de Vorst", zegt Corver, „moest altijd in het
midden staan, evenals een trekpot voor een schoorsteen, daar men de kopjes
en schoteltjes ter wederzijde plaatst. De Prinses moest altijd op de hoogehand staan, de Vertrouwde aan haar linkerzijde, en bij wat gelegenheid het
ook ware, zelfs in de uiterste verwarring, trachtte men altijd dezen rang te
bewaren. Ik heb deze onnatuurlijke en zotte stijfheid van het Tooneel gebannen; maar welk een moeite had ik Her in Amsterdam niet mede ! Ik was
een ketter in de kunst, bij de meeste mijner fanatieke medebroeders, die de
domme menigte gaarne hadden opgemaakt, om mij te steenigen" (blz. 152.
Tooneel-.Rant.).
Corver, die speelde van 1760-82, heeft met dit alles gebroken. Hij bracht meer natuur en waarheid op het Tooneel. Zijn streven
was zonder geweld en eenvoudig te spreken „ferm, en niet opsnijdend in
den valschen zoogenaamd Hollandschen heldentoon". Voor zijn opvattingen had hij aan groote Fransche tooneelspelers die hij in Parijs had gehoord, veel te danken.

PIETER LANGENDIJK 1683 1756
-

Evenals Bernagie heeft Langendijk, zich aansluitend aan Moliere, zijn best
gedaan voor een meer beschaafden toon in klucht en blijspel en zich in zijn
meeste stukken karakter- of zedenverbetering ten doel gesteld. Maar hij
overtrof den Amsterdamschen hoogleeraar door grooter aanleg voor het
komische en een beter kijk op de eischen van het tooneel. Zijn eerste werk
schreef hij op zijn zestiende jaar (ca. 1700), n.l. Don aQuichot op de bruiloft van
Kamacho. De aardigheden zijn niet van de fijnste, de karakterteekening is
zwak (vooral van Leontius) maar het munt boven zijn andere stukken uit
door levendige vroolijkheid. Later was hij uit op leering en werd hij emstiger, maar ook matter. Als voornaamste werk verschenen : in 1712 Het
wederzOs Huwelksbedrog; in 1715 Krelis Louwen en De IFiskunstenaar s ; in
1720 twee blijspelen op den Windhandel; 20 jaar later de Spiegel der Vader-

landsche Kooplieden.
In Het Wederz*yols Huwel0,sbedrog heeft Langendijk de grootsche kaalheid
van den Utrechtenaar willen hekelen. Een verloopen edelman, Utrechtenaar
van geboorte, Lodewijk van Kaalenhuizen, die met zijn knecht Jan, een
weggeloopen soldaat, door valsch spel wat geld gewonnen heeft, neemt te
Utrecht zijn intrek in het hotel De Gouden Muizeval, vlak tegenover het
huis van een verarmde adellijke juffer, Charlotte van Adelpoort. Door allerlei
kunstgrepen maken ze elkander wijs dat ze schatrijk zijn, waarbij Lodewijk,
die zich Graaf van Habislow noemt, geholpen wordt door Jan in de rol van.
Baron van Schraalestein, en Charlotte behalve door haar moeder, wordt bijgestaan door haar bijdehante dienstmeid Klaar, diem broer Fop („pachter
van een denkbeeldige hofstee") en vrijer Hans („een juweelenkoopman").
Het eergevoel is hier zoo zeer op den loop, dat mama Constance, Charlotte
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er toe drijft zich te laten schaken, om ontslagen te zijn van den bruidsschat
en daarom tegenover Lodewijk afkeerigheid van het huwelijk veinst; terwijl
Klaar, aangestoken van adelzucht, haar vrijer vergeet voor Jan, den wouldbe-baron. Tot een schaking komt het intusschen niet, doordat Charlotte's
broer, de officier Karel die er warm inzit, uit Brussel overkomt, en Baron
Jan als een weggeloopen soldaat en paardendief ontmaskert. Het heele bedrog komt nu uit; Karel heeft nog meelij met Lodewijk, belooft hem in
Brussel een officiersplaats en baant hem zoo den weg tot een fatsoenlijk
huwelijk. Het stuk is ontleend aan een schelmenroman, Vermaakellke
Vr/agie van den Kaalen Utrechtsen Edelman en de niet hebbende Gelderse juffer ;

de typen van Klaar en Jan 1) zijn geestig geteekend en er zit gang in de
handeling, maar toch heeft de dictie iets gedwongens en onnatuurlijks. De
stijve Alexandrijnenmaat past kwalijk bij de losse geschiedenis en zoo heeft
de Fransche invloed, waartegen Langendijk overigens op zijn hoede was,
hem bier geen goed gedaan. Meer natuurlijkheid en evenveel komisch effect
treffen we aan in Krelis Louwen. Het is de bekende historie (in eenigszins
anderen vorm o. a. reeds bij Cats opgeteekend) van een boer, die met zijn
dronkemansruwheid en malle adelzucht het zijn vrouw en pleegdochter erg
lastig maakt, en, terwijl hij in een roes te bed ligt, door Ferdinand, den vrijer
van het meisje, wordt overgebracht naar zijn buitenplaats, waar juist een
aantal tooneelspelers als gasten zijn aangekomen. Wanneer deze hem bij zijn
ontwaking als Koning Alexander van Macedonia begroeten, gaat hij allengs
meenen, dat hij werkelijk Alexander is, maar doet dan zoo onaangename
ervaringen op, dat hij met zijn koningschap geen raad weet en ten slotte
maar blij is, een gewone boer te zijn. Hij is genezen van zijn manie en heeft
geen bezwaar meer tegen een verloving van Ferdinand en zijn pleegdochter.
De W"iskunstenaars of het geduchte Juffertje is een dolle klucht.
De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden heet Langendijks beste stuk; doch
ons schijnt het lien naam niet te verdienen; daarvoor is het te zwaar van
redeneering, te arm aan komisch vernuft. Het is veeleer een ernstige zedens childering, zooals Justus van Effen ze schreef, maar dan in dramatis chen vorm.
Twee kooplieden, Lichthart en Losbol, met hun vrouwen, vertegenwoordigen hier de Amsterdamsche kooplieden uit Langendijks tijd. Hun degelijke vaders, mannen van den ouden stempel, behandelen ze met minachting.
Het stuk speelt op den jaardag van Lichthart, waarbij weer de grofste verkwistingen worden gemaakt. Als het gezelschap naar den schouwburg zal
gaan, vernemen ze dat de politie op hen past, want ze staan op 't punt,
bankroet te maken ; de vaders, die een hoog lot in een Engelsche loterij
hebben getrokken, helpen hen nu uit den brand, en nemen dan zelf de leiding
van de zaken in handen.
1)

Deze rol is door Jan Musch uitnemend gespeeld.
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Voor de kennis van de levenswijze onzer 18de-eeuwsche kooplieden heeft
het stuk zijn waarde. We lezen hier, hoe dames en heeren uit de Amsterdamsche koopmanswereld het geld, dat arbeidzame ouders voor hen hebben
verdiend, verbrassen ; de heeren met champagne drinken, paardrijden, dure
allongepruiken, hazardspel; met atlassen van f 3000 en andere kwasiewetenschappelijke liefhebberijen als teleskopen, mikroskopen en camera
obscura's ; de dames met hun visites, waarbij banket en confituren worden
rondgediend en soms thee van f 100 het pond wordt geschonken uit het
kostbaarste Chineesche porselein; en dames en heeren beide, door uitstapjes,
niet naar Kleef, maar naar Berlijn, door druk schouwburgbezoek en kostbare
feestmalen.
Langendijk zelf heeft een armoedig en hard leven gehad. Hij was geboortig van Haarlem. Eenigen tijd had hij een damastweverij in Den Haag ; later
trachtte hij in Haarlem met patroonteekenen zijn kost te verdienen. Hier was
hij ook Factor van de Rederijkerskamer „Trou moet blijcken". Zijn onaangename huwelijkservaringen deden hem in 't laatst van zijn leven het blijspel
Xanthippe schrijven. Tot armoede vervallen, vond hij ten slotte steun bij
de stadsregeering; hij werd aangesteld tot stadshistorieschrijver en kreeg
kosteloos huisvesting en onderhoud in het Proveniershuis. Behalve zijn
blijspelen en kluchten dichtte hij ook treurspelen en ander werk. Maar dit
heeft geen letterkundige waarde. Langendijk stierf in 1756. Na zijn dood
was het voorloopig met het blijspel gedaan. Eerst in 1837 zou het herleven
met De Neven van Helvetius van den Berg.

JACOB ZEEUS 1686 1718
-

Het is niet toevallig, dat de achttiende eeuw, een periode in de
cultuur-geschiedenis waarop voor een belangrijk deel de Verlichting
haar stempel heeft gedrukt, begirt en sluit met twee dichters, voor
wie onbevangen denken een levensbehoefte rwas : Jacob Zeeus en Johannes Kinker.
Jacob Zeeus behoort evenals Poot tot de goede volgers van Hooft en
Vondel. Er is een krachtig rhythme en een vol geluid in zijn verzen, maar
zijn beeldspraak is niet altijd vrij van de rhetorische Parnas-taal, die men in
zijn tijd zoozeer bewonderde. Hij was de zoon van een burgemeester te
Zevenbergen, nam in zijn jeugd teekenles te Dordt bij den beroemden
Arnold Houbraken en sleet zijn leven in het stile Zevenbergen als notaris
en landmeter. De vurige jongeman heeft er zich niet op zijn plaats gevoeld.
Hij beschouwde zich verongelijkt door het lot, dat hem dwong als een
balling te leven te midden van onbeschaafden. Als zijn Rotterdamsche vrienden (waaronder Arnold Willis, de bekende uitgever) hem hebben opgezocht,
valt hem de eenzaamheid te pijnlijker, en klaagt hij
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Voor wien zal ik mijn vaerzen lezen
Dan voor de wanden van mijn eenzaem boekvertrek?
Mijn landgenoot heeft nooit mijn dicht geprezen
Maer trapt mijn Zangheldin baldadigh op den nek. (Noodlot, 1709)
Vooral de domheid en schijnheiligheid van de lieden uit zijn omgeving
hinderen hem; ze zijn „te bits gebeten" op zijn rijm, ze zuigen „vergif uit
rozen". Het is vrijwel zeker, dat die aanvallen kwamen van kerkelijke zijde,
want in 1715 hekelde hij de slechte predikers met een scherpe satyre, De Wolf
in 't Schaepsvel.
Bedrog, geweld en allerlei onzedelijkheid in den godsdienst van Grieken,
Romeinen, Israelieten en Christenen worden er achtereenvolgens in felle
kleuren geschilderd; men voelt dat de schrijver een eerlijk, vroom man is,
maar meer hartstochtelijk dan fijn critisch aangelegd, daar hij vergeet, dat
elk yolk de godsdienstige vormen heeft die bij zijn ontwikkelingsstadium
passen en het dus niet billijk is, alle schuld op de priesters te schuiven. Doch
in zijn tijd was van historische critiek nog nauwelijks sprake, en men mag
hem dus om deze tekortkoming niet te hard vallen. De tegenstelling tusschen
leer en leven is in zijn beschouwing schering en inslag. Heel venijnig en
raak is de beschrijving van den heerschzuchtigen en wellustigen priester
Lastermont, den smulpaap, die de belichaming is van alle vleeschelijke begeerten
Ai, zie zijn kneukels eens van vette saussen blinken,
Die 't volgeschonken glas bemorssen onder t' drinken
op
den
preekstoel
zalvend weet te bidden of schrikwekkend tebulderen.
maar
„0 droeve zeden! o bedriegelijke tijden!" klaagt de dichter.
0 Huichelaren, zoo vuilaerdigh van gemoet!
0 Stokebranden! o onzaligh nachtgebroet I
Tegenover hen stelt hij de werkelijk godvruchtige mannen die de martelaren werden van hun edele overtuiging. Spreekt hij van hun zuiver Christendom, dan wordt zijn stip. milder : Hun godheid wekt liefde, geen vrees.
„Zij slaet ons altijd ga
En lacht ons minzaem toe; haer tong vloeit van gala,
Haer boezem zwelt van liefde; en in haer zaligh wezen
Is altijdt vreugde, en niets dan eewigh Neil te lezen".
Dan komt hij op Cartesius, den beroemden wijsgeer, die, uit Frankrijk gevlucht, zich in ons land vestigde, maar ook bier zich velen tot vijand maakte").

1) De verdienste van Cartesius bestaat hierin, dat hij, ofschoon nog met de daad
de beslissing der Kerk boven die der wetenschap stellende, in beginsel echter de
wetenschap van alle traditioneel en kerkelijk gezag onafhankelijk gemaakt en mitsdien het vroegere autoriteitsgeloof met zijn leus per fidem ad intellectum voor
altijd opgeheven heeft (Scholten, Gesch. der Godsd. en Wisbeg.).
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Hoe fel was d'Afgunst niet in heeten toorne ontsteken,
Beroemde Kartes, toen 't naturelijke licht,
Dat uw verstant verlichtte, elk flikkerde in 't gezight;
Toen gy de Hydra, naer wiens lessen d' outheit luisterde,
Ter scholen uitzweepte, en in stale boeien kluisterde,
En d'echte waerheit, die noch voorspraek, noch gezag
Kon vinden, voerde, in spijt der logen, aen den dagh I
Ook Coccejus (Kok) ondervond den haat van muitzuchtige aterlingen,
schoffeerders van de kerk. Maar nu zegt Zeeus tot de predikanten, is het
een betere tijd. Gewetensvrijheid heerscht; men kan zijn meening vrij verkondigen, zonder bloot te staan aan hatelijke vervolging. Het gedicht eindigt
met een heilwensch en een raad aan zijn landgenooten:
,

Lang groeie uw welvaert aen, o vrij gevochte volken!

Leeft buiten dwang; vertrapt de ketenen, waer van
Men nogh de linken in uw' arm bespeuren kan.
Bewaert het heilig recht, met zoo veel bloets verkregen.
Plengt Gode uw' wierook toe, bedient u van den zegen
Die aen den naneef reets een gulden tijdt belooft.
Zoo worde uw vrijheit, u zoo dierbaer, nooit gerooft,
Zoo vindt geen staetzucht heul bij felle stokebranden,
Die 't grauw aenmoedigden met uitgebreide handen,
Toen 't quijnend Hollant schier den laetsten dootsnik gaf.
Weert, weert uw vijant zoo van uwe muuren af.
Uw kinders zullen met hun kindren 't graf beveiligen
Waer in gij sluimren zult, en uw gebeente heiligen,
Beschaduwt van trofeen, in weerwil van de Nijdt;
En 't vrye lant zal zich van monsters zien bevrijdt.
Zoo blinkt in Zeeus' werk reeds de dageraad van de Verlichting, wier
voile middaglicht eerst een goede halve eeuw later schijnen zou. Zijn gedichten verschenen in twee bundels; de eerste werd in 1721 door zijn vriend
Poot uitgegeven; Arnold Willis bezorgde in 1726 de uitgaaf van de Overgebleve Gedichten. Hierin. komt De Wolf in 't Schaepsvel voor.

HUBERT KORNELISZOON POOT 1689 1733
-

Poot werd geboren. te Abtswoude in Delfland.
Ten Oosten dezer buurt bespoelt de Schie haer boorden,

Ten Zuiden blaeut de vest
Van 't smookende Schiedam; Delft heft zich op in 't Noorden
En Schiplui deist in 't West.).
1 ) Brief aen den Heer en Meester Willem van Loo, advokaet voor den Hove
van Hollant, Dl. II van Gedichten, Delft, Reinier Boitet, 1728.
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Hij nam er deel aan het landbouwbedrijf van zijn vader, maar die arbeid
ging niet van harte. Zucht naar wetenschap en poezie vervulde den jongeman. Van den akker naar huis keerend, gaat zijn verlangen hem vooruit naar
het kleine studeervertrekje. Ook in het drukst van den oogst is het hem, als
of een stem hem voortdurend toefluistert „Vaer voort, Poot ! Houd Vondel
en Hooft als uw voorbeelden voor oogen en tracht hen, al zij het ook met
ongelijke stappen, te volgen !" Zoo zag men hem dan ook dikwijls langs den
weg loopen, terwijl hij, in gedachten verloren, met dwalende hand de loten
brak van then en wilgen. De boeren zeiden dan tegen elkander : „Hij dicht
al weer" 1).
Het beeld dat we bier voor ons zien is niet dat van den knutselenden
verzenlijmer van zijn tijd. Poot zegt dan ook in zijn Berecht aen den Lezer, dat
hij zijn verzen geeft, zooals hij ze van Natuur, zijn eenige hulp en leidsvrouw
ontvangen heeft. Toch is dit niet de volstrekte waarheid. Want Poot zou
dan een van onze eerste lyrische dichters zijn geworden, een Nederlandsche
Burns, zooals Potgieter hem zoo graag zou zien 2) : dichter van natuur en
liefde. Neen, ook de mode-kunst was zijn leidsvrouw; de bekoring van het
klassicisme is hem te sterk geweest; al te graag heeft hij met de mythologische geleerdheid der Parnas-taal zijn verzen „opgepronkt". Jets wat zeer
te bejammeren is, daar eenige verrukkelijke regels en strofen ons doen zien,
welk een prachtigen aanleg hij bezat. Wat een zuiverheid van teekening,
wat een schoonheid van taalmuziek geeft hij ons te bewonderen in De Maen
Endymion, dat zoo begint :
De zuster van de zon
Liet op Endymion
Haer minnende oogen dalen.
't Was nacht toen zij hem zagh;
Maer heur gezicht schoot stralen
Trots Febus over dagh.
Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier,
Gerucht in velt noch kolken.
De lucht was zonder wint,
Het weer was zonder wolken,
Diane mingezint.
In Mars en Venus' beddepraat, waarvan de eerste strofe :
1) Aen de..Begunstigers mijner Dichtkunste Dl. I en Aen den Heer Mr. Willem
Vlaerdingerwout, Wiens Edt. het beliefde mij met een schenkaedje van zilver aen,
te moedigen, Dl. III.
Vgl. Potgieter: De Foliobibel.
23
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Godin, wat doet u tsagen
Nu gy me ontharnast ziet?
Puikschoone, staek uw klagen;
Mijn wreede wolven zijn bier niet,
Zij slapen bij mijn' wagers.
In Wachten, een eenvoudig minnelied, beginnend :
Hier heeft mij Rozemond bescheiden,
Hier, bij deez' boom, die weligh wast.
Waer magh de schoone zoo lang beiden,
Dat zij niet op het uurtje past?
In het Dankoffer aan Erato met zijn nobelen aanhef:

0 Erato, die, klaer van stem en edel,
Dione's *) groote daden zingt,
*) Venus
En naar de maat van uw vergulde vedel
Kupidoos dartle voeten dwingt...
Maar ook naast deze heel dartele minnedichten (waar Poot, ouder en
ernstiger geworden, zijn hoofd over heeft geschud) zijn er enkele mooie
verzen, als Vrool#k Leven, Zomersche Avond, Nacht, Boezemoffer ter geboorte

van Anna Oudaen, Op de doot van m#n Dochterje, Mei, Zomer, Zomeronweer,
Nagedachtenis over het afsterven van Katharina Groenheide (Poots moeder), en
Gepeinzen. Het bekendst is Akkerleven met zijn traditioneele verheerlijking
van het boerenbedrijf, een variatie op het Beatus ille qui procul negotiis van
Horatius, zooals we ook aantreffen in Vondels rei van Eubeirs, in den Pak,
medes en in Jan Luykens Buitenleven. Maar in Poots gedicht zien we geen
Hollandsch landschap, doch een Arkadisch schilderij, waar watervallen van
rotsen neerklateren.
In 1716 kwam Poot het eerst als dichter voor den dag met zijn Mengeldichten 1). Een volledige uitgaaf van zijn poezie verscheen in drie bundels
Gedichten van de jaren 1722, 1728 en 1735. In het laatste deel komt ook zijn
levensbeschrijving voor 2).
Aan waardeering heeft het Poot niet ontbroken. Zijn verzen bezorgden
hem vrienden, als den beroemden Antoni Leeuwenhoek van Delft, den
Rotterdamschen architekt en schilder Adriaan van der Werff, en anderen,
die door geschenken en ander gunstbetoon de rol van Mecenas vervulden.
In 1723 heeft hij Abtswou gedurende een jaar voor Delft verruild en daar
een ongebonden leven geleid. In den Reisbrief aan zijn vriend Jan Oudaen
schildert hij vol berouw zijn afdwaling in de allegorie van een brooddronken
spelevaart naar een verlokkelijk maar verderfelijk eiland, waar Bacchus open
hof houdt. Het eindigt met de verzuchting:
1) Vgl. Potgieter, De Folioqbel.
2)Poot schreef over zijn eigen leven in Algemeene Brief, een aardige autobiografie.
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Laat slechts een kint de wang besproeien
Met tranen, dat men 't ziet.
De roozen van de werelt groeien
Aen doyens van verdriet.
Dit kind wier deernis hij inriep was waarschijnlijk de 's Gravezandsche
burgemeestersdochter, Neeltje 't Hart. Hij was met haar verloofd, maar
heeft jaren moeten aanhouden voor hij haar hand kon winnen. Poot bezat
geen geld en verdiende met zijn op bestelling geleverde gedichten en de
uitgave van een soort encyclopedie in drie folio deelen 1), te weinig om een
huishouden op te zetten. Eindelijk scheen het geluk te zullen komen. In
1732, over de veertig jaar oud, trouwt hij en vestigt zich te Delft. Maar met
zijn zaak (een zuivelnering) gaat het niet, en reeds op den laatsten dag van
het volgend jaar sterft hij, vijf maanden na zijn dochtertje Jakoba.

ANDERE DICHTERS
Naast Poot en Zeeus kunnen we nog eenige dichters noemen wier werk
is aan te merken als een nabloei der klassieke zeventiende-eeuwsche kunst.
De goede kwaliteiten van het Hollandsche vers in zijn besten tijd vinden
we bier, eenigszins verzwakt, terug. Het zijn : Lucas Schermer, een jong
Haarlemmer, die in 1711, op zijn 24ste jaar overleed; de dichter van den
Spaanschen successie-oorlog met zijn veldslagen en belegeringen, van Johan
Willem Friso en Willem III. Zijn stiji is mythologisch, maar krachtig en
zwierig. Ook schreef hij een treurspel Meleager en Atalante, met zeer goede
doch naar Ovidius gevolgde beschrijvingen en Herderszangen in gracievol
dansenden rhythmus.
De Vlaardinger Arnold Hoogvliet (1687-1763), de dichter van het
bijbelsche „epos" Abraham de Aartsvader (1726), in aangenaam vloeiende
maar hartstochtlooze verzen, welke blijkens de vele herdrukken gretig gelezen werden. De Rotterdammer Dirk Smits (1702-1752), in zijn tijd beroemd door zijn 1?otte-stroom, een gedicht vol goden en nimfen, dat we niet
meer kunnen genieten, maar ook de schepper van eenige lieve melodieuze
gedichtjes, waarvan de eigenaardige grade nog onze genegenheid kan winnen, b.v. .4kkrans voor min dochterje, Wiegezang, Op verscheide Serafijnjes.
En in de tweede helft der 18de eeuw, omstreeks 1760, de talentvolle Lucretia
Wilhelmina van Merken, schrijfster o. a. van twee heldendichten David en
Germanicus en een leerdicht Het Nut der tegenspoeden. Willem Kloos heeft in
zijn Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid proeven gegeven van deze vergeten dichters en hun waarde in het licht gesteld. Een afzonderlijke vermelding verdienen nog de gebroeders Willem en Onno Zwier van Haren,
twee Friesche edelen, die leefden aan het hof van Willem IV en aanzienlijke
) Groot Natuur- en Zedekundig Wereldtooneel.
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betrekkingen bekleedden, meer onafhankelijk denkende en hoog-voelende
menschen dan dichters. Beiden waren ze bewonderaars van Voltaire, Fransch
was hun opvoeding en eerst laat kwamen ze tot het schrijven van Nederlandsche verzen, wat hun moeite genoeg kostte. Willem schreef een nog al
vervelend heldendicht, een groot stuk berijmd proza, dat de geleerde Huydecoper die er iets goeds in zag, beschaafde. Alleen doordat het uiting geeft
aan verlichtingsdenkbeelden heeft het beteekenis. Friso, de denkbeeldige
stamvader van de Friezen, die uit het land van den Ganges naar Friesland
zou gekomen zijn, is er het type van den verlichten despoot, voor wien
wetenschap en een deistisch geloof, vrij van priesterdwang, de voorwaarden
zijn van een gelukkige regeering.
Wat is er schandlijker dan groot van staet te zijn

En kleen van kennis? of verslaafd aan valschen schijn.
Wat loflijker voor hem, die volken zal regeeren
Dan dat men zijn Verstand meer dan zijn Rang moet eeren? (IXe Boek)
Naast dit verstandelijke rijmwerk staat de mooie elegie Het menscheljk
leven, weerklank van bittere levenservaringen, sombere klacht over het velerlei wisselende leed dat het leven na de kinderjaren met zich brengt, met aan
het eind, als tegenstelling, de beschrijving van Gods bestendigheid en het
blijde, smarten-vrije bestaan in den hemel. Was dit gedicht een voorteeken?
Zes jaar later (1768) bevrijdde hij zich van zijn aardsche zorgen en dronk
hij op zijn buitenplaats te Sint-Oedenrode den giftbeker. De jongere broer,
Onno Zwier, moest wegens een schandaal in 1760 het hof in Den Haag
verlaten. Als een boeteling trok hij zich terug op zijn buiten te Wolvega
en schreef daar ten einde zijn geschokte reputatie te herstellen een gedicht,
waarin hij zich doet kennen als een vurig vriend van Oranje, een goed
vaderlander en een liefhebbend echtgenoot Eerst verscheen het onder
den titel Aan het Vaderland (1769) ; in 1772 heette het De Geuzen, proeve van
een vaderlandsch gedicht. Het is een reeks van 24 zangen, bestaande uit 10regelige strofen, en behandelt de geschiedenis van het optreden der Geuzen
in drie hoofdtafereelen : 1. de inneming van Den Briel, waaraan Onno Zwiers
voorvader Daam van Haren had deelgenomen; 2. den tocht van hopman
De Rijk naar Engeland en 3. de eerste ondernemingen van de Geuzen uit
de havens van Vlissingen en Veere. Na het eerste tafereel laschte Van Haren
een „hors d'oeuvre" in (zang 7-12). Meenend, dat Willem de Zwijgers
standvastigheid in de hachelijkste omstandigheden alleen kon berusten op
een buitengewone hoop, hem door God ingeboezemd, voert hij in den
zevenden zang de allegorische figuur van de Hoop in, die de droomen oproept en zich dan tot Willem van Oranje begeeft. In den slaap ziet de prins
nu de roemvolle geschiedenis van het gemeenebest onder de leiding van
1)

Vgl. Zang 23 met de hulde aan zijn vrouw Aleida.
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zijn afstammelingen; de revolutie van 1747 met de feestelijke intrede van
stadhouder Willem IV in Amsterdam waaraan de dichter zelf had deelgenomen vormt het besluit. Zooals een moeder de terugkomst van een lang
verloren zoon verbeidt, met hetzelfde ongeduld wachtte Amsterdam de inkomst van den stadhouder. „Wie (roept de prins), „zou niet beminnen"
Een yolk dat zulke liefde toont?
In welkers hart, in welkers zinnen
Zo diep Oranje en Vrijheid woont
't Zijn de eerste Willem's groote daaden
Die spreiden deze dankbre zaaden,
Hervat de Hoop, die gij bier vindt.
Die liefde zal in Neerland blijven,
En daaglijks meer en meer beklijven
Zo lang Oranje Vrijheid mint ! —
Het is te begrijpen, dat Potgieter, die alles aangreep wat kon dienen om
ons nationaal bewustzijn te versterken, dit dichtwerk prees als voorbeeld;
en het is als nationale romantiek ook wel een verschijnsel in zijn tijd, maar
dit neemt niet weg, dat de poetische waarde gering is, en gering bleef, ook
nadat Feith en Bilderdijk zich er over ontfermden (het werd bijna niet gelezen en kreeg van de Vaderlandsche Letteroefeningen een slechte critiek)
en in 1785 een verbeterde editie bezorgden, waarin zij, om de onbeholpen
stroefheid te verhelpen, maat, rijm en woordentekst mar willekeur veranderden.
Minder bekend dan De Geuzen is een drama in Fransch-klassieken stijl,
Agon, sultan van Bantam (1766-69), waarin Van Haren zich doet kennen
als een voorganger van Multatuli, in zijn partijkiezen voor de onderdrukte
inlanders.

JUSTUS VAN EFFEN 1684 1736
Voor den Nederlandschen prozastijl zoowel als voor de verbetering van
opvattingen en zeden heeft Van Effen zijn beteekenis, al moet hij in dit opzicht onderdoen voor zijn Engelschen tijdgenoot Addison. Edeldenkend
mensch van fijne beschaving, gentleman van top tot teen, bedeeld met een
-

1 ) Aanleiding tot de behandeling van deze historische stof vond de schrijver in
de bewijzen van Oranjeliefde, o. a. in de woorden van een man die bij een intocht
van Willem IV, te Amsterdam, het ongeluk had, uit een boom te vallen, waarbij
hij een been brak, en toen Van Haren ging informeeren, lachend zei : „Al waren
ze beide gebroken; ik heb den Prins gezien; ze zijn tot zijn dienst I" Sinds lien
tijd wilde hij die „onbegrijpelijke liefde t'eeniger tijd met behoorlijke kleuren beschrijven". Op de Geuzen viel later zijn keus, door het zien van een schilderij,
dat 's lands gesteldheid van zaken sinds 't begin van de Beroerten tot het midden
van 1572 voorstelde.
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scherpen blik op het leven en de gave van den humor, even helder van hoofd
als warm van hart, was hij in den eensdeels ruwen, anderdeels verwijfden
tijd waarin hij leefde, wel geschikt om als censor op te treden. Hij was de
zoon van een cavalerie-officier te Utrecht. Daar hij Been geld had en toch
studeeren wilde, belastte hij zich als gouverneur achtereenvolgens met het
studietoezicht van jongelui uit de eerste familien (van Wassenaar, Van Welderen e. a.). Tengevolge van deze relation deed hij als secretaris van gezantschappen drie buitenlandsche reizen. Tweemaal verbleef hij eenigen tijd in
de hoogste kringen van Londen, eenmaal in die van Stockholm, in het gevolg van den prins van Hessen-Filipsthal. In Londen had hij kennis gemaakt
met Newton, Pope en Swift, en had men zijn verdienste erkend door hem
lid te maken van The Royal Society. In 1727 waren deze reizen afgeloopen.
Hij promoveerde toen, reeds 43 jaren oud, te Leiden in de Rechten, tegelijk
met zijn pupil, Graaf van Welderen, werd door diens voorspraak Kommies
van 's Lands Magazijnen in Den Bosch, richtte in 1731 den Hollandschen
Spectator op en stierf in 1736, waarmee zijn tijdschrift ook ophield te bestaan.
Reeds lang voor Van Effen met zijn Spectator de Nederlandsche beschaving aan zich verplichtte, had hij als Fransch letterkundige en essayist
naam gemaakt. Met eenige Hugenootsche vrienden had hij in 1711 in Den
Haag een blad opgericht, le Journal litteraire de la Haye (1711-1736). In
het zelfde jaar volgde hij het voorbeeld van buitenlandsche moralisten, den.
Franschman La Bruyere, schrijver van de beroemde Caracteres, en de Engelschen Steele en Addison, de uitgevers van de periodieken Tatler en Guardian, en stichtte de Misanthrope, een Fransch blaadje, waarin de heerschende
gebreken, als dwaze modezucht, verslaafdheid aan het hazardspel en andere
scherp over den hekel werden gehaald. Door deze Fransche geschriften
werd Van Effen in het buitenland bekend en heeft hij de verlichte denkbeelden van Steele en Addison op het vasteland verbreid. Hij voelde zich
evenwel te veel Nederlander om in het Fransch te blijven schrijven; hij
wilde ook die landgenooten bereiken welke deze taal niet verstonden. Zoo
begon hij in 1731 op zevenenveertig-jarigen leeftijd met zijn hoofdwerk,
De Hollandsche Spectator, een blad dat geregeld twee maal 's weeks verscheen
en aan zedencritiek was gewijd. Van Effen zelf leverde de meeste bijdragen.
In den tijd toen een professor in de klassieke talen (Pieter Burman, de oude)
zijn studenten sterk afried, hun moedertaal te beoefenen, daar de zuiverheid
van den Latijnschen stijl hierdoor gevaar zou loopen; toen de beschaafde
standen bij voorkeur Fransch lazen en Fransch schreven, was Van Effens
blad voor de Nederlandsche taal van groote waarde. Hij bewees dat ze
even goed als het Fransch geschikt was om er zich beschaafd en helder in
uit te drukken. Uit zijn Vertoogen leeren we hem kennen als een vrijzinnig,
verlicht Protestant, een soort Abraham Blankaart. Hij is een aartsvijand van
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onverdraagzaamheid en de huichelarij en aanmatiging van de „fijnen". Hoe
veel hij gereisd heeft, en met de cultuur van Engelschen en Franschen zijn
voordeel heeft gedaan, hij is een echte Hollander gebleven en heeft met
kracht tegen verfransching en verbastering gestreden. In zijn humane opvatting van menschenwaarde is hij een aanhanger van de leer der „Aufklarung", een volgeling van den Engelschen wijsgeer Locke. Dat alleen
karaktereigenschappen en niet aangeleerde manieren iemands wezenlijke
waarde bepalen, is een waarheid die hij telkens uitspreekt en toelicht. Achter
de uiterlijkheden zoekt hij den mensch. Niet de conventie, maar de „Rede"
beheerscht zijn oordeel. Zij leert hem, dat ware beschaving zit in het hart.
Zij bestaat „in een uitgestrekte en wezenlijke goedaardigheid, die ons achting en liefde voor onzen evenmensch doet hebben, ons alle mogelijke inschikkendheid voor hem inboezemt, ons niet alleen aanzet om hem alle
diensten die van ons vermogen afhangen te bewijzen; maar ook om die
diensten met behaaglijkheid te bekleden".
Van deze gemoedsbeschaving vindt hij in de toongevende kringen, waarmee hij zoo goed bekend was, weinig te bespeuren: „Zal iemand mij lochenen, dat het merg van de hedendaagsche beschaafdheid besta in valsche
loftuitingen en in eene geestige pluimstrijkerij ? Zulks is niet mogelijk, zo
hij in de wellevende wereld verkeerd heeft, en bekwaam is, om de geringste
aandagt aan 't geen voor zijn oogen omgaat te geven. Eene zekere Natie,
bij dewelke de geheele verdienste drayt op twee spillen van geest en van
beschaafdheid, en daar gansch Europa haar voorraad van die valsche schatten gaat opdoen, zal hem wegens de waarheid van mijn stelling ten overvloed overtuigen. Daar zal hij vinden, dat de gantsche conversatie onder
wellevende lieden eene gedurige verwisseling van valsche munt is" (Over
Ware en valsche beschaving).
Het is te begrijpen dat hij in de maatschappij van zijn dagen meer stof
tot hekelen vond dan tot prijzen. Het beuzelachtig leven van coquette's en
petits-maitres (fatten), de zedeloosheid van studenten, de ruwheid in de
paardensport, het veel verbreide hazardspel, de dwaze liefhebberij voor
mooie titels, de verkwisting in den koopmansstand, de opgeblazenheid van
de talrijke poetasters; dit zijn eenige van de 18de-eeuwsche euvelen waartegen hij te velde trekt. Maar ook algemeen-menschelijke fouten worden
blootgelegd. Op het gebied der letterkundige critiek heeft hij zich minder
bewogen dan Addison. Ook miste hij den fijnen aesthetischen zin van zijn
voorganger. Deze toont zijn lezers de schoonheden in Milton's poezie, Van
Effen vereert Cats en schuift Vondel naar achteren. Het interessantst is hij
waar hij het betoog afwisselt door beschrijving en ons typen of tafreelen
geeft uit het dagelijksch leven. Bij voorkeur voert hij dan onbedorven, eenvoudige lieden uit den kleinen stand sprekend in : b.v. in Thksbuurs Os,
Geertje Levens, De burgervrfrage van Kobus en Agnietje, Vrouwelkke overdreven
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zindelkkheid. Hier sprankelt lets van dien echt Hollandschen humor waarin
Bredero, Wolff en Deken en Hildebrand hebben uitgemunt.

ELIZABETH WOLFF-BEKKER
EN AGATHA DEKEN 1738 EN 1741-1804
Het leven van deze twee bizondere vrouwen is ons thans, na de uitgave
van haar Brieven (1903), nauwkeurig bekend. Elisabeth Bekker werd uit een
gegoede familie te Vlissingen geboren. Heel jong nog toonde zij reeds haar
bizondere gave om fijn op te merken en het waargenomene levendig en
natuurlijk te beschrijven. Haar moeder, die ze op haar dertiende jaar moest
verliezen, deed veel aan haar opvoeding en hielp het talentvolle kind met
haar brieven en stijlproeven. Lezen en leeren was haar een hartstocht. Sinds
haar tiende jaar deed zij bijna niets anders dan leven „hetgeen er keurlijks
in drie taalen over allerley onderwerpen en in allerley tram geschreven was".
Toch was ze met haar tintelend en spotziek vernuft en gevoelig, hartstochtelijk temperament het tegendeel van een blauwkous. Maar ook was
ze argeloos en onervaren. Zoo kwam het, dat zij, nauwelijks zeventien jaren,
zich in de verrukking van een jonge-meisjesliefde door een officier van het
Staatsche leger liet overhalen, stilletjes, buiten weten van haar vader, met
hem te ontvluchten. Bedrogen in haar illuzie keerde ze echter reeds den
volgenden morgen tot haar vader terug. Dit feit is van beslissenden invloed
op haar leven geweest. Farizeesche laatdunkendheid van de „onbesproken"
meisjes en andere stadgenooten bleef haar niet gespaard. Het leven in Vlissingen werd haar nu een kwelling, en dit verklaart, dat de ontgoochelde
in 1759 — ze was toen twintig jaar — met den 51-jarigen predikant Wolff
uit de Beemster in het huwelijk trad. Zij kende dien man sinds eenigen tijd
door briefwisseling over onderwerpen van taal en letterkunde; hij kwam in
Vlissingen preeken en een paar weken later volgde zij hem als bruid naar
de Beemster pastorie. Een „mariage de raison". Het pijnlijk liefdesgeval liet
echter nog lang zijn nawerking gevoelen. In 1770 schreef ze : „Gij oordeelt
zeer wel, dat ik een groot deel ondervinding hebben moet... „Met een hart,
gescheurd tot aan den wortel toe, en wiens wonde na tien jaren treurens
nog niet nalaat somtijds eens te bloeden, heb ik de verrukkingen eener
jeugdige liefde betaalt ! — Ik ben nooit geweest hetgeene men een schoone
vrouw noemt, maar l'irresistible en charmant air de plaice heb ik in ver
goeding daarvan ontfangen. Mijne zuster is eene beaute. Dog, haal me de
drommel! ik kaapte alles voor haar neus weg wat het hart had, op „Altijd
wel" te komen en smaak had. Mijn fortuin is echter sober uitgevallen,
zult gij zeggen : een ouwe boerendomine ! Gij hebt gelijk, dog wagt, tot dat
ik mes memoires eens in 't licht geef, om te oordeelen of ik wel een zot
1) De buitenplaats harer ouders bij West-Souburg.
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stukje begon, toen ik 20 jaar oud, mijne familie en ma tres chere patrie adieu
zeide om in het stijve Noordholland met een oud statig man te hokken.
Ik heb mogelijk meer regt op den schoonen titel van N... chere philosophe
te... dan gij denkt. Indien de Philosophie ook bestaat in te triompheeren
over de sterkste en vurigste hartstocht waar voor 't aandoenlijke hart vatbaar
is, uit een loffelijke principe, dan usurpeer ik then titel niet; indien wij uit
het denkbeeld van pligt alles doen, wat men buiten het hart doen kan —
maar waar houde ik u mede op... Ik heb mijne hartstocht overleefd. Uwe
geheele sex zie ik met de onverschilligheid van eene statige matrone. De
reden? Ik doe ze met Michal zeggen in eenen brief aan David:
'k Heb David teer bemind — wie zou my tog bekoren?
Vriendschap is sedert myn idole, maar myn vriendschap is zo teder, dat
zy niet behoeft te wijken voor de liefde van een Duitscher. De waereld kennende is 't onmogelyk dat ik haar zoude nodig denken tot myn waaragtig
geluk! Een ding is jammer, dat ik myn wensch niet heb 1); de waereld zoude
nooit met myn Poetische fratsen zyn opgescheept geworden. Ik zou niets
Gods ter waereld gedaen hebben dan myn lieven jongen beminnen en nagt
en dag mijn harsens hebben gebroken, om tog zyn heele hart te houden,
want ik zou er geen klein stipje van hebben kunnen missen, als een kleine
speldeknop groot",
Haar- huwelijk was aanvankelijk niet gelukkig. Er was te veel verschil
van jaren en karakter. De jonge domineesche, die weldra naam maakte door
haar geschriften en boeide door haar geest, kreeg vele vrienden, als den geleerden predikant Martinus Houttuin uit Hoorn, den letterkundigen doopsgezinden predikant Cornelis Loosjes uit Haarlem (den oprichter van de
Vaderlandsche Letteroefeningen), ook met jongere heeren had ze omgang
en vroolijk verkeer. Dit wekte de jaloezie op van haar man. Soms ging hij
eenige weken van huis, vol ergernis over haar vrije levenswijze 2).
Een goeden invloed op haar heeft gehad de beroemde Amsterdamsche
advokaat Hermannus Noordkerk (t 1771) met wien ze in 1765 in kennis
raakte, toen ze zich tot hem wendde om rechtskundige hulp tegen een
vriendin die haar gemeen bedrogen had. De kennismaking leidde tot vriendschap ; zijn berisping en verstandige raad hebben haar gevoel van verantwoordelijkheid versterkt en de toenadering tot haar man bevorderd. Kort
daarop zou blijken welk een trouw vriend zij in dominee Wolff bezat.
In de eerste periode van haar auteurschap, de jaren van haar huwelijk,
(1759-1777) heeft ze veel gestudeerd, zich opsluitend in haar boekkamertje,
1) N.1. den man barer keuze. — Op een Zaterdagavond, toen iemand kwam
om haar man te spreken — hij was bezig met 't maken van zijn preek zei ze
tot den bezoeker: „mijn man is vanavond onzichtbaar, om morgen onverstaaribaar
te wezen".
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waar tusschen de portretten van Erasmus en Hugo de Groot de beeltenis
ping van Rousseau, als blijk van haar vereering voor de groote mannen
van de vrijzinnige gedachte. Ook Locke vereerde zij, maar vooral Rousseau.
Zijn nieuwe opvattingen over mensch en maatschappij, waarbij natuur en
gevoel zoowel als scherp critisch verstand het richtsnoer gaven, maakten op
haar een diepen indruk. Veel van zijn denkbeelden heeft zij overgenomen.
„Kent gij", schrijft ze in een brief, „ook door conversatie Rousseau? De
groote, de goede, de uitmuntende Rousseau ? Dit is mijn schrijver ! Ik lees
hem altoos !" In dezen tijd heeft ze heel wat geschreven, meest poezie, als
het beschrijvend gedicht fralcheren, en zedelijke bespiegelingen, waarvan de
dichterlijke waarde gering is ; een paar rijmwerkjes vol spot en onafhankelijke critiek veroorzaakten heel wat opschudding. Het waren de Zedenzang
aan de Menschenliefde bij het verbranden des Amsterdamschen schouwburgs ;
de Onveranderlike Santhorstsche geloofsbelfrdenis in rijm gebracht door eene
zuster der Santhorstsche gemeente; en De Menuet en de Domineespruik, alle
van 1772. We zullen hierbij niet stilstaan, daar zij zelve wel inzag, dat dit
alles met poezie weinig te maken had. Ze zag in dat haar kracht elders lag.
Gedachtig aan de les van Boileau „ne prendre pour genie un amour de
rimer", legde ze zich voortaan toe op het proza. Voor het Spectatoriaal tijdschrift De Glsaard (1767-69) had ze reeds bijdragen geleverd. In 1774
geeft ze een voorproefje van haar echt-Hollandschen humor, wanneer ze in
een brief aan haar vrienden, het echtpaar Vollenhove te Amsterdam, deze
als baker toespreekt in Beemster dialekt, op den vermakelijken, gemoedelijk
beschermenden toon waarin deze vrouwelijke bedienden uitmunten 1). In
1777 stierf haar man en begon de tweede periode van haar leven, waarin
haar schrijverstalent tot voile ontwikkeling komt. Zij was toen reeds eenigen
tijd bevriend met Agatha Deken. Deze, een boerendochter van Amstelveen,
te Amsterdam opgevoed in het Weeshuis der Collegianten (de bekende
protestantsche secte, bij wie de persoonlijke, on-kerkelijke godsvereering
op den voorgrond stond), had als schrijfster van zedelijk-godsdienstige
verzen Elizabeth's aandacht getrokken. Kennismaking leidde tot een innige
vriendschap, die duurde tot hun dood. Eerst woonden ze in De Rijp, daarna
(sinds 1782) in Beverwijk, op Lommerlust, een buitentje dat Agatha Deken
uit een erfenis te beurt was gevallen. De beide vriendinnen verstonden
elkander zoo goed, er was, bij verschil van temperament, zooveel overeenstemming in denken en streven, dat weldra een samenwerking begon van
zoo groote innigheid dat het dikwijls ondoenlijk is, beider aandeel in het
gemeenschappelijk werk te onderscheiden. Eerst schreef Elisabeth iaog
alleen, in 1779, haar Proeve over de Opvoeding, aan de Nederlandsche Moeders, een
werkje dat de verlichte denkbeelden van Locke en Rousseau populariseerde.
1

) Dyserinck, Brieven No. XXXIX.
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Samen schreven ze in 1781 de Economische Liedjes, eveneens een vrucht van
de verlichting, en uiting van denzelfden geest die in 1784 het aanzijn gaf
aan de Maatschappij tot nut van het Algemeen. Hun doel was, de menschen
uit den handwerkerstand, „die door onze Aanzienlijken versmaadt worden,
en die wij echter het degelijkst deel der menschheid noemen", eenvoudige
liederen te schenken die ze zingen konden, om zoo door tevredenheid en
blijmoedig geloof hun leven te verhelderen. Van oneindig grooter beteekenis
evenwel waren de beide romans die zij samen bewerkten — een feestelijke
gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandsche proza-kunst : Sara
Burgerhart (1782) en Willem Leevend (1784-85).
Richardson had, toen de pastorale-, heroische en avontuur-romans de
beste lezers niet meer konden voldoen, den weg gewezen naar een nieuwe,
betere romankunst. Hij werd de schepper van den zielkundigen zederoman,
welke door middel van brieven het werkelijke leven der burgerij wilde afbeelden in kontrasteerende karakters. Als echt zoon der verlichting beoogde
hij, de beginselen van deugd en godsdienst aan te kweeken bij jonge
mannen en vrouwen. Dit beoogden de dames Wolff en Deken evenzeer, in
zooverre men onder godsdienst verstaat het vrijzinnig Protestantsch geloof,
dat deugd stelt boven dogma. Zoo werd Richardson hun voorbeeld. Toch
was er bij groote overeenkomst een nog grooter verschil. Bij den Engelschen
schrijver is alles krasser, heviger. Zijn romans, (Pamela, 1740 en Clarissa
Harlowe, 1745) worden gevuld door een pair buitengewone karakters met
hevige hartstochten en groote zielskracht; bijpersonen zijn er haast niet. De
Nederlandsche romans daarentegen geven al van personen, en die personen
zijn heel gewone menschen, zooals men ze dagelijks aantrof. Tegenover het
pathos van Richardson staat verder de kostelijke humor in de Nederlandsche
romans. Hier toonen zich de schrijfsters leerlingen van den grooten Engelschen humorist Laurence Sterne, zonder dat zij daarbij iets van de echtHollandsche oorspronkelijkheid inboetten. Inderdaad, Sara Burgerhart en
Willem Leevend zijn museums van onvergankelijke, echt-Hollandsche
genre-schildering. Sara Burgerhart, met „Niet vertaalt" op den Titel, was
een protest en een getuigenis. Ze wilden tegenover de onnatuurlijke uit het
Fransch vertaalde romans, die in dien tijd druk gelezen werden, hun oorspronkelijken „Vaderlandschen" roman stellen, als beter voedsel voor hoofd
en hart. Niet alleen zeden-uitbeelding, maar zeden-critiek was hun doel.
Twee eigenschappen komen hierbij telkens duidelijk aan het licht. Hun
minachting voor de exemplaren der ontaarde koopmansaristocratie (dames
du ton en petits maitres) en hun afschuw van de zoo zoo's, de schijnheilige
fijnen, vroeger o. a. door Asselijn en Van Effen gegeeseld. In een brief van
1774 schreef Elizabeth reeds : „Zomtijds observeer ik de afkoomelingen van
de groote mannen, die voor 100 en meer jaaren de Republicq zo beroemd
maakten, de Bickers, de Hoofden, de Grooten, de Graaflands; en ik zie dik-
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wijls dat zij hunne voorvaders zo zeer wijken in noblesse van geest, gezond
verstand, als in die door en door gezonde, geramasseerde lichaamen, welke
men in hun afbeeldsels bespeurt. 't Is mij onbegrijpelijk, dat eenig mensch,
die gezond verstand heeft, een jaar aaneen in de Beau monde leeven kan.
Niets is zoo fade, zo insipide, als het leven onzer Grooten. Gedebaucheerde
lichaamen, zenuwlooze zielen (permitteer mij dit woord !) kinderachtige
neigingen, een popachtige smaak, enige oppervlakkige lecture, nets dat
naar vernuft zweemt : zoo zijn de meesten die figuur maken in die gezelschappen, welke ik zo zeer veragte".
De hoofdbedoeling was, aan te toonen, „dat een overmaat van levendigheid, en eene daaruit ontstane sterke drift tot verstrooiende vermaken, door
de Mode en de Luxe gewettigt, de beste meisjes meermaal in gevaar brengen
om in de allerdroevigste rampen te storten". Die rampen zijn de verleiding
en haar nasleep van ellende. Clarissa Harlowe, het voorbeeld van Sara
Burgerhart, gaat daaraan te gronde, Saartje, evenals Elizabeth zelf, mag nog
juist aan het gevaar ontsnappen. Er gaat door dit boek een sprankelende
stroom van vroolijkheid en scherts, maar daaronder bespeuren we den liefdevollen levensernst en een sterk gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid.
Ziedaar dus echte humor. De karakterteekening is uitnemend : vooral de
vroolijke, brave Abraham Blankaart is een onsterfelijke figuur; de schijnheilige fijnen, van wie Elizabeth in haar leven zoo veel smaad had ondervonden, vormen den donkeren achtergrond waartegen de „redelijke" Christenen in helder relief uitkomen. Wat den briefvorm betreft, hij dwingt de
schrijfster soms twee menschen die hetzelfde huis bewonen, met elkander
te laten correspondeeren, niaar opent van den anderen kant ook de gunstigste gelegenheid om de geheimste gedachten bloot te leggen, waardoor
de zielsbeschrijving gebaat wordt.
Het boek viel dadelijk in den smaak. Reeds het volgende jaar was een
herdruk noodig en het bled populair. Dit was niet het geval met Willem
Leevend dat in 1785 met zijn 8ste deel voltooid was. De roman heeft met
dien omvang niet gewonnen. Tot in het oneindige wordt er gecorrespondeerd over de problemen van godsdienst, liefde en vriendschap, en zoo
diepzinnig, als men het dikwijls van de correspondenten niet verwachten
zou. De gang van het verhaal wordt er ten zeerste door belemmerd en
slechts met moeite kan men den held volgen in zijn ontwikkeling van een
onberedeneerd hartstochtelijk jongmensch tot een man van vaste beginselen
en wel overwogen levenshouding. Hoewel het boek een verdediging behelst
van het geloof tegen het ongeloof, dat in de figuur van Willems vriend
Jambres gebrandmerkt wordt, is toch de hoofdbedoeling, te waarschuwen
tegen de ziekte van die dagen : de overgevoeligheid, welke in de romans
van Feith juist toenmaals werd gepredikt. De geschiedenis van Lotje Roulin,
het jonge meisje, dat door haar dwepen-met-Willem ongelukkig wordt,
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moet strekken tot „een leerzaam voorbeeld voor ieder die overhelt tot overdreven gevoeligheid". Te opmerkelijker is het, dat de schrijfsters, die zoo
goed het gevaarlijke van lien zielstoestand beseffen, zich zelve er niet voor
hebben kunnen vrijwaren, o. a. in de teekening van de verhouding tusschen
Koosje Veldenaar, Chrisje Helder en Willem Leevend. Van den anderen
kant evenwel biedt deze roman een paar echt-humoristische karakters, welke
die in Sara Burgerhart nog overtreffen : het echtpaar tante Martha en oom
Frederik de Harde. Een heerlijk type is ook Alida Leevend. Het schijnt dat
in haar ontwikkeling zich Elizabeth's levensgeschiedenis afspiegelt. In het
begin is ze in haar geestigen spot en scherts al te vrijmoedig en te scherp ;
later, onder invloed van haar man Abraham Rijzig, ontbloeien de zachte
eigenschappen van haar hart en ontstaat er bij haar een schoone harmonie
van geest en gemoed.
Mej. Johanna Naber meent 1) dat „de in haren eenvoud zoo indrukwekkende figuur van Christina de Vrij door Aagje is geteekend en hiervoor
haalt ze een overtuigend bewijs aan, n.l. de overeenkomst tusschen de woo,
den die Aagje's vriendin Maria Bosch op haar sterfbed had gesproken volgens een gedicht van Aagje, met die welke aan Christina de Vrij in den mond
zijn gelegd bij haar verscheiden. Maar zoo Aagje de schepster is van deze
figuur, dan heeft zeker Betje tot model gediend, want in Brief 32, Dl. IV
wordt gesproken van Christina's grooten overleden Vriend Noordkerk. En
Noordkerk was (z.b.) de trouwe vriend van Betje. Aagje heeft hij nooit gekend. — Over het algemeen echter valt niet met zekerheid te zeggen, welke
gedeelten het werk zijn van Betje, welke van Aagje. Wel staat vast, dat de
beteekenis en het aandeel van de laatste vroeger, o. a. door Busken Huet,
zijn onderschat. Met de voltooiing van Sara Burgerhart en Willem Leevend
hadden de schrijfsters hun hoogtepunt bereikt. Heur latere werken : Brieven
van Abr. Blankaart (1787), het gedicht Wandelingen door Bourgogne (1789), de
roman Cornelia Wildschut (copie van Clarissa Harlowe) 1793, hebben heur
roem niet meer verhoogd.
In 1788, na de komst van de Pruisen, waarmede bier te lande een tyrannieke reactie begon, vluchtten de beide dames, die als demokraatgezinden
niets goeds te wachten hadden, naar Bourgogne. Hier leidden ze in het mooi
gelegen Trevoux een aangenaam leven, tot de schandelijke bankbreuk van
een vriend hen van „den ruimsten overvloed stootte naar de behoefte". Ze
keerden toen naar Holland terug en vestigden zich in Den Haag (1797).
Een zorgelijke tijd breekt nu aan. Ze moeten schrijven en vertalen om te
kunnen leven. „Ik vertaal", schrijft Betje, „dat ik er groen en blaauw van
wordt". Daarbij kwam nog, dat herhaalde aanvallen van een pijnlijke kwaal
haar zwak lichaam ondermijnden en haar aangeboren vroolijkheid op den
1)

Zie Bete Wolff en Aagje Deken, blz. 209.
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hardsten proef stelden. Bij dat al hield de dappere vrouw het hoofd omhoog.
„Ik hou niet van een leelijk bakkes zetten als men niet op vilten sloffen naar
den hemel wandelt" schreef ze eens, ten bewijze dat de kostelijke gave van
de blijhartigheid haar ook toen niet verlaten had. Gelukkig, dat de laatste
jaren der beide vriendinnen verlicht werden door steun en hartelijkheid van
nieuw verworven vrienden (als burgemeester Van Royen, Mr. Maurits
Cornelis van Hall e. a.). Op 5 November 1804 overleed Betje, acht dagen
daarna Aagje, die haar vriendin tot het laatst had opgepast. Ze rusten in een
zelfde graf, op het kerkhof Ter Navolging 1) in Scheveningen.

HIERONYMUS VAN ALPHEN 1746 1803
-

Hieronymus van Alphen, aan wiens naam velen nog gewoon zijn, de
voorstelling van duffe pruikerigheid te verbinden, was in zijn tijd een
nieuwe verschijning, die voor poezie en kritiek veel goeds heeft gedaan.
Evenals zijn vriend, de geniale Rijklof Michael van Goens, de piepjonge
Utrechtsche professor, die bier 't eerst weer belangstelling wekte voor
Shakespeare, had hij met scherpen blik gezien, hoe oneindig ver de Nederlandsche poezie achter stond bij die van onze naburen; maar, terwijl Van
Goens wanhoopte aan herstel, heeft hij zich ingespannen om den toestand
te verbeteren. In een degelijke aesthetische critiek zag hij het redmiddel.
Men wist immers niet meer wat poezie was ; jongeren van nog eenigen aanleg liepen groote kans, door de dichtgenootschappen te worden bedorven.
Zijn theoretische geschriften moesten een tegengif zijn. Van Alphen mocht
met eenig recht zich als leidsman opwerpen. Niet alleen was hij vertrouwd
met de beste dichters van Ouden en Modernen, maar hij had ook grondig
nagedacht over het wezen van de poezie en studie gemaakt van de talrijke
theoretische geschriften die in den loop van de 18de eeuw in Engeland,
Frankrijk en Duitschland het licht zagen.
0. a. Lord Kaymes, Elements of Criticism. Priestley, Lectures on Criticism.
Diderot, Essais sur la peinture en Lettre sur les sourds et les muets. Batteux,
Traitd des Beaux-Arts. Schlegel, Von der Harmonie des Verses. Marmontel en
vele anderen.
De Duitscher Riedel had een boek geschreven dat de resultaten van
grootere voorgangers kort samenvatte. Van Alphen heeft het in het Nederlandsch bewerkt, met gebruikmaking van een ander bekend werk, van Sulzer
(Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen 1778-80). Hierin en in de meer
zelfstandige Digtkundige verhandelingen (1782) heeft hij zijn nieuwe inzichten
1) De eigenaardige naam herinnert aan de oude gewoonte van het begraven in
de kerken. Het kerkhof te Scheveningen was in dien tijd nog een nieuwigheid,
die men hoopte dat navolging zou vinden.
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uiteengezet. Om ze te waardeeren, client men te bedenken, dat poezie in zijn
tijd een produkt was van het knutselend verstand; dat nut, „waarheid" en
stichting haar clod, een benepen grammatische zuiverheid en rhetorische
beeldenpronk haar „schoonheid" uitmaakten.
Van Alphen toont nu aan, dat men geen waar dichter kan zijn zonder
drie eigenschappen te bezitten Teergevoeligheid, verbeeldingskracht en de
neiging en bekwaamheid om zich in een harmonische taal te uiten. Dus in
de eerste plaats gevoel en verbeelding. Als het gevoel er is, dan komt bij
den dichter de verbeelding van zelf: „Terwijl [de kunstenaar] zelf vol gevoel
is, zal zijne verbeelding hem de beelden, in welke men dat wat hij gevoelt,
gevoelen kan, voor oogen stellen; en dan heeft hij maar na te teekenen.
Door zoeken, overleggen en afmeten, vindt men de uitdrukking niet ; de
verbeeldingskragt, door het hart verwarmd, ziet de zelve" 1).
Heel goed ontleedt Van Alphen de werking der verbeeldingskracht in de
3 deelen welke wij zouden noemen, plastiek, scheppende fantazie en beeldspraak. Zij vertoont zich, zegt hij, in deze drie stukken (Digth. Verb. 137) :
„in de levendige beschrijvingen zo van de natuur, als van handelingen,
karakters en sentimenten op zulk een wijze, dat hij dezelve aan de verbeeldingskracht zijner lezers of toehoorders zo voorstelt, alsof ze dadelijk
(d. i. werkelijk) tegenwoordig waren;
in de vindingen, of de voortbrengselen der scheppende verbeeldingskragt,
waardoor hij uit afzonderlijke deelen, geheelen maakt die op zig zelf en zo
saamgevoegd, nieuw zijn; en dus, als schepselen der verbeeldingskragt van
den digter, vindingen van hem zijn;
in de taal, welke de digter gebruikt om zijne gedagten zo voor te stellen,
dat dezelve, uit haren aart, op de verbeeldingskragt zijner toehoorders of
lezers werken moet". Hij ziet in dat bij geboren dichters de verbeelding van
zelf werkt. „Zij denken en voelen in beelden. Zij daarentegen, die, zonder
geboren digters te zijn, egter verzen willen maken, moeten zich in duizend
bogten wringen om hunne verbeeldingskragt aan het werken te helpen.
Willen zij scheppen, zij scheppen gedrogten, en brengen hun eigen vonnis
mede; willen zij door beelden spreken, zij moeten door eene aanhoudende
lezing van goede digters zig derzelver beelden in het geheugen prenten, en
dit gedaan zijnde bedienen zij er zig van, uit gebrek aan eigen voorraad, en
verraden egter hunne armoede bij hen die oogen hebben, om hun natuurlijk
gebrek te zien, en kundigheid genoeg bezitten om in dit stuk de meo et tuo
te oordeelen".
Zoo zag dus Van Alphen in, dat poezie emotie is, in zinnelijk-schoonen
vorm, en dat dit zinnelijk-schoone, deze schoone uitbeelding bij den wezen1) Riedel, Theorie. Maar deze opmerking is ontleend aan Sulzer's Theorie, uit
wiens werk hij Riedels bock heeft aangevuld.
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lijken dichter van zelve voor den dag komt. Maar deze schoonheid ontstaat
niet alleen door het beeld, maar ook door klank en beweging. Als Van
Alphen als een der kenmerken van den echten dichter de neiging en bekwaamheid noemt, om zich in een harmonische taal te uiten, dan bedoelt
hij eene taal die harmonieert met de stemming of de gedachte. Uit vreemde
en Nederlandsche dichters haalt hij een reeks voorbeelden aan van verzen,
waarin de dichter met klank en rhythme schildert. Met een citaat uit Pope's
Essay on criticism verduidelijkt hij zijn bedoeling :
The sound must seem an echo to the sense;

Soft is the strain, when zephyr gently blows,
And the smooth stream in smoother numbers flow;
But when loud surges lash the sounding shore,
The hoarse, rough verse should like the torrent roar.
When Ajax strives some rock's vast weight to throw,
The line too labours, and the words move slow:
Not so, when swift Camilla scours the plain,
Flies o'er th'unbending corn, and skims along the main.
Hij onderscheidt met fijn gehoor in den klank het onechte van het echte.
„Wie die den toon der droefheid in de natuur heeft nagegaan, en iemand
op deze wijze hoorde klagen:
Dan schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik:
Wie is er op aarde zoo treurig als ik,
zal gelooven, dat het dezen klager ernst is en niet veeleer dat hij zig treurig
veinst met een lugtig en vrolijk hart?"
En bier tegenover stelt hij tal van mooie regels, als
Die zorgt, en waakt, en slaapt, en ploegt, en zwoegt, en tweet
van Vondel, en

Up the high hill he heaves a huge round stone
van Pope, waar de moeizame arbeid van Sisyphus in de beweging en den
klank van het vers is uitgedrukt.
De theoretische geschriften van Van Alphen wekten bij velen ergernis.
De vaderlandsche rijmers konden niet verkroppen dat hij hun achterlijkheid
aan de kaak had gesteld, anderen, aan den sleurgeest ontgroeid, vonden het
belachelijk van aesthetische lessen een verbetering der poezie te verwachten.
Zoo sprak Bilderdijk van Riedels mijmeringen en schoolgezwets.
Want Bilderdijk die met zijn aesthetisch inzicht een stapje verder was
gekomen dan zijn meer verstandelijk aangelegde voorganger zag in het
Gevoel de eenige bron van de ware poezie en was er vast van overtuigd,
dat waar het theoretiseeren de overhand krijgt, de Kunst moet doodgaan.
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Hoe waar dit mag zijn, Bilderdijk zag bier iets over het ho ofd : de waarde
van Van Alphens werk voor de letterkundige critiek. Het blijft Van Alphens
verdienste dat hij door het ontleden der literaire schoonheid de letterkundige
beoordeeling op een hooger plan heeft gebracht. Voorloopig echter bleef
zijn invloed beperkt tot een kring van Utrechtsche studenten waarvan
Jacobus Bellamy de ziel was. Zij zetten met de Poetische Spectator voort, wat
Van Alphen begonnen was. Maar hun stem drong niet door, onder het
tumult van de staatkundige botsingen. Eerst in de 19de eeuw zou Potgieter,
maar nog meer Kloos met zijn Nieuwe Gids de aesthetische critiek haar
afronding geven.
Om hun belangrijkheid hebben we het eerst melding gemaakt van de
theoretische geschriften. Vocir deze verschenen, had Van Alphen reeds
eenigen naam gemaakt als dichter. Jong meester in de rechten had hij in
1771 met zijn studievriend Pieter Leonard van de Kasteele een bescheiden
bundeltje stichtelijke verzen uitgegeven, dat, toen het gunstig werd ontvangen, het volgend jaar werd uitgebreid (Stichte4ke mengelpohy). Young,
Klopstock en Gellert waren hun bewonderde voorbeelden. Van de grootschheid en beeldende macht der beide eersten is evenwel zoo goed als niets te
bespeuren. Zelf erkennen ze zeer te recht „dat [hun] pogingen verre of
zijn van die grootsche eenvoudigheid, die schilderende natuurlijkheid, treffende zeggenskracht, geestige vindingen welke het onderscheidende kenmerk der ware dichtkunde zijn". Maar er is natuurlijkheid en eenvoud, wat
in een tijd van brallende rhetoriek al veel was. In een te langademig gedicht
van Van de Kasteele : De Zee, words het eerst gepoogd de majesteit van
den oceaan voelbaar te maken, ook door den rythmus. Een paar coupletten:
Een andren moog' de glimp der wufte pracht verblinden,
Terwijl hij de ijdelheid zijn dwazen eerbied toont;
Wair kan men meer vermaek, waar grooter luister vinden,
Dan daar de Godheid woont?
De zee erkent bier God; — hoe statig g2 an haar baren!
Zij naadren met gedruisch, en de eerbied nadert mee.
De zon beglanst den vloed, de schrik is weggevaren;
God wandelt op de zee.
Flier hebben de englen 't eerst des Hoogsten lof gezongen,
Toen Hij de stranden schiep ; — waar zijn hun rijen heen?
Nu boor ik niets, dan zee; — nu zwijgen alle tongen;
'k Ben bier met God alleen.

Uit dezen bundel is ook Van Alphens bekend kerkgezang :
(1871).
1 ) Voorrede in de Proeve van Stichtel. Mengelpoki
Stroomingen en Gestalten.
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Rust mijn ziel; uw God is Koning,
Heel de wereld Zijn gebied;
Alles wisselt op Zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet...
In 1777 overleed Van Alphens jonge vrouw, Johanna Maria van Goens,
zuster van den hoogleeraar, en liet hem drie kinderen na. In hun opvoeding
zoekt hij troost. Zacht evangelisch, niet streng-calvinistisch, is die opvoeding, in den geest van de nieuwe idealen der Aufklarung. Liefde en hartelijkheid is de grondtoon, zooals het ook was geweest toen hij zelf kind was en
zijn moeder hem leidde. In eenige rijmlooze regels herdenkt hij haar
:

Dat hart, al vroeg bezorgd voor mijn geluk,
Verhief zich toen alreeds, voor mij, omhoog.
En als ik, pas geboren, aan haar borst
Gedrenkt werd of, gekoesterd in haar schoot,
Den zachten slaap gerust in de armen viel,
Dan schoot haar stille ziel gebeden uit;
En lisplend sprak de mond, terwijl een traan
In 't minzaam oog, de tolk was van haar hart:
0 Kindervriend! dit eerst geschenk van U
Zij U gewijd! versmaad Uw dienstmaagd niet".
Hoe dikwijls heeft ze mij Uw kindermin,
In 't bijbelblad, of op een Arent vertoond;
En 't rijpend brein met schat op schat verrijkt,
Toen 'k vaderloos aan hare voeten zat.
Een vrucht van die opvoedkundige toewijding zijn de beroemde en als
poezie voortreffelijke Kleine Gedichten voor Kinderen, die onder het motto „De
kinderen zijn een erfdeel des Heeren", reeds in 1778 verschenen. „Eenige
nuttige waarheden zoo in rijm te brengen dat dezelve de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gingen" was zijn doel. Twee Duitsche boekjes, Lieder
fur Kinder van Weisse en Kleine Lieder van Burmann, waren zijn voorbeelden
geweest. Van Alphen had in deze versjes voor den smaak der moderne
Protestanten den juisten toon getroffen. Die kleine, eenvoudige gedichtjes,
die zoo van zelf in het geheugen bleven, met hun verhaaltjes van voor kinderen zoo hevig interessante gevalletjes, maakten een ongekenden opgang.
Men bedenke, dat de kinderen niet geteekend konden worden, zoo als ze
zijn, maar zoo als een vroom mensch ze zou wenschen. De Genestet heeft
dit over het hoofd gezien. Van Alphen heeft nog veel andere poezie geschreven : Oden in de gekunstelde Alkaiische versmaat, naar het voorbeeld
van Klopstock, b.v. De Rust in God ; Vaderlandsche zangen ; Liederen en
Gezangen voor den openbaren godsdienst en Cantaten, een nieuwe dichtvorm, waarvan De Starrenhemel nog 't meest naam maakte ; maar nergens
heeft hij de kindergedichtjes overtroffen. Waar hij ze evenaart in zijn stichte-
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lijke lyriek, dankt hij dit aan zijn beste eigenschappen: eenvoud en natuurlijkheid.
Van Alphen werd geboren in Utrecht uit een aanzienlijk geslacht. Hoewel
een vriend van Oranje, ging hij toch met de Orangisten niet door dik en
dun mee. Toen deze als de partij der reactie in 1788 door dikwijls onrechtvaardige vervolging wraak namen voor geleden vernedering en Van Alphen
als procureur-generaal hieraan mee moest doen, nam hij zijn ontslag. In 1793
werd hij Thesaurier-Generaal der Vereenigde Nederlanden; wij zouden
zeggen : minister van financial. Dit duurde slechts tot de omwenteling van
1795, daar hij wegens zijn beginselen de nieuwe regeering niet dienen kon.
Hij leefde verder ambteloos in Den Haag en op zijn buitengoed Oostbroek
te Loosduinen, waar hij in 1803 overleed. Behalve zijn beide genoemde
letterkundig-aesthetische werken heeft hij nog ander betoogend proza geschreven, op gebied van theologie en staatkunde, o. a. De waare volksverlichting (1793). Als Christen neemt hij bier stelling tegen Rousseau. De verlichtingsdenkbeelden aanvaardt hij slechts voor zooverre ze niet in strijd
zijn met het Christendom.

RHIJNVIS FEITH 1753 1824
-

Te Zwolle geboren uit een regentengeslacht werd hij na op 17-jarigen
leeftijd te Leiden in de rechten gepromoveerd en in 1772 gehuwd te zijn,
burgemeester van zijn geboortestad, welk ambt hij in 1787, bij de komst
van de Pruisen, moest neerleggen wegens zijn patriotsgezinde beginselen.
Hij leidde een rustig en gelukkig leven op zijn buitengoed Boschwijk bij
Zwolle en stierf daar in 1824, gevierd en betreurd als vader Feith, en „Nestor" der Nederlandsche dichters. Want niet de impopulaire Bilderdijk, maar
Feith was het, die het eerste tijdvak van de 19de eeuw heeft beheerscht en
talrijke jonge dichters, waaronder Staring, Tollens en zelfs Potgieter, in zijn
eersten tijd tot zijn leerlingen kon rekenen.
Van zijn uiterlijken levensloop is weinig te vertellen. Het belangrijkste
is zijn vriendschappelijk voorthelpen van den jongen student Staring en zijn
vriendschap met den beroemden Klopstock, dien hij in 1778 in Ottensen bij
Hamburg bezocht en met wien hij sinds dien tijd geregelde briefwisseling
onderhield. Ook stond hij aanvankelijk op goeden voet met Bilderdijk
(samen gaven ze Van Haren's De Geuzen uit), totdat deze zich van hem afkeerde wegens verschil in staatkundige opvattingen. Want Feith was in zijn
hart idealistisch republikein. Zoo heeft hij dan ook tot 1787, toen Oranje
weer aan het bewind kwam, in patriottische verzen, heftig en sterk gekleurd
naar den smaak van dien tijd, voor recht en vrijheid geijverd. Voorstander
van de Verlichting zorgde hij er voor dat de arbeiders in zijn streek hun
kinderen lieten vaccineeren, en beschouwde hij de dieren als een verwant
geslacht, dat men met zachtmoedigheid behandelen moet (Zijn hond Lin-
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dor). Al werd hij door het beloop der geschiedenis, die bier Fransche dwingelandij en vernedering bracht in plaats van orde en vrijheid, zeer ontnuchterd, hij bleef zijn patriottische beginselen trouw en het recht op vrij onderzoek en zelfstandig denken handhaven.
't Zij priester of regent, wie 't licht der rede smoort
Begaat, wat mom hem dekke, een zedelijke moord

Dit neemt niet weg, dat hij in de toestanden onder de Bataafsche Republiek veel vond of te keuren, maar hij schreef dit niet toe aan de verkeerdheid
der demokratische beginselen, doch aan de onvolkomenheid der menschen,
in wie de nieuwe begrippen van rede, deugd en godsdienst niet voldoende
waren doorgedrongen : „Men blijft, waar de ondeugd heerscht, ook zonder
meesters, slaven !" En wetten en reglementen konden, meende hij, het kwaad
niet keeren.
Neen, godsdienst, Christendom, ziedaar wat ons ontbreekt,
Vriend, 't is verlichting, wat aan hen zijn toorts ontsteekt.
Heel duidelijk zegt hij, welken vorm van godsdienst hij verderfelijk acht.
'k Meen niet het Christendom van 't menschelijk vernuft,
Waarbij het hart verkwijnt en rede en oordeel suft,
Door valsche wijsbegeerte omzwachteld en geschonden,
Door schoolgeleerdheid met een donker fibers omwonden,
Door Priesterlist misvormd, door bijgeloof besmet,
En door de staatkunst tot een moordend zwaard gewet.
Neen, 'k meen den Godsdienst, zoc, eenvoudig als verheven,
Dien Jezus voorbereidde in zijn vera:enstvol leven,
En, na zijn' grooten strijd en zege, op 't wereldrond
Door zijn apostlenschaar geleerd heeft en gegrond!
Dien Godsdienst, die het hart der deugd ten tempel heiligt
En in 't verborgen 't heil der maatschappij beveiligt.
Een ding missen we maar al te zeer in zijn Christendom, n.l. blijmoedigheid. Feith was zoo innig overtuigd van de rampzaligheid van ons aardsch
bestaan, dat hij ziekelijk ging dwepen met den dood en kerkhoven en grafkelders voor hem tot lustoorden werden. Zijn liefste jaargetijde was de
herfst; de somber-verheven poezie van Young, Ossian, Klopstock en het
boek Job waren zijn lievelingslectuur. Toen Feith als Jong dichter begon,
heerschte in Europa een sentimenteele gevoeligheid, „uiting van de psyhische oerkracht der menschheid, die zoo lang verdrukt had gelegen onder
de hoe langer hoe zwaarder wegende conventie der beschaving, maar toch
eindelijk weer naar boven kwam borrelen" 2). De gevoelige Feith bleef niet
1)

Aan Aristus, 1797. — 2) Willem Kloos.
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vrij van dezen invloed; integendeel, hij heeft het sentimenteele boven al het
andere verkozen en het zelfs in zijn meest ziekelijken vorm een korten tijd
populair weten to maken tot het moest bezwijken voor de doeltreffende
aanvallen van Baron de Perponcher, Kinker, Bellamy, Fokke Simons e. a.
We moeten er daarom even bij stilstaan.
Sentimenteel beteekent, op letterkunde toegepast, oorspronkelijk niets
anders dan aandoening-wekkend. Zoo gaf Sterne den titel van Sentimental
Journey (1768) aan een reisverhaal waarbij hij vooral het licht laat vallen
op de aandoeningen welke de verschillende ontmoetingen bij hem opwekken. Weldra werd het meer in 't bizonder gebruikt voor hetgeen weemoed
of medelijden wekt. B.v. de blaren vallen; stil en verlaten zijn de velden;
door de boomkruinen zucht de wind : de gedachte aan vergankelijkheid
komt op en weemoed bekruipt ons bij de herinnering aan lieve dooden.
Worden dergelijke gevoelstoestanden op schoone wijze verbeeld, dan ontstaat sentimenteele kunst. Bij de groote sentimenteelen nu van de 18de eeuw
en ook bij Feith overheerscht dit droef besef van aardsche vergankelijkheid,
maar daarmee verbindt zich het heimwee naar en het vooruitzicht op een
betere wereld. Zij vereeren de gevoeligheid, die niet alleen het iced, maar
ook de vreugde verdiept en verinnigt. De naarheid en verschrikking van
den dood en het graf zijn hun lief, omdat ze het einde beteekenen van aardsche ellende of schijnbaar en tijdelijk genot, en de poorten openen tot de
eeuwige zaligheid. Uit dit sombere, maar tegelijk verrukkende gevoel zijn
de Night-thoughts van Young en de Oden van Klopstock ontstaan. Maar
terwijl Young overmatig schreien schandelijk acht (Our tears indulg'd indeed deserve our Shame), hoewel hij Loch zoo vele en zoo groote verliezen
had geleden, is het opmerkelijk dat het sentimenteele gevoel zich bij anderen
juist in tranen en nog eens tranen lucht moest geven, zelfs daar, waar de
oorzaken zoo'n aandoenlijkheid niet wettigden. Zoo ontaardde het sentimenteele in een epidemisch en algemeen Europeesch ziekteverschijnsel.
Feith schreef lyrische poezie, romans, drama's, leerdichten en letterkundige essays. Zijn onderwerpen waren de patriottische idealen, de liefde, de
natuur, de deugd en de godsdienst, maar de godsdienst overheerscht, want
zijn liefde is hiervan onafscheidelijk en de natuur is hem altijd een zinnebeeld
van leven, dood en onsterfelijkheid.
Overspannen sentimentaliteit vinden we behalve in verscheidene gedichten, o. a. de reeks elegieen Fanny (1783), vooral in de romans Julia (1783),
en, in mindere mate, in Ferdinand en Constantia (1785). Het thema in al dit
werk is de smart van gescheiden gelieven. Met zijn romans (eigenlijk geen
romans, maar proza-lyriek in briefvorm) had Feith een ernstig doel. Zich
ergerend aan „de zeden verpestende romans" van zijn tijd, overtuigd dat
vele huwelijken door gemis aan goede beginselen niets waren dan „blin-
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kende ellende", wilde hij zijn hooge opvatting van de liefde op anderen
overbrengen, en zoo de voorwaarden scheppen voor een gelukkiger
huwelij ksleven.
De dweepzieke, naar liefde smachtende Eduard gaat op een zomeravond
naar gewoonte in een donkey dennenbosch om daar met een wellustige
droefgeestigheid zijn gestorven vrienden te herdenken. Onder die overpeinzingen wordt het nacht — daar ziet hij bij het licht van de maan een
teedere, bevallige maagd, geknield voor een zodenbank; tranen druipen
langs haar gloeiende wangen op het gras. Zij smeekt God om een vriend
voor haar hart. Kortom, in minder dan geen tijd zijn beider zielen voor de
eeuwigheid aan elkaar verbonden. Maar Julia's vader, die een man met geld
wenscht, is tegen de verbintenis. Ze komen nu in stilte samen, 's nachts of
heel in de vroegte, op een heuvel, in het bosch, in een grafkelder, „omdat
een gevoelig hart alles bemint wat somber en verheven is", en verlustigen
zich daar in een zuiver geestelijke liefde en het vooruitzicht van hun onsterfelijkheid, die hen ten slotte toch vereenigen zal; tot Julia, die terecht
vreest, dat hun „deugd" voor de verleiding mocht bezwijken, en daardoor
hun hemelsch geluk onherroepelijk zou verloren gaan, Eduard smeekt, haar
te verlaten. Julia brengt dit offer met meer zelfbeheersching dan Ed card en
troost hen, door brieven in zijn eenzaamheid. Eindelijk stemt de vader toch
toe. Verrukt keert Eduard uit den vreemde terug en — ontmoet de lijkstaatsie van zijn geliefde. Een razende wanhoop drijft hem nu waar de
woeste natuur met zijn gemoedstemming overeenkomt ; de wanhoop gaat
allengs over in een zachte melancholie, die hij koestert en kweekt door
's nachts, als de maan het kerkhof verlicht, te gaan zitten op Julia's graf
en te smachten naar den dood. De zware den bij de zodenbank waar ze elkaar
't eerst ontmoetten, holt hij uit om erin te slapen ; het zal zijn doodkist zijn.—
Dit is de inhoud van den roman Julia. Volkomen onderdrukking van gewoon-menschelijke neigingen terwille van de hemelsche zaligheid, ziedaar
de kern van dit in vele opzichten onmogelijke boek.
Ferdinand en Constantia (1785), een navolging van Goethe's Werther, is
hoewel duchtig sentimenteel toch minder overspannen. Het wil in de verhouding van Ferdinand en Cecilia aantoonen dat een louter-geestelijke liefde
op den duur onmogelijk is.
In een tijd toen men beu werd van schoolsch gerijmel moest de natuurpoezie van Ossian grooten indruk maken. De vrij golvende rhythmus, de
zingende melodie, de schildering van een geheimzinnige, huiveringwekkende natuur, dat waren, zooals Herder zeide, de pijlen waarmede die wilde
Apollo de harten trof. Ook Gothe onderging zijn betoovering, en stelde
Ossian een tijdlang boven Homerus. Feith, die Ossian zijn leven lang vereerde, schreef zijn Alpin een stuk lyrisch proza, gevolgd naar The Songs
of Selma, die we ook aantreffen in den Werther.
,
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Naast dit proza staat heel wat poezie. Uit de lyriek heeft Willem Kloos
een bloemlezing gemaakt. De patriottische verzen (waaronder de lofzang op
De Ruyter) daargelaten, hebben deze Oden en Gedichten de verdienste van
een gevoelige natuurschildering en eenvoud en welluidendheid van taal,
zonder het rhetorisch gegalm dat de verzen van Bilderdijk dikwijls ongenietbaar maakt. Ook voor het tooneel werkte Feith. Zijn eerste treurspel
was Thirza (1784), later gevolgd o. a. door Lady Johanna Gray en Ines de
Castro. In beide eerste is een geloofsheldin de hoofdpersoon. Het laatste
deel van Johanna Gray (een vrije navolging van Wieland) kan nog boeien;
in 't algemeen echter laten de treurspelen onbevredigd wegens gebrek aan
karakterteekening. Het werk van Feith is Het Graf, een omvangrijk leerdicht van vier zangen, in alexandrijnen (1792). De eerste zang heet 's nachts
op een kerkhof gedicht te
Poetisch van minder gehalte, zeurig en gebrekkig
van taal nu en dan is het andere leerdicht, De Ouderdom (1802), waarin Feith
zijn kinderen en kleinkinderen de les geeft, de deugd te betrachten, ten einde
een tevreden ouderdom te kunnen genieten. Het behelst onder meer ook
een hulde aan Jacob Cats, wiens werken hij vroeger reeds had uitgegeven.
In volle kracht toonde Feith zich nog eenmaal in het gedicht Herfst bespiegeling van 1815, waarin de smart over het verlies van zijn vrouw hem in echt
gevoelde verzen spreken doet. (In Verlustiging van /*en ouderdom). Nog
moet worden opgemerkt dat Feith zich voor de Hervormde Gemeente verdienstelijk maakte door het dichten van godsdienstige gezangen, waarvan
er een dertigtal in het Evangelisch gezangboek zijn opgenomen. Belangrijk
voor de theorie der letterkunde zijn vooral de Brieven over verscheidene onderwerpen (6 deelen, verschenen in 1784-93).

JAKOBUS BELLAMY 1757 1786
-

We zijn geneigd hem te vergelijken met Jacques Perk. Evenals deze is
Bellamy jong gestorven, evenals deze heeft hij vooraan gestaan in den strijd,
dien een jonger geslacht voerde tegen verouderde opvattingen. Gelijk bij
Perk hebben liefde en natuur in hem den dichter tot ontwikkeling gebracht.
Dat hij verre Perks mindere bleef was te wijten aan zijn geringeren aanleg,
en misschien ook aan de omstandigheden, welke hem slechts middelmatige
modellen ter navolging boden. Het onmisbare dichterlijke sentiment bezat
hij : „Het staat mij nog duidelijk voor", zegt hij zelf 1), „dat ik dikwijls in
eenzame wandelingen de ondergaande zon, de stille zee en het gansche
rustende landschap met een gevoel en eene verrukking beschouwde, die
liederen in mij deden opkomen, zoo als ik er nog geene bij mijne Dichters
gelezen had 2). Deze liederen gevoelde ik zonder ze te kunnen uitdrukken;
1 Voorrede van zijn bundel gezangen van 1785. — 2) Deze lievelingsdichters
waren Jacob Zeeus, Antonides, Poot en Hoogvliet.
)
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ook was ik te veel verslaafd aan mijne voorbeelden, om niet te denken, dat
de ware taal der Dichtkunst de hunne was... Op hun spoor begon ik ook
Huwelijks- en Verjaarsdichten te maken. In plaats van wezenlijke gedachten,
schaarde ik alle goden en godinnen, nymphen en najaden, in rijmende gelederen. Ik vergat niet, Phoebus als het hoofd van dit korps het heerlijkst
te doen uitkomen, dit begrijpt ge".
Koos Bellamy, in 1757 te Vlissingen geboren, was de noon van een lijfknecht van Fransch-Zwitsersche afkomst. Vroeg weduwe, deed zijn moeder
hem als jongen reeds in dienst treden bij een bakker. Tot zijn 20ste jaar bleef
hij in dit yak, toen de predikant Te Water zich over hem ontfermde. Deze
hielp hem voort met zijn Nederlandsch, bracht hem in betrekking met het
Haagsche Dichtgenootschap „Kunstliefde Spaart geen Vlijt" (dat hem als
„aankweekeling" onder zijn bescherming nam door voortaan zijn verzen te
recenseeren), en wist voor hem geld bijeen te brengen voor een studiebeurs.
In 1782 kende hij genoeg Latijn en Grieksch voor de akademische loopbaan
en vestigde zich als student in de godgeleerdheid te Utrecht.
Nog voor hij student wend, terwijl het Haagsch genootschap nog vaderlijk zijn dichtproeven „beschaafde", had hij „door het lezen van zeker dichtstuk" een anderen kijk op poezie gekregen en zich losheid, waarheid en
natuur ten doel gesteld : „ik deed mijn best, om verscheiden spreekwijzen
en woorden, die ik uit mijne dichters had overgenomen, af te schaffen en
mij andere, meer eenvoudige aan te wennen". Zoo waren zijn eerste verzen
ontstaan, welke hij in 1782 uitgaf als Gezangen miner Jeugd. De „Fillis" die
hij in deze verzen als minnaar toespreekt, was de dochter van een scheepskapitein uit Vlissingen, Francina Baane.
In Utrecht, behalve akademiestad ook een brandpunt van revolutionaire
beweging, ontsluit zich voor Bellamy een nieuw leven. Hij wordt contubernaal van den bekenden patriottischen student en redenaar Quint Ondaatje,
neemt deel aan volksvergaderingen, exerceert mee in de vrij korpsen, en
schrijft onder den naam Zelandus zijn Vaderlandsche Ge<angen (1782-83).
Weldra is hij het erkende hoofd van een groep begaafde studenten, die de
poezie in nieuwe banen willen leiden, als Hinlopen, Kleijn, Rau en Ockerse 1).
's Zaterdagsavonds komen ze op de kamer van Hinlopen samen, houden
letterkundige gesprekken, handelen over de „heilige plichten van Godsdienst, Vaderland, Vriendschap en Liefde, en — drinken, tot meerder
enthousiasme, een goed glas wijn; Bellamy meer wijn dan de anderen, want
done uitgelatenheid wisselde bij hem, den reusachtig-sterke en tevens zeer
aandoenlijke, af met een diepe neerslachtigheid, welke haar verklaring vindt
in zijn chronisch geldgebrek, zijn of keen van het predikambt en zijn niet
1)

Ze vonden een punt van vereeniging in het genootschap Dulces ante omnia

Musae, waar Van Alphen een van de leidende personen was.
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onbeantwoorde, maar hopelooze liefde. Hij dacht er zelfs over, met het
verleden geheel te breken en in Amerika voor de vrijheid te gaan vechten,
maar zijn vrienden wisten hem dit uit het hoofd te praten. Groot was hun
onderlinge vereering, dwepend maar onverbrekelijk hun vriendschap 1).
Meer dan 30 jaar na zijn dood, in 1822, laten Ockerse en zijn zuster een
uitvoerige levensbeschrijving het licht zien, als „een lang verschuldigde
schatting aan hun onvergetelijken vriend" 2). Er moet van den geestdriftigen Bellamy, met zijn rein idealisme, een soort van betoovering zijn uitgegaan. Rau kon na Bellamy's dood niet over zijn deugden en verdiensten
spreken„,of zijn oog glinsterde van verrukking en zijn wangen gloeiden
van ontroering". Zoo vertelt de hoogleeraar Van der Palm in een voorlezing, die hij in 1820 heeft gehouden (MUne herinneringen aan J. Bellamy).
In dit aardig verhaal van zijn eerste ontmoeting en daarop volgend vriendschappelijk verkeer met den dichter vertelt Van der Palm o. a. hoe hij, in
1784 op reis naar Maartensdijk, waar hij op beroep moest preeken, zich in
Utrecht ophoudend, niet rustte voor hij den beroemden Bellamy had ontmoet. Zijn verschijning, zijn gesprekken, de voordracht van zijn verzen
maakten op hem een diepen indruk : „Ik had de beroemdste tooneelspelers
van lien tijd gehoord, en daar onder den eenigen Corver, bij wien Talma
ter school had kunnen gaan; maar toen ik Bellamy hoorde, was het mij,
als of ik voor het eerst verzen hoorde reciteren; en ook na hem hoorde ik
niets wat hem evenaarde". — „Eischte zaak of uitdrukking een forschen
toon, dan sidderde men voor zijne donderende stem : eischte zij een zachten
of gevoeligen, dan was het, als smolt men weg met hem, en bij de aardigheden van zijnen oorspronkelijken luim voelde men long en lever schudden.
Al wat Bellamy zijne hoorders wilde doen gevoelen, gevoelde hij zelf eerst,
en dit is het ware geheim der uiterlijke welsprekendheid".
Van der Palm, die, in Maartensdijk predikant geworden, met Bellamy
bevriend raakte, heeft slechts kort van zijn gaven kunnen genieten, daar het
sterke lichaam van den jongen man door ziekte gesloopt werd : In Maart
1786 reeds stond hij bij zijn sterfbed. In Hinlopens armen blies de dichter
den dag daarop den laatsten adem uit.
Bellamy's werk bestaat deels uit poezie, deels uit critisch proza. De poezie
vindt men in drie bundels : Gezangen miner Jeugd (1782), Vaderlandsche Gezangen door Zelandus (1782-83), en Gezangen (1785). Tot het proza behooren:
Proeven voor bet verstand, den smaak en het hart (1784-85), en De Poitische
Spectator (1784-86).
Bellamy heeft voor zijne Fillis een teeder-sterke liefde gekoesterd; hij
1) In Duitschland een zelfde geestdriftige stemming in den Hainbund.
Ockerse, Gedenkzuil voor I. Bellamy.
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heeft gedweept met vriendschap, vaderland en vrijheid, hij heeft de ontroering gekend van natuurimpressies; toen ziekte zijn lichaam ondermijnde,
Gods geduchte grootheid gevoeld en verlangd naar de eeuwigheid. In zijne
verzen vinden we deze aandoeningen in een voor zijn tijd natuurlijke taal
uitgedrukt, dikwijls in rijmlooze verzen, als protest tegen de rijmmanie.
De Gezangen g4ner Jeugd zijn minnedichten in den trant van het Anakreontische lied, speelsch-licht, zacht-eenvoudig en rijmloos. Deze dichtsoort, een
dertig jaren vroeger in zwang gebracht door de Duitschers Gleim en Uz,
teekent hij zelf aldus in een versje aan zijn vriend Kleyn:
Zing, mijn lieve Vriend! de zangen
Die Anakreon van Tejos
Voor zijn Grieksche meisjes dichtte!
Zachten wellust, scherts en kusjes
Zong Anakreon van Tejos.
Zacht en lieflijk, als een windje
Dat door d'ongesnoerde lokken
Van een jonge schoone dartelt
Zijn Anakreons gezangen.
In de eerste zangen is naast het goede veel zwaks. In plaats van eenvoud
is er te dikwijls onbeduidendheid, in plaats van rijmlooze poezie slap rhythmisch proza.
De Gezangen zijn rijper en onderscheiden zich door een meer ernstigen
toon. Naast minnedichten staan hier de oden, met verzuchtingen aan God.
De Vaderlandsche Gezangen van Zelandus opgedragen aan zijn geboortestad, hebben ten doel, in stoute taal vaderlandsche gebreken te bestrijden
en deugden aan te moedigen. Het gebrek in de oogen van den demokraat
Bellamy was, met de aristocratische regenten en Oranje de Engelsche belangen te bevorderen en de „vrijheidlievende pogingen der burgeren" tegen
te gaan. Voor de Britten en hun aanhangers hier te lande zijn geen smaadwoorden hem te kras en juichend roept hij, als de rampzalige oorlog met
Engeland is uitgebroken, de jongelingen toe : „Laat nu uw heldenvuist, die
's vijands woeden tart, De blikkerende kling door Britsche nekken drijven!"
(Aan de Vaderlandsche jongelingen). Hinderlijk is in vele van deze gezangen
het gebral van groote woorden, maar, de geschiedenis van zijn dagen bood
hem ook niet de roemrijke feiten, waaraan de Kriegslieder van Gleim, den
Tyrtaeus van de Pruisische legers onder Frederik den Groote, hun wezenlijke kracht ontleenen. Dat Bellamy, wanneer het onderwerp gunstig was,
ook in deze soort van lyriek wel iets behoorlijks kon leveren, blijkt o. a.
uit Aan Vlissingen, en Aan Elliot, den verdediger van Gibraltar, welk laatste
1) Anakreon van Tejos in Ionie leefde aan het hof van koning Polykrates van
Samos en stierf in 474 voor Chr.
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vers den heldenmoed van een vijand hulde brengt. Na 1783 is het uit met
deze vaderlandsche poezie. Teleurgesteld door den gang van zaken, die uitliep op een hopelooze verwarring en schreeuwerig tumult, trok hij zich uit
het partijleven terug, om zich voortaan in stilte te wijden aan de verbetering
der letterkunde.
In de Proeven voor het verstand, den smaak en bet hart, een heel bescheiden
boekdeeltje, werden de nieuwe denkbeelden in praktijk gebracht : Los van de
dichtgenootschappen, terug naar natuur en waarheid. Het grootste deel
van dit bundeltje is geschreven door zijn medewerkers. Het prozastukje
Fragment van eene Sentimenteele Historie, een grappige satire op sentimenteel
gedweep, is van Bellamy. Ook van hem zijn eenige gedichten, waaronder
het bekende Roosje, dat een proeve zou zijn van een ballade.
Van grooter beteekenis is de Poetische Spectator. Het tijdschrift ontstond
onder den invloed van Van Alphen's Theorie, en is hoofdzakelijk Bellamy's
eigen werk. Daar de Dichtgenootschappen dood vielen op een rijm, raadt
de Poet. Spectator aan, rijmlooze verzen te schrijven. Het tijdschrift wenschte
te ijveren voor natuur en waarheid, het zou schoonheden aanwijzen, gebreken toonen. „Wij zullen wel eens onaangename waarheden moeten zeggen : maar, dit moeten wij doen I genoeg — zoo wij waarheden zeggen!
Mogelijk zal men ons aanvallen; maar, mijn lieve leezers, hebt ge ooit in
een zomerschen avond, door een schoone, lommerige dreeve gewandelt —
en wierdt gij toen niet omsingeld van een geheel heirleger van muggen? —
gij staptet immers maar rustig door? — zoo zullen wij ook doen. — Wanneer een mug te lang op onze wangen blijft zitten, krijgt hij een slag — dat
spreekt van zelf!" — Niet alleen de ouderwetsche Dichtgenootschappers,
ook de nieuwerwetsche sentimenteelen krijgen er van langs : „Sedert eenige
tijd hebben de Musae van sommige dichters een soort van zenuwziekte
gehad... Men zag geheele zwermen van vaerzen makende wezens zich vereenigen, om een enkel traantje sentimenteel te bezingen. Zij schaarden zich
rondom het traantje ieder ontdekte nieuwe schoonheden in het zelve;
de verzwakte zenuwen kregen een spanning — en — het traantje werd —
een Ode... Wanneer zal de goede smaak eens de overhand verkrijgen?"
Met een rake zinsnede teekent hij elders den koekoek-een-zang van de
dichtgenootschappen of zooals hij ze noemde, de poetische gasthuizen : „In
de Genootschappen hebben de Dichters met hun alien slechts eene Zangnimf, die nu bij den een' dan bij den ander logeert".
Een aparte vermelding verdienen nog zijn Brieven om hun lossen, geestigen stijl. Zijn aardig proza kennend, begrijpt men dat de Engelsche humorist Laurence Sterne zijn lievelingsauteur was. Op de tijdgenooten heeft
Bellamy's letterkundige critiek weinig invloed gehad, maar hij heeft mede
den weg gebaand waarop Gids en Nieuwe Gids later zouden vender gaan,
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en zijn deel bijgedragen, om weer wat frissche natuurlijkheid to brengen in
onze stijf-deftige literatuur van het einde der 18de eeuw.
Ook een dichter van arme ouders (zoon van een timmerman in de Diemermeer), ook jong gestorven, als professor in de wis- en sterrekunde, is Pieter
Nieuwland (1764-1794), die behalve niet onaardige aesthetische beschouwingen verzen heeft geschreven waarvan het lijkdicht op zijn vrouw Anna
Pruisenaar en de ode Orion zeker verdienste hebben.

NEGENTIENDE EEUW
WILLEM BILDERDI JK 1756-1831

D

EZE geniale dichter en geleerde werd geboren te Amsterdam uit het
huwelijk van Izaak Bilderdijk, eerst geneesheer, later ontvanger, en.
Sibilla Duyzenddaalders, beiden strenge Calvinisten en vurige Oranjegezinden. Somber en vreugdeloos was zijn jeugd („0 kindsheid, mij zoo
traag, zoo pijnlijk omgevaren!" zucht hij in het gedicht Afscheid). De weinig
vroolijke stemming in het ouderlijk huis heeft daar zeker toe bijgedragen,
maar ook een slepende ziekte tengevolge van een trap op zijn voet, waardoor
hij van zijn vijfde tot zijn zestiende jaar gedwongen was, stil in een kamer
te zitten. „Meer mijmerziek dan speelsgezind zocht het vroegrijpe kind
troost in lectuur en onverpoosde studie van allerlei wetenschappen, of kwelde zich met de onoplosbare vraag naar het hoe en waarom der dingen (vgl.
o. a. Herinnering aan min Kindsheid). Verbluffend is de uitgebreidheid van
zijn wetenschappelijke belangstelling. Bijna geen yak of het heeft zijn oorspronkelijken geest bezig gehouden. Wiskunde, perspectief, teekenkunst,
geologie, astronomie, krijgskunde en geschiedenis werden ijverig beoefend,
maar ook legde hij in zijn jonge jaren den grond voor zijn veel omvattende
taalkennis ; want niet alleen de meeste Europeesche talen verstond hij, maar
ook in het Hebreeuwsch, Arameesch, Arabisch en Perzisch was hij geen
vreemde, zoo min als in het Gotisch en andere oud-germaansche dialecten 1).
Latijn en Grieksch las hij dagelijks, en dikwijls heeft hij, naar hij zelf zegt,
om zijn eigen Nederlandsch beter te leeren beheerschen „een zelfde stuk uit
de oudheid twintig en meer malen in verzen vertaald". Tegen zijn zin had
hij wegens zijn lammen voet moeten afzien van zijn plan om officier te
worden en was als klerk in dienst gesteld op het kantoor van zijn wader. Het
heet dat de nieuwe psalm-berijming van 1773 in hem den dichter heeft gewekt. Weldra kon hij zijn kracht toonen. Het Leidsche Dichtgenootschap
„Kunst wordt door Arbeid verkregen" had een prijsvraag uitgeschreven
over den invloed der dichtkunst op bet staatsbestuur. Bilderdijk zond een antwoord in en zijn gedicht werd met goud bekroond (1776). Het stoute,
energieke rhythme en de zwier vooral van den aanhef bewezen dat de negentienjarige het dichtgenootschappelijk gezeur te boven was. Men keek eerst
raar op van deze nieuwe dichtmanier. Een Rotterdamsch rijmer, Pieter
Leuter, schreef aan een uitgever : „Hemel! mijn Heer, wat zijn de vaerzen
van den Hr. B. woest, wild, ordenloos en zonder verband : moest hij juist
de gelijkenis, in zijn eerste vaers aangenomen, waarbij hij zich met een
toomeloos ros gelijk stelt, volkomen bewaarheden? Zeker, ik kan geen
smaak vinden in zulke woeste vaerzen". Over 't algemeen echter dacht men
er anders over. Bilderdijks naam als dichter was opeens gevestigd ; de dich1) Uit al deze talen heeft hij ook meer dan iemand vertaald en daardoor de letterkunde van andere volken iets nader tot ons gebracht.
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teres Baronesse de Lannoy en Rhijnvis Feith werden nu zijn vrienden. Vier
jaren werkt hij nog als boekhouder op het kantoor van zijn vader, dan (1780)
gaat hij te Leiden studeeren in de rechten, geeft in verliefde stemming 1) een
bundel minnedichten uit, waaronder een paar ongehoord hartstochtelijke,
promoveert in 1782 en vestigt zich als advokaat in Den Haag.
Uit zijn studententijd dateert zijn innige vriendschap met Mr. Johan.
Valckenaer, weldra professor te Franeker, een vriendschap, die nooit verbroken is. Wel opmerkelijk, daar zij in politiek en godsdienst tegenvoeters
waren. Valckenaer, de patriot, verliet ons land in 1787, toen Oranje door
de Pruisen hersteld werd; Bilderdijk deed later hetzelfde, toen de patriotten
zegevierden (zie het gedicht Aan Mr. Jan Valckenaer, met mijnen Kallimachus). In Den Haag kreeg Bilderdijk als knap rechtsgeleerde en beroemd
pleiter binnenkort een drukke praktijk. Overtuigd Orangist had hij telkens
aangeklaagde prinsgezinden te verdedigen. Bekend is zijn optreden ten behoeve van „Kaat Mossel", (Catharina Mulder) een Oranjelievende Rotterdamsche vischvrouw, bij welke gelegenheid hij door een bajonet licht werd
verwond, hetgeen hem later, met de hem eigen overdrijving (maat houden
kon hij niet), dikwijls zeggen deed, dat hij voor Oranje zijn bloed had gestort. Men moet hierbij bedenken dat Bilderdijk werkelijk heeft geleden aan
waanvoorstellingen; dat hij zeer ijdel was en precies als Don Quichote dikwijls zijn romantische verbeelding voor werkelijkheid hield. Zijn afschuw
van de alles onderstboven keerende patriotten, „de schreeuwers" met hun
nieuwe leuzen van volkssouvereiniteit, deed hem de oogen slaan naar de
patriarchale en ridderlijke middeleeuwen. Als student stond hij ingeschreven
als Willem van Teisterbant, gezegd Bilderdijk. Want hij had meenen te
ontdekken, dat hij van moederszijde afstamde van de Heusdens en Teisterbants, waardoor hij verwant zou zijn niet alleen aan den Zwanenridder, maar
ook aan de Nassouwers. In werkelijkheid was deze verwantschap louter
fantazie. Het is begrijpelijk, dat hij in dezen tijd begint met het dichten van
romancen en balladen, een genre dat toen in het buitenland in twang was;
door gemis aan natuurlijken eenvoud en nalveteit is hij hierin echter nooit
ten voile geslaagd. In 1786 dichtte hij den Elius, een episch gedicht in den
vorm en toon der romance : het behelst de sage van den Zwaneridder Elius,
des dichters fictieven stamvader, naar wien hij zijn eersten zoon had genoemd. Bilderdijk n.l. was in 1785 getrouwd met Catharina Rebecca Woesthoven, een Haagsche schoone. Hoe vurig hij haar in den beginne mag hebben bezongen — Odilde heette zij in zijn verzen en hij wijdde haar een
bundel van dien naam — bestendig geluk heeft dit huwelijk niet gebracht,
ten gevolge van de fouten in beider karakters 2). In 1795 moest Oranje
1) Anna Luzac was de vereerde.
2) Over Odilde: v. Vloten, Buskers Huet, Fruin, Kollewijn.
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wijken. Bilderdijk, die als Oranjeman den eed van eerbied voor de onvervreemdbare rechten van den mensch en burger weigerde en geen trouw
wilde zweren aan de Provisioneele Representanten van het yolk van Holland, kreeg toen de aanzegging, zijn woonplaats binnen 24 uur, en zijn
vaderland binnen 8 dagen te verlaten. Hij reisde over Hamburg naar Londen, waar ook de Prins vertoefde. Hoewel er reeds verwijdering was tusschen hem en zijn vrouw, tot een breuk kwam het nog niet. In Hamburg
dicht hij nog den voorzang van een nieuwe romance Ursfr'n en Valentin,
met het opschrift „Aan mijn egade". Maar in Londen, waar hij door lesgeven
o. a. in het Italiaansch, in het teekenen en het schilderen van pastelportretten
in zijn onderhoud voorzag, vat hij liefde op voor een 19-jarige leerlinge,
de begaafde Katharina Wilhelmina Schweickhardt en verbindt zich met
haar, zonder van zijn vrouw gescheiden te zijn. De gemoedsstrijd dien deze
stap hem gekost heeft, is schoon uitgedrukt in Gebed, dat echter niet oorspronkelijk is, maar een berijming naar Fenelon. Ze verhuisden naar Brunswijk (1797), waar zich vele uitgeweken Oranjevrienden hadden gevestigd.
Zij noemde zich mevrouw van Heusden, hij den heer van Teisterbant. De
Hertog steunde met een klein jaargeld wat echter voor Herr von Teisterbant,
die van huishouden niet het minste begrip had, bij lange na niet toereikend
was. Hierbij kwam nog voortdurende ziekte, verlies van kinderen, afkeer
van zijn Duitsche omgeving; dit alles maakte dat de prikkelbare pessimistisch aangelegde man zich te Brunswijk heel ongelukkig voelde, al heerschte
er tusschen hem en Katharina Wilhelmina de beste overeenstemming. Type
van een zenuwpatient bezat hij geen grein van de Stoicijnsche gelatenheid,
welke zich over beproevingen weet heen te zetten; voelde hij integendeel
zijn leed veel pijnlijker dan een gewoon mensch. Bittere, buitensporigheftige uitvallen en klachten moeten geregeld lucht geven aan opgekropte
wrok. In zijn fabel Het Penzioen beschimpt hij den Hertog van Brunswijk,
die zijn trouw aan het Oranjehuis heette te beloonen met „een hazelnoot"
per dag. Hij klaagt 1) dat hij in dertien ! vakken les moet geven en zich blind
en lam schrijft, zonder dat de slaap verkwikking brengt. In een anderen
brief, waarin hij zich ergert over de vervlogen kans van een hoogleeraarsbetrekking in Franeker, schrijft hij : „Ik zal de troost niet hebben, den Hollandschen haard weder te genieten, maar bier in die verderfelijke Kachelstuben moeten verstikken of in Moskou 2) veellicht nog erger gaan doorstaan. Wat dat uitzicht voor mij is, gevoelt geen mensch. Alleen vind ik in
dat verval zelf de troost, dat het niet zoo geheel lang meer duren kan... Ik
ben heden volstrekt buiten staat. Een gesprek met iemand over een kleine
quaestie van de Algebra heeft mij het hoofd zoodanig geexalteerd, dat ik
1) Brief aan J. de Vries (1805).
2) B. had een aanbieding gekregen om daar hoogleeraar te worden.
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den gantschen nacht in een buitengewoon acces van delirium heb doorgebracht, en thands volstrekt zinloos ben. Ik heb mijne vrouw met verzen
uit mijn mond op te schrijven derwijze afgemat, dat zij geen arm verroeren
kan. Zonderling zijn die paroxysmen. Zij hebben lets van 't onweerstaanlijk
dansen in de Chorea Sancti Viti. Ik word dan weggesleept tot verzenmaken
als in een wervelwind"... Een product van dezen zielstoestand zijn de beide
komisch aandoende vloekzangen tegen de Duitsche kachels en dekbedden.
De Pruisen met hun leege magen, alleen gevoed met „bladersoep en pietercelienat" hebben geen last meer van nachtmerries ; maar nu heeft het noodlot
hun een andere kwelling bereid
„Sints ligt gantsch Duitschland nu, als neergeslagen lijken,

Begraven onder 't pak van 't gruwzaam Overbed,
Als Tyfons, door 't gebergt verplet,
En hijgende naar lucht, ten hemel op te kijken.
Verstikken moet men en bezwij ken,
En liggen overstelpt, bewegingloos te prijken,
Met bulsters op het lijf als Westkapeller dijken:
Dat 's eenmaal onverbidbre wet".
En wat het vuur betreft; we kunnen de koestering van de haardvlam
niet missen,
Maar wee dat Hoofd der hersenloozen,
Dat, Opperpriester van den dood,
De vuurvlam in Zijn kacheldozen
En vloekbre ijzerkisten sloot!
0, dat hij zijn verwaten handen,
Eer hij ze sloeg aan 't gruwzaam feit,
Tot cindelkool had mogen branden,
En eindloos branden mocht, zoo lang de menschheid schreit:
En zoo voort. - Bewijzen genoeg van zijn hyper gevoeligheid. In 1806
kwam de verlossing : Eenige vrienden en bewonderaars die hem weer in
Holland wenschten (J°. de Vries, Johan Valckenaer, Tydeman, M. C. van
Hall e. a.) stelden hem in staat, terug te keeren. De Raadpensionaris Rutger
Jan Schimmelpenninck had hiertoe zijn medewerking verleend. Bij het betreden van den Hollandschen grond geeft vurige vaderlandsliefde hem dan
de bekende regels in :
'k Heb dan met mijn strammen voet
Eindlijk uit d'onstuimen vloed
Holland's vasten wal betreden!
Kort daarop stelde Napoleon zijn broeder Lodewijk aan als Koning van
Holland, en Bilderdijk, die door den Prins van Oranje van zijn eed van trouw
-

1)

Aan den Hollandschen wal. (N. B. IV; Z. E. II.)
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ontslagen was, werd 's Konings leermeester in het Nederlandsch. Dit was
geen ontrouw aan beginselen : Voor den man, bij wien Gezag als het eene
noodige gold, die de monarchie boven elk ander regeeringsstelsel koos, was
het een eer en een voldoening, een koning te mogen dienen, die bovendien
de broeder was van den toen nog door hem vereerden onderdrukker van de
revolutie. En zoo kon hij dan ook in zijn ode Napoleon (1806), een gedicht
in den verheven stijl van Pindaros, vol stoute fantazie, maar zwaar-rhetorisch, den Keizer bewonderend vergelijken met Apollo, die den gruwbren
Python had geveld. „Wat ik (zegt hij in een brief aan H. W. Tydeman, van
5 Jan. 1810) van de verschijning van Napoleon (van den eersten aanvang
reeds) gehouden heb, is bekend; en die achting die ik toen voor hem had,
heb ik nog even zoo. Ik heb hem daadlijk beschouwd als den man, geroepen
om een nieuwe algemeene monarchie op te rechten. Ja, ik heb zijn komst
tegemoet gezien, eer hij bestond". Opmerkelijk is, dat Bilderdijk hier zijn
verwachting uitspreekt van het Duizendjarig Rijk, ontleend aan de Openbaring van Johannes, evenals later in zijn Afscheid ; een gedachte die later
ook door Da Costa zou worden verkondigd. In den beginne werd zijn leven
nu gelukkiger. Lodewijk Napoleon had met hem op en kwam hem op
allerlei wijze tegemoet. Evenwel, de ongeregelde uitbetaling van het traktement bracht opnieuw financieele moeilijkheden. Daarbij was het Bilderdijk
een hevige ergernis dat men hem maar geen professoraat opdroeg, zoodat
hij niet in de gelegenheid werd gesteld, zich nuttig te maken voor zijn yolk.
Zoo ging hij zich steeds meer beschouwen als den grooten verongelijkte,
slachtoffer van den haat en de domheid zijner landgenooten, welke, op hun
beurt kregelig over zijn scherpe aanvallen, hem op de grofste wijze beschimpten, of schuwden als een ongenietbaar mensch. Bilderdijk heeft sinds
lien tijd dikwijls naar den dood verlangd als een verlossing; van 1807 is
Stervenszucht :
Ach, mijn God! ik heb geleefd,
'k Heb door leed en nood gestreefd,
Moedig, vurig, onverschrokken.
Maar waar vond ik, o mijn God,
Ooit een' oogwenk zielsgenot,
Dat mijn boezem mocht verlokken!
Leven? o wat valt dat bang,
Zelfs bij weeldes tooverzang!
Zelfs in wellusts troetlende armen I
Leven is geen leven, neen.
't Is een schaduw hier beneen,
't Is, in 't hart versmoorend kermen.

Zijn dichtvermogen bleef onder die beproevingen echter onverzwakt.
Stroomingen en Gestalten.
25
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Krachtiger, breeder zelfs slaat hij zijn vleugels nu uit. Kort na de ode Napoleon kwam o. a. het leerdicht De Ziekte der Geleerden (met de Danteske beschrijving der Hel), waarvan hij met ridderlijke vrijgevigheid de opbrengst
vanf 1400 afstond voor de slachtoffers van de ramp te Leiden. In 1809 begon
hij te Amsterdam, waarheen hij na zijn benoeming tot lid van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, een stichting van Lodewijk Napoleon, verhuisd
was, aan een epos, De Ondergang der eerste Wareld, waarbij hem Milton als
doorluchtig voorbeeld voor den geest zweefde. In 1820 eerst werd het door
hem uitgegeven, zooals het binnen eenige maanden geworden was : een
onvoltooid fragment. In den 5den zang was hij blijven steken, een gevolg,
deels van zijn meer lyrischen dan epischen aanleg, anderdeels van de tijdsomstandigheden, die hem de rust benamen, voor het maken van een epos
vereischt. In 1810 n.l. met de inlijving van ons land in het groote keizerrijk
ontviel hem de steun van Lodewijk Napoleon en begon een periode van
ellende zooals hij nog niet had gekend. Dingen van waarde moest hij verpanden en ten slotte werd zijn boedel failliet verklaard. In dezen tijd heeft
hij rondgeloopen met de gedachte aan zelfmoord. Opmerkelijk is het, dat
hij, zelfs in dezen tijd, poezie heeft voortgebracht, die behoort tot het beste
wat hij heeft nagelaten, maar dit waren gedichten, waarin hij zijn persoonlijke opvattingen kon uiten, geen episch werk, maar lyrisch-didactische ontboezemingen, als De Kunst der Poky, met zijn fellen aanval op de Dichtgenootschappen, De Schilderkunst, en het beroemde Afscheid, met zijn
extatisch slot, waarin de val van het vaderland wordt bejammerd, maar
tevens het herstel onzer onafhankelijkheid voorzegd.
Holland groeit weer!
Holland bloeit weer!
Hollands naam is weer hersteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld.
De Ondergang der eerste Wareld, hoewel een tamelijk ordeloos fragment,
heeft altijd te recht gegolden als een van Bilderdijks voornaamste scheppingen. Het plan van het gedicht is slechts in ruwe trekken te schetsen.
Het is de Titanenstrijd der Grieken, op bijbelsch terrein overgebracht:
Bilderdijk maakte gebruik van een oud mythologisch verhaal, waarin gesproken wordt van kinderen Gods of Wacht-engelen, die zich vrouwen
kozen uit de dochteren der menschen en zoo het aanschijn gaven aan een
bastaardgeslacht van Reuzen. Deze maakten zich schuldig aan zoo hemeltergende zonden, dat God de aarde met alles wat er op leefde, besloot te
verdelgen. Alleen Noach mocht behouden blijven. In zijn epos heeft Bilderdijk de Reuzen (mar het voorbeeld van sommige kerkvaders) voorgesteld
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niet als zonen van Wachtengelen, maar van Paradijsgeesten en, in aansluiting
bij de Titanomachie, het denkbeeld toegevoegd, dat de Reuzen, gesteund
door hun hemelsche ouders, willen pogen het Paradijs te bestormen om die
woonplaats van hun stamoiders te herwinnen. De aanvang zegt het :
Ik zing den ondergang van d'eersten Wareldgrond,
En 't menschdom dat, met Hel en Duivlen in verbond,
In gruwelen verhard, Gods Hoogheid durfde trotsen
En 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen,
Tot de Almacht, worstlens moe met Adams zondig bloed,
Des aardrijks bodem sloopte en omkeerde in den vloed.

Onder Paradijsgeesten verstaat Bilderdijk de kinderen van Adam en Eva
voor den zondeval. Zij zijn onsterfelijk, evenals de engelen, maar, wegens
hun vermenging met aardsche vrouwen en het verwekken der Reuzen, uit
het Paradijs naar de sterren verbannen. Ze kunnen naar willekeur in stoffelijken of etherischen toestand verschijnen. Het tooneel der handeling is de
aarde, een groot, ovaal eiland in welks midden zich, hoog, in nevelen verborgen en onzichtbaar voor menschenoogen, het Paradijs bevindt. Vier
rivieren ontspringen hier; in het Noorden verheffen zich de hooge bergen
van Arbal, het verblijf van de woeste Reuzen; in de vlakten heerschen de
Kainieten, de ontaarde afstammelingen van Kain. Wat Bilderdijk ons in zijn
vier zangen en het brokstuk van den vijfden geeft is 1. de strijd der menschen (Kainieten) tegen de Reuzen, waarbij de eersten, aanvankelijk strijdend onder den held Argostan (die, in een oproer, door de duivelen verwekt,
sneuvelt) ter overwinning worden gevoerd door diens halfbroeder, den
dapperen en edelen, niet met bijgeloof besmetten Segol; en de Reuzen worden bijgestaan door de Duivelen en de in hun zog meegaande Paradijsgeesten; 2. de schoone episode van Elpine en den Para4sjongeling (Zang I
en II). In de teekening van deze beide zit passie en dramatische kracht.
Elpine die zich in liefde aan den Paradijsgeest heeft gegeven en de geboorte
van een kind tegemoet ziet, doorleeft den hevigsten gemoedsstrijd, daar zij,
schuldbewust, Gods wraak vreest, maar zonder haar minnaar niet leven kan.
Als hij dan den vermetelen eed doet, voor haar en hun beider afstammeling
met hulp der Reuzen het Paradijs te zullen bestormen en haar de onsterfelijkheid te zullen verzekeren, tracht zij hem van dit goddeloos opzet of te
brengen en vlucht wanhopig heen, nadat haar woorden zijn afgestuit op
zijn mateloozen overmoed.
Deze episode is een van de schoonste brokken; men voelt erin de liefdesverhouding tusschen den Titanischen dichter en zijn zachte echtgenoote in
den tijd van hun onconventioneele verbintenis. Mooi door kracht van stijl
en plastiek is ook in den derden zang de schildering van de vergadering der
Duivelen (Tavoach, Zardach, Alastor e. a.) en Paradijsgeesten op een
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sneeuwtop van het Arbalgebergte waar de Duivelen beloven, de Reuzen te
helpen tegen de Kainieten, met de verzwegen bedoeling, om later ook de
Reuzen te verderven 1).
In 1813, bij het herstel van Oranje, schenen le omstandigheden zich ook
voor Bilderdijk te zullen verbeteren. De koning liet hem dan ook niet in den
steek, maar bewaarde toch, anders dan Lodewijk, voorzichtig den afstand.
Want Willem de Eerste was met zijn tijd meegegaan, in het kiezen van meer
modern-denkende raadslieden; Bilderdijk, de contra-revolutionair, stond
onwrikbaar op het oude standpunt en hield niet op, den geest van vrijzinnigheid in kerk- en staatsleer op zijn heftigst te bestrijden. Daardoor ontging hem in 1817 het nieuw ingestelde professoraat in Nederlandsche taal
en geschiedenis, waarop hij vast gerekend had. Over deze behandeling, die
hij als een verongelijking beschouwde, wreekte hij zich door kort daarop
te Leiden een privaat-college te openen in taal, geschiedenis en staatsrecht.
Met groote geestdrift droeg hij zijn beginselen voor aan een kleinen kring
van jongeren, waaronder Da Costa, reeds in Amsterdam Bilderdijks leerling, diens boezemvriend Capadose, de beide zonen van Gijsbert Karel van
Hogendorp, later ook Groen van Prinsterer en Van Lennep. Volgens Da
Costa zijn de jaren 1817—'27, toen hij voor de gezondheid van zijn vrouw
naar Haarlem verhuisde, misschien de rustigste en genoeglijkste zijns levens
geweest. Want, al waren de klachten over velerlei leed niet minder veelvuldig dan vroeger, voor den hoon en de hatelijkheden van tegenstanders
heeft hij bij deze leerlingen, die hem aanhingen en bewonderden, zoeten
troost gevonden. Niemand heeft hem vuriger liefgehad dan de jonge Da
Costa, die in hem „een onvergetelijk weldoener" vereerde, en, toen, twee
jaren na zijn trouwe gade (1831), Bilderdijk zelf naar zijn laatste rustplaats
in de St. Bavo was gedragen, bij de groeve in snikken uitbarstte, alsof hij
een dierbaren vader verloren had.
In zijn staatkundige opvattingen is Bilderdijk altijd dezelfde gebleven
(semper idem was zijn leus) : Hij wenschte in zijn geloof en zijn staatkundige
opvattingen niet belemmerd te worden door de revolutionaire beginselen
Dat Bilderdijk in zijn Voorrede wel mocht zeggen dat hij zijn werk aanbood
1
„zonder eenige verandering, bijvoeging, afdoening, of al wat men beschaving
noemt", blijkt op meer dan een plaats maar al te hinderlijk, tot schade van de
eenheid. Een voorbeeld: Aan het slot van den tweeden zang zijn de Kainieten,
tengevolge van een list der Duivelen, elkander in blinde woede gaan bevechten,
zoodat er van het heele leger slechts driehonderd uitgeputte strijders over zijn,
die afgestreden neerliggen; en in het begin van den derden zang bedaart Gods
Engel den twist (die uitgevochten is !) door korrels van Hemelsche granaat over
de strijders uit te strooien.
)
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die hij verfoeide. De volksregeering noemt hij „een misgeboorte van 't
menschelijk onverstand". De vorst vertegenwoordigt het goddelijk, wettelijk gezag, en dit gezag mag niet beperkt worden door het yolk, „het
duizendkoppige en honderdduizendklauwige wangedrocht". Toch zou het
verkeerd zijn, in Bilderdijk niets dan een dom reactionair te zien. Hij wordt
haast socialistisch, wanneer hij verkondigt, dat de aarde voedsel heeft voor
alien en dat het de plicht der regeering is, armoede te voorkomen door het
scheppen van werkgelegenheid. Als bespiegelend wijsgeer heeft hij, verklaarde vijand van het dor rationalisme, dat van het nuchtere verstand alle
heil verwachtte, denkbeelden verkondigd waarin hij zijn tijd ver vooruit
was en gelijk heeft gekregen van de moderne filosofen. Eerst „door het
gevoel", zegt hij, krijgen we besef van waarheid, van zedelijkheid, van eene
hoogere wereld". Gevoel werd ook hoe langer hoe meer de kern en het
wezen van zijn geloof. Nadat hij in zijn jeugd, door nuchter verstand en
trotsche zelfgenoegzaamheid geleid, gedobberd had tusschen de leer der
Stoicijnen en het orthodox Calvinisme, ontbloeide langzamerhand in zijn
hart een warm en innig geloof, zeker tengevolge van smartelijke beproevingen, maar ook door den omgang met den vromen Da Costa. Vooral na
1816 verschenen verzen van een echt religieuze innigheid, zooals we die
ook kennen bij andere dichters van de Romantiek, o. a. Boetrang, Zielzucht
en Uitvaart.
Kwam hij tijdens zijn leven door zijn onaangename vinnigheid hoe langer
hoe meer alleen te staan, zijn beteekenis als dichter werd toch algemeen
erkend, ja, door sommigen te hoog aangeslagen. Zijn vurigste bewonderaar
was Isaac Da Costa, die hem in een adem durft noemen met Vondel,
Shakespeare en Goethe (zie Bilderclik herdacht); andere vereerders waren
Beets, ten Kate, Alberdingk Thijm en Gezelle.
Potgieter en Busken Huet, in de politiek zijn tegenstanders, stonden ook
meer critisch tegenover zijn poezie, al hadden zij grooten eerbied voor een
deel van zijn dichtwerk; maar de mannen van tachtig, vooral Verwey, wilden
van Bilderdijk niets weten, daar zij hem wegens zijn rhetorischen stijl als
dichter en voorbeeld niet konden aanvaarden. Thans hebben miskenning en
vergoding plaats gemaakt voor billijke waardeering, waartoe o. a. Kloos,
Scharten, Geerten Gossaert en August Heyting het hunne hebben bijgedragen, door aan te toonen hoeveel schoons uit een zee van rijmerij toch
op te diepen valt. We mogen ook niet vergeten dat Bilderdijk door een
beter inzicht in het wezen van de dichtkunst een hoogere en zuiverder, dus
minder rhetorische poezie heeft voorbereid. De poezie is voor hem n.l. nitdrukking van gevoel, door de Almacht in het hart gestort. Boven den waan
en de kritiek van den tijd verheven, streeft ze niet naar roem, maar vindt
Naar voldoening in zich zelve (zie Naroem). Aan den groote verdienste van
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Bilderdijk valt dan ook nooit te tornen. Hij is het die de Dichtgenootschappen den genadestoot heeft gegeven. Hij is er uit opgegroeid, maar heeft ze
onder zijn breeden wasdom doen verkwijnen. En toch — en dit valt voor
onze letterkunde zeer te betreuren — is hij van hun verderfelijken invloed
nooit geheel losgeraakt.
Uit Naroem,* een gedicht uit zijn laatste periode, blijkt dat Bilderdijk dit
van zich zelf wel heeft geweten, waar hij zich schetst als den dichter die de
ziellooze sleur van de Dichtgenootschappen met kracht heeft bestreden, in
het gevoel de eenige echte bron zag van poezie en zoo ruimte heeft gemaakt
voor een vrije ontplooling der kunst, maar zelf in zijn pogingen om zuiverschoon uit te drukken wat hij voelde dikwijls niet is geslaagd, juist tengevolge van den bij hem reeds te diep doorgedrongen invloed dier schoolsche vereenigingen:
Ik had reeds al te veel mijn vroegren nagezongen,
De schoudren al te lang in 't nijpend juk gewrongen,
Ja, wieken schoten me uit, maar krachtloos om mijn vlucht
Te steunen in het steilst van hooger hemellucht.
Het is te begrijpen van een dichter, die van jongs of verkeerd was geleid
en zijn taal had geleerd, niet zooals Vondel en Gezelle en zoovele anderen
door het beluisteren van de levende gesproken taal, maar uit boeken en nog
eens boeken! Zelf zegt hij, dat hij „van jongs of altijd meer bekend is geweest
met de oude taal en den Dicht- en plechtigen Redestijl, dan met die van het
daaglijksch gesprek, („hetgeen [hem] ook door zijn uitlandigheid meermalen
in [zijn] eigen vaderland voor een vreemdeling heeft doen houden") (bl. 68
Voorredenen). Zoo is er onder de ca. 300.000 versregels veel dat men geen
poezie kan noemen. In een brief aan zijn vriend Tydeman spreekt B. van
„paradeverzen waar de convenientie het woord voert en wil voeren, en
waarover wij onderling wel eens meesmuilden". Hier tegenover staat eater
poezie, waar hij onmiskenbaar een dichter is en de hooge roeping van de
kunst toont te begrijpen. Dan is de dichtkunst, waar hij zich verheft tot
God of den eeuwgeest bestrijdt, hem uitdrukking van een heilig gevoel,
door de Almacht in het hart gestort en boven de waan van den tijdgenoot
verheven (Naroem, Boetrang, Zielzucht, 't Gebed). Dan vindt hij voor zijn
verrukkingen en zijn epische verbeeldingen woorden en rhythmen zooals
men ze na Vondel nooit meer had gehoord (Afscheid ; Ode aan Napoleon ;
Ondergang der Eerste Wereld), dan bezingt hij, zich uit diepten van ellende
opworstelend, met gloed van weelderige taal de Schoonheid (Schilderkunst),
of geeft, als in De Ziekte der Geleerden, zijn donkere vizioenen van de Hel
en haar verschrikkingen.
Toch, ook in het goede zelf is ongelijkmatigheid; ook het beste werk
wordt hier en daar bedorven door overdrijving en gebrek aan smaak. Zoo

BILDERDIJK ALS DICHTER, JOHANNES KINKER

391

zegt hij b.v. aan het slot van De Ondergang der eerste Wareld dat hij als zuigeling meer van de poezie Meld dan van de moedermelk
Gij (n.1. dichtkunst), hangende aan de borst op moederlijken schoot
Mij zoeter dan de melk die uit heure aaders vloot
Er is bij Bilderdijk gebrek aan dichterlijk „savoir vivre" en daardoor veel
rijmerij zonder wezenlijke inspiratie; maar dit kan zijn verdienste als machtig
taalschepper slechts ten deele verduisteren. En al kunnen we hem dan niet
liefhebben, omdat we in zijn verzen te veel den toon missen van het teederinnige en humaan-menschelijke, we moeten eerbied hebben voor zijn
meesterschap ').

JOHANNES KINKER 1764 1845
-

Kinker is in ons land een typisch vertegenwoordiger van de Verlichting
geweest en in zooverre een tegenvoeter van Bilderdijk. Bewonderaar van
de wijsbegeerte van Kant heeft hij, gewapend met groote denkkracht, zonder vrees het Sapere aude 2) toegepast, en met vurige overtuiging in stoute
taal den eindelijken triomf van de rede verkondigd, ten spijt van bangelijke
behoudzucht. In zijn afkeer van sentimenteel getob was hij een tegenvoeter
van Feith, dien hij meer dan eens bestreden heeft, o. a. in zijn Post van de
Helikon, een satyrisch tijdschrift. — Als student in Utrecht verkeerend met
Bellamy, vestigde zich de kleine man met zijn hooge schouders, maar oogen
die tintelden van geest en spot, als advokaat in Den Haag, waar hij vriendschap sloot met Bilderdijk, en vervolgens in Amsterdam. Van 1817—'30
bekleedde hij de post van hoogleeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de hoogeschool te Luik. Hij meende, dat de poezie bij uitstek
geschikt was om de resultaten van het wijsgeerig denken onder woorden
te brengen (de poezie noemde hij „eene gekristallizeerde Filozofie") en toont
Merin onder den invloed te staan van Schiller's Gedanken lyrik. Hij is de man
van de edele vrije gedachte; van de deugd door eigen vrij en wil. Zijn stijl
is helder en onrhetorisch.
Een godsdienst of wijsbegeerte welke de vrijmachtige ontwikkeling van
gemoed en geest volgens natuurlijken aanleg verbieden, kunnen, naar hij
meent, nooit tot ware deugd leiden.
Neen, schooner blinkt de deugd, in de opperheerschappij,
Wanneer ze in 't midden van 't gewoel der driften, vrij
1 Onder de vertalingen munten uit die van Ossian, Theokritos, het Pervigilium
Veneris, en Delille's Buitenleven. — 2) Heb den moed uw verstand te gebruiken
(Horatius). Epist. 2, lib. 1, ad Lollium Maximum. Horatius gebruikt het eigenlijk
in een anderen zin, n.l. „dud wis te worden".
)
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Het Godlijk hoofd verheft; en de ongestuime baren
Der laagre neigingen bestuurt of doet bedaren —
Wanneer de wil, gelijk de stroomgod van dien vloed,
Zijn golven voortstuwt, en de leiding volgen doet,
Die de eer en 't hooge doel der menschheid haar gebieden.
't Is zwakheid, en geen kracht, zijn eigen hart to ontvlieden.
De vrije wil moet niet versteend, zichzelv' ten trots
En gansch bewegenloos, verhard zijn, als een rots,
Waarop de golven des gemoeds haar kracht verspillen.
De deugd is geen gewrocht van 't onhartstogtlijk willen;
Zij is de vrijheid zelf, die naar 't oorspronklijk licht
Van 't ware, schoone en goed' — hare oogen houdt gerigt;
Die 't heer der neigingen, als 't om voldoening bedelt,
Naar 't heilig doelwit stemt, bevredigt en veredelt,
En tot zich-zelf verheft, en 't blakende gemoed
In alles d'eigen gang en leiding volgen doet.
Voor hem, die aan een doel getrouw, denkt, wil en handelt,
In 't stout ontworpen spoor zijn schreden rigt en wandelt,
Verdwijnen twijfelmoed en tegenstrijdigheen: —
Zijn eigenliefde, en hoop en wil, en deugd — is een,
Hij is zich-zelf, geheel. — Wijkt, haters van het leven,
Die door een nachtspook, dat u foltert, voortgedreven,
In boete en rouw verkwijnt, met zonde en onmagt dweept,
't Naargeestig aanzijn langs een pad van doornen sleept,
En zwoegend torscht, gelijk een mijnslaaf de ijz'ren keten1
Wat wroet uw eigen hand in 't zuffende geweten?
Wien klaagt ge, onkundig van uw zedelijk bestaan,
Van schuld en magtloosheid in eenen adem aan?
Waartoe 't genot ontvlugt ? De vlam der ziel verduisterd?
De schoonste drift van 't hart verlaagd ? De wil gekluisterd,
Natuur gelasterd, en den God, die in u woont,
Om 't Afgodsbeeld der wraak verdreven en onttroond?
Wat zoekt gij buiten u
wat, buiten 't vrije leven,
Dat in uw aanzijn kiemt, dat denkbeeld, zoo verheven,
Zoo heilig, schoon en steeds eenstemmig met zich-zelf;
En knielt, gelijk een slaaf, voor 't blaauwende geweif,
Of voor een blinde magt, waar door de Hemelbollen
Met slapend zelfgevoel door d'eindlooz' afgrond rollen?
Wat klemt ge u, siddrend, aan het beeld der slavernij,
Terwijl ge u-zelf, de deugd, en God verzaakt? — Wees vrij —
Want God is vrijheid, God is liefde, God is leven.
Hij is het streng bevel der deugd, het handlend streven
Naar 't einddoel in het Rijk der toekomst...
(Het Alleven of de Wereldziel)
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Die in een liefelijke streek
Bij 't ruischen van een klare beek
Zijn landhuis sticht en akkerwoning
Wat is dat een gezegend Koning !
(Vondel)
Geboren in 1767 te Gendringen in den Gelderschen Achterhoek heeft
Staring zich ook zijn geheele leven meer Gelderschman dan Hollander gevoeld. Zijn vader, een zeekapitein, heeft hij nauwelijks gekend, daar deze
heel weinig aan den vasten wal vergoedde. Toen hij in 1773 een betrekking
in Kaapstad kreeg en zijn vrouw hem spoedig daarheen volgde, werd de
jonge Staring in Gouda op een kostschool gedaan. 't Waren geen prettige
jaren die hij bier doorbracht. Gelukkig dat zijn oom, de predikant van het
naburige Gouderak, zich met zijn opvoeding bemoeide en door zijn hartelijkheid het gemis van vader en moeder vergoedde. In 1782 keerden deze
naar het vaderland terug en betrokken toen het landgoed de Wildenborch
bij Vorden. De jonge Staring, reeds lid van het Haagsche Dichtgenootschap
Kunstliefde spaart geen Vlijt, ging nu naar Harderwijk, om er in de Rechten
te studeeren; hij promoveerde ten slotte ook (in '87), maar hij voelde weinig
voor de juridische wetenschap. De poezie trok hem meer aan. Feith, met
wien hij in kennis was gekomen, toen een erkend kunstrechter, wees hem
den weg en spoorde hem aan, zijn verzen uit te geven (Zie B het Graf van
Rhinvis Feith). Zoo verscheen in 1786 het bundeltje Eerste Proeven.
Deze gedichten zijn nog geen zuivere uitingen van Starings ware persoonlijkheid. Bijna alles is sentimenteele mode-literatuur, afgekeken van Feith
en Klopstock. Zoo b.v. dit couplet uit De Toekomstige Geliefde :
En mogt eens 't lot in 't eigen gray
Uw beendren met mijn beendren menglen
Dan zal ik zelv nog na den dood
Mijne armen in uwe armen strenglen.
Maar ook vindt men er reeds een paar goede stukjes, die den fijnen, echten
Staring van later aankondigden, n.l. Ada en Rlnoud, een ballade, (in zijn
oorspronkelijken vorm opgenomen in de Zwolsche Herdrukken I, uitg.
Van den Bosch) en het onberispelijke Na een vivre Krankte, waarin hij zijn
genezing van de pokken zinnebeeldig herdacht. —
Wanneer hij als meester in de rechten van Harderwijk terugkomt, begint
zijn eigenlijke studietijd. Hij slaat nieuwe wegen in. In Gottingen gaat hij
nu physica en chemie studeeren. Het uitstekend onderwijs aan deze universiteit maakt hij zich door hard werken ten nutte, maar tegelijk dringt hij
meer en meer door in den geest van de beste Duitsche dichters, als Burger,
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Holty, Vosz, Herder, Goethe, en gaat hij de waarde beseffen van aanschouwelijkheid in de voorstelling, waarin hij een meester zou worden. Zijn aangeboren vroolijke aard laat zich nu niet meer van de wijs brengen door
het sentimenteele gedoe van zijn tijd. Alleraardigste brieven schrijft hij uit
Gottingen aan zijn moeder (Najaar 1788).
„Mijn lieve Moeder ! Uw laatste brief heeft mij recht verkwikt — ik zat
er in deze woestein van geleerdheid naar te smachten alsof er mijn leven aan
hing... Hetgeen ge mij over den Wildenborch schrijft, mijn lieve Moeder,
hoe weinig het ook zij, doet mij het grootste plaisir ! Schrijf mij bid ik van
honderd kleinigheden over dit en diergelijke onderwerpen — mijn hoofd is
bier, maar mijn hart is geheel bij ons gebleven en het staren op een kaart
van Gelderland, met den Wildenborch er op, die hier naast mij hangt, geeft
mij tot nog toe de genoeglijkste oogenblikken... Wat is toch een mensch
die geen drakenwagen of geen betoverd tapijtjen uit d'Arabische vertellingen te commandeeren heeft ! — Ja, waren 't die gekke collegies niet, die ik
deezen winter nog horen kan, en was er de minste mogelijkheid dat ik, zonder doof en dood gepolitizeerd te worden, in Holland kon doorkomen, ik
liet bier den heelen boel, als een bankroetier, liggen en galoppeerde met
mijn gesuikerden Justus, par monts et par vaux naar Leijden toe 1) — maar
nog eerie winter moet er doorgestreden worden, eer mij de martelaarskroone
des studentenlevens opgezet wordt, en dan denk ik t'huis een tijd lang nets
te doen als danssen en springen en zingen en kwinkeleeren, om de schaa
van een derde van mijn leven, dat ik doorgezucht heb in te halen"... Ik
schreef brandend gaerne aan mijn goeden, ouden, besten oom van Gouderak, maar ik kan het niet! — niet omdat Ik te veel te doen heb, ik doe sedert
eenigen tijd bloed weinig! mijn ziel is het evenbeeld van een neergeslagen
podding. — Om met lust te arbeiden moet men uitspanning hebben! — De
trant van leven die ik tot nog toe gehouden heb, zou mij den dood doen. —
Daar zal nu en dan een daalder aan een paerd of een chaffs moeten vliegen
of ik hou' het net uit! Amen".
Als vrucht van zijn gerijpt talent gaf hij in 1791 een nieuwen bundel uit :
Dichtoefening, waarin de dichtvormen vertegenwoordigd zijn, die hij bij
voorkeur beoefent, n.l. Vertellingen, Zangen en Puntdichten. De smakelijke
verteltrant, zonder de wijdloopigheid van Cats, en de puntigheid van
Huygens (beiden dichters -voor wie hij zijn leven lang bewondering heeft
gehad), schoonheid van melodie, juistheid van beeld, de typische eigenschappen van Starings poezie, zijn hier reeds telkens te genieten. We noemen
Een Geldersch Lied :
Ik ben uit Geldersch bloed!
Oprecht is mijn gemoed;
1

) Zijn moeder, hertrouwd met Mr. Boers, woonde daar een korten tijd.
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Aan eenvoud heb ik lust:
Met pracht en weeld komt zorg;
Genoegzaamheid baart rust.
het gevoelig-beeldende iraterloop ; de krachtige hekelverzen Tegen de Bpivogue, later getiteld Jamben, waarin zijn onbedorven hart in opstand komt
tegen de zedeloosheid in een groote stad; de vertelling Hoop verloren, Trouw
bewaard, die Jozinde en Leander's trouwe liefde in Catsiaansche verzen zoo
aardig beschrijft. Het duurde nu 30 jaar voor Staring met nieuwe poezie
voor den dag kwam (1820, 2 deelen Gedichten). Dat hij zoo weinig dichtte
was het gevolg van zijn belangstelling voor andere zaken, buiten het gebied
der podzie. In 1798 was hij getrouwd met Johanna Andrea Charlotte van
der Muelen, een nichtje van zijn eerste vrouw met wie hij van 1791—'94
vereenigd was geweest. Aileen bij volledige rust en afwezigheid van zorg
en beslommering kwamen de Muzen tot hem. En Staring had het druk met
allerlei. In de eerste plaats met het bekleeden van verschillende openbare
betrekkingen die hij met tegenzin aannam, maar moeilijk weigeren kon
(sinds 1795) 1). Dan met de ontginning, afwatering en beplanting van zijn
gronden, waar hij, wetenschappelijk gevormde econoom die hij was, zich
met hart en ziel aan heeft gewijd. Veel tijd vroeg ook de opvoeding van zijn
acht kinderen, vier zonen en vier dochters, aan wie hij zelf het eerste onderwijs verstrekte, voor wie hij, ook toen zij volwassen waren, altijd een zorgende vader is geweest, zooals o. a. blijkt uit de hartelijke, aandoenlijke
Opdracht der Kerkgezangen aan zijn „lieve kinderen". Op de groote buitenplaats, die hij slechts bij hooge uitzondering voor een paar dagen noode
verliet, heeft hij een patriarchaal leven geleid, omringd door kinderen en
kleinkinderen. Er werd niet alleen vlijtig gestudeerd, ook de muziek werd
beoefend ; niet minder dan vier piano's stonden op den Wildenborch. De
lange winteravonden, „Kloosteravonden", noemt Staring ze, vlogen om als
de vader, onder het gesnor van het spinnewiel, voorlas uit Walter Scott, of
zijn eigen vertellingen voordroeg. Huiselijk geluk heerschte in zijn gezin, al
bleef zijn leven niet zonder zware beproeving. Verscheidene kinderen, reeds
volwassen, moest hij door den dood verliezen, een leed dat hij met berusting
wist te dragen
Siert den Held een gloriekroon
Die zijn bloed durft wagen —
Roemt hem vrij met hoger toon,
1
Zijn benoeming tot Representant van de Nationale Vergadering in 1797 heeft
hij toch afgeslagen, daar zijn begrip van gewetensvrijheid hem niet toeliet, de
vereischte verklaring of te leggen, alleen die regeeringsvorm voor wettig te erkennen, welke gegrond was op de oppermagt des geheelen Volks. Staring n.l. was
een gematigd Federalist en zag in het drijven der Hollandsche Unitarissen een
gevaar voor de individueele zelfstandigheid.
)

396

ANTONI CHRISTIAAN WINAND STARING

Die geen Ramp doet klagen —
Die, tevreden in Geluk;
Die, gelaten in den Druk,
leder lot kan dragen
Zoo schreef (in een onuitgegeven gedicht) de man wiens parool zelfbeheersching was.
Typeerend voor zijn ouderwetsch-Hollandsche, degelijke levensopvatting
is de brief Bien hij eens aan zijn zoon Maurits schreef, toen deze als adelborst
zich beklaagd had over het ruwe leven aan boord (18 Maart, 1827). Eenige
jaren later stierf de jonge zeeofficier.
„Nog iets, mijn beste Maurits ! Eris een tijdstip in ons leven ; — uw
ouderdom behoort er toe; — wanneer ontevredenheid met de inrigtingen
van de maatschappij en de handelingen van het gros der menschen om ons
heen de overhand krijgt — wanneer het gevoel van geleden onregt — van
niet betoonde welwillendheid — van niet bewezen, welverdiende, onderscheiding of verstandige behandeling — ons op het bitterste grieft — wanneer ons alles verkeerd, of geesteloos en laf voorkomt (ik spreek van eigen
ondervinding !)... zo lang, tot wij inzien, dat de waereld zich niet laat veranderen — dat wij onzen kring van omgang niet zelven kunnen vormen —
dat wij den weg door het leven moeten banen met die Schuppen en Houweelen die ons de Maatschappij oplevert — al vallen zij wat zwaar in de
hand; — en wij dus een goed gezigt bij een kwaad spel hebben te zetten!"...
Denk aan uw' Grootvader, die zich een jaar lang Kristenhond moest laten
schelden 1). En denk somtijds ook aan mij, die mijn eenentwintigste jaar
zeer nederig als Student te Gottingen doorbragt, en wiens jeugd een aaneenschakeling van mishandeling en ontberingen was, die gij nimmer hebt
gekend".
Toen zijn kinderen volwassen waren, kreeg Staring meer tijd voor zijn
edelste liefhebberij en schreef hij zijn beste werk. Verschillende uitgaven
volgden elkaar nu in korten tijd op. In 1820 gaf hij de reeds vermelde twee
deelen Gedichten, in 1827 verschenen Nieuwe Gedichten, in 1832 zijn bundeltje
Winterloof, en ten slotte in 1836—'37 de volledige uitgaaf Gedichten, waarin
verzameld is wat hij aan het nageslacht wilde overleveren. Alles bij elkaar
is het nog maar weinig, maar :

Wordt Eikenschors bij 't pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij 't lood

zegt hij in zijn Puntdicht Aan een' te vdigen schriver, en dit geldt ook voor
zijn verzen, wier keurigheid de geringheid van hun aantal vergoedt. Hij
duldde van zich zelf geen feilen of slordigheden (Vgl. het puntdicht Aan
1)

Als slaaf in Marokko.
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Pegasus). Wat Starings gedichten verder onderscheidt, dat is hun aanschou-

welijkheid; de beelden en tafereelen die ze ons voor oogen stellen zijn raak
of fijn geteekend; de taal is kernachtig en oorspronkelijk. Bewonderaar van
middeleeuwsche romantische stollen, was hij evenwel in de behandeling
van zijn onderwerpen geen echt romanticus, maar veeleer een didactisch
Nederlander die het wezen der klassieke schoonheid begrepen had. De felle,
bonte kleuren van romantici als Byron en Hugo haatte hij ; maat te houden
is in alles zijn streven geweest, maat in zijn leven zoo goed als in zijn poezie.
De man die altijd zielsrust zocht, en hoe gevoelig van aard, de klacht wist
te smoren bij de pijnlijkste smart — heeft ook in zijn verzen de voorname
ingetogenheid liefgehad. Zoo schreef hij in Aan de Eenvoudigheid:
Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oog een bont vertoon,
Meer dan oudheids zedig schoon.

Die zelfde zin voor kalme schoonheid spreekt uit Aan mine Mennen, met
deze strofen :
Dat wild gerank en stekeiruig
In andre bosschen tier';
Het moeilijk pad in kronkels buig';
Voor 't naauwe doorzigt zwier';
Gij bant elk hindrend warrelnet
Uit uw gewijden kring;
Gij spaart den voet bezorgden tred;
Het oog verbijstering;
Gij spreidt, in uwe ontelbre schaar,
Een grootsch geheel ten toon,
En boeit den stillen wandelaar
Door hart vereedlend schoon.

Te begrijpen is dus, dat rhetorische gezwollenheid hem een gruwel was
en veel in de poezie van Bilderdijk en Tollens hem tegenstond. Hij was in
alles het contrast van zijn grooten tijdgenoot: In tegenstelling met Bilderdijk
den lofredenaar van het verleden, was Staring een voorstander van vooruitgang en verlichting (vgl. o. a. Het Stoomtuig). Tegenover Bilderdijks hartstochtelijke uitbundigheid staat Starings zelfbeperking. Schreef de eerste
ontzaglijk veel en deed gebrek aan zelfcritiek hem telkens zondigen tegen
den goeden smaak, in taal en beeldspraak; de laatste schreef zeer weinig,
maar dit weinige is goed of uitstekend. Zoo kon Staring, hoewel door de
recensenten van zijn tijd miskend, ten slotte toch, in Potgieters bewonderende critiek (Gids van 1837) nog aan een nieuw geslacht van dichters ten
voorbeeld worden gesteld.
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Het grootste deel van zijn poezie is epiek; daarnaast staan kleinere gedichten van lyrischen of bespiegelenden acrd, en puntdichten. Al het epische
vat hij zelf samen onder den naam „Verhalen". Wij onderscheiden er
romancen of balladen als Adolf en Emma, Folpert van Arkel, Ada en Rknouti,
meer treffend door oorspronkelijkheid van taal dan door den eigenaardigen
romance-toon; vertellingen, opmerkelijk door geest en rake vlugheid van
teekening, als De Leerling van Pankrates, De twee Bultenaars, Nichtje Rfrk,
De Vetjongingscuur, Ivo, De Vampyr, de vier vertellingen vaniaromir, Marco,
De Doodendans. Een andere soort van epiek zijn Idyllen gevolgd mar Theokritos, Vosz en Gothe, waaronder door fijnheid van schildering uitmunt
,

De Verjaardag.

Vooral in de kleinere, deels lyrische, deels bespiegelende verzen, is veel
moois, daar de zuivere plastiek bier gedragen wordt door het melodieuze
geluid. We noemen : Herdenking, Verlangen, Adeline Verbeid, Oogstlied, Meizang, Lentezang, Aan mine Bade Johanna Andrea Charlotte van der Muelen. Dat
Duitsche dichters als Holty en Vosz niet zonder invloed waren, neemt niets
weg van het mooie eigene in deze gedichten. Zijn liefde voor muziek bracht
hem tot het dichten van cantates, o. a. het voortreffelijke Ariadne ; zijn zin
voor puntige kortheid deed hem een reeks van puntdichten schrijven, die
in oorspronkelijkheid niet onderdoen voor de beste van Roemer Visscher
en Huygens.

HENDRIK TOLLENS 1780 1856
-

Hendrik Tollens Czn., een Rotterdamsch koopman in verfwaren, werd
de meest geliefde dichter van de eerste helft der 19de eeuw. Zijn romantischrealistische poezie, met haar plastische aanschouwelijkheid, haar vriendelijke
moraal en zeer bevattelijke onderwerpen, beantwoordde geheel aan den
smaak van ons yolk, dat aan alle verheffing vreemd was, de zelfverheffing
alleen uitgezonderd. Meende men niet, dat Nederland onder Gods bijzondere hoede stond en beschouwde men het niet, in zijn chauvinistische eigenliefde, als het puikje onder de natien? Als antwoord op een prijsvraag
dichtte hij in 1817 het Wien Neerlandsch Bloed, het tamme volkslied dat ons
yolk voorstelde als een eendrachtig huisgezin met Koning Willem als vader.
Kort daarop droeg hij weer den prijs weg met zijn Overwintering der Hollanders op Nova Zembla (1819), waardoor hij beroemd werd. Toch heeft hij zelf,
toen hij aan 't eind van zijn leven de rekening opmaakte, zelfkennis genoeg
gehad om in te zien, dat er meer kaf dan koren was onder zijn poezie (zie
Inleiding van een bundel van 't jaar 1853, en zijn gedicht Mine).
Zijn onderwerpen ontleende hij aan het dagelijksche of huiselijke leven,
en toonde dan bij voorkeur aan, dat geluk en deugd meer bij de armen dan
de rijken te zoeken waren; aan de vaderlandsche geschiedenis, om de edele
daden van onze voorouders te laten uitblinken tegen de schelmstukken van
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ontaarde vijanden; soms ook aan natuur en buitenleven, wier schoonheid
en vrede hij stelt boven de luidruchtige pret in de steden. Het geheim van
zijn succes lag in de helderheid en eenvoud van zijn stijl, in de aanschouwelijkheid van zijn kleurige schildering, en hierin it ook zijn werkelijke verdienste. Iedereen kon hem begrijpen, en... hij gaf telkens iets te zien : hij
teekende „treffende" tafreeltjes, hij beschreef een reeks van „interessante"
gevallen en gevalletjes, die werkten op het gevoel van zijn nog tamelijk
sentimenteele lezers. Zoo genoten ze behalve van zijn Overwintering, van
andere vaderlandsche verhalen als Jan van Schaffelaar, Dirk Willemsz. van
Asperen, De Jongeling van Westzanen enz. ; van zijn Hondentrouw, De Echtscheiding met de bekende beginregels : „Niet steeds is de liefde bestendig van
duur, Hoe snel zij den boezem deed jagen", De Pleegzuster, De Brand, De
Liefde op het #s. Een enkele maal begaf hij zich op sociaal terrein, b.v. toen
hij zijn stadgenooten opwekte tot weldadigheid met zijn Bedelbrief in den
langen winter van 1 844 en '45, een van zijn beste verzen.
Wij gaan met schaal en bussen rond
En kloppen aan in al de wijken.
De nood is klimmende in de stad:
Geeft, burgerlui! geeft alien wat,
En geeft wat veel, gij rijken!

Goede natuurbeschrijving gaf hij in Zucht, Vogelen, Sneeuw en Avondwandeling.

Tollens blijft in zijn werk zelden op dezelfde hoogte. Al te dikwijls wordt
hij plat of flauw, waar hij eenvoudig, en deftig, sentimenteel of opgeschroefd, waar hij gevoelig zou moeten zijn. Hoe zot hij uit den toon kan
vallen, zien we uit zijn Winteravondliecje (zie Nieuwe Bundel IV), waar de
dichter tegen wit en dank komiek wordt.
Een buste op zijn graf in Rijswijk, bij welker onthulling Bakhuizen van
den Brink een loftuitende toespraak Held, en het standbeeld in Rotterdam,
bewijzen hoe hoog deze dichter die nu nauwelijks meer gelezen wordt, bij
zijn tijdgenooten stond aangeschreven. Met zijn huiselijke po&ie maakte
hij school.
Een vergelijking met zijn Duitsch voorbeeld Matthias Claudius valt ongunstig uit : Claudius is geestig, humoristisch, nooit deftig, steeds bondig
en raak, meer dichterlijk, en zijn vroomheid maakt een weldadiger indruk.
Tot Tollens volgelingen behooren zijn stadgenooten Willem Messchert,
de schrijver van De Gouden Bruiloft, een idylle, en Mr. Adrianus Bogaers,
vooral bekend door zijn te veel opgehemeld, erg rhetorisch dichtstuk De
Togs van Heemskerk naar Gibraltar, en vele kleinere gedichten (De Schaatsenrider) die'zich meer onderscheiden door keurigheid dan door kracht, terwip
hij zich in ander werk als het dichtstuk Jochibed en verschillende kleinere

400

IS AAC DA COSTA

verzen, als een echt en keurig dichter kennen deed. Voorts de predikant
Bernard ter Haar, die opgang maakte met twee vertellingen : Huibert en
Klaartje en het rhetorische
Vlucht, de Elegie aan een spelend kind en
het pathetisch dichtstuk Abd-el-Kader.

ISAAC DA COSTA 1798 1861 EN W. DE CLERCQ 1795 1844
-

-

Evenals voor hem Bilderdijk, evenals na hem Potgieter en Multatuli is hij
in zijn werken geweest de overtuigde strijder voor een ideaal buiten het
gebied der kunst, en daardoor een vijand van het l'art pour l'art. In zijn
toelichtingen voor het gedicht De Chaos en het Licht (1850) zegt hij : „waar
ook anders de spreuk moge gelden : „de kunst alleen om de kunst", op het
terrein van poezy, mij aangewezen [mag] de Dichter zich de bij ten voorbeeld stellen, die haar zeshoek van was niet bouwt om de schoone, regelmatige figuur zelve, maar om de eetbare honing, die het hare bestemming
is daarin neder te leggen". Da Costa werd te Amsterdam geboren uit een
vroom, Oranje-gezind aristocratisch geslacht van Portugeesche Joden. Als
dertienjarige knaap volgde hij de colleges in de geschiedenis van den hoogleeraar David Jacob van Lennep. Op zijn vijftiende jaar (1813) werd hij
privaatleerling van Bilderdijk. In de bladzijden Weldaden aan een noon uit
Israel') geeft Da Costa zijn herinneringen aan deze voor zijn leven zoo
gewichtige gebeurtenis.
„Het was een zwoele, zwaardrukkende zomer, die zomer van 1813. De zon
der Napoleontische heerschappij straalde van uit hare voile middaghoogte op het
Hollandsche Vaderland. Amsterdam, een middelpunt thans der Fransche Heerschappij, leverde een somber en verschrikkend aanzien op. Het waren tijden van
(thans vergetene!) groote ellenden; afsluiting van het Vasteland, stilstand van den
handel, openbare verbranding van koloniale waren, conscription, verwijzend onze
Hollandsche jeugd, onder de vanen van het Keizerrijk, tot den soldatendood Of
in Spanje of in Rusland. Naar het drilveld begeleidden ouders en naaste betrekkingen de gijzelaars, die onder den naam van gardes d'honneur door de aanzienlij ken
van het land moesten geleverd worden. Het huis, waar later de Nederlandsche
Handelmaatschappij haren zetel had, was toen het Paleis van den Prins Gouverneur-Generaal, de minst harde en meest beschaafde voorzeker der uitvoerders van
de Keizerlij ke Oppermacht in deze Gewesten. Maar in de Doelenstraat leefde de
Vargas onzer dagen, Graaf de Celles, die de echtheid van lichaamsgebreken, tot
verschooning van krijgsdienst ingebracht, gewoon was aan de proef van brandend
lak te onderwerpen, terwijl Devilliers Duterrage van uit zijne woning op den
Amstel met de honderden en duizenden van oogen zijner politie over stad en land
voor de veiligheid der Fransche Machten waakte, en ooren wist te geven tot aan
de wanden van huis- en slaapvertrek".
1)

Zie De Mensch en de Dichter IVillem Bilder4k, bl. 276 vlgg.
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In dien tijd bestond er te Amsterdam een Israelitisch Genootschap aan
welks vergaderingen Bilderdijk als letterkundig raadsman geregeld deelnam.
Een der leden was Da Costa's meester in het Hebreeuwsch. Hij had een
gedicht van zijn leerling gelezen en dit gaf hem een aanleiding, den beginneling met den grooten meester in kennis te brengen.
Bilderdijk werd nu zijn leermeester in het Romeinsch Recht en de jonge
Da Costa verkeerde met hem „als kind en vrind des huizes". Op zijn zeventiende jaar in 1816 gaf hij zijn eerste gedicht uit ; een berijmde vertzling van
de Perzen van Aeschylus. Hij droeg dit werk op aan D. J. van Lennep en
Bilderdij k,
Aan de eedle twee wier oog mijn wankle schreden
Op 't glibbrig pad der dichtkunst gadeslaat.

In hetzelfde jaar gaat hij te Leiden zijn rechtsstudien voortzetten, waar
Bilderdijk zich in 1817 als privaat-docent (z. b.) zou vestigen. In 1818 promoveerde Da Costa, in 1821 trouwde hij met zijn nichtje Hanna Belmonte,
in 1822 ging hij met zijn vrouw en zijn neef Abraham Capadose openlijk
over tot de Gereformeerde Kerk. Te Leiden had in de Pieterskerk de doopplechtigheid plaats in tegenwoordigheid van Bilderdijk, Willem de Clercq
en Dirk van Hogendorp. Aangezien, evenals bij Vondel, deze bekeering van
beslissenden invloed is geweest op zijn werken, moeten we haar geschiedenis
kortelijk schetsen. In het geheim was hij reeds in 1820 Christen. Maar om
zijn vader niet te grieven brak hij na diens dood eerst met het oude geloof.
De gesprekken met Bilderdijk, den overtuigden Christen, zijn zeker van
grooten invloed geweest. Maar juist hierdoor, dat Da Costa reeds een vroom
Israeliet was, die leefde met de profeten van het Oude Testament. Da Costa's
ziel lag open om het zaad te ontvangen; hij snakte naar verlossing; hij
voelde zich de balling die hunkert naar zijn Vaderland. „De aan God getrouwe Jood", zegt Bilderdijk, „is Christen in 't verlangen". In het Joodsche
geloof lag de kiem van het Christendom, in Da Costa's „heimwee" de bron
van zijn nieuwe belijdenis. Da Costa wachtte en verwachtte de komst van
den Messias, die het yolk van Israel zou opheffen uit zijn verval en het Godsrijk op aarde stichten. Vol bewondering voor de grootheid van het OudTestamentische Israel en den ouden roem van zijn eigen ridderlijk voorgeslacht in Spanje en Portugal, hoopte hij op een betere, schoone toekomst
voor het yolk der Joden. De gewone emancipatie kon hem niet bevredigen.
Neen, zijn yolk moest door innige vroomheid, door een geestelijke wedergeboorte zich het grootsch verleden waardig toonen; dan zou het in het
erfland Palestina zijn nationaal herstel vinden. Z.56 droomde hij, tot hij in
Jezus den Messias erkende; de Messias dien hij verwachtte dat komen zou,
was er dus reeds geweest. „De schellen vielen hem van de oogen" 1) op een
1

) De Mensch en Dichter WVillem Bilderd0, blz. 283.
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onvergetelijken dag in October 1820 en Jezus de Nazarener, de Koning der
Joden, werd zijn Heer en zijn God. — Van nu of aan, zweefde voor zijn
geest een nieuwe verwachting : dat alle Joden in Jezus hun beloofden Redder
zouden zien. Dan zou de „Volheid der Tijden" genaderd zijn; ook voor de
Heidenen zou dan het Evangelielicht opgaan, de Joden zouden in hun stamland hersteld worden en dan zou Jezus in Zion verschijnen en daar het
duizendjarig rijk stichten, zooals het in de Openbaring van Johannes was
voorspeld. Vooral dat zich vastklampen aan de voorzegging van het Duizendjarig Rijk is typisch Da-Costiaansch. In de schokkende gebeurtenissen
van zijn tijd met zijn afwisseling van revoluties zag hij een bevestiging van
zijn eschatologische verwachtingen.
Hij knielt, hij aanbidt ! — houdt eerbiedig u verre,
Zijn tweede geboort' staat door de eerste hem duur,
Hem boeit voor der Bergrede lieflijke sterre
Der Apocalypsis verterende vuur I
(Potgieter, Isaac Da Costa).

Zijn diepe neerslachtigheid, zijn zoeken en worstlen ook nog na zijn breuk
met het geloof zijner vaderen en den eindelijken triomf van zijn nieuwe overtuiging heeft de dichter eenige jaren na zijn doop poetisch vertolkt in het
merkwaardige God met Ons (1826), een hymne in alexandrijnen, met een
voor- en een nazang :
Ja, de Heer is opgestaan!
God met ons, Emmanuel!
't Licht voor God is opgegaan!
Overwinnaar van de hel!
Spoed U, hemeltijding!
Allen schrik verdrijft Gij I
Uit Judea's moederkerk
Raze Satan! stijg' de nood!
Tot der verste Heidnen perk,
Dage de onverbid'bre dood!
De aarde tot verblijding!
God met ons, die blijft gij!
Hemelsch Sion, Gij verschijnt
't Aardsch Jeruzalem verdwijntl
Vliedt, ondankbre Joden!
Tot ge u nederbuigt voor Hem,
Wiens door u miskende stem
Opwekt uit de dooden!
Zoo klinkt het in den nazang. En in den voorzang
In diepten verzonken van Teed en ellende,
het hart in bedwelmende droomen verward,
door prikkels van onrust, wier bron ik niet kende,
gedreven, gefolterd tot eindlooze smart,
heeft de aarde mij fang in mijn dorheid gedragen,
in morrende wanhoop aan wereld en lot:
een knagend verlangen verteerde mijn dagen,
een woede van honger naar zielengenot 1
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Ik zocht het, ik riep wat dit hart zich verbeeldde,
in alles wat de aarde verlokkendst belooft;
in brandende driften, in bruischende weelde,
in Ridderverdienste die 't maagdenhart rooft,
in palmen, gewassen voor wereldbedwingeren,
in zangen, bewonderd door 't luistrend gewelf...
Maar 't schaduwbeeld vluchtte voor d'indruk der vingeren;
't Was ijdelheid, ijdler dan de ijdelheid zelf! —
In diepten des onheils verzonken, verloren,
versmachtte mijn ziel naar den levenden God !
Tot eindelijk God in hem daalde.
• 0 God des ontfermens I gij zaagt op mij neder
en 'k werd tot een nieuwe bevatting herteeld!
Nu ziet hij, dat de Boeken van het Oude Verbond vol staan van voorzeggingen, die duiden op de komst van Christus .).
Ik zag Hem, ik gaf mij ! De hel is geweken;
de hemel ging op uit Uw woord in mijn ziel!
Ik zag Hem, beloofd aan den balling van Eden,
als 't vlekkeloos Zaad der vernederde Vrouw;
die 't dwangjuk der zonde te pletter zou treden,
den kop van den Heldraak verbrijzelen . zou I
Ik zag Hem, voorzegd in den stam der Hebreeuwen,
uit Abrahams lenden, uit Koninklijk bloed,
den Spruit, die volbloeid in de rijpheid der eeuwen,
den scheidsmuur der Heidnen uiteenstorten doet I
We zijn met dit gedicht een viertal jaren vooruitgeloopen. In 1821 en '22,
toen zijn bekeering reeds een voldongen feit was, kwam hij voor het eerst
als dichter zich aanmelden met twee bundels Poezy.. Hier is Da Costa nog
de geloovige Jood, „de Zionist" die voor zijn ras op verlossing hoopt.
We vinden er De Gaaf der Poitie met die bekende aanvangsstrofe:
Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed
Tot eene ondeelbre kracht verbonden,
Tezaam gesmolten tot een gloed,
En door den boezem uitgezonden
Op vleugelen van melodij,
Om al wat ademt te betooveren,
Om al wat hart heeft te veroveren
Zie daar de gaaf der Podzij 1
We vinden er den tegenhanger van God met Ons, n.l. de Hymne Voorzienigheid met de bekende regels :

1) De tekstcritiek heeft intusschen duidelijk gemaakt, dat vele van deze voorzeggingen door vertalers van den Statenbijbel pasklaar gemaakt zijn.
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Ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden!
Mijn Vaderland is daar de Zon ontwaakt1
En als de gloed der Libyaansche zanden,
Zoo is de dorst naar dichtkunst, die mij blaakt!
Die ware Dichtkunst vindt hij bij de Profeten. Gij, Heiligen ! Gij zijt de
ware dichters ! Uw taal is ziel in zielenmelody ! Verschroeiend, verterend is
Da Costa's begeerte om als zij Gods lof te zingen
De kou der koorts bevangt mijn bleeke lippen,
Rondom mijn hart is 't brandend bloed vergaard.
Zoo gaat deze Inleiding door in hyperbolisch pathos :

Slaat u dan uit, mijn dichterlijke vleugelen!
Al moet ik ook neertuimlen in uw vaart!
'k Vermag het niet, u langer in te teugelen!
Ik ben vermoeid van 't kruipen over de aard!
Mijn lied ! hef aan, en doe de snaren bruischen!
Verhef! verbaas ! sleep weg ! doordring ! doorgloeil
Mijn zielsgevoell breek open uwe sluizen!
En, Goddelijke Hymne! vloei!
En dan volgt het eigenlijke gedicht met den beginregel als een stelling
die vierkant staat tegenover de leus van de Verlichtingsfilosofen :
Gij zijt, en 't geen wij zijn is onzijn, o mijn God1
Eigenaardig is in de poezie van deze eerste bundels de telkens herhaalde
klacht over matheid, en machteloosheid om in woorden zijn zielsgevoel ten
voile uit te drukken. Hij voelde zich ttgen de hoogheid van zijn stof niet
opgewassen (vlg. Aan BilderdA. We vinden er verder : Vertalingen van
Byron's Cain met een ingelaschte bestrijding; drie gedichten uit de Meditations poetiques van Lamartine, een van zijn lievelingsdichters verder het
gedicht Israel, een der allervroegste, met het geliefkoosde thema, den val
en de toekomstige verheffing van het Joodsche yolk, en de roerende klacht:
Ach! wat kan redden, wat kan troosten,
Daar God ons uit zijn erf verbant?
Wat bleef ons van dat heerlijk Oosten,
Ons waar, ons eenig Vaderland!
Ver van de beenders zijner Vaderen
Verkwijnt het kroost van Abraham!
Zijn bloed, verbasterd in onze aderen,
Kruipt door een uitgedorden stam!

Dezelfde gedachte, verbonden met het verlangen naar God, is het onder- .
Aan Doctor werpvandschoterzniDaCsgmkthef:
Abraham Capadose.
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Noch voor u, noch voor mij is deze aarde gemaakt
Noch de droom van haar laffe vermaken!
Onze vleugels gerept ! onze boeien geslaakt!
Om een hooger aanschouwing to smaken!
Vliegen we uit naar de Hoop, die de Toekomst omkleedt
Met den weerschijn van 't schoone Voorleden,
Uit de sombre tooneelen van 't wereldsche leed!
Uit den treurigen Kerker van 't Heden!
De Leeuw van Juda, „die in Spanje zoo wakker nog brulde" is ingeslapen.
Maar de roem van de oude ridderlijk-Joodsche geslachten zal herleven:

Welk een hoop, o mijn Vriend! is de hoop die ik zing,
Welk een glans stort zij uit op ons leven!
't Licht des hemels breekt door in de etherische kring,
Die wij lovende zamen doorzweven!
Blijf mij bij in die kring! Blijf mij bij in die vlucht!
Teedre Vriend van mijn zaligste dagen!
Een' in bloed, in geloof, in verwachting, in zucht,
Moeten de eigenste wieken ons dragen!
Blijf mij bij met uw edel en dichterlijk hart,
Met uw schittrend verstand, met uw voorbeeld;
Gij wiens lijdzaamheid juichend bij 't nijpen der smart,
Nooit wanhopig uw noodlot veroordeelt1
In de dorre woestijn van den weg naar het graf,
Is me uw vriendschap een smeltende regen!
Bij de stormen. des Lots in dit leven van straf,
Is me uw vriendschap een schuilplaats ! een zegen!
Aan den overkant eerst van het graf, dat ons beidt,
Stroomt de bron, naar wier laving wij smachten;
En de Tempel der Godlijke onsterfelijkheid
Is 't gebouw, waar wij rust in verwachten!
Al de vreugd, al de smart van dit nietige stof
Wordt gelouterd, versmolten, verloren
In de bruischende zeeen der eeuwige lof,
Die de zielen der zaligen hooren!
Doch de vriendschap, die bier onze harten verbond
In den naam van den God onzer Vaderen,
Zinkt niet weg in den schoot van den gapenden grond,
Die onze asch in zijn, nacht zal vergaderen!

Het gedicht Gevoel, waar hij als echte Zoon van de Romantiek, deze
ziels-functie verheft boven het koude verstand:
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Gelijk de poging van het kind,
Dat zwikt bij ieder schrede,
En ieder stond zich hulploos vindt;
Zoo is de kracht der Rede
Maar als gij onze stappen leidt,
Gevoel, van God gegeven!
Zoo snellen wij ter zaligheid,
Door 't stormen heen van 't leven!

Zoo toonde zich in den twintigjarigen Da Costa krachtig de geest van het
Reveil, die ontwaking, vooral in Amsterdam, van het dichterlijk gevoelsgeloof bij de belijders van het Protestantsche Christendom, welke met Bilderdijk en Fransch-Zwitsersche predikanten (Merle d'Aubigne) begonnen
was, en in Da Costa met zijn boezemvriend Willem de Clercq en later Groen
van Prinsterer en Anna Toussaint haar voornaamste vertegenwoordigers
vond (1820—'60). De kille orthodoxie van de Kerk hunner dagen kon deze
religieuze gevoelsmenschen even weinig voldoen als „het bedaard zedekundig geloof [hunner] eeuw waarbij alles met goudschalen werd afgewogen en
men zoo weinig geloofde als men kon" (De Clercq, Dagb. 141). Zij waren
de mystieken van hun tijd en kwamen bijeen, om in onderlinge godsdienstoefeningen de stemming te vinden die de Kerk hun niet gaf. Dr. Allard
Pierson, die als kind en jongeling Da Costa dikwijls bij zijn ouders ontmoette, heeft in zijn Intimis (1861) deze beweging kort herdacht, in zijn
Oudere Tfrilgenooten haar uitvoerig beschreven.
Evenals Da Costa leed de overgevoelige De Clercq onder het gemis aan
idealisme en de lauwe nuchterheid van zijn tijd. In zijn Dagboek, waarin hij
zijn leven sinds zijn jongelingsjaren voor ons blootlegt, schrijft hij (1817):
„Rien n'est plus froid que ce monde-ci. Une amide sans chaleur, un amour
sans ideal, une poesie sans hardiesse, l'amour de la patrie sans sacrifices, la
religion sans enthousiasme... L'on ne fait rien qu' anatomiser les hommes,
les reputations et les pensees. En s'opposant a cet ordre de choses, en
voulant reformer, on ne gagnerait rien. Les reformateurs ne sont pas a la
mode, les enthousiastes passent pour fous".
Willem de Clercq, uit een aanzienlijk Amsterdamsch geslacht van refufugies, later Directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, is een zeer
merkwaardig man geweest. Van jongsaf gewoon zijn lectuur te excerpeeren,
had hij een buitengewone kennis verworven van letterkunde en geschiedenis. Zijn verhandeling over den invloed der buitenlandsche letterkunde op
de onze was voor dien tijd een belangrijk geschrift.
Beroemd was hij door zijn improvisatie-talent. Over de meest uiteenloopende onderwerpen kon hij in verzen spreken en zoo, dat de geleerdste
en kunstzinnigste menschen onder zijn invloed kwamen. Met hem is D. C.
door de teederste vriendschap verbonden geweest. Het Dagboek geeft van
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hun innige vriendschap het doorloopend schoone bewijs. Toch was er groot
verschil. — Was De Clercq een zachte, Da Costa was een strijdhaftige
natuur. Deze werd in ons land de bestrijder van ongeloof en revolutie, sinds
hij in 1823 een vlugschrift de wereld inzond : Bezwaren tegen den geest der eeuw,
dat in den lande beroering wekte en hem veel vijanden bezorgde onder zijn
rustlievende landgenooten. Het bevatte harde beschuldigingen : in plaats van
Christelijke liefde en zelfverloochening heerschten hoogmoed en onverschilligheid; de zedelijkheid en het geloof waren ondermijnd; geluk en
tevredenheid verdwenen; verdraagzaamheid ontaard in laffe toegevendheid
jegens het verkeerde en dit alles was een gevoig van de nieuwere wijsbegeerte, verkondigd door mannen als Voltaire en Rousseau, Kant en
Fichte. Ook wat de nieuwe tijd als werkelijke winst heeft gebracht, het
Constitutioneele Koningschap, de Afschaffing van de Slavernij, verfoeide en
bestreed Da Costa hier met felle overtuiging. Voorloopig was hij nog in
alle opzichten de geestelijke zoon van Bilderdijk : op en top reactionair,
vijand van al wat de Fransche revolutie voor vreemds had gebracht. Dit,
gepaard aan de hartstochtelijkheid waarmee deze denkbeelden werden voorgedragen, verklaart zijn impopulariteit. Want hartstochtelijk, d. i. licht ontvlambaar voor ideeen, was ons yolk nooit, en zeker niet in zijn tijd.
„Het munt veeleer uit door een zekere goedaardigheid, die zich veel laat welgevallen, door het tegendeel van prikkelbaarheid. Het pleegt tevreden, ja ingenomen te zijn met hetgeen het eenmaal heeft. Het is ongedurig nosh wisselziek.
Zijne goedaardigheid is zelfs openbaar in zijne dagelijksche taal, waarin verkleinwoorden eene hoofdrol vervullen. Gevoed door een stukje vleesch, gelaafd door
een kopje thee, rookt men, onder het genot van een glaasje wijn, zijn sigaartje,
een fijne sigaar, voor een dubbeltje gekocht, en met een lucifertje aangestoken,
of vraagt men zijn kleintje om een zoentje, tenzij men het nog hebbe of te bedelen
van zijn meisje, van zijn liefje. Ook is de god van een deel der Nederlandsche
burgerij ons lieve Heertje, wien ter eere een ander deel een versje zingt. En klinkt
het niet trouwhartig, dat : „willen we vast event] es bidden", waarmee de eerzame
huisvader ten onzent het ongeduld zijner hongerige huisgenooten tracht te paaien?
Zelfs is je te vormelijk, ie verkieslijk; kopje nog te grammatikaal; koppie, wel zoo
gezellig. Een yolk, dat van verkleinwoorden houdt en in het gebruik daarvan zijn
bescheidenheid en natuurlijke bedeesdheid bevestigt, blijft aan hartstochtelijkheid
vreemd, en is bij uitnemendheid huiselijk. Binnen zijne enge grenzen beperkt,
leidt het schier het leven eener groote familie, en verkeert het gaarne in een zachte
feestvierende stemming. Persoonlijkheden, die eene eigene meening volgen, en
ontaard genoeg zijn om de Nederlandsche axiomata niet te aanbidden, ziet men
als van zelf onder het licht van feestverstoorders, die men niet haat, maar lastig,
maar onaangenaam vindt. Men was zoo genoeglijk bij een in den knollentuin zijner
staatkundige en godsdienstige gevoelens. Wat behoefde nu deze of gene zich
excentriek aan te stellen en over den muur te klimmen Dat staat hem leelijk. Van
nature, van oudsher, oligarchisch, vormt het beschaafd gedeelte der Nederlandsche
bevolking, het denkend deel der natie gemakkelijk eene koterie, die geens clings
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gebrek heeft, en in het geestelijke zich onderscheidt door de rustigheid van lieden
die aan een goeden disch hebben aangezeten. Het rustelooze der hongerigen naar
beter en hooger, in elk geval naar iets anders, is blijkbaar overdrijving, te ver
gaan. — Da Costa, de schrijver van de Bezwaren tegen den Geest der Eeuw, was,
althans in den aanvang, een dier feestverstoorders" 1).

Het bleef niet bij de bezwaren. Weldra nam hij andere middelen te baat.
In een ode De Stem (Poezij, II) had hij den dichters de mondelinge voordracht aangeprezen als het middel om de afgedwaalden te bekeeren
Gij zijt gewapend door Gods Macht
Met een ontzachelij ker kracht
Dan baj onetten en kanonnen!
Verbreed de borst ! sla 't oog naar Hem!
En met de levendige stem
Wordt heel een aardrij k overwonnen!
Hij begon nu zelf voorlezingen en improvisaties te houden die door hun
eigenaardige welsprekendheid waarin het verhevene afgewisseld werd door
het humoristisch-alledaagsche, diepen indruk maakten. In 1830 noemde Jan.
Frans Willems Da Costa „la piece curieuse de la Hollande". Aan zijn sympathieke persoonlijkheid had Da Costa het te danken dat de weerzin langzamerhand luwde en hij in ruimer kring aanhangers won voor ideeen die
men van Bilderdijk niet wilde hooren. Zoo slaagde zijn invloedrijke vriend
Willem de Clercq er in, hem te doen benoemen tot lid van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut (1839). Nu ontwaakte in hem weer de dichter. Hij
moest als nieuwbenoemde het woord voeren en een gedicht, sterk door
kracht van overtuiging, verraste de hoorders : Het was zijn Vfrf en twintig
jaren, Een Lied in 1840. Het was het eerste van een reeks groote Tijdzangen,
ook wel genoemd zijn politieke poezie. Felle boetpredikatien zijn het, maar
er is toch wat de geest betreft een groot verschil met de gedichten uit zijn
eerste periode en De Bezwaren. Zijn inzicht is verhelderd; profeet van het
Chiliasme evenzeer als vroeger, is hij meer praktisch geworden, heeft hij
bewondering voor den vooruitgang der technische wetenschappen, een
open oog voor het treurig lot van den fabrieksarbeider en beschouwt hij
het als een gebiedende plicht dat staatslieden letten op de teekenen der tijden.
In een brief van 1841 aan Groen van Prinsterer schreef hij : „Wij kunnen,
wij mogen in geen opzicht, dunkt mij, stationair blijven"; en ergens anders 2) : „Het is met den enkelen mensch, gelijk met de kerk... Ja, gelijk
met geheel de levende schepping van God : Het leven openbaart zich in den
weg van ontwikkeling". Zoo is het begrijpelijk, dat hij liever ChristelijkHistorisch dan anti-revolutionair wilde heeten.
, De Vhf en t2vintigjaren begint met een lyrischen voorzang waarvan de
1

) Pierson, Oudere:TOgenooten (1882—'86). — 2) Rekenschap van gevoelens, 1843.
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twee laatste strofen het programma geven voor zijn geheele politieke poezie
Ziet! het vierde eener eeuw heeft zijn stonden doorvlogen,
Sints ik aanving mijn hand aan de cither te slaan! —
Weggevlotene jaren ! herrijst voor mijne oogen !
0, Geeft gij mij de stof voor mijn maatgezang aan!
Jal een stof voor mijn verzen, een grond voor mijn voeten,
Van waar verder mijn oog in het rond moge gaan,
Om aan d'eindpaal der tijden een Toekomst te ontmoeten,
Die alleen van die tijden den loop leert verstaan.
Die Toekomst, die de geschiedenissen van zijn tijd zou leeren begrijpen,
het was het Duizendjarig Rijk uit de Openbaring, dat onvermijdelijk komen
moest. De daar geschilderde toestanden immers zag Da Costa om zich heen;
de geweldige beroeringen en rampen daar aangekondigd, hij was er de ontstelde getuige van, bij het staren naar de schokkende gebeurtenissen van
zijn eigen tijd. Deze gebeurtenissen waren het voorzegde voorspel van het
Godsrijk en zoo kon Da Costa ze niet zonder meer verfoeien, zooals hij
vroeger deed, maar moest ze zien als besluiten Gods.
Ja, voorzegd is de ingeschonken wijn
Der gramschap, de onrust van de volken, de geruchten
Van oorlog, de ijz'ren arm eens Heerschers, en de zuchten
Van 't schepsel dat, vermast, het oog ten hemel richt, —
Voorzegd, de donkre nacht; Voorzegd, het Morgenlicht.
Zoo eindigen de, in alexandrijnen geschreven Vfrf en twintig jaren, om
verrukt te besluiten met een lyrischen nazang over de komst van Jezus op
aarde en zijn duizendjarig rijk.
Napoleons val bij Waterloo, in 1815, het Lutherfeest van 1817, de moord
op den hertog van Berry in 1820, het feest van de uitvinding der boekdrukkunst te Haarlem in '23 met haar goede.en slechte gevolgen, de Juli-revolutie
van '30, Willem II, „roem der ridders" en de tiendaagsche veldtocht, de
politieke onrust en de groote technische uitvindingen en toepassingen der
jaren 1830—'40, dat zijn de stollen die D. C. aan zijn beschouwing onderwerpt, waarbij hij scherp het licht laat vallen op het betrekkelijke en het
gebrekkige der menschen-daden. Napoleon was een groot held, maar met
het stuiten van de omwenteling heeft hij toch de kiemen van dit kwaad niet
gedood. Wapengeweld, vredesverdragen zullen niet helpen voor de geest
van Christus gaat heerschen. Bewondering wekt de maatschappelijke vooruitgang, maar wat een ellende ook bracht „de oppermacht van 't Geld"!
welk een schrijnende tegenstellingen!
Hier weelde ontwassen aan zich zelf, van buiten bloeiend
En schitterend van jeugd, maar innerlijk verschroeiend
En sapverdervend als een kanker, en of 't waar,
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Der standen evenwicht met moedwil brekend, — diar
Gemor bij d'arbeid die geen brood geeft, jokdierbanden
Geworpen om den hals van vrijen, waar de wanden
Van hitte blaakren dag en nacht, en eeuwge rook
De steden zwart verwt, en de ziel verstikt in smook —
„De vraag, zoo diep, zoo roerend, en ontroerender gestai.g, der Maatschappij gesteld : Wat wordt er van uw Armen ?" ze liet Da Costa geen rust.
Het blijkt uit het gedicht waaraan deze regels zijn ontleend, zijn Wachter !
wat is er van den Nacht? „een lied bij de uitgangen van 1847", waarin de
toestanden van de Europeesche staten en Amerika worden beschreven.
Niettegenstaande de verbijsterende ontwikkeling der techniek, de dichter
voorspelt reeds het vliegtuig, „het golvend luchtpaard", niettegenstaande
het triomfgeschal van de Rede, is het stikdonkere nacht, maar de dag zal
aanbreken als Jezus regeert. De machteloosheid van den mensch tegenover
zich zelf, bij zijn groote macht over de natuur (door een onzer vermaardste
hoogleeraars.) eens in een rede gebrandmerkt) heeft de Dichter bier reeds
scherp gehekeld :
En toch 1 hoe hoog, hoe stout de Tijdgod zweeft en streeft,
een vruchtloos jagen naar bevrediging een stemming
van onvoldaanheid bij 't bezit een zielsbeklemming
op 't steeds bekorte pad naar de einden van onze aard.

Van de andere tijdzangen noemen we nog zijn laatste : het Halve-eeuwslied De Chaos en het Licht (1850). Hier laat de dichter drie stemmen spreken;
de eerste is die van het pessimisme. Zij ziet in de verwildering van Europa
het begin van het einde een algeheele vernietiging van de wereldbeschaving.
De tweede (die van het Absolutisme) verwacht slechts heil van een gewelddadig onderdrukken van den tijdgeest, zooals Rusland te zien geeft; de
derde stem, die van de liberalen van het juste milieu, optimistisch gezind,
meent dat alles door geleidelijke ontwikkeling te recht zal komen. Ten slotte
geeft de Dichter zijn bekende, Christelijke opvatting.
Overweldigd door de veelheid der elkander snel opvolgende gebeurtenissen, heeft Da Costa verder geen tijdzangen meer geschreven. Hij zegt het
in de Inleiding tot zijn Politieke Poezy (1854) : „Zoo vermenigvuldigen, zoo
versnellen te gelijk, zich de teekenen van onze wondere en gantsch bijzondere eeuw. De Dichter, na ze met de toonen van zijn snarenspel eenigen tijd
bijgehouden en als begeleid te hebben, eindelijk buiten adem geraakt, werpt
zich liever, als in zijnen mantel gewikkeld, in een hoek van het voertuig
neder waarin wij alien op de snel en fel bewogen wateren drijven, met den
blik naar een kustlicht gericht, dat onbedriegelijk en zeker op een veilige
haven wijst. Dat Kustlicht 1 het werd ons ontstoken in het Woord van
1)

Heymans, De taak der Psycbologie.
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God, waarvan prophecy met historie de groote licht- en levenseletnenten
zijn".
Tusschen de tijdzangen door had Da Costa in 1847 nog zijn Hagar gedicht, een episch werk, waarin meer dan in de politieke gedichten zijn beeldend vermogen uitkwam. Het bijbelsch verhaal van Abrahams dienstmaagd,
na haar eerste verbanning in ootmoed terugkeerend tot haar meesteres
Sara, is hier niet alleen het uitgangspunt geworden voor een krachtige schildering van de geschiedenis der Arabieren maar ook het symbool van de
bekeering der Joden en heidenen tot Christus.
We merkten reeds op, dat Da Costa omstreeks 1840 niet meer zoo onhartelijk werd bejegend. Hij was nu lid van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut ; zijn vriendenkring breidde zich uit met Beets, Mejuffrouw
Toussaint en anderen. Maar in 1844 verloor hij zijn boezemvriend De
Clercq, en in hetzelfde jaar deden invloedrijke mannen als David Jacob van
Lennep en Maurits Cornelis van Hall te vergeefs moeite, hem te doen benoemen tot buitengewoon hoogleeraar in de .klassieke talen te Amsterdam.
De liberale raad vreesde dat Da Costa de jongelingschap tot zijn beginselen
zou bekeeren. In 1855 volgde een nieuwe teleurstelling : Hij werd met
Thorbecke gepasseerd als lid van de juist opgerichte Koninklijke Akademie
van Wetenschappen. Voor deze en andere onaangenaamheden waartoe ook
behoorden de kwellingen van een wankele gezondheid, zocht hij in arbeid
afleiding. Zoo bezorgde hij een uitgaaf van de Dichtwerken van Bilderdijk,
en beschreef diens leven in De Mensch en Dichter IVillem Bilder4k. Zijn
laatste grootsch opgezette gedicht had betrekking op onze volksgeschiedenis. De lezing van brieven der Oranje's in de Archives de la Maison d'Orange
van zijn vriend Groen van Prinsterer, waar het beeld van Willem en Lodewijk e. a. het eerst volledig werd geteekend, had Da Costa's gehechtheid
aan het Huis van Oranje Nassau slechts versterkt. Zoo ontstonden de forsch
geschilderde tafreelen van De Slag van Nieuwpoort.
In 1861 stierf de dichter. Potgieter, hoewel geen geestverwant, bracht hem
in zijn rouwzang Isaac da Costa de schoonste hulde, door de lauwheid te
hekelen waarmede Nederland zijn verschijning ontving.
Er valt niet aan te twijfelen dat Da Costa een werkelijk dichter was ; als
alle echte dichters bezat hij naast een in hooge mate gevoelig aandoeningsen verbeeldingsleven ook het rhythmisch en plastisch vermogen om aan zijn
gevoelens en denkbeelden vorm te geven. Hij heeft verzen geschreven die
pakken door hun cadans ; gestalten en tafreelen geteekend welke leven.
Daarbij komt, dat al zijn werk bezield is door een heilige overtuiging, wat
op onze zedelijke waardeering, welke bij poezie van deze soort niet mag
worden uitgeschakeld, een gunstigen invloed heeft. Maar — er zijn ook
schaduwzijden. Zijn diepe overtuiging, zijn godsdienstig ideaal, vervulden
hem zoo zeer, dat andere onderwerpen voor hem nauwelijks bestonden en
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hij aan den vorm van zijn poezie te weinig aandacht schonk, zooals een verrukt geloovige zijn kleeding verwaarloost. Noch de wisselende schoonheid
van aarde en hemel, noch het leven van zijn medemenschen heeft op hem
diepen indruk gemaakt ; van het eigen gemoedsleven laat hij ons altijd slechts
eenen kant zien. Daardoor missen we in zijn poezie te veel het teedere,
menschelijk-ontroerende van dichters als bij voorbeeld Lamartine. Wat den
vorm betreft: hij begreep wel degelijk het wezen en de eischen van poezie.
In een opstel over De Clercq 1) zegt hij zeer juiste dingen.
De eenzijdigheid van zijn geest is desniettemin oorzaak geweest dat Da
Costa in de praktijk meer dan eens faalt. Keurigheid in beeld en woord is
niet zijn sterke zijde. In de vijf en twintig jaren spreekt hij van de moederschoot van Europa die den vuurberg nog niet heeft verslonden, en van die
mislukte beelden zijn er heel wat. De inspiratie was er, maar moest zich te
dikwijls geven in roepende verzen. Zijn poezie wemelt van uitroepteekens.
Men kan ze alleen goed lezen met verheffing van stem. Dit teekent haar
karakter : lyrisch-didactische kunst, knap-rhetorische uitbazuining van overtuiging.
„Ik keerde met Da Costa naar De Gouden Leeuw terug", schrijft Willem
de Clercq in zijn Dagboek (I, hoofdst. XII), waar hij een bezoek aan Bilderdijk beschrijft. „We hadden een recht genoegelijken avond. Een fransche
buurman verzocht ons, zoo hard niet te declameeren, toen Da Costa mij
zijnen byroniaanschen Cain voorgalmde". — Een edel mensch, een dichter
met groote eigenschappen maar ook met groote tekortkomingen, zoo zien
wij Da Costa.

JACOB GEEL 1789 1862
-

Jacob Geel was Amsterdammer van geboorte. Hij genoot evenals later
Da Costa zijn classieke opleiding van den bekenden hoogleeraar D. J. van
Lennep. Na zijn studietijd woonde hij gedurende 12 jaar in het gezin van
Baron Dedel, wiens kinderen hij leidde bij hun studie. Geel was een uitnemend opvoeder; er was wederzijds een innige genegenheid. In de voorrede van Het Proza (2de druk) herdenkt hij met weemoed een der zonen
Zie Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, 1850, achter
1
in de uitgave van De Clercq's Dagboek door Pierson. „Bron van alle poezie is
de inspiratie; deze wekt de intuitie, en hiermee hangt weer samen de gave der
combinatie of verbeeldingskracht. „De ziel der poezie is beeldspraak" zegt hij
maar de rijke verbeelding moet beheerscht worden door het gevoel voor harmonie : „niet slechts in de harmonie der denkbeelden en der woorden, maar ook
in die van klank en wederklank der woorden openbaart zich het beginsel van
behoefte aan regelmaat, orde, eenheid... waaraan de menschelijke geest (ook hier
wederom uit kracht zijner schepping eenmaal naar het evenbeeld eens Gods van
orde, niet van verwarring), zoowel in de redeneering des verstands als in de gewrochten van het genie behoefte heeft".
)
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(die alle voor hem gestorven zijn), in woorden, voor de verhouding van de
aristocratische familie tot onze letteren kenschetsend. „Een heerlijk ver
schijnsel was hij, in een kring en omgang, waar liefde voor Vaderlandsche
taal en letteren en geschiedenis luide behoort te spreken, maar toen moedwillig gedempt werd door huisonderwijzers der jeugd, vreemdelingen, die
een halfbakken Franschen zin in vele huishoudens der eerste familien overbrachten en inlijfden. Dedel was een echt Nederlander en de studie der
moedertaal was hem een lust, uit diepe overtuiging dat zij de eerste hefboom
is der nationaliteit, en dat het (beleefd gezegd) bespottelijk is, burger te
willen heeten onder een yolk welks zin en eigenaardig leven, uitgedrukt in
zeden en letteren, men niet kent, of zelfs, de Hemel weet het, uit onkunde
minacht".
In 1823 werd Geel onder-bibliothecaris van de universiteits-bibliotheek
te Leiden, 10 jaar later bibliothecaris, met den titel van hoogleeraar. Een
trouwe vriendschap verbond hem met de professoren Bake en Hamaker voor
wiens kinderen hij na den dood der ouders een vaderlijke vriend was. Sinds
1858 woonde hij te Scheveningen waar hij in 1862 overleed. Juist in den
tijd tusschen 1830 en '40, toen er bij verscheidene Leidsche studenten een
nieuwe geest aan het gisten was, hield Geel herhaaldelijk voordrachten (verhandelingen heette het toen) in de openbare zittingen van de Leidsche Maatschappij van Letterkunde. De Studenten hadden hier toegang, en genoten
van zijn fijnen smaak en zijn geestige critiek. In persoonlijke aanraking
kwamen ze met hem als hij hen op de bibliotheek voorlichtte bij hun studie.
Zoo heeft hij op Bakhuizen van den Brink, Beets, Kneppelhout en anderen
een grooten invloed kunnen oefenen. Degelijke studiezin, lust tot onderzoek, onafhankelijkheid van oordeel, afkeer van holle rhetoriek, besef van
den eisch persoonlijk te zijn in den stijl, dat alles, wat in lien tijd nieuw was,
hebben ze van Geel kunnen leeren. Wat ze moeilijker van hem konden overnemen, dat was zijn fijne geestigheid, zijn ongeevenaarde humor waarin
hij doet denken aan den Engelschman Laurence Sterne (1740) wiens Sentimental Journey hij heeft vertaald. Want Geel was niet alleen door en door
thuis in de klassieke Grieken maar, en dit pakte zijn jongere vrienden, hij
was ook vertrouwd met de beste modernen. Toch was hij meer een geleerde
met fijnen kunstsmaak dan een artist. Wetenschappelijk onderzoek, studie
van zijn geliefde Klassieken ging hem boven alles. Van alle jongeren stond
Bakhuizen door zijn geestelijken aanleg het dichtst bij hem. Aan de kennis
van Plato's dialogen dankte hij de fijne, edele vorming van zijn geest, den
zin voor het zuivere woord, den afschuw van het slordig-overtollige. In zijn
onafhankelijk denken een geestverwant van Lessing en tegenvoeter van
Da Costa, was hij overtuigd, dat de Voorzienigheid den mensch het verstand
had geschonken om het te ontwikkelen en te gebruiken, ten einde steeds
meer door te dringen in de wereld der verschijnselen, en de verkregen kennis
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dienstbaar te maken aan den vooruitgang der menschheid. Deze overtuiging
was hem zoozeer ernst, dat ze hem eenmaal verleidde tot een geestigvenijnige, maar onbillijke critiek op Hildebrands boutade Vooruitgang.),
alsof de schrijver zijn smalen op wetenschappelijk onderzoek letterlijk gemeend had 2). Aan deze liefde voor het Ware verbond zich, als bij Plato,
een sterke neiging voor het Schoone. Zoo werden de diep doordachte voordrachten waarmede hij het letterkundig inzicht trachtte te verhelderen, tot
stukjes kunst, waarvan de dichterlijke inkleeding evenzeer werkt op onze
verbeelding en ons gevoel, als ons verstand zich verlustigt in den bondigen
en degelijken redeneertrant. Met „ons" denke men intusschen aan de meer
ontwikkelde lezers, want voor de groote massa heeft Geel nooit geschreven.
Wat in de 18de eeuw Van Effen, Bellamy en de dames Wolff en Deken zijn
begonnen, heeft hij opnieuw gedaan, en met succes : hij heeft ons proza
bevrijd van deftige stijfheid, het losser, leniger en natuurlijker gemaakt.
Voor den vorm bediende hij zich dikwijls van den Platonischen dialoog,
die met de levendigheid van zijn geest en zijn neiging tot humor en ironie
zoo goed overeenkwam. Zoo kon hij het fijnst zijn denkbeeldigen tegenstander, den verdediger van algemeen heerschende dwaalbegrippen, in het
nauw drijven en tot capitulatie dwingen.
Geel heeft niet veel geschreven, maar :
Wordt eikenschors bij 't pond gewogen,
Men weegt kaneel bij 't lood.
In 1830 verscheen zijn verhandeling Het Proza, in 1838 een verzameling
van vroeger gehouden voordrachten onder den titel Onderoek en Phantasie
en in 1835 zijn Gesprek op den Drachenfels.
In Het Proza verdedigt hij het goed recht van dezen kunstvorm tegenover
de poezie, waarvan naar zijn meening veel te veel misbruik werd gemaakt.
„Wij maakten reeds verzen wanneer wij de taal nog niet in onze magt
hadden" — „Laat ons het Proza bewerken : de echte Poezy zelve zal er bij
winnen".
Ondervek en Phantasie is een van de geestigste boekjes uit onze literatuur.
Het bevat acht opstellen. De belangrijkste zijn : Over het Reiren, waarin hij
causeert over een reis in Zwitserland en Italie in gezelschap van zijn vrienden, de professoren Bake en Hamaker, en doet uitkomen dat het groote nut
van reizen gelegen is in het leeren afleggen van vooroordeelen omtrent
menschen en toestanden. In dit stuk wordt voor de eerste maal getoond dat
ook met Hollandsch prOza de natuur voortreffelijk kan worden geschilderd.
1) Het stukje stond in De Gids van 1837 en werd later opgenomen in de Camera.
2) Deze critiek deed dienst als Inleiding van de eerste uitgave van Ondervek en
Phantasie. De schrijver wordt er toegesproken als Oude paai; lieve grootpapa enz.
en bespot, omdat hij tracht „met een draad een zeilend schip terug te trekken".
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Tafelgesprek over taken van groot gewigt
op een dol-geestige manier en
tegelijk met fijnen takt wordt hier gespot met het gemis aan gezond verstand
in de prijsvraag-uitschrijvende maatschappijen van dien tijd. „Het zijn uitgebrande kraters, waarin Jan en alleman, jong en oud, zonder gevaar en op
hun gemak kunnen zitten. Ik zou daarom evenwel niet wenschen, dat zij
geslecht en met den grond gelijk gemaakt wierden : zij zijn physiek nuttig,
en leeren klimmen". De satyre is gekleed in den vorm van een gesprek tusschen vier dischgenooten, waaronder Geel, op een feestmaal van de Maatschappij, waarbij deze onzinnige vraag het uitgangspunt vormt : „of de
theorie van het Chineesche schrift bruikbaar zou zijn voor onze westersche
talen, en of men hiervan eenige voordeelen zou kunnen verwachten voor de
meer algemeene verbreiding van wetenschappelijke kennis". Deze vraag
was door een der bestuursleden, in de grootste ernst gedaan; en deze voelt
de persiflage niet als Geel er ter vergelijking de volgende vraag naast stelt :
„Wapenbroeders ! (de Prins van Oranje spreekt tot zijn troepen) zou de
theorie van het kanonvuur bruikbaar zijn op onzen togt, en zou men hiervan
eenige voordeelen kunnen verwachten voor de meer algemeene verbreiding
van schrik onder de Belgen?" De quasi-ernstige beschouwing en ontleding
van de vraag wordt nog een poos voortgezet, tot eindelijk de steller ziet
dat hij beetgenomen wordt en haastig de vlucht neemt.
Een ander mooi stuk is het Gesprek op een Leidschen Buitensingel, waarin
Geel, alweer op een fijngeestige manier, een dichterling het vuur aan de
schenen legt, die meende dat het poetisch genie het zonder arbeid kon stellen
en poezie eenvoudig neerkomt op „ontboezemen".
In Nieuwe Karakterverdeeling van den Stil (geen gesprek), stelt hij eenige
stijlsoorten aan de kaak; de onoprechte stijl, de goedhartige stijl, de knorrige stijl en de ijdele of verwaande stijl, en geeft van elke soort een
proeve. In de laatste richt hij zijn aanval op de rhetorica. Verder maakt hij
duidelijk dat stijl niet iets opgelegds is, dat men zich kan eigen maken door
uit het hoofd geleerde regels toe te passen, maar een persoonlijke vorm van
een persoonlijke gedachte. „[Wanneer men] den stijlvorm naar vaste regelen
wringt, verknoeit men den mensch die in den stijl verborgen ligt: want de
stijl is de gedachte, de gedachte is de mensch : dus de stijl is de mensch".
Het afzonderlijk verschenen Gesprek op den Drachenfels geldt terecht voor
een van zijn beste stukken. Zijn scherpzinnigheid, zijn afkeer van ondoordacht nageprate frazes, zijn humor en kunst van plastiek komen nergens
beter uit dan in dit keurig afgeronde gesprek, dat tegelijk een wandeling
is ; Geel doet die in 't gezelschap van twee Duitsche professoren. Het is
alsof bier twee eigenschappen van Geels ziel, zijn positivisme en zijn fantazie, de klassieke en romantische kant van zijn geest, met elkander schermutselen om tot een helderder inzicht te komen omtrent het wezen van de
Romantiek. Diodes is de strenge klassikus, Charinus de minnaar van de
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romantische kunst. Geel is de ik-persoon. Ze komen op hun wandeling bij
een grooten steen. Charinus houdt het voor een altaar uit overoude tijden,
dicht bij het hol van een draak, en geeft dan de bekende legende ten beste.
Zijn opmerking dat oudtijds meestal orakels bestonden waar een hol en een
draak waren, geeft Charinus aanleiding, Diocles voor te stellen, op den steen
te gaan zitten om er de profetische kracht van te onderzoeken. „In Delphi
immers werkte het voorspellend vermogen óók van anderen op". Als Diodes gezeten is, doet Geel hem allerlei vragen in den vorm van definities :
Is de romantiek dit?... Het loopt uit op niets, want in definities is dit verschijnsel net te vangen. Maar ten slotte komt uit den strijd der meeningen
de waarheid voor den dag, dat er geen wezenlijk verschil bestaat tusschen
de kunst der Ouden en der Nieuwen; dat er alleen gesproken kan worden
van goede en slechte kunst en dat veel romantiek door overdrijving en
ontaarding tot de laatste snort behoort. Die ontaarding, meent Geel, doet
zich o. a. voor, waar de schrijver zich in vage nevelen verliest, of in het
tegenovergestelde geval, met pijnlijke uitvoerigheid eenvoudigweg alles beschrijft, ook het afgrijselijke en walgelijke, zoodat onze verbeelding niets
meer heeft aan te vullen en zich dus verveelt, of, geschokt, met een huivering
van afschuw terugdeinst. Men zou haast zeggen dat Geel bier het oog had
op sommige naturalistische beschrijvingen van onzen tijd.

MR. JACOB VAN LENNEP 1802-1868
Van Lennep sproot uit een geslacht dat sinds 1748 onder de patriciers was
opgenomen. Zijn grootvader was Mr. Cornelis van Lennep, de Heer van het
Huis te Manpad, zijn vader de deftige hoogleeraar David Jacob van Lennep,
een bekend klassicus, die zijn liefde voor de romantiek toonde door een
bekende verhandeling : Over bet belangrjke van Hollands grond en oudheden voor
gevoel en verbeelding (1826), waarmede hij den stoot gaf tot de beoefening van
den historischen roman ten onzent. Toen Jacob van Lennep zich na zijn
rechtskundige studie te Leiden, waar hij ook een korten tijd de lessen van
Bilderdijk volgde, zich in Amsterdam als advocaat vestigde, werd hij door
zijn letterkundige voordrachten weldra de afgod van het publiek. In de
„Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen" droeg
„de jonge man met de blonde wuivende haren wiens oogen het in levendigheid wonnen van de flikkerendste op hem gericht" 1), tusschen 1827 en '31
zijn Nederlandsche Legenden voor, te zeer in het vergeetboek geraakte navolgingen van Scott's romantische verhalende gedichten, die met zijn dichterlijke vertalingen de verdienste hadden, belangstelling te wekken voor een
bij Engelschen en Franschen bloeiende kunstsoort. Hetzelfde beoogde ook
het Weekblad Apollo dat hij sinds 1827 redigeerde met den Rotterdammer
1

) Potgieter, Leven van Bakbuizen van den Brink.
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Adriaan van der Hoop, en als een aarzelende voorlooper van De Gids kan
worden beschouwd. Reeds in 1829 werd Van Lennep rijks-advocaat, in 1853
kwam hij als conservatief afgevaardigde in de Tweede Kamer, in 1868
overleed hij te Oosterbeek, betreurd als de meest populaire Nederlander.
Zijn populariteit? De jonge De Genestet noemde hem met vereering „naijn
dichter", aan hem zond Douwes Dekker voor de publicatie zijn Max Havelaar ter beoordeeling, zijn romans werden het meest gelezen; zoowel aan
het Hof, als op de congressen voor Nederlandsche Taal en Letterkunde was
Van Lennep de meest geliefde verschijning. Bij de feesten ter gelegenheid
van de onthulling van Vondels standbeeld was hij, de bezorger van de groote
Vondeluitgave, de man. Die populariteit had hij, patricier en man van de
wereld, te danken aan zijn onverwoestbare vroolijkheid in het maatschappelijk leven, zijn levendige, zij het ook wat oppervlakkige literaire werkzaamheid (ook op 't gebied van het tooneel), maar vooral aan de wijze, waarop
hij den wenk van zijn wader ter harte nam, door het scheppen van eenige
gemakkelijk, onderhoudend geschreven historische romans, die boeiden
door de avontuurlijkste geschiedenissen uit het onbekende en daarom aantrekkelijke verleden. Walter Scott was zijn voorbeeld. Hij wilde voor Nederland doen wat Scott voor Brittanje had gedaan. Doch Walter Scott's fantazie
vond in zijn omgeving rijker voedsel; en de bewoner der Schotsche hooglanden stond dichter bij zijn oude helden dan de jolige Amsterdammer. Ook
miste de laatste de werkelijk groote schrijvers-kwaliteiten. Bij hem geen
geestdrift en hooge ernst als gevolg van een diep gewortelde overtuiging 1),
geen machtig gevoel, geen hartstocht, geen diep-peilende psychologie.
Zelf speelsch en vernuftig, en meer oppervlakkig dan diepdoorgrondend
van aanleg, heeft hij in zijn historische romans vooral zijn kracht gezocht
in meer uiterlijke gebeurtenissen die elkaar eindeloos, in haast verbijsterende afwisseling opvolgen zooals in den 18den-eeuwschen avontuur-roman.
En toch heeft Van Lennep zijn onvervreemdbare plaats in onze letterkunde ; want hij is zoo'n smakelijk, onderhoudend verteller, zoo door en
door Hollander en zoo thuis in de geschiedenis, de volkstaal en de zeden
van ons land, dat men hem altijd graag ter hand zal nemen als men eens aan
lichte lectuur behoefte heeft. Aan het slot van zijn bekende beoordeeling
van De Roos van Dekama (Gids 1837), weegt Bakhuizen van den Brink
Van Lenneps gaven tegen die van den vroeg gestorven romanschrijver
Aernout Drost : „Is gewoel en drukte Van Lenneps element, Drost wist
daarentegen het teedere, het stile, het eenvoudige gelukkiger voor te
stellen. Ontbreekt het hem aan de levendigheid van Van L., hij wint het in
diepte van gevoel; zijn de gesprekken van Drost kunstig en soms gekun1
het motto van De Roos van Dekama. „Fortuin liefst hem bezoekt die
wacht en stifle zit".
Stroomingen en Gestalten.
27
)
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steld, bij Van L. zijn dezelve veelal eenvoudig. Dr. had een keurigen, gekuischten, oorspronkelijken stijl, maar hij miste de duidelijkheid, de gemakkelijkheid, de populariteit van Van L. maar Dr. schreef in den bloei
des levens, Van L. heeft den mannelijken leeftijd bereikt, en wanneer wij
in den eerste het al te weelderige der bloesems laken, hebben wij recht van
den laatste rijpe vruchten te eischen. Daarom mogen wij, terwijl wij Van
Lenneps vernuft en vinding huldigen, niet nalaten hem dringend te smeeken,
dat hij zich door die zelfde populariteit niet late verleiden, om het publiek
en zijne wenschen blindelings te volgen. Hij bezit te veel talent om deszelfs
voorbijgaande afgod te worden. Zijne populariteit geeft hem integendeel de
magt en legt hem de verpligting op, den smaak van ons yolk te verbeteren,
in stede van dien te verwennen".
De geschiedenis heeft geleerd, dat Bakhuizen van den Brink van Van
Lennep te veel heeft verwacht. Met z'n aanleg ken hij geen grootere kunst
geven. Van zijn romans noemen we :
De Pleegzoon (1833), handelend in den tijd van prins Maurits, met een
samenzwering tegen diens leven als middelpunt.
De Roos van Dekama (1836), quasi ontleend aan een oud receptenboek van
het Friesche klooster St. Odulf, het verhaal behelzend van Graaf Willem
de Vierde's strijd tegen de Friezen. Niet de schimmig geteekende Madzy,
de Roos van Dekama, is de eigenlijke hoofdpersoon, maar veeleer Seerp van
Adeelen en diens tegenstander, Graaf Willem, met Vader Syard de best geslaagde figuur in den roman.
Ferdinand Huyck (1840) is zijn beste werk, daar het een voortreffelijke
zedenschildering geeft van het achttiende-eeuwsche leven, waarmee de
schrijver door familie-overleveringen en lectuur goed bekend was. De fictie
is, dat Van Lennep een handschrift uitgeeft, afkomstig van een nude dame,
de 83-jarige mejuffrouw Stauffacher, gouvernante van deftige families, die
het weer gekregen had van een zekeren heer X, hoofd eener bloeiende
handelszaak en liefhebber van letterkunde, welke haar ten bewijze van de
bewering dat „le vrai peut quelque fois n'etre pas vraisemblable" het handschrift had afgestaan, behelzende de wonderlijke lotgevallen van diens grootvader. De namen waren door mej. Stauffacher veranderd. — In dezen roman
herleeft een stuk oud-Hollandsche geschiedenis. Achttiende-eeuwsche typen
en toestanden zijn uitstekend weergegeven. Aardige karakters zijn de geestige Suzanne Huyck, de brave, godvruchtige tante Letje, de guile kapitein
Pulver, in wien Van Lennep's neiging voor zeemanstaal 1) en zeemanshartelijkheid zoo duidelijk aan den dag komt. Geheel oorspronkelijk echter
was hij niet : Bij de dames Wolff en Deken vond hij zijn voorbeelden : Alida
Leevend, Stijntje Doorzicht, Oom Frederik de Harde.
1)

Een bewijs hiervan is ook zijn Zeemanswoordenboek.
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Behalve deze romans schreef Van Lennep een aantal aangenaam vertelde
historische novellen waaruit een eerbiedwaardige kennis spreekt van oudvaderlandsche zeden en rechtsgebruiken Onze Voorouders, (1838—'44).
Hieronder zijn zeer leesbare, als Brinio, De Koorknaap, De Reisgenooten, De
Friezen te Rome, De Hunenborg, De gestoorde bruiloft. Met Klaasje Zevenster
(1865) waagde hij zich op het gebied van den modernen zede-roman. Het
doet onder voor zijn historische romans.

JAN FREDERIK OLTMANS (1806 1854)
-

Jan Frederik Oltmans volgt met Het Slot Loevestein (1834) onmiddellijk
op Van Lennep, met wien hij als navolger van Walter Scott het best te
vergelijken is. Hij schreef onder het pseudoniem J. van den Hage. De
heldendood van Van Speyck wekte, zooals hij zelf zegt, den lust, om een
dergelijk roemrijk feit uit onzen strijd tegen Spanje romantisch te beschrijven. De geschiedenis van zijn held, Herman de Ruiter, vond hij in Hoofts
Nederlandsche Historian (zesde boek). In 1838 verscheen zijn beste werk :
De Schtla_pherder, dat door Bakhuizen van den Brink onder de historische
romans van den eersten rang werd gerekend. Groote waarde hechtte Oltmans aan een trouwe zeden- en milieuschildering. Van wapenen, kostuums,
inrichtingen van huizen en kasteelen was hij uitstekend op de hoogte. Hij
had meer zin voor het stout-romantische, meer aanleg voor forsche schildering dan Van Lennep. In karakterteekening doet hij voor mevrouw Bosboom-Toussaint onder. Mooie stukken uit De Schaapherder zijn o. a. de strijd
van Van Schaffelaar en de Zwarte Bende te Eemnes, en de vlucht van Frank
met Maria.

GERRIT VAN DE LINDE JANSZOON
(DE SCHOOLMEESTER) 1808-1858
Gerrit van de Linde is in 1808 te Rotterdam geboren, studeerde in Leiden
theologie, maar moest in 1834, na zijn candidaatsexamen, wegens achteruitgang in zaken van zijn vader zijn studie afbreken, hoewel hij als kanselredenaar zeker kon zijn van een schitterende toekomst. In Londen werd hij
de leider van een kostschool (Cromwell-House, Highgate), ging over tot de
Anglikaansche Kerk en was als man van fijne beschaving in de eerste
Engelsche kringen een geziene persoonlijkheid. Na zijn dood heeft zijn
studievriend Mr. Jacob van Lennep het grootste deel van zijn nagelaten
gedichten, vermeerderd met eenige die anoniem verschenen waren in de
Leidsche Studenten-Almanak en de Almanak „Holland", uitgegeven als
De Gedichten van den Schoolmeester.
Deze gedichten doen hem kennen als een zeer oorspronkelijk man, een
meester in het komische, die door de ongerijmde samenvoeging van onvereenigbare voorstellingen, telkens verrassende effecten bereikt. Zijn taal is
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natuurlijk en direkt, zijn dwaze beelden zijn een bewuste parodie op de
cliche-taal van het Klassicisme, welke ondanks bestrijding door Arend
Fokke Simons, Bilderdijk en anderen, nog altijd voortwoekerde. Zijn verzen
zijn niet stijf-metrisch, maar vrij-rhythmisch. Van alle dicht-soorten heeft
hij luimige proeven gegeven. Tot het epische behooren de vermakelijke
Proeve van dichterlke Vhicht, Apollo, met het motto van Bilderdijk :
Hippokreen vloeit overal,
Maar dat vreesselijk geflodder
Maakt ons halve land tot modder,
En, ik vrees, tot varkensstal.
Verder De Schipbreuk en De Boterham en de Goutkoeker, dat onvoltooid

gebleven is, en waarin wel een verborgen, weggeschertste smart kan schuilen. Vol uitgelezen dwaasheid is zijn Didaktische Poezy, waar hij als de
schoolmeester de leergierige jeugd onderricht. Met zijn Kort Begrip der
Romeinsche Historie, maar vooral met de Natuur4ke Historie voor de Jeugd,
heeft hij zich een onvergankelijken naam verworven.
Merkwaardig is, dat volgens Van Lenneps verzekering, de dichter aan
zijn verzen de uiterste zorg besteedde, zoodat hij ze soms meer dan vijfmaal
overwerkte, en hij moeilijk te bewegen was, ze te laten drukken.

AERNOUT DROST 1810 1834
-

Fijne, krachtige en rijk ontwikkelde geest in een zwak lichaam scheen hij
meer dan een van de jongeren omstreeks 1830 bestemd om leiding te geven.
Eerst studeerde hij godgeleerdheid te Amsterdam, zijn geboortestad, daarna,
van 1830 tot 1833, te Leiden, waar hij met Bakhuizen van den Brink bevriend
werd, en na 1833 weer te Amsterdam. Van jongs of stond zijn doel hem vast
voor oogen : Onze letterkunde uit Naar verval op te heffen. „Alles wat we
voor goed en groot houden dient nagestreefd met al onze magt" schreef hij.
Uitgebreide studie van onze oude Hollandsche zoowel als van de moderne
buitenlandsche literatuur had zijn oordeel gezuiverd. Van de Romantieken
bewonderde hij vooral den somber verheven Ossian, de vrome dichters
Chateaubriand en Lamartine en den humoristischen Jean Paul. Na eerst te
hebben meegewerkt aan De Vriend des Vaderlands, stichtte hij met zijn vriend
J. P. Heije, den medicus en volksdichter en den student R. C. Bakhuizen
van den Brink, het tijdschrift De Muzen (1834), waarmee hij beoogde, iets
bij te dragen tot verbetering van den smaak en de critiek in ons land. Hij
wilde het besef wekken „dat er geen schoonheid zonder waarheid, geen
verhevenheid zonder inwendige kracht, geen bevalligheid zonder eenvoud
kan bestaan". Het tijdschrift verscheen den 1sten September 1834 en Drost
overleed den 4den November, zoodat hij aan de leiding geen deel heeft gehad. Een half jaar later hield het op te bestaan. Maar wat Drost begonnen
was, zou door zijn vrienden Potgieter en Bakhuizen van den Brink worden
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voortgezet. Op den eerste heeft Drost een grooten invloed gehad. Hij
heeft met zijn bezielend voorbeeld Potgieter aangevuurd en door zijn
grootere artistieke ontwikkeling diens literair gevoel verfijnd.
Een paar boeken van beteekenis heeft Drost nagelaten. In 1832 verscheen
Hermingard van de Eikenterpen, een historische roman, die handelt in een
Germaansch gehucht op de Veluwe aan den Rijnzoom. Het schildert de
tragische botsing tusschen de belijders van het Oud-Germaansche en Christelijk geloof, in de figuren van een Germaansch priester, Welf, den Usipeter,
Siegbert, een jongen held, en diens verloofde Hermingard, welke bekeerd is
door den heidenapostel Caelestius. Drost gaf met dit werk gehoor aan de
opwekking van professor David Jacob van Lennep (zie boven), maar ook
aan zijn eigen drang, daar hij, aangeroerd door den adem van het Reveil,
behoefte voelde om te getuigen van zijn geloof. Het boek kan ons slechts
half bevredigen. Het is te sentimenteel, er wordt te veel in gesproken over
het Christendom; het best is Drost geslaagd in zijn van gevoel doortrilde
natuurbeschrijving, al herinnert hij bier te veel aan Ossian, en in zijn uitbeelding van Oudgermaansche strijdhaftigheid. De beteekenis ligt vooral in
het streven. Hij wilde niet, als Van Lennep, die in 't zelfde jaar als romanschrijver debuteerde, een reeks van avonturen geven met personen als bijzaak, maar menschen van beteekenis toonen in hun karakterontwikkeling.
Na zijn dood, in 1835, bezorgden zijn beide vrienden, Bakhuizen van den
Brink en Potgieter, de uitgave van Schetsen en Verhalen. Hierin komt voor
De Pestilentie van Ka/milk, een doorwrochte historische novelle van 17deeeuwsch leven (uit het jaar 1625) in een krachtige, dichterlijke taal, vol
archaismen, ontleend aan het realistische werk van Hooft en Bredero
Welk een verschil tusschen dit pittig-kleurige en het vale proza van den
Jan Salie-tijd.
Een merkwaardigheid van het boek is, dat Drost alleen Hoofdstuk I tot
IV heeft geschreven en zijn beide vrienden het gansche vervolg hebben
samengesteld.

REINIER CORNELIS BAKHUIZEN
VAN DEN BRINK 1810-1865
Al ligt de beteekenis van Bakhuizen van den Brink meer op het gebied
van wijsbegeerte en geschiedenis dan op dat van de schoone letteren, toch
moet hij wegens zijn aandeel aan de Gids-critiek bier kort besproken worAls een vroeg voorbeeld van den historischen roman in onze letteren worde
1
)

hier vermeld Adriaan Loosjes Het /even van Maurits Llnslager, (1808) in welk werk
de held in aanraking komt met allerlei voortreffelijke mannen uit de eeuw van
Frederik Hendrik. Stilistisch kan het de vergelij king met Drost's novelle niet
doorstaan, maar het boek heeft niettemin zijn beteekenis, want het wekte in den
tijd der algemeene verslagenheid nog de hoop op een nationale herleving.

422

REINIER CORNELIS BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

den. — Hij werd in 1810 te Amsterdam geboren waar hij op zestienjarigen
leeftijd in de theologie ging studeeren. In 1831 bezocht hij de Akademie van.
Leiden, waarheen ook zijn vriend Drost verhuisd was. Maar voor den geleerden Van den Brink viel er van de Leidsche professoren in de theologie
niet veel te leeren. Ze waren niet op de hoogte van hun tijd; hun onbekendheid met de werken van de nieuwe Duitsche denkers ergerde hem en zoo
zocht hij geestesvoedsel bij de klassieke hoogleeraren Geel en Bake, met
wie hij bevriend werd. Meer dan een van de Leidsche jongeren was hij een
adept van Geel, maar hij was een veel machtiger figuur dan zijn leermeester.
Al miste hij diens fijnen humor, hij overtrof hem in genialiteit en omvang
van kennis. Reeds als student stak hij, niet alleen lichamelijk, boven zijn omgeving uit. Zijn scherpe en oorspronkelijke geest kon zich aan eene wetenschap niet bevredigen. Behalve klassieke talen studeerde hij met den hem
eigen hartstocht wijsbegeerte, Nederlandsche geschiedenis en letterkunde, en
de letterkunde van Franschen, Duitschers en Engelschen. Daar er op die
wijze van zijn theologische studies niets terecht kwam, haalden zijn ouders
hem terug naar Amsterdam (1834). Hier richtte hij nu met Drost en Heije
het tijdschrift De Mu<en op, waarin zijn belangrijke studie over den filosoof
Hemsterhuis verscheen. In 1833 had hij door bemiddeling van Drost kennis
gemaakt met Potgieter, een kennismaking die voor de ontwikkeling van
onze literatuur zoo groote beteekenis zou krijgen. Sterk leefde in Van den
Brink het besef dat de letterkunde opgroeit uit het maatschappelijk leven;
alleen van verhooging onzer volkskracht was dus voor haar verbetering te
wachten. In deze opvatting stemde hij met Potgieter overeen. Zoo waren
zij beiden, na den dood van Drost, aangewezen om de stuwende krachten
te worden in het geestelijk leven van hun tijd. Dat gebeurde in 1837, toen
zij samen De Gids hebben opgericht. Door enkele kranige stukken drukte
hij op dit tijdschrift den stempel van zijn bizondere persoonlijkheid. Het
zijn : de beoordeelingen van Van Lenneps Roos van Dekama (1837), van
Geels Onderzoek en Phantasie (1838) : „onbekrompene vrijheid, voortgaande
ontwikkeling, afwerpen van kluisters van verouderd gezag en verouderde
vormen, onafhankelijkheid jegens iedere meening, die niet op helder bewustzijn rustte, predikt zijn Boekje op iedere bladzijde" ; het beroemd opstel,
Vondel met Roskam en Rommelpot (1837), waarin deze hekeldichten zoo prachtig worden geplaatst tegen den historischen achtergrond van het Amsterdamsche leven, en een beoordeeling der uitgaaf van Hoofts IVarenar (1873) door
prof. De Vries, met die frissche, krachtige verdediging van het oud vaderlandsch realisme tegen overdreven pruderie. „Die letterkunde (n.l. het oude
blijspel met zijn ruwe scherts) was de uitwendige vorm van de gevoelens
en gezindheden eens yolks, dat eene verhevene toekomst tegemoet rijpte,
eens yolks, waarvan het bloed nog in onze aderen vloeit, en hetwelk wij
onregt zouden doen, indien wij ons zijnen roem zouden aanmatigen, en ons
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over onze verwantschap met zijne gemeene afkomst schamen". Prof.
Matthijs de Vries had dit niet begrepen; de deftige geleerde had zijn neus
opgehaald over de ruwheden en gemeend, voor zijn uitgave genoeg te hebben gedaan door de oude woorden uit het stuk op te visschen en te verklaren, zonder een poging te doen, het in verband met den tijd van zijn
ontstaan te doen zien als een levend brok kunst.
In 1842 promoveerde Van den Brink in de klassieke letteren. In hetzelfde
jaar Meld hij te Leiden voordrachten over wijsbegeerte ; zijn vrienden Bake
en Geel hoopten voor hem op een professoraat, maar de voordrachten
„werden of niet begrepen, of als godslastering veroordeeld". Zoo kwam er
niets van een benoeming. „Bakkes" deed bovendien alles behalve professoraal. Hij had in zijn ongeregeld leven enorme schulden gemaakt : in 1843
moest hij voor zijn schuldeischers het land verlaten. Het werd een keerpunt
in zijn leven. De verloving met Anna Toussaint raakte af, zijn medewerking
aan De Gids, die zich met Van den Brinks streng wetenschappelijke richting
niet kon vereenigen, werd gestaakt. In Luik en vervolgens in Weenen bezocht hij archieven en doorvorschte er onuitgegeven geschiedbronnen.
Toen hij na 7 jaren in Nederland terugkeerde, was hij volbloed historicus
en kon hij den grondslag leggen van de nieuwere wetenschappelijke historische critiek. Zijn Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrfrheidsoorlog is de vrucht van deze studie. In 1851 werd hij Rijksarchivaris in
Den Haag. Hij heeft nog eenigen tijd met Lindo den Spectator geredigeerd.
Zijn werk is verzameld in de bundels Studien en Schetsen. Interessante lectuur
voor zeer ontwikkelden zijn de brieven in Briefwisseling van Bakhuizen van
den Brink.

EVERHARDUS JOHANNES POTGIETER 1808 1875
Een der edelste en zeker de krachtigste figuur van de 19de eeuw is de
auto-didakt E. J. Potgieter. Hij werd in 1808 geboren te Zwolle uit een
patriotsgezinde koopmansfamilie, die tengevolge van de tijdsomstandigheden in zaken achteruit was gegaan. Wangedrag van den vader verstoorde
het huiselijk geluk. Wellicht is dit mede de oorzaak, dat Everhard op zijn
13de jaar voorgoed het ouderlijk huis verliet en naar Amsterdam ging, bij
zijn tante van Ulzen, om in de lederzaak van haar vriendin, Mej. van Hengel,
voor den handel te worden opgeleid. Als deze uit commercieele overwegingen in 1826 naar Antwerpen verhuist, gaat Potgieter mee. Zijn belangstelling in letterkunde bracht hem daar in vriendschappelijke aanraking met
Jan Frans Willems, den voorganger van de Vlaamsche beweging; maar de
zaken verliest hij niet uit het oog; juist als deze wat vooruit goon, komt de
Belgische revolutie alle illusies vernietigen; in November, na het bombardement door Chasse, moet de familie vluchten en vestigt zich opnieuw in
Amsterdam. Potgieter blijft bier slechts eenige maanden. In April 1831 ver-
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trekt hij naar Zweden, om daar voor de nakomelingen van den 17de-eeuwschen Amsterdamschen koopman Elias Trip een erfeniskwestie te regelen,
en keert anderhalf jaar later, in den winter van '32, naar Amsterdam terug.
Voor zijn ontwikkeling als mensch en dichter is het vertoeven in den vreemde, in Antwerpen en Zweden, van groote beteekenis geweest. Reeds in
Antwerpen had een smartelijke liefdeservaring zijn gemoedsleven verdiept,
maatschappelijke teleurstelling zijn karakter op de proef gesteld. In Zweden
legt hij den grondslag voor zijn degelijke kennis der Skandinavische letterkunde. In Gothenburg en op naburige buitenplaatsen van aanzienlijke
families neemt hij deel aan de vermaken en feesten van de vroolijke,
wereldschgezinde Zweden uit de eerste kringen. Hij vervult er rollen in
Fransche tooneelstukken, opgevoerd door een dilettantengezelschap „la
troupe Joyeuse", rijdt er paard, doet mee aan sledevaarten, en ondergaat
de bekoring van Zweedsche schoonen, onder welke de blonde Hilda, bruid
van den handelsraad Olaf Wijk, een eerste plaats bekleedde, een dame die
den Zweedschen dichter Tegner later tot de vurigste liefdesdichten heeft
bezield en bij wie ook de Amerikaan Longfellow in 1835 gastvrijheid genoot.
Met haar heeft hij nog in 't laatst van zijn leven (1868—'70) brieven gewisseld, aan haar was ook het gedicht gewijd waarmee hij van zijn Zweedsche vrienden afscheid nam (AfscheidvanZweden)'). In Amsterdam gevestigd
oefende hij daar het beroep van makelaar uit. Het liet den werkzamen
jongeman tijd genoeg over voor letterkundigen arbeid. Hij raakt in kennis
met dokter Heije, den muzikalen dichter der volksliedjes, met Aernout
Drost, den fijnzinnigen schrijver van historische novellen, weldra ook met
Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink, student in de theologie te Leiden.
Vooral Drost wekte in Potgieter den criticus. Allen stemden overeen in hun
op kennis berustende liefde voor de zeventiende-eeuwsche letterkunde, en
den ernstigen wil om die van hun tijd door eigen voorbeeld en degelijke
critiek te verbeteren. Zoo ontstond in 1834 het tijdschrift De Muzen, dat
evenwel in hetzelfde jaar wegens gebrek aan belangstelling bezweek. Een
tweede onderneming lukte beter. In 1837 verscheen het eerste nummer van
De Gids, Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, het tijdschrift dat front
maakte tegen de middelmatige, beuzelachtige Vaderlandsche Letteroefeningen
van Yntema, en op de ontwikkeling van het geestelijk leven ten onzent een
beslissenden invloed zou gaan oefenen. Potgieter vooral was het, die De Gids
tot bloei heeft gebracht, want reeds in 1843 onttrok Bakhuizen zich aan de
redactie. Potgieters ijver werd door dit verlies slechts aangevuurd. Verbluffend bleek zijn werkkracht. Niet alleen schreef hij boekbeoordeelingen,
maar ook oorspronkelijke schetsen in proza en gedichten, dikwijls onder1
K. H. de Raaf, Uit Potgieter's jongelingsjaren, een nadere verklaring
van 's dichters innerlijk leven, Nieuwe Gids, 1910, Mei en Juni.
)
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teekend met verschillende initialen, om den schijn te wekken dat niet hij
zoo goed als alleen het tijdschrift vulde. In de eerste jaren (van 1837 tot 1845)
publiceerde hij zijn beste schetsen en novellen, later, in 1864, door Huet in
2 deelen Proza uitgegeven. Een korten tijd werkte Oltmans mee, maar deze
stied spoedig ; later een andere schrijver van historische romans : Hendrik
Jan Schimmel, welke het gemis van Bakhuizen niet . konden vergoeden. In
1862 begon de medewerking van den vurigen Busken Huet, die in 1863 tot
de redactie toetrad. Potgieter die meer vroeg naar talent dan naar richting
(ook voor den Katholieken voorvechter Alberdingk Thijm immers stelde hij
graag zijn tijdschrift open), hoopte in den veelbelovenden, onafhankelijken
letterkundige een krachtigen steun te vinden,, ten einde te zamen De Gids
te doen beantwoorden aan zijn oorspronkelijke strekking : niets te sparen
wat middelmatig of slecht was, niets te weren wat de kenmerken droeg van
talent en genie, zonder aanzien van politieke en godsdienstige richting. In
het laatst van 1864 schreef Busken Huet twee opstellen, die voor Potgieter
en De Gids de ernstigste gevolgen hadden. In het eene Een Avond aan het Hof
was hij zoo vrij de Koningin een afkeurende critiek in den mond te leggen op
het onbeduidende, aan Naar opgedragen jaarboekje Aurora; in het tweede 1)
richtte hij een fellen aanval tegen het z. i. tamme liberalisme van Thorbecke.
Vooral dit stuk zette kwaad bloed bij zijn makke liberale mederedacteuren;
ze verlangden dat hij zich voortaan als Gids-redacteur van politiek geschrijf
zou onthouden, als dit niet met hun opvatting strookte. Huet weigerde,
Potgieter gaf zijn vriend gelijk en beiden verlieten zij de redactie : voor
Potgieter een daad van vriendentrouw en zelfverloochening, want hij en
De Gids waren een. Toch was het niet zoozeer het uittreden uit de redactie
wat Potgieter aan het hart ging, maar dat zijn medewerkers niet meer
karakter toonden en terwiji .ze den .mond vol hadden van hun pieteit jegens
hem, in de eerste plaats bedacht waren op eigen veiligheid 2). Voortaan stond
hij buiten het tijdschrift waaraan hij zijn beste krachten had gegeven tot
zegen van de Nederlandsche beschaving. Om zijn verdriet en teleurstelling
meester te worden reisde hij in Mei 1865 met zijn vriend Huet naar Florence,
waar feesten werden gevierd ter eere van Dante, wiens standbeeld zou worden onthuld in de stad die hem eens had uitgebannen. Voor Potgieter zoowel
als voor het toen eerst kortgeleden vereenigd en bevrijd Italie was Dante
het zinnebeeld van dichtgenie en politieke vrijheid. Dante had de eenheid
van Italie voor den geest gezweefd, die nu werkelijkheid was geworden; hij
was voor Potgieter de ideale burger en dichter ; met zijn Leven en werken
was hij innig vertrouwd; zoo voltooide hij in 1868 het aan zijn reisgenoot
opgedragen dichtwerk Florence, een reeks van beschouwingen en tafereelen
van het middeleeuwsch Florence, met Dante als middelpunt. Het is verdeeld
1

) De Tweede Kamer en de Staatsbegrooting. 2) Zie Brieven aan"Huet.
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in 20 zangen, gedicht in terzinen, afwijkend van die van Dante; het is zeer
moeilijk zoowel door den inhoud die groote historische feitenkennis onderstelt, als door de Potgieteriaansche zinswendingen, maar rijk aan de schoonste poezie een van de hoofdwerken des dichters
Na het vertrek van Huet naar Indie, in de stilte van zijn afzondering,
toonde hij opnieuw zijn reusachtige scheppingskracht : behalve een paar
artikelen in Huet's blad de Java-bode, schreef hij nog twee groote werken:
een prozawerk, rijk en veelzijdig van inhoud, breed van opzet, maar helaas
onvoltooid : Leven van Bakhuizen van den Brink (1870), waarin een groot deel
onzer 19de-eeuwsche beschavingsgeschiedenis zich weerspiegelt ; en een
groote reeks gedichten onder den titel : De Nalatenschap van den Landjonker
(1875). Ook schiftte en verzamelde hij zijn gedichten in twee deelen Pohy.
Deel I (1868) bevatte de Zangen des T/ds, deel II (1875) de Gemoedsgetuigenissen. Tot het laatst bleef hij de bezielde strijder voor schoonheid en nationale kracht, maar hij stond, toen Huet in Indie was, vrijwel alleen; in het
liberalisme zag hij zich bedrogen ; van een nationale herleving was nog weinig
te bespeuren en het jonger geslacht van dichters gaf weinig belofte voor de
toekomst. Zoo stierf hij in 1875 als de teleurgestelde kampioen voor Hollands grootheid.
In den tijd dat Potgieter in De Gids zijn eerste Boekbeoordeelingen
schreef, bestond er tot scherpe kritiek alle aanleiding. Na de Fransche
overheersching, bij de hernieuwing van ons volksbestaan, viel er, in weerwil van koning Willem's voorbeeldige energie, van een hernieuwd yolksleven slechts weinig te bespeuren 1). Onder zijn vaderlijke regeering
dommelde men rustig in. Aanmatiging en slaperigheid, zegt Potgieter,
waren onze karakteristiekste gebreken. Met onvermoeiden ijver ging hij
deze gebreken te keer. „De redactie prees met warmte wat ze bewonderde,
maar liet zich van een vernietigend oordeel niet terug houden door de
bedenking dat de schrijver zoo'n brave man was" (Potgieter). Vandaar dat
het tijdschrift den bijnaam kreeg van „Blauwe Beul". Onpartijdigheid en
degelijkheid was zijn leus. Toen Jos. Alberdingk Thijm beloften gaf voor
een nieuwe Katholiek-Hollandsche kunst, verheugde hij zich, omdat hem
de Nederlandsche beschaving in haar vollen omvang ter harte ging. En geen
anti-revolutionair heeft van Da Costa's beteekenis schooner en inniger gesproken dan Potgieter, de liberaal. Als voorbeeld van degelijkheid gold de
gouden eeuw, om haar „ijver voor kennis", haar „liefde voor kunst", haar
„omvang van studie, „haar kracht van stijl" (P.). Maar ook de groote
schrijvers van het buitenland dienden bestudeerd te worden. „Wedijver met
den vreemde, geen navolging moet ons Joel zijn". „Onsterfelijk maakt de
1)

Zie Tollens, en blz. 188.
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oorspronkelijkheid". Daarom, terwijl Potgieter Goethe bewondert om de
schoonheid en waarheid van diens poezie, waarschuwt hij voor „de sombere,
onware levensbeschouwing die bij jonge dichters, als Beets en Ten Kate,
mode werd, als gevolg van den invloed van Byron.
Den zeventiende-eeuwschen dichter Constantijn Huygens vereert hij, in
de bespreking van diens Cluyswerck, om zijn oorspronkelijkheid; ook als
mensch schat hij hem hoog, omdat „al zijn werken, geheel zijn leven, de
schoone vereeniging aanbiedt van een degelijk hoofd met een gemoedelijk
hart". Van Lennep moge 't eerst Staring gewaardeerd hebben, Potgieter
toonde aan, welk een uitnemend dichter hij was : „schepper van een nieuw
genre van poezy". Mejuffr. Toussaint krijgt den raad, na De Graaf van
Devonshire een waarlijk Nederlandschen roman te schrijven en zich te hoeden
voor valsche beeldenpronk.
Voor Bilderdijk heeft hij wel bewondering, maar „de onoordeelkundig
aangeprezen navolging" van dezen dichter acht hij „gevaarlijk voor onze
poezie. Ze bedreigt ons met overvloed van klinkende woorden, bij armoede
van gedachte". Beets en Kneppelhout worden om den uitmuntenden stijl
van Camera Obscura en Studententypen geprezen, maar de eerste is dikwijls
meer vermakelijk in zijn spot dan humaan en speelt te veel de mooie rol.
Zijn kritiek beperkt zich echter niet tot de letterkunde. Hij stelt belang in
sociale zaken en wil de overtuiging kweeken dat „wel de bloem maar niet
de kern eener natie in eerste en tweede klasse valt te waardeeren; dat het
de derde is, waaruit de overige gedurig moeten worden aangevuld en vervangen, en dat dus van hare gezondheid naar lichaam en ziel beide, de
gansche toekomst afhangt".
Het stedenschoon gaat hem ter harte; hij deelt „het beginsel van Napoleon, dat de straat de Louvre is voor het yolk, dat zij de school voor de
smaak der menigte zijn kan en zijn moet". Maar evenzeer heeft hij liefde
voor landleven en natuur, en wijst hij er met nadruk op, hoe wij ook in de
natuurbeschrijving bij Franschen, Engelschen en Duitschers achter stonden.
„Opent de dichtbundels, die op den middag, die aan den avond der achttiende eeuw in ons vaderland het licht zagen, wat er u in verlustigen moge,
het zal niet het liefelijke zijn, zelfs onzer noordsche lente eigen, wat er u in
verteedere, niet de weemoed, die in den herfstwind tot over onze vlakten
dwarrelt; — al zong de zee ons ook toen dag aan dag een nieuw lied, bij
onze dichters verrast u geen frischheid van beelden, geen diepte van zin".
En tot zijn tijd bled het nacht, klaagt hij, want bij Feith „verdrinkt het
landschap in tranen en Staring stond alleen". Handel en nijverheid, leger
en vloot, sociaal en politiek leven, kortom alles heeft zijn critische belangstelling. Uit heel zijn werk blijkt welk een vriend Potgieter voor ons yolk
is geweest. Ja, zoo sterk was zijn nationale zin, dat zijn aesthetisch oordeel
er wel eens door werd geschaad, waar hij zijn bewondering gaf aan minder
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beteekenende dichters, als Onne Zwier van Haren en Cornelis Loots, voornamelijk omdat hij een of andere zedelijke kracht in hun werk had ontdekt.
Want hoe veelzijdig Potgieter's belangstelling ook was, Hollands gouden
eeuw met haar oud-Hollandsche karakter-deugden heeft hij in de eerste
plaats bewonderd; en nooit heeft hij zijn ideaal verloren, dat zijn yolk nog
weer eens ontwaken zou.
De bundels waarin de kritieken te vinden zijn heeten Kritische Studien
(3 din.) en Studien en Scbetsen (3 dln.) ; ook in zijn Leven van Bakhuien van den
Brink zit veel beoordeeling. Overigens komen kritische opmerkingen of
beschouwingen ook voor in zijn ander werk, dat we nu moeten behandelen.
Ander Werk. Want, behalve als beoordeelaar heeft Potgieter groote
beteekenis als dichter en schrijver van schetsen en novellen. In dit zuiverletterkundig werk, dat door stijlkunst uitmunt boven al het andere van zijn
tijd, maar door zijn gedachtenrijkdom van den lezer inspanning eischt,
spreekt een groot verstand en een edel en diep gemoedsleven. Alvorens uit
de groote hoeveelheid verzen en proza-stukken enkele aan te stippen, willen
we wijzen op een paar motieven die telkens terugkomen. In de eerste plaats
dat van den bedroefden, naar geluk en liefde smachtenden jongeling. Dit
is geen sentimenteele mode-romantiek, maar weergave van persoonlijk
leven.
Potgieter's jeugd was rijk geweest aan teleurstellingen bij treurige
familie-omstandigheden en slechte maatschappelijke vooruitzichten kwam
nog de ontrouw van een Antwerpsche geliefde (la ravissante Marie) 1). Later,
in Zweden, is hij wel opnieuw bekoord, maar van een aanzoek kwam niets.
Zijn liefdesverlangen evenwel bled. En dit jammerde hij niet uit, maar
objectiveerde hij in personen van zijn verbeelding welke dus de afspiegelingen zijn van den dichter zelf (o. a. De Twintigiarige, De Zangeres, De jonge
Priester). Den dichter bizonder geliefd is de romantische verbeelding van
den dwepend verliefden landjonker.
In een gedicht van 1830, Wilhelm's Reke, rijdt deze weg uit zijn kasteel,
met een droef vaarwel aan zijn geliefde, die hij nooit weer zal zien (Potgieter
die Antwerpen verliet). En nog in het laatst van zijn leven vatte hij het
zelfde onderwerp weer op in de reeks van gedichten onder den titel De
Nalatenschap van den Landjonker (1875). Al gingen de indrukken van zijn
jeugd dus nooit te loor, hij liet er zich niet door overheerschen. Mannelijk
zelfbedwang ging bij hem samen met een warm, innig gevoel. „De fierheid
van zijn geest beheerschte 't krimpend hart" (Wilhelm's Reke II). Ook besefte hij al vroeg te sterk zijn nationale roeping, om te volharden in dwepende klachten. Reeds uit een ander gedicht (Wilhelm's Reke II) van 1831
spreekt dan ook een tweede motief; het in zijne liefde voor de 17de eeuw
1)

Zie K. H. de Raaf, Uit Potgieter's jongelingsjaren. N. Gids, 1910.
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die hem tot prikkel zou worden tot de grootste krachtsontwikkeling. Hierin
staat dit couplet (Wilhelm is in Amsterdam terug „en minde 't leven weer") :
't Is zoet bij Ruiters zuil en Heemskerks graf te schreijen,
De borst klopt ruim en vrij bij zulker mannen asch;
't Is of ons Hollands maagd, zoo schoon als ze immer was,
Op nieuw naar Chatham's ree en Zembla's strand gaat leijen,
Waar al de grootheid blonk der telgen van 't moeras,
't Geen op zijn vochten grond paleizen zich zag reijen;
Een Raadhuis rijzen zag van waar men wetten las,
Die 't halve wereldrond van Hollands maagd ontving,
Toen zij den drietand zwaaide, en Maurits hand de kling I
Het derde motief is zijn deernis met de maatschappelijk misdeelden; zijn
belangstelling in het lot der lagere volksklassen. Vandaar schetsen als Blaauwbes, 't Is maar een pennelikker, gedichten als Bronbeek, Het Uurwerk van 't
metalen Kruis (1855) .) met de regels :
O.' schamele armen groeijen vast
In tal en last,
In woeste wennis; —
Eer gij den volksgeest zuilen sticht,
Aan al wie hongert, brood en kennis,
Wat aardsche vreugd, wat hemelsch lichtl

Zijn gedichten gaf hij zelf uit in twee bundels Poetie I, Zangen des Tfrds en
Path. II Gemoedsgetuigenissen. Zijn vriend Joh. C. Zimmerman deed na zijn
dood nog twee deelen poezie verschijnen in Verspreide en Nagelaten werken.
In Zangen des *Is (1868) wordt de historie van den dag behandeld. We
vestigen de aandacht op : Versc4ning op Sinte-Lucienacht (13 Dec. '39), een
geestig spotvers op de pruikerigheid van het Koninklijk Nederlandsch
,

Instituut, dat niet waakt voor de zuiverheid van onze taal in de dagbladen
en niet optreedt tegen de ontaarding van ons tooneel. Potgieter stelt het voor
of hij logeert bij een lid van het Instituut en dan 's nachts een bezoek krijgt
van de dames Taal, Tooneel en Kritiek, die bij vergissing bij hem binnenstappen in plaats van bij den gastheer, Mijnheer het Lid, en dan eens even
uitpakken over den treurigen toestand.
Aan New-York (1841), een verwijt dat Amerika vergeten schijnt te zijn,
hoeveel het aan Nederland te danken heeft.
Maart 1844 (1844), een lofzang op koning en yolk bij het volteekenen
der leening Van Hall en een aansporing tot vrijzinnige hervormingen.
1) Het vers ontleent zijn titel aan het horloge, ten geschenke gegeven aan den
weesjongen die in 1855 den eersten steen legde voor het gedenkteeken bij ons
bekend als „Naatje op den Dam". (Thans verdwenen).
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Eene halve-eeuws wake (1851), waarin Hollands Muze gericht houdt over
de dichters van het tijdperk 1800-1860.
Isaac da Costa (1860), een ode op den dichter, geschreven naar aanleiding
van zijn dood, een van zijn mooiste gedichten.
Aan Twenthe (1861), een lofdicht op de nijverheid en de industrieelen van
dit gewest, maar tevens een opwekking tot de laatsten om nog meer te
zorgen voor de stoffelijke en zedelijke verheffing van hun arbeiders.
Mount- Vernon (1861), een verheven, wijsgeerig-dichterlijke beschouwing
van de geschiedenis der Vereenigde Staten, in twee deelen waarvan het
eerste den strijd om de onafhankelijkheid, het tweede den burgerooglog
behandelt, en Potgieter bij monde van den Tijdgeest den laatsten oorlog
verklaart als een rechtvaardige straf voor gepleegd onrecht.
Ter Gedachtenisse (1863), een tijdzang voor het halve-eeuwfeest van onze
onafhankelij kheid.
Bronbeek (1863), hulde aan Willem III die zijn landgoed had afgestaan
voor de verzorging van gepensioneerde Indische militairen.
En ten slotte het omvangrijke en prachtige dichtwerk Florence (1868), geschreven ter eere van Dante en de Eenheid van Italie, en opgedragen aan
zijn vriend Busken Huet.
In 1875 zag Poezy II het licht, de Gemoedsgetuigenissen, waartoe behalve
de reeds genoemde De Twintiglarige, De Zangeres en De jonge Priester ook
behoort de verzameling gedichten De Nalatenschap van den Landjonker (meer
dan 300 bladzijden) die men langen tijd ten onrechte gehouden heeft voor
het werk van een werkelijk bestaan hebbenden jonker Theodoor, uit den.
Gelderschen Achterhoek. In het eerste gedeelte heeft Potgieter in de verliefde mijmeringen en ontboezemingen van den landjonker de verdichting
van eigen liefdesleven. Het slot vormt het dichtwerk Gedroomd Paardrden.
Op zijn hengst Robin Hood maakt de dichter-landjonker, niet gebonden
aan ruimte en tijd, bier een verbeeldingsrit door de velden der geschiedenis
van Frankrijk, Nederland en Engeland. Wat moeilijkheid maar ook wat
schoonheid betreft staat dit naast Florence. —
Om ons te beperken noemen we nog uit „ Verspreide en Nagelaten werken"
De Liedekens van Bontekoe (1840), Moederrouw en Aan 't Vensterken van Ekemar, om over te gaan tot het proza.

In 1836, eenige jaren na zijn terugkomst uit Zweden, verscheen het eerste
deel van Het Noorden, in omtrekken en tafereelen, een bont boek, waarin werkelijkheid en verbeelding, proza en poezie vermengd zijn, geen eigenlijke reisbeschrijving maar de poetische weerkaatsing van zijn innerlijk leven en zijn
Zweedsche indrukken. Hilda, de begaafde echtgenoote van den reeder Olaf
Wijk uit Gotheborg, de vriendin van den Zweedschen dichter Esajas Tegner,
herleeft bier als Ebba in hoofdstuk X. Schetsen uit Gothenburg.
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In 1864 vereenigde Huet, uit hetgeen Potgieter tusschen 1837 en '45 in de
Gids geschreven had, eenige stukken tot den beroemden bundel Prov,
waarin nationale geestdrift en warm menschelijk gevoel zich openbaren in
een stijl, die altijd oorspronkelijk, soms wat gezocht, nooit alledaagsch, iets
geheel nieuws mocht heeten in onze toenmalige letterkunde. Wij wijzen op
het merkwaardige, hoewel als allegorie niet volkomen geslaagdeJan,Janne0
en bun jongste Kind met het aan Onno Zwier van Haren ontleende motto
„En leer op nietwes staat te maken Dan 't geen in eigen krachten is"; een
spoorslag aan het Nederlandsche yolk om aan den uitgang van het oude
j aar 1841 den ouden Jan-Salie-geest af te schudden; den fijnen, gevoelvollen roman-in-aanleg : De Zusters, met zijn groote reeks van personen
uit verschillende kringen; de aandoenlijke schets uit het volksleven Blaauw
Bes ; het schitterend pleidooi voor de ontwikkeling van onze volkskracht :
Het lqks-Museum te Amsterdam waarin de geldealiseerde 17de eeuw ten
voorbeeld wordt gesteld, maar dat tevens een monument is van doorwrochte, persoonlijke stijlkunst. Kenmerkend, ook voor deze stukken, is
hun didactisch karakter. Hoe veel zorg Potgieter besteedde aan den vorm
van zijn werk (zijn geheele leven getuigde van een edelen, verfijnden smaak),
de kunst was hem niet doel, maar middel; het was hem er in de eerste plaats
om te doen, het zijne bij te dragen tot de opvoeding van ons yolk door de
verkondiging van zijn denkbeelden. In hooge mate oorspronkelijk, behoort
hij niet tot een school. In het proza is hij zichzelf; ook in de poezie, al is er
invloed waar te nemen van Huygens en Staring, voor wie hij in pittigheid,
kernachtigheid en kracht van uitdrukking niet heeft wenschen onder te doen.

ANNA LOUISA GEERTRUIDA BOSBOOMTOUSSAINT 1812-1886
Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint is een der belangrijkste
vrouwen in onze negentiende eeuw. Geboren in 1812 te Alkmaar uit ouders
van Hugenootsche afstamming, genoot Truitje Toussaint van haar achtste
tot haar achttiende jaar haar opvoeding bij haar grootmoeder te Harlingen,
studeerde daarna voor het onderwij s en kwam in 1833 als gouvernante bij
een familie te Hoorn. Voor lesgeven intusschen voelde ze weinig roeping.
De letterkunde trok haar meer aan. Walter Scott en Schiller, Van Lennep
en Fransche romantieken las ze met bewondering. In 1835 zag ze voor goed
af van het onderwijs en begon haar letterkundige studien met allerlei vertalingen uit het Fransch. Haar eerste zelfstandige werk is de novelle Almagro
(1837), het zeer romantische verhaal van een Franschen markiezenzoon uit
een onwettig huwelijk, die, door zijn vader onterfd, en ook overigens teleurgesteld, met wrok en wanhoop vervuld, tegen de wereld in opstand komt,
en na het leven van Byron's Corsair als kaperkapitein de schrik der zeeen
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wordt. Zijn schip heeft hij les Represailles en zich zelf Almagro gedoopt.
We ontmoeten hem, in de vermomming van een petit maitre en onder zijn
eigen naam op een Engelsch kasteel in een „society" waar druk over den
geduchten Almagro gesproken wordt en zijn er getuige van, hoe de held,
die reeds door een Hollandschen zendeling (passagier van een buitgemaakt
schip) voor een betere levensopvatting ontvankelijk was gemaakt, geheel
genezen wordt van zijn Weltschmerz en menschenhaat doordat een rein
meisje hem haar liefde schenkt. Zulk een bekeering is teekenend en keert
als motief telkens terug. Verdoolden, maatschappelijke schipbreukelingen
die door de overreding en het voorbeeld van daadwerkelijk vromen op den
rechten weg worden gebracht, we treffen ze in haar werken telkens aan.
Met haar volgend boek, een roman, De graaf van Devonshire (1838), maakte
zij naam. Potgieter prees haar in De Gids om haar buitengewone verbeeldingskracht, maar verheelde niet zijn ernstige bezwaren. Hij die voortaan
haar vriend en leidsman zou zijn, keurde het o. a. af dat zij er voor was
teruggedeinsd, na De Pleegroon en De Roos van Dekama een Hollandsche
stof te behandelen; want op dit gebied was nog wel lets beters te leveren:
„wij betreurden dikwijls dat Van Lennep niet zelf hooger opsteeg, [en] ons
niet, inplaats der legenden en der romans in den trant van Sir Walter, verhalen en gedichten schonk, even Hollandsch van onderwerp, als Hollandsch
van behandeling, van geest als van stof. Indien hij zich de helft der studie,
welke hij der middeleeuwen wijdde, voor onze zeehelden, onze wereldhandelaars, onze Staats- en Prinsgezinden, getroost had, hoeveel verdienstelijker'zoude zijn populariteit, hoeveel duurzamer de vermaardheid zijner
schriften zijn!" Het was dezelfde meening welke Bakhuizen van den Brink
in zijn beoordeeling van De Roos van Dekama verkondigd had, en die voor
de richting der schrijfster beslissend zou worden. De belangstelling van
Potgieter werd spoedig oprechte, trouwe vriendschap. De brieven van
A. L. G. Bosboom-Toussaint aan E. J. Potgieter leggen daarvan een schoone
getuigenis af. Door Potgieter werd zij geintroduceerd bij dominee Hasebroek (Jonathan) en diens zuster in de pastorie van Heiloo, waar ook Nikolaas Beets en Willem de Clercq, de boezemvriend van Da Costa, soms gasten
waren. Potgieters raad sloeg zij niet in den wind : toen een Amsterdamsch
uitgever haar voorstelde, den invloed der hervorming op het burgerlijk en
huiselijk leven der Nederlanders te schilderen, stelde zij een werk samen,
waarin zij voor het eerst de voile maat gaf van haar kunnen : den roman
Het Huis Lauernesse (1840), waarbij Potgieters vriend en mede-redacteur
Bakhuizen van den Brink haar met zijn omvangrijke historische kennis ter
zijde stond. Met dezen grooten geleerde, toen nog student te Leiden, verloofde zij zich, een verbintenis die, toen Van den Brink in 1843 wegens
schulden ons land ontvluchtte, nog eenigen tijd slepen bleef maar ten slotte
uitliep op een pijnlijke ontgoocheling. Over deze teleurstelling heeft de
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zwakke, uiterst gevoelige vrouw zich met de haar eigen geestkracht heen
gezet, terwijl ze haar troost zocht in onverpoosden arbeid, ter voorbereiding
van een nieuwen grooten roman : Graaf Leicester in Nederland (1846). Ze
heeft hierin eigen levenservaringen verwerkt. In een brief aan Potgieter
noemt ze dezen roman, die „met bloed en tranen" geschreven was, de vrucht
van het merkwaardigste tijdperk van haar leven.
In 1851 begon voor haar een nieuwe periode. Zij huwde toen met Johannes Bosboom, den beroemden schilder der protestantsche kerk-interieurs
en boereschuren, en woonde voortaan in Den Haag. Naast Potgieter met
wien zij in geregelde briefwisseling verkeerde, behoorde het echtpaar Groen
van Prinsterer tot haar beste vrienden.
Haar werken zijn talrijk. In hetzelfde jaar als De Graaf van Devonshire
verscheen De Engelschen te Rome. Daarna kwam (we noemen alleen de voornaamste) Net Huis Lauernesse (1840). In 1841 volgde Een kroon voor Karel den
Stoute, opgenomen in De Gids. Van 1845 is haar Leicester in Nederland, dat
met De Vrouwen uit het Leycestersche tidvak (1850) en Gideon Florensz (1855)
een belangrijke trilogie vormt. In 1860 verscheen de Italiaansche roman
Graaf Pepoli. Daarop volgden nog twee van haar beroemdste boeken : De
Delftsche Wonderdokter (1870) en Majoor Frans (1874), het eerste een historische, het tweede een moderne karakter-roman van uitstekend gehalte.
Langs een Omweg (1877) staat niet zoo hoog. Behalve deze romans schreef
zij talrijke novellen. Aardige lectuur, ook voor de kennis van haar persoon,
zijn haar Brieven aan E. J. Potgieter. In de Verspreide Novellen en Geschriften,
ingeleid door Dr. Johs. Dyserinck, zijn de nagelaten jeugdherinneringen
van de schrijfster opgenomen.
Aan eene groote voorwaarde voor het scheppen van werkelijke kunst
beantwoordt Mevr. Bosboom-Toussaint zonder twijfel : Zij heeft de energie
en bezieling der groote kunstenaars. Verreweg haar meeste werken zijn geboren uit echte aandrift, uit den drang van haar innig protestantsch geloof,
waaraan zij haar groote liefde gegeven had en van welks verspreiding en
ontwikkeling zij eenig en alleen geluk verwachtte voor individu en maatschappij. Uit haar werken spreekt een buitengewone persoonlijkheid, vurig
en krachtig. Vurig en krachtig, evenals zij zelve, bij alle zielezachtheid, zijn
ook haar helden, waarvan de trekken met vaste hand zijn gebeiteld. Zij, die
gebrek aan karakter het hoofdgebrek achtte van de 19de eeuw, heeft zich van
deze teruggewend naar het verleden, naar de 16de en 17de eeuw, om daar de
toonbeelden te vinden van zielenadel en waarachtige christelijkheid. Paul van
Mansfelt in Het Huis Lauernesse, Gideon Florensz in de Leycester-romans,
Alessandro Minganti in Graaf Pepoli, Jan Jacobs Graswinckel in De Delftsche
W7onderdokter, zij zijn de belichaming van haar christendom, een christendom
van de praktijk, dat in staat stelt „den wil te doen des Vaders die in de HemeStroomingen en Gestalten. 28
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len is". Zoo stond zij dan ook buiten en boven de partijen („liberaal" was zij
niet, bij de anti-revolutionairen sloot zij zich niet aan) en kon zij Katholieken
evengoed eeren als eigen geloofsgenooten, mits hun levenswandel van echte
evangelische gezindheid getuigde (vgl. in Het Huis Lauernesse den vicaris
Boudewijn van Heerte).
Ja, in Het Huis Lauernesse heeft zij, de vrome Protestantsche, haar warme
sympathie uitgesproken voor de Roomsche Maria-veneering. Bestrijdster van
Rome wordt zij alleen waar, naar haar meening, de christelijke liefde en het
Protestantisme, door gezagsaanmatiging van die zijde, in het gedrang komen.
Zoo liet zij in 1857 opzettelijk, na de voor Protestanten kwetsende pauselijke allocutie en de wederinstelling van de bisschoppelijke hierarchie in
1853, drie van haar historische novellen herdrukken, om haar lauwe geloofsgenooten te waarschuwen voor het gevaar dat de protestantsche kerk bedreigde, en te herinneren aan de kwellingen van de inquisitie waaraan de
eerste hervormden hebben bloot gestaan. Het was de trilogie De Van
Beverens,Jan Woutersz. van Cuyck, kunstschilder en martelaar, en Des Konings
Vriendi).

Toch bewoog zij zich niet uitsluitend op het gebied van den historischen
roman en heeft zij niet altijd haar kunst dienstbaar gemaakt aan haar geloofsovertuiging. Dit bleek toen zij Majoor Frans deed verschijnen, een modernen
roman in briefvorm, pleidooi evenzeer voor vrouwelijke zachtheid als
zelfstandigheid.
In weerwil van haar grondige kennis en echte bezieling heeft Geertruida
Toussaint in de kunst toch niet het hoogste mogen bereiken. Daarvoor had
zij te weinig heerschappij over den vorm. De compositie van haar romans
laat te wenschen over. Het verhaal baant zich met groote moeite een weg
door een rompslomp van redeneeringen en verklaringen, waar we direkte,
aanschouwelijke uitbeelding zouden wenschen 2). In de gesprekken en
situatie-teekening is te weinig natuur en waarheid, te veel gewilds en opgeschroefds. En onzuiverheid van taal is schering en inslag, want telkens
ontmoet men woorden en uitdrukkingen als daarstellen, afwezendheid,
bekendschap, bij iemand inkeeren, aanstrenging, iemand overrassen, iets
onderlaten, hij trad binnen zonder omstandigheden en dergelijke Germanismen. — Zoodat Busken Huet haar juist gekarakteriseerd heeft waar hij
schreef: „Zij is ten onzent le plus grand des ecrivains qui ne savent pas leur
langue, doch dan ook le plus grand".
1) Zie Nieuwe Bundel IV. (Z. E. II).
2) Potgieter heeft haar aangeraden, korter, levendiger te schrijven, en met
Busken Huet zijn oog en hand laten gaan over de handschriften van haar roman
De Verrassing van Hoed. Op die wijze kon natuurlijk niets goeds ontstaan. De
schrijfster verloor haar onbevangenheid.
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HENDRIK JAN SCHIMMEL 1825-1906
Hendrik Jan Schimmel is geboren te 's Graveland, waar zijn vader, een
onbemiddeld man, burgemeester was. In zijn laatste, uit stilistisch oogpunt,
tevens zijn beste werk : Jan Willems Levensboek, een Wahrheit and Dichtung
bevattende auto-biografie, teekent de schrijver zich zelf als een leergierigen,
vluggen jongen, met levendige fantasie, die op zijn wandelingen door de
Gooische bosschen aan een paar vrienden en zijn jongste zusje door hem
zelf bedachte, zeer romantische verhalen vertelde. De neiging voor het fantastisch romantische is hem als man bijgebleven en toont zich in al zijn
werk; eenvoud, natuur en waarheid zijn niet de eigenschappen, die hem
het meest kenmerken. Na zijns vaders dood in 1842, waardoor hij ook het
onderhoud voor zijn moeder en zijn zusters moest verdienen, werd hij klerk
aan het Agentschap der Schatkist te Amsterdam, welke betrekking hij eenige
jaren later met een post aan de Nederlandsche Handelmaatschappij verwisselde. Hier klom hij geregeld op, tot hij in 1863 tot Directeur der Amsterdamsche Credietbank werd aangesteld.
Kort na zijn verhuizing naar Amsterdam begint Schimmels literaire
arbeid. Vooral het tooneel had zijn voile belangstelling; met name Schiller
en Victor Hugo werden door hem bewonderd, wat aan zijn eersteling op
dramatisch gebied duidelijk valt op te merken. Het was Twee Tudors, een
treurspel in vijf bedrijven, in alexandrijnen geschreven. Potgieter heeft in
1850 in een uitvoerige studie : Hollandsche dramatische poez:V, een vijftal van
Schimmels tooneelwerken beoordeeld. De Twee Tudors noemt hij „de eerste
proeve van een nog vruchteloos naar bewustheid strevend talent." Potgieters
hoop dat Schimmel nog eens goede historische drama's zou schrijven is
slechts ten deele vervuld. Onder het groote aantal zijn alleen Struensee en
Het Kind van Staat van beteekenis, maar des schrijvers neiging tot het
pathetisch rhetorische en vooral de onnatuurlijke gesprektoon doen afbreuk
aan de waarde.
Meer beteekenis dan als dramaturg en dichter — want ook gedichten heeft
hij geschreven heeft Schimmel als romancier. Vooral den historischen
roman heeft hij met voorliefde beoefend. Zijn eerste groote werk in dit
genre is Bonaparte en z:yin tad, weldra gevolgd door De eerste dag eens nieuwen
/evens of Enkhuizen in 1572. Als een paar van de meest gelezene noemen wij
nog Mary Hollis en Mylady Carlisle, dat voor het als boek werd uitgegeven
in De Gids verscheen, van Welk tijdschrift Schimmel van 1851 tot 1867
mede-redacteur was. Over den historischen roman maakt hij zeer lezensbelangstelling in het tooneel blijkt ook uit het feit, dat hij de
1
stichter is van de Vereeniging Net Nederlandsch Tooneel, die later het praedikaat
„Koninklijk" verkreeg.
)
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waardige opmerkingen in de voorrede van Sinjeur Semeyns (1875), waar hij
tevens den staf breekt over veel van zijn vroeger werk. „Is de historische
roman niet meer van onzen tijd? Die vraag rijst bij menigeen op na de uitspraken van eenige onzer meest bevoegde kunstrechters, die, in de laatste
jaren vooral, dien kunstvorm als een tweeslachtig middending beschouwden,
dat noch tot het gebied der historie, noch tot dat der fiktie kon worden
teruggebracht. Ik geloof, dat den historischen roman met zoodanige charakteristiek groot onrecht aangedaan, en dat zijn aard daardoor ten eenenmale
wordt miskend. Ik wil niet ontveinzen, dat b.v. de veelschrijfster Miihlbach
door eenige feiten uit de geschiedenis te knippen en ze tot hoofdbestanddeel
van haar verhaal te bestemmen, de historie verminkt, zonder der verbeelding
haar stouten wiekslag te gunnen; maar ik waag ook te beweren, dat zulk
geknutsel misschien op den naam van Romantische historie, doch zeker niet
op dien van historischen roman aanspraak mag maken... De eischen, den
romanschrijver gesteld, zijn een, hetzij de kunstenaar de daad, de draagster
zijner idee, aan het heden of aan het verleden ontleent. Doet hij het laatste,
dan toone hij zijn eerbied voor de objectieve waarheid der historische feiten,
door deze in hun noodzakelijk verband aan te nemen. Hij gebruike echter
het historische feit slechts als het stramien, waarop de verbeelding hare
scheppingen borduurt, geheel zoo als de novelist uit het heden, die, hoewel
rekening houdende met de gedachtenstroomingen van onze tijden, toch vrij
blijft in het kiezen der handeling en der personen, welke zich in en door die
handeling ontwikkelen. Ik erken ten volle, dat ik niet altijd deze theorie
heb opgevolgd, dat ik dikwijls op het gebied der romantische historie ben
getreden en personen, die de periode, waarin ze leefden, beheerschten, en
haar het kenmerk van hun krachtigen geest indrukten, in toestanden heb
voorgesteld, waarin ze wel hebben kunnen verkeeren, maar niet verkeerd
hebben. Ik stond op een gladde baan, en vrees dan ook dikwerf te zijn uitgegleden. Ik heb getracht in dezen roman het bewijs te leveren, dat ik niet
weder wilde uitglijden, waar en zoo, als ik het vroeger deed; dat ik eerbied
had voor het historisch feit zulk een diepen eerbied, dat ik het niet heb
willen verwringen, om het pasklaar te maken voor den kunstvorm; dat het
wel mijn gids werd, maar nergens mijn dienaar. Ik heb getracht mij bekend
te maken met de historische periode, met de personen, die er in leefden en
werkten, met de hoofdstroomingen hunner gedachten, om daarnaar mijne
handeling en mijn charakters te vormen. Ik heb een fiktie geleverd, maar
met een historischen achtergrond; ik heb een waereld willen opdelven uit
het graf van het verleden : ik vond een skelet en ik heb het pogen te overkleeden „met vleesch en met aren", zoo als Vondel het noemt.
Bij het schrijven dezer regelen stond den auteur de voorrede van Scheffels
Ekkehard voor oogen, wat ook voldoende blijkt uit de aanhaling die hij
zelf daaruit doet. De les heeft hij intusschen ter harte genomen en hij is in
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de toepassing uitstekend geslaagd. Sinjeur Semeyns is, ten minste wat de stof
betreft, een historische roman van beteekenis, die met eere gesteld kan
worden naast het 'werk van mevrouw Bosboom-Toussaint. Wel is Schimmel
haar mindere in de karakterteekening; — zielkundige karakterontleding was
niet zijn kracht, — doch zijn personen zijn als typische vertegenwoordigers
der standen in den tijd van 1672 — de regenten, den adel, de kleine burgerij,
de opkomende democratic — volkomen aannemelijk, terwijl ook de algemeene toestand, de „historische achtergrond" met kennis van zaken en vaste
hand geteekend is. 't Zelfde is te zeggen van het 13 jaar later verschenen
vervolg De Kapitein van de 4fgarde. De zwakke zijde ook van deze overigens
goede boeken is des schrijvers voorliefde voor romantische effekten en
tegenstellingen, maar vooral zijn rhetorische wendingen en onnatuurlijke
dialoog; wat den stijl aangaat kunnen wij telkens aanmerkingen maken,
maar in dit opzicht gaat ook mevrouw Bosboom niet vrij uit.

NIKOLAAS BEETS 1814 1903
De jaren rondom 1840 zijn in de geschiedenis van onze prozakunst van
groote beteekenis. Potgieter schreef in dien tijd zijn eerste novellen, mejuffrouw Toussaint den historischen roman Het Huis Lauerne.cse, Van Lennep
zijn Ferdinand Huyck en Hildebrand zijn Camera Obscura (1839).
Het boek, bij zijn eerste verschijnen nog niet de helft in omvang van wat
het nu is, leek wel een antwoord op Geel's aansporing : „Laat ons het proza
beoefenen !" De aansporing was in de eerste plaats gericht geweest tot de
Leidsche studenten die in 1833 zich vereenigd hadden in de „Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid", en van wie Bernard Gewin, Beets,
Hasebroek en Kneppelhout de voornaamsten waren. De 25-jarige Beets,
student in de godgeleerdheid te Leiden, was de eerste die aan de opwekking
gehoor gaf en, onder den schuilnaam Hildebrand, het beroemde bundeltje
schetsen uitgaf, waarmee hij aan de spits kwam te staan van de humorrealisten van omstreeks 1840.
Voor het verbergen van zijn naam had de schrijver eenige reden. Het jaar
te voren had hij in het opstel Vooruitgang (Gids, 1838) een half ironischen,
half ernstig-gemeenden uitval gewaagd tegen den nuchteren, van bijgeloof
en sprookjes afkeerigen tijdgeest. Geel die het met de strekking van het stuk
heelemaal niet eens was, had er een vinnige critiek op geleverd en de jonge
Beets, beducht voor „recensentenhatelijkheden", wilde vooreerst maar
liever achter de schermen blijven. De Camera is het populairste Hollandsche
boek geworden en in alle Europeesche talen overgebracht. Dit groote succes
had het te danken aan verschillende voortreffelijke eigenschappen : Vooreerst aan den vroolijken humor waarmee het dagelijksch leven is beschouwd
en weergegeven. In de narede en opdracht aan een vriend (dokter Abraham
Scholl van Egmond), achter de 1ste uitgaaf, drukte Hildebrand de hoop uit
-
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dat zijn boek op dezen vriend mocht gelijken. „Het zou dan vol zijn van
geestige, maar vroolijke en goedaardige opmerking, waarbij men niet aarzelt
zich zelven in te sluiten; van dien welwillenden lach, die nets heeft van een
grijns ; het zou dan een toon van aangename gezelligheid hebben, waarbij
men zich op zijn gemak gevoelt, en die den lezer zou boeien en bezighouden,
en naar willekeur stemmen tot heldere genoeglijkheid en ongemaakten
ernst !" In een opzicht echter bleef de schrijver beneden zijn ideaal : Niet
alleen heeft hij zich zelve niet ingesloten waar hij goedaardig aan het spotten
ging, maar zelfs, wat erger is, zich zelf voortdurend de mooie rol toebedeeld.
Sterne, dien hij bewonderde, had dit anders gedaan en zich van schrijversijdelheid ver gehouden.
Een tweede eigenschap is de waarheid in de beschrijving: de personen
zijn geen portretten, maar echte typen van de toenmalige Hollanders, al
waren Engelsche schrijvers, o. a. Lamb en Dickens, zijn voorbeelden geweest.
Dan is er de zuiverheid en losheid van den stijl, de keurige juistheid van
het woordgebruik. Hildebrand heeft naar het voorbeeld van Geel, het gewaagd „onze goede moedertaal het Zondagspak uit te trekken en haar wat
natuurlijker te doen loopen". Door verschillende stijlgrepen heeft hij verder
voor levendigheid en afwisseling gezorgd, b.v. door de Aanspreking van
denkbeeldige personen : „Dikke mannen en vrouwen van dit wereldrond!
hetzij gij in de laatste jaren uwe knieen en voeten nog hebt kunnen zien,
of dat gelukkig punt van zelfbeschouwing reeds lang hebt moeten opgeven!
wie ter wereld met uw embonpoint, uw presentie, uw corpulentie spotten
moge — in Hildebrands boezem klopt voor u een medelijdend hart". Door
de Omschrijving, waarmee hij een zaak op ongemeene, kenmerkende wijze
weet aan te duiden : „Ik zag den beer Van der Hoogen opmerkzaam aan,
maar ik merkte nets van die verwilderde haren of strakke blikken, die de
dichters mij als het onvermijdelijk vereischte der wanhoop hebben leeren
beschouwen. Integendeel; 's mans lokken zaten, dank zij het uitmuntend
plakmiddel, bij de haarbouwkunstenaars als cosmetique bekend, even glad
en net als gisteren; de blik zijner oogen was volmaakt kalm; en ook beefde
de hand des desperaten heeren Van der Hoogen niet, toen hij die naar een
glas port uitstak, dat mijn gastheer voor ZEd. had ingeschonken".
Dan, ten slotte, viel het boek in den smaak om zijn zedelijke strekking
of liever zijn zedelijke werking, waarvoor ons yolk altijd een bizondere
waardeering heeft gehad. Het is een boek met moraal, maar die moraal is
er niet van buiten opgelegd doch ingeweven. „Die wahre Darstellung", zegt,
Gothe, „hat keinen didaktischen Zweck. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht,
sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge
und dadurch erleuchtet und belehrt sie" (Wahrheit und Dichtung, XIII).
Opmerkelijk is Hildebrands belangstelling in opvoeding. In De Hollandsche
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Jongen en Kinderrampen toont hij dat hij zich weet in te denken in het kinder-

leven en bestrijdt hij verkeerde opvoedingsmethoden; in andere gaat hij niet
betoogend maar uitbeeldend te werk en laat hij zien wat er van de kinderen
wordt als de ouders paedagogisch inzicht missen. Want neef Nurks, Pieter
Stastok, de kinderen van Jan Adam Kegge, Gerrit Witse, ze zijn alien min
of meer het slachtoffer van ouderlijk wanbegrip.
In 1851 verscheen de derde druk. Het boek waarvan de Familie Stastok
de voornaamste plaats innam, werd toen uitgebreid door de opname van
De Familie Kegge,' s Winters buiten en Gerrit Witse, in welke laatste novelle,
naast prachtig realisme, een stukje valsche romantiek uit den toon valt (de
scene van de wanhopige moeder bij Barte's ziekbed). Zijn definitieven omyang kreeg het eindelijk, in 1854, door de toevoeging van verscheidene
„verspreide stukken". Maar dit alles was veel vroeger geschreven. Want
alle stukken die in de Camera voorkomen, dateeren van de jaren 1837 tot
1841. De meeste van de verspreide stukken waren type-beschrijvingen, als
„de Veerschipper", „de Huurkoetsier", „de Noordhollandsche boer", „de
Noordhollandsche Boerin", en reeds in 1841 gedrukt in het verzamelwerk
De Nederlanden, een geillustreerde verzameling van zoogenaamd Nederlandsche typen uit zoogenaamd verschillende standen, maar in werkelijkheid in
hoofdzaak de lagere. Het boek, opgedragen aan de koningin, bevatte bijdragen van allerlei medewerkers, maar het werk van Beets stak ver boven
al het andere uit 1). Het genre van deze typen of physiologieen was door
Engelschen en Franschen in de mode gebracht. Leigh Hunt, Charles Lamb,
Dickens e. a. hadden er hun geest en fijne observatie in getoond. Talrijk
waren de Hollandsche navolgers, doch alleen Hildebrand en Klikspaan
hebben iets gelijkwaardigs kunnen leveren.
Na de Camera heeft Beets nooit meer iets dergelijks geschreven, omdat
hij er, zooals hij zegt „geen gelegenheid" en „genegenheid" voor heeft gehad 2). Sinds hij in 1840 te Heemstede predikant was geworden, bewoog hij
zich veel in de kringen van het Revell en ging hij op in zijn geloofswerk.
Wel hield hij nu en dan voordrachten over letterkundige onderwerpen. Zoo
ontstonden de Verpoozingen op Letterkundig gebied (1856) en Verscheidenheden,
meest op letterkundig gebied (1859 en vlgg.), welke critische beschouwingen
bevatten die blijk geven van een fijnen smaak (b.v. het stuk over Vondel ;
de Paradisgeschiedenis en de Nederl. dichters ; Het doen door laten). Al is hij geen
eigenlijk criticus als Potgieter en Busken Huet, voor de klankwaarde van
verzen heeft hij een fijner oor gehad en daar goede dingen over gezegd.
1) Terecht heeft Potgieter het verzamelwerk in zijn bekende critiek Kopyeerlust
des dagel/kschen Levens sarkastisch besproken; hoe ver stond het ook achter bij

soortgelijke literatuur van den Engelschman Charles Lamb. — 2) Zie Bijvoegsel
der 3de uitgave tot de narede en opdracht aan een vriend.
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Reeds eenige jaren vOcirdat Hildebrand de Camera Obscura in het licht gaf,
had de student Beets met zijn verzen de aandacht getrokken. Zijn romantische, middeleeuwsche verhalen Jose, Kuser en Guy de Vlaming werden gunstig ontvangen en toch was dit alles niets dan literaire namaak. In het laatste
gedicht lijdt de held aan godsdienstige dweepzucht en wordt ten slotte
heelemaal gek, als hij ontdekt, met zijn zuster getrouwd te zijn. Al de dweepzieke, teringachtige, waanzinnige of diep-rampzalige edelen en jonkvrouwen
in deze gedichten zijn niets meer dan wezenlooze schimmen en slappe
kopieen van de personen waarin Byron zijn levensmoeheid belichaamd had.
Gedurende deze periode, die hij later zijn „zwarte tijd" noemde, doet de
kerngezonde Beets zelfs of hij naar den dood verlangt en schrijft hij in zijn
Najaarstqmeringl):
0 God! bier bid, bier schrei ik om:
Laat mij en herfst en zomer derven,
Laat me in mijns levens lente sterven, —
Maar Heer l geen wintersche ouderdom
Het jaar 1840 is een keerpunt. In de Camera is de sentimentaliteit overwonnen ; daarna komt er meer waarheid en eenvoud in zijn poezie. Hij gaat
voelen voor het volkslied. In de Camera had hij reeds een guile boerendeern
een paar aardige liedjes laten zingen als gezond tegengif tegen den huilerigen
zang van de kwijnende Amelie. Tusschen 1840 en '42 schreef hij nog eenige
andere vroolijke liedjes in den volkstoon (b.v. Het Breistertje,Zaansch Liedeken, De Conducteur, De Damiaaties).
Ook gafhij als Wordsworth in aangenaam klinkende verzen verscheidene

zeer zuiver gestelde, fijngeteekende beeldjes van de natuur en het huiselijk
leven, als In den Herfst, Aleides Verjaardag, iVanneer de kinderen grootz:gn,
Jan Jansen; en schreef hij niet onaardige puntdichten. Jammer maar, dat gebrek aan zelfcritiek hem er niet voor heeft behoed, een groot aantal beuzelachtige rijmsels de wereld in te zenden, waarin God, deugd, vaderland en
persoonlijke familieaangelegenheden op een flauwe manier „bezongen"
werden. Toen de „mannen van tachtig" een nieuwe poezie brachten, was
Beets nog de officieele, veel bewonderde dichter. Hij kwam de jongeren
niet tegemoet. Integendeel, voor hun werk had hij meer minachting dan
waardeering.
Nikolaas Beets werd geboren te Haarlem; hij studeerde te Leiden, was
van 1840 tot '54 predikant te Heemstede en daarna te Utrecht. In 1874 werd
hij bier hoogleeraar in de theologie. Hij stierf in 1903, toen zijn groote
populariteit als dichter reeds aan 't tanen was.
Een van Hildebrands trouwste vrienden, die een geslacht lang hem in
schrijverspopulatiteit naar de kroon stak, was
1)

Zie Gedichten van Nikolaas Beets, 1838.
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JOHANNES PETRUS HASEBROEK 1812-1896
Als student trok hij met de Leidsche Vrijwillige Jagers onder kommando
van den Prins van Oranje op tegen de Belgen; in 1833 nam hij deel aan de
oprichting van de „Rederijkerskarner voor uiterlijke welsprekendheid". Van
1836 tot '43 was hij predikant te Heiloo, later te Amsterdam. Potgieter, die
hem kende uit eenige vrome verzen, bracht hem tot proza. Zoo verscheen
in 1840 Waarbeid en Droomen door Jonathan. Dit boek wordt gewoonlijk in
een adem genoemd met de Camera en de Studenten-typen als een vrucht van
den „kopieerlust des dagelijkschen levens". Toch geeft de meer lyrisch-gestemde Jonathan veeleer het wisselend spel van gevoelige mijmeringen dan
levensafbeelding. „Hij had maar wat in een huiselijken leuningstoel zitten
mijmeren en peinzen, en wat hem daarbij in den geest was gekomen, in alien
eenvoud neergepend, rijp en groen, wijs en dwaas, allegro en andante, major
en minor en alles dooreen". In de opstellen waarin hij deze mijmeringen
neerlei : De Haarlemsche Courant, Het Album, De Huisklok en De Bibliotheek
toont hij zich, als zwak navolger van Sterne, een vroom, gevoelig man, die
zijn gemoedelijke opmerkingen echter te veel laat verloopen in langdradig
gekeuvel. — De later geschreven „typen" De Zeeuwsche Arbeider, De Rotterdamsche sleper, De Straatjongen enz. moeten door hun mislukt realisme onderdoen voor dergelijke dingen van Hildebrand.
De pastorie te Heiloo is van 1836 tot '43 een plaats geweest waar verscheiden bekende figuren elkander dikwijls ontmoetten. Tot dezen „Kring
van Heiloo" behoorden behalve Jonathans boezemvriend Beets onder
andere ook Potgieter, Geertruida Toussaint en Willem de Clercq. Door den
laatste raakte Hasebroek bevriend met Da Costa, wiens verzamelde gedichten hij met een inleiding in het licht
JOHANNES KNEPPELHOUT 1845 1885
Een kraniger boek dan 1Vaarheid en Droomen, meer rauwe en frissche weergave der werkelijkheid, zijn de Studenten-typen van Klikspaan (Kneppelhout)
(1841). Meer dan Hildebrand en oneindig meer dan Jonathan heeft Klikspaan het leven durven beelden zooals het zich aan zijn helderziende oogen
voordeed. De Leidsche studentenwereld van zijn dagen, waarmee de onze
nog in vele opzichten overeenstemt, heeft hij door en door gekend, de gunstige typen, als Flanor, aan zijn medestudenten tot voorbeeld voorgehouden,
de verachtelijke — en die zijn in dit boek het grootst in aantal — met een
soort wellust in het hemd gezet (De Klaplooper, de Diplomaat, de Hoveling,
de Aflegger, de Liefhebbers, Bivalva). Meer naturalist dan humorist deinst
hij voor de leelijke naakte waarheid en de grofste studententermen niet
terug, niet omdat hij het slechte bewondert, maar teneinde „alien die het
wel meenen met de Leidsche Hoogeschool", in de eerste plaats de „ouders
-
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en voogden", wakker te schrikken en te waarschuwen. „ Je vais mettre mon
doigt sur toutes les blessures" is het motto van het voorbericht. Een van
deze wonden is de sleurgeest en bekrompenheid, die al wie buiten het kader
valt met hoon pleegt te bejegenen. „Aan de akademie wordt te veel de
middelmatigheid, die zuster der allemansvriendschap, in de hand gewerkt,
en al wat er buiten steekt, de kop ingeslagen, hatelijk en bespottelijk gemaakt, of achter de bank geschoven. Verdienste wordt dan alleen gehuldigd,
wanneer zij zich tot het algemeene patroon weet in te krimpen, en zich houdt
alsof zij niet beter wist" (zie De Student-auteur.). Aan het slot van De Liefhebbers wordt dezelfde verderfelijke gewoonte gehekeld.
Kneppelhout vertoefde als student verscheiden keeren te Parijs en is
evenals Van Effen begonnen met in het Fransch te schrijven. In Leiden
studeerde hij theologie maar is nooit predikant geweest. Op de Hemelsche
Berg bij Oosterbeek bracht hij zijn latere levensjaren door. Kort na de
Studenten-typen schreef hij nog het meer redeneerende Studentenleven(1841-54)
dat van minder beteekenis is.

CORNELIS ELIZA VAN KOETSVELD 1807 1893
-

Onder de humoristische beschrijvers van het dagelijksch leven moet ten
slotte Van Koetsveld nog vermeld worden, die als predikant te Westmaas
een aardig, uitstekend gesteld boek schreef: Schetsenuit de Pastor/ te Mastland
(1843) dat te veel op den achtergrond is geraakt.

PETRUS AUGUSTUS DE GFNESTET 1829 1861
-

De Genestet, de meest populaire dichter van de tweede helft der 19de
eeuw, werd geboren te Amsterdam. Vroeg verloor hij zijn ouders, kwam
op een kostschool te Barneveld, werd daarna leerling van de Latijnsche
School te Amsterdam en, na in 1847 het Staatsexamen te hebben afgelegd,
student aan het Seminarie der Remonstrantsche Broederschap. Hij werd
bevriend met Da Costa en Van Lennep, bezocht in 1851 Parijs, bij welke
gelegenheid hij Alfred de Musset, wiens poezie hem tot model had gestrekt,
leerde kennen, en begon in 1852 te Moordrecht zijn predikantenloopbaan.
Hij huwde hetzelfde jaar met Mej. Henriette Bienfait en werd nog in 1852
beroepen naar Delft, waar hij als kanselredenaar grooten toeloop had. In
1859 kwam aan zijn gelukkig huwelijksleven een einde. In dat jaar overleed
zijn vrouw en kort daarop het jongetje dat zij hem geschonken had. Zijn
geschokte gezondheid noopte hem toen weldra zijn ontslag te nemen (1860).
In 1861 overleed hij te Rozendaal bij Velp. Op een heuvel onder de beuken
ligt hij daar begraven. Op zijn zerk staat zijn lijfspreuk : „Fiat Voluntas".
Weeke gevoeligheid en enthousiasme, natuurliefde en liefde voor natuurijkheid, uitbundigheid en nerveuze onrust, al deze romantische trekken vin-
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den we bij De Genestet terug. Zijn licht ontroerd, vrouwelijk-teer gemoed
was even ontvankelijk voor droeve als blijde aandoeningen. Als jongmensch
kon hij om beurten uitgelaten vroolijk en diep neerslachtig zijn. „Ik schater
vaak omdat ik niet wil schreien", schrijft hij in 1847 aan zijn meisje, en zijn
dolle vertelling Fantasio van hetzelfde jaar dichtte hij „ter verstrooiing, in
bange dagen van zielsneerslachtigheid en donkere weemoedsvlagen" (Laatste zang, strofe IX). Evenals Potgieter had hij jong de smart gekend en
„in zijn eenzaamheid bij (z)ijn blijdste zangen Menig stillen traan geschreid"
omdat hij zoo diep het verlies van zijn moeder voelde (zie In Gelukkige
Dagen). Lectuur van Byrons poezie heeft deze sombere stemming in den
beginne gevoed, maar een slachtoffer van de Weltschmerz is hij nooit geworden. Daarvoor behoedden hem zijn geloof, zijn gezond verstand en zijn
humor. Deze humor (aangeboren vroolijkheid bij diepen levensernst) is een
van zijn meest kenmerkende eigenschappen.
In 1851 verschenen de Eerste Gedichten. Wat hier dadelijk treft is het losnatuurlijke, dat Bellamy 66k had gewild, maar onder Bilderdijks rhetoriek
zoo goed als begraven was. Hoe verafschuwt de jonge theologische student
de pedante kamergeleerden die buiten het leven staan, de dorre deftigaards
die zich schamen hun menschelijkheid te toonen. „Taaie knutselaars" zijn
het die slechts „vunze lettertaal" voortbrengen (Fantasio, 2de zang XVI,
XVII). Hoe windt hij zich op tegen de sleurmenschen die in de literatuur
alleen het stijf-klassieke dulden :
0 lieve eenzijdigheid! Ik zweer u dat klassiek is,
Al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is!
Die kindren zijn klassiek! — —
Zoo roept hij uit in De Sint-Nikolaasavond (strofe LXV). Hoe spot hij
met de bibliotheek van een liefhebber, waar geleerdheid hem aangrijnst van
alle kanten. Bij kinderen of buiten in de zon voelt hij zich meer op zijn
gemak. Ook later, als predikant, dezelfde of keen van onnatuur. Lees b.v.
No. III van zijn geestige Leekedichtjes, waar hij de verandering schetst van
een vroolijken, openhartigen jongen tot een stijven, saaien dominee.
't Gelaat nu geplooid in den deftigsten trek,
Den doodstrek der reine Natuur,
Een hagelwit stropje om een zeer stijven nek,
Steil, als een gepleisterde muur,
Een wandlende punt voor elk open gesprek,
Geen mensch, maar een vreemde figuur...

In weerwil van zijn sombere buien is de jonge De Genestet de dichter
van den 'blijden levenslust. Aan het schoone, blijde en lieve dat natuur en
menschenleven te genieten geven, kan hij in onbezorgde overgave zijn hart
ophalen. Zoo jubelt hij in Lente :
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Laat het strooien hoedje zwieren
Op 't kastanjebruin!
Pluk een knopje in uw tuin:
Dierbre, wij gaan lente vieren
Op het hooge duine
Verscheidene andere gedichten, als Egoismus, Zomertochtje, Dagelfrksch
brood, geven uiting aan een zelfde levensblijheid. Dan is er zijn ongedurigheid

en dadendrang. Een bestaan van laffe rust is den prikkelbare ondraaglijk: hij
heeft behoefte aan emoties en hunkert er naar, zijn kracht te beproeven.
Ik ben geen plant: ik wil geen rust,
'k Ben jong en — van mijn tijd.
Brenge ieder uur mij Teed en lust
En telkens nieuwen strijd!...
Hij smacht naar schoone, verre landen (Reiren), verdiept zich hartstochte-

lijk in de lectuur van zijn geliefde dichters (Heine, De Musset, Byron) en
oefent zich in de dichtkunst; als ouderen hem raden, zich wat te sparen,
antwoordt hij hun, dat de Muze hem dierbaarder is dan het leven (Vriendenraad en Dichters antwoord). Ze kunnen hem zijn boeken. afnemen :
Vergeefs I daar gloeit een lied in 't tintlen van mijn wangen,
Het klinkt in 't kloppen van mijn hart.

Maar ook andere tonen klinken. Een tijd lang voelt hij zich overmeesterd
door den twijfel, het levensraadsel wordt hem een foltering en genieten
schijnt hem het eenige dat waarde heeft, maar zijn geloof overwint en sinds
dien tijd is hij gelukkiger (Stem des Harten 1848).
Weemoed en twijfel blijven echter niet voor goed weg. Eigenlijk zijn ze
er altijd op den bodem van zijn ziel. In de natuur vindt hij dan genezing.
Zij spreekt hem van God en giet vrede in zijn hart ( Uit min Dagboek Juli
1849). Ook maakt zijn zwakke gezondheid het hem dikwijls moeilijk, opgewekt te zijn ; vooral 's winters lijdt hij ; toch klaagt hij niet maar wreekt
zich liever door een schertsenden uitval (Boutade). De Genestet was niet
louter een gevoelsmensch, maar ook een mannelijk-kordate kerel die graag
zijn gezond verstand en spottend vernuft liet werken. Zoo schreef hij eenige
pittige gedichtjes als b.v. Alarmisten, waarin hij de conservatieven die bang
zijn voor de revolutie van 1848 voor oude wijven uitmaakt; Aan Iedereen,
het bekende versje, dat opkomt voor rondborstige meeningsuiting ; Het
Schoje, geestig pleidooi voor verdraagzaamheid in geloofszaken.
Uit zijn studententijd dateeren nog twee luchtige vertellingen : Fantasio
(1847-48) en Sint-Nikolaasavond (1849), die De Genestet in het publiek heeft
voorgedragen 1), maar niet opnam in Eerste Gedichten. Wat hun strofenvorm
1) Fantasio verscheen eerst na zijn dood, Sint-Nikolaasavond in 1860, in den
2den druk van Eerste Gedichten.
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en vertelmanier aangaat zijn deze gedichten, met hun herhaalde afdwalingen
van het onderwerp en hun grillige verbinding van het schertsend alledaagsche en verhevene, navolgingen van De Musset en Byron. Fantasio, de held
van het eerste verhaal, is een op en top romantische verschijning, „een gril
van vleesch en bloed" die reeds op moeders knie Lord Byron heeft gelezen
en door zijn romaneske liefde voor de blonde Mary zich zelf in de meest
belachelijke situatie brengt. Ofschoon het stuk grootendeels niets is dan een
Bartel spel van fantazie, bevat het ook een ernstige hekeling van de Byroniaansche dweperij (zie zang I, XXV—XXX). Hierop doelde hij in een brief
aan een vriend : „O Aat, ik heb ideeEn voor mijn Haagsche lezing... Ik zal
er een fulminant brok in maken tegen alle soorten van menschenhaters, ook
tegen de byronianen, naapers van Byron. 1) Ik zal ze doen lachen en malkanderen aankijken. Ik wil, dat de oude lui tegen malkander zeggen : „die knaap
weet het wel"."
Niet the, ongeregeld en fantastisch, meer afbeelding van werkelijkheid,
is Sint-Nikolaasavond, waarin kluchtig de draak wordt gestoken met het
onoordeelkundig verleenen van ridderorden, waaraan zich Willem II had
schuldig gemaakt. Het Lied van Kokanje hieruit is algemeen bekend.
De tweede periode van De Genestets dichterlijke werkzaamheid wordt
vertegenwoordigd door den bundel Laatste der Eerste (1861). Het bevat de
gedichten die ontstonden tusschen 1854 en 1860. De studententijd ligt achter
den rug. Huisgezin en beroep nemen hem in beslag. De toon van jonge
uitgelatenheid is nu verstomd. Wel dicht hij nog enkele blijde verzen als
Anni' s taal en het welbekendeJong-Hollandsch binnenhuisje, welke uiting geven
aan dankbaarheid voor huiselijk geluk ; maar weldra overheerscht de weemoed en een humor „van ingehouden tranen" 2). De dood van vrienden
en verwanten maakte diepen indruk op zijn gevoelig gemoed. In 1857 stieryen achtereenvolgens een zuster van zijn vrouw, en de echtgenoote van zijn
vriend Gerrit de Clercq. Op de eerste maakte hij de mooie elegie Morgen
bi de duinen, de tweede herdacht hij in Het liaantje van den toren, het vers van
De Genestet dat het meest bekend is geworden. Twee jaar later komt de
dood in zijn eigen huis, en hij dicht het aandoenlijke Liefde en Op een Kind
in Mei geboren. Meer dan vroeger denkt hij aan de vergankelijkheid van het
aardsch bestaan en het verlangen komt op naar de rust der eeuwige zaligheid
(Komen en Gaan). Zijn humor verloochent zich echter ook nu niet (Naar de
Natuur ; Kekje in 't Leven), en zijn geloof blijft ongeschokt, ofschoon niet
onaangevochten. Want diep, zelfs tot twijfelens toe, treft hem opnieuw, als
een groote ongerijmdheid het groote leed en al de zonde der wereld, daar
dit in strijd schijnt to zijn met Gods Almacht en Liefde. In Peinzensmoede,
1) Er is invloed van Byrons Don Juan en De Mussets Mardoche en Namouna.
2) Zie het Leekedichtje Humor, No. CXI.
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dat onder de leekedichtjes is verdwaald, en Uit bet Dagboek van een gelukkige
is deze worsteling van zijn geloof onder woorden gebracht.
Dat geest en humor den dichter ook in de droevigste levensomstandigheden niet in den steek lieten, is reeds opgemerkt. Het blijkt o. a. ook uit
zijn beroemde Leekedichtles (1860). De Genestet is bier de criticus, die zijn
landgenooten wil aansporen na te denken over het godsdienstig leven van
zijn tijd. Niet als een wetenschappelijk deskundige, maar als een leek schaart
hij zich aan de zijde der Modernen en hekelt op fijne wijze het doen en
denken van de Orthodoxen, wanneer dit zijn gezond verstand en menschlievend gemoed beleedigt (b.v. XV Twee in een huis ; LX Leeke gebedje,
Verlos ons van den preektoon, Heer!
Geef ons natuur en waarheid weer!
LXXXIII Uitzetten (Aan onze Ketterjagers,) CV Deftigheid; CXII Dogmatisme). Maar ook de eigen partij spaart hij niet, wanneer vrijzinnigheid lichtzinnigheid blijkt te zijn (b.v. X Jan Rap ; LII Autoriteits-ongeloof ; LXXI
Zeker Materialisme).
De Genestet is een goed dichter geweest in een voor de poezie ongunstigen tijd. Daardoor is het dichterlijk gehalte van zijn toch zoo beminnelijke
verzen niet van den eersten rang, en faalt hij meer dan eens in zijn beeldspraak, terwijl slechts zeer enkele verzen uitmunten door een ontroerende
suggestieve klankexpressie. Dit verklaart, dat de Mannen van Tachtig hem,
trots gepaste waardeering, niet als een voorbeeld hebben kunnen beschouwen. Uit men Dagboek b.v. heeft deze beeldspraak :
Ik zwerf door 't woud, gelijk een sombre kluizenaar,
En — als 't mij soms verveelt al zwijgend rond te dwalen —
Dan, of een zoete hoop mijn klanken mocht herhalen,
Noem ik een dierbren naam, op mijn verliefde snaar.

WILLEM HOFDIJK 1816-1888
Een zeer vruchtbaar, kunstzinnig schrijver, op wien tegenwoordig te
weinig schijnt gelet te worden, is Willem Hofdijk. Op en top romanticus is
hij te beschouwen als de geestelijke noon van David Jacob van Lennep.
Voor de verbeelding van dezen hoogleeraar in de oude talen was de oudGermaansche en middeleeuwsche wereld herleefd, toen hij, onder den invloed van Walter Scott, de omgeving van zijn Huis te Manpad zag als het
tooneel waarop Brinio en zijn opvolgers, de Hollandsche graven, hun dappere daden bedreven (Hollandsche Duinzang). Hofdijk echter ging verder.
Zijn groote liefde omvat ons gansche vaderland met zijn roemrijke geschiedenis en zijn schoone natuur: zijn duinen en bosschen, zijn heidevelden en
moerassen, maar zijn uitverkorene is de streek tusschen Hillegom en Schoorl,
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het oude Kinheim. In de plaatselijke geschiedenis van deze gouwe met haar
meren en bosschen was hij goed thuis, hij kende de tallooze kasteelen en
de kloosters welke er vroeger verspreid lagen. Hier spelen de korte romantische verhalen die hij in 1850 het licht deed zien Kennemerland, Balladen.
Den ballade-toon, dien hij goed wist to treffen, had hij beluisterd uit de oude
Vlaamsche liederen, welke in 1848 Jan Frans Willems had uitgegeven. Hij
bracht er een paar over in modernen vorm, n.l. Het lied van beer Halewin,
en dat van Hanselin (Oude Vlaamsche liederen LXII).
Dikwijls bezigt hij strofen van 4 regels, met wisseling van 4 en 3 heffingen.
Deze strofenbouw, gevoegd bij de korte, rake teekening, die zich beperkt
tot hoofdzaken, en de herhalingen van sommige zinsneden, bepalen 't eigenaardig karakter van de ballade en doet ze alle min of meer op elkaar gelij ken,
hetzij ze van Schotschen, Duitschen of Nederlandschen bodem stammen. Een
van de mooiste oud-Schotsche begint zoo : Het heet Annie of LochEyan
Oh, wha will shoe my bonny foot?
And wha will glove my hand?
And wha will lace my middle jimp
Wi' a new-made London band?

en Hofdijks De Elfenbron
Spreek op ! spreek op, vrouw Hadewy!
Mijns Vaders tweede vrouw —
Wie sloeg uw eedlen gade neer,
En bracht u weduwrouw?
De jonge Gale, die deze uitdagende woorden spreekt, wordt op voorstel
van den echtbreker door Hadewij verraderlijk naar de elfenbron gestuurd;
als overwinnaar keert hij terug en brengt in plaats van het genezend water
waar zijn moeder om had gevraagd, in een kruik het bloed van den verslagene. In De Nekker hooren we den ouden watergeest zijn betooverend
weemoedig lied zingen, omdat hij nooit zalig kan worden. Proef van Trouwe
vertelt van een storm op den Scharmer, waarbij een jonge visscher het leven
laat. De bruid die hij met zijn bootje wilde bezoeken, verlooft zich kort
daarop met een ander, zijn zuster evenwel bidt voor zijn ziel en sterft van
verdriet. De Stalboef verhaalt van de trouw van een staljongen die het leven
van zijn wreeden meester redt door zelfopoffering, De Zwane van Adrichem
van een zwane-jonkvrouw, die wraak neemt over eens jonkers ontrouw.
Iets zacht-weligs is er in de muzikale golving van deze ballade :

Als de purpren eglantieren
In het geele koren staan,
Zweeft om Kinheims blaauwe meiren
Zuidlands blanke waterzwaan.
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Als de zon hcur rozen-wijle
Wechslaat van het fier gelaat,
Strij ken ze op de groene velden,
In den klaren daauw gebaad.
Als 't azuur aan 't Zuiden tintelt,
Schuilen ze onder 't plompenblad,
Door de koele watergolfjens
Met een paerelschuim bespat.
Als de gouden wolkjens krullen
Om den bleeken watertrans,
En het woud zijn bruine toppen
Dompelt in den purperglans
Dalen ze onder 't elzenlommer
(Dat het Swanenmeir omgaf);
Leggen ze aan den groenen oever
Ring en donzen pluimhemd af.
En het is een kring van maagden
In 1852 volgde Aeddon, een groot gedicht in alexandrijnen. Hofdijk was
onder den indruk geraakt van de Drentsche heiden met hun ontzagwekkende hunebedden en wilde nu den tijd der Felten doen herleven, waaraan,
meende hij, die steenen grafmonumenten nog de herinnering bewaarden.
Over 't algemeen was dit Been vooruitgang. Wel bevat het goede beschrijvingen van jacht en strijd, maar de stijl herinnert to veel aan Helmers en aan
Bilderdijks Ossian-vertalingen, terwijl dc liefdesgeschiedenis van Olwene
en Aeddon psychologische waarheid mist. Valsch pathos en rhetoriek overschaduwen hier het goede. De inhoud kan daarom ook achterwege blijven.
In zijn kracht toonde Hofdijk zich eerst veel later, toen hij na ijverige studie
leven en natuur van Java dichterlijk uitbeeldde, in twee omvangrijke dichtwerken : In 't harte van Java (1881) en Dajang-Soembi (1887).
In navolging van Hamerling's Der Konig von Zion gebruikte hij in beide
de hexametermaat. Beide gedichten zijn rijk aan mooie beschrijvingen. Hofdijk toont zich hier werkelijk een kunstenaar die met zijn kleurig, teekenend
woord zijn fantazieen voor ons doet leven.
Zijn fantazieen; want in beide gedeelten beschrijft hij de flora en de fauna,
de Bergen en vlakten van Java, terwijl hij toch de kolonien alleen uit boeken
kende. In 't Harte van Java behandelt eene episode uit onze koloniale geschiedenis, n.l. de vestiging van het Hollandsch gezag in Mataram, ten tijde
van Jan Maatsuyker in 't laatst der 17de eeuw. Dajang-Soembi heeft een
Javaansche legende tot onderwerp. Het is het tragisch verhaal van de prinses
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Dajang-Soembi, die door een demon besmet, genezing zoekt bij een
Brahmaansch kluizenaar. Zeven jaar moet ze bij hem blijven en wordt
moeder van een jongen, wien ze, teruggekeerd onder haar yolk, den bijnaam
geeft van Zoon van Siwa, ten einde de ware toedracht te verbergen. De
zoon doodt later, onwetend, zijn vader, die hem voor hij sterft nog voorspelt, dat hij ook zijn moeder verderven zal. Om dezen vloek te ontgaan
zwerft hij vijftien jaar lang in verre streken, en ontmoet dan toevallig zijn
moeder, die haar jeugdig uiterlijk behouden heeft. Als twee vreemden gaan
zij elkander beminnen tot herkenning volgt en de zoon van zijn moeder
verneemt dat hij zijn vader heeft gedood. Beiden zoeken dan den dood in
het kratermeer van den Tankoeban-Prahoe.
Wat in beide epische gedichten hindert is eensdeels, dat van de echtoostersche atmosfeer, het eigenaardig-Indische, zoo weinig te bespeuren
valt. Eerst schrijvers die onze Kolonie uit eigen aanschouwing kenden, als
Multatuli, Augusta de Wit, Couperus, Jan Prins, Mevrouw van Zeggelen en
anderen zouden toonen, hiervoor oog te hebben. Anderdeels dat de schrijver
te weinig psycholoog is, om op overtuigende wijze een handeling te ontwikkelen uit het zieleleven van zijn personen, maar hij houdt van de natuur
en schildert haar beter dan de meesten zijner tijdgenooten. In zooverre is
hij een voorlooper van de Tachtigers. Als proef deze korte passage uit
Dajang-Soembi (Boze Voorteekens):
Een krassend gekrijsch trok nu plotselijk de aandacht:
Hoog aan 't thands zichtbaar azuur stiet, met nijdig zich sparrende nebben,
Fel een paar sperwers verwoed en met vinnigen stoot op elkander.
't Was een gevecht in de lucht waarbij 't hanengevecht zoo geliefkoosd,
Kinderstrijd scheen. De vlijmende slagen der raatlende vleugels
Steunden de grimmige grepen van klauwen en snibbige snavels.
Vederen stoven rondom, eerst omhoog, en dan zwervend en zwevend
Logger omlaag — tot de strijders, geen kracht meer de wieken te strekken,
Wederzijds weereloos ploften ten bodem voor de edele Vrouwe,
Bloedig den zoom van heur kleed met een kieverig purper bekladdend.
Naast de poezie staat het proza van de Historische landschappen (1856)
(Het Hunebed te Rolde, De Grafheuvelen te Alfen (N.-Brabant) en de Huneschans
aan de Uddeler Meer). Dit werk vond in Potgieter een gunstig beoordeelaar.

Liefde voor natuur en romantisch-getinte historie komt bier tot ons in een
aangenaam schilderend proza.
Willem Hofdijk was een Alkmaarsche volksjongen. Toen hij klerk was
op de secretarie hoopte hij als kunstschilder zijn roeping voor de kunst te
kunnen volgen. Het gelukte hem niet. Hij is toen onderwijzer geworden en
werd door den invloed van Mr. Jacob van Lennep in 1851 aangesteld tot
leeraar in de geschiedenis aan het Amsterdamsche gymnasium, een betrekking, die hij tot zijn 70ste jaar bekleedde. In 1888 overleed hij te Amsterdam.
Stroomingen en Gestalten.
29
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JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM 1820-1889
Jozef Alberdingk Thijm, geboren uit een oude katholieke Amsterdamsche
familie, is een der eminente figuren van de tweede helft der 19de eeuw, evenals zijn vriend Potgieter met hart en ziel Amsterdammer, evenals deze, die
hem als dichter overtrof, vervuld van een edel enthouziasme voor alles wat
schoon en goed was en dienen kon om onze volksbeschaving hooger op te
voeren. Evenmin als Potgieter spaarde hij de roede, maar toch, zijn beteekenis ligt niet in zijn hekeling, doch in zijn streven naar schoonheid, ook
buiten het gebied der letterkunde. Hij met zijn enthousiaste natuur was de
eerste, die „in een kunstloos land, midden in een nog kunstloozer tijdperk,
de grootheid en den roem van de kunst heeft verkondigd en ingang doen
vinden" Zijn aesthetische aanleg werd door de omstandigheden begunstigd. In het degelijke, ouderwetsche koopmansgezin 2), waarin Jozef Thijm
opgroeide, deden vader, moeder en zes kinderen allen aan kunst, zoodat het
dikwijls gebeurde dat „des avonds na volbrachte dagtaak, ouders en enkele
vrienden oplettend zaten te luisteren naar het een of ander ernstig muziekwerk door Lambert gekomponeerd, door Antoinette 3), Dora en Paul gezongen, door Theodoor op het klavier begeleid, terwijl Jozef er de woorden
voor had gedicht en een afzonderlijk voor de ouders bestemd exemplaar van
den text zorgvuldig met goed gekozen kleuren had gekalligrafeerd en
geenlumineerd".
Alberdingk Thijm is evenals Potgieter autodidact, want als jongmensch
van een jaar of veertien kwam hij reeds in de zaak van zijn vader. Weldra
maakte hij kennis met de werken van Bilderdijk, wat aan zijn leven een bepaalde richting gaf. Voor Bilderdijk toch gevoelde de jonge Thijm een ontzaglijke bewondering wegens zijn machtige verskunst, terwijl hij deelde
in diens godsdienstig heimwee en fellen afkeer van ongeloof en laag
materialisme. Bilderdijks vriendelijke houding tegenover de katholieke kerk
heeft de sympathie zeker nog versterkt 4). Zijn katholieke landgenooten te
veredelen, met de kunst zijn geloof, en met zijn geloof de kunst te dienen,
dat ideaal zweefde Jozef Thijm reeds als 24-jarig jongmensch voor den geest.
Hij werd er in versterkt sinds Potgieter hem in 1846 in een Gids-artikel
begroette als den man die een nieuwe zijde, het Hollandsch-katholieke, in
onze literatuur tot ontwikkeling zou brengen.
In de eerste periode van zijn leven (tot ca. 1853) zoekt Thijm de schoonheid haast uitsluitend in de middeleeuwen. Zijn neiging voor symbolen en
1) J. A. Alberdingk ThIm
door A. J. — 2) De vader had een groote zaak in
verduurzaamde levensmiddelen.
3) Zij huwde later met den beroemden architekt Dr. P. J. H. Clippers.
4) „Mijn hart heeft ten allen tijden warm voor de Moederkerk geslagen". Een
protestant aan zijne mede-protestanten.
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mystieke vroomheid, voor ridderlijke „prouesse" en vrouwen-vereering,
voor lijn en kleur, vond in de middeleeuwsche cultuur bevrediging. Hoe
bewonderde hij de fraai verluchte handschriften en incunabels, de gothische
kathedralen en de kuische Madonna-portretten der primitieven, in een tijd
dat men daarvoor in 't algemeen in ons land nets voelde. Bij de middeleeuwen bleef hij evenwel niet staan. Zijn liefde voor Amsterdam bracht hem
tot de studie van de levens der groote Amsterdammers uit de 17de eeuw
(Hooft, Tesselschade, Vondel). De schoonheid van hun omgang trof hem
nog meer dan hun gedichten. In een idealen glans zag hij de intieme levens
van die oude Amsterdammers, aan wie hij zich op meer dan een punt verwant voelde ').
Thijm heeft in de bijna vijftig jaren van zijn schrijversloopbaan zeer veel
opstellen gepubliceerd, over taal- en letterkunde en kunstgeschiedenis. We
beperken ons hier bij de bespreking tot zijn zuiver letterkundig werk, de
poezie en de proza-verhalen.
De bloeiperiode van zijn dichterschap valt in de eerste huwelijksjaren
(in 1846 is Thijm getrouwd) en den tijd die daaraan onmiddellijk voorafgaat.
De bundels volgden elkaar snel op : Drie Gedichten (1844), De Klok van Delft
(1846), Legenden en Fantaisien (1847), Palet en Harp (1849) en Het Voorgeborchte (1853).
Het eerste der Drie gedichten is een hulde aan Bilderdijk, naar aanleiding
van het door Royer vervaardigde borstbeeld. In knappe verzen verklaart
hier de jonge dichter, dat hij Bilderdijk lief heeft zooals hij is, grootsch en
grimmig, teeder gevoelig, maar een felle geesel voor zijn vijanden.
U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trekken
U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd;
De Geboorte der Kunst is wel het belangrijkste uit den bundel. In moose
alexandrijnen objectiveert Thijm hier zijn platonische schoonheidsidee 2).
Hij verhaalt, hoe Adam den eersten morgen na den zondeval rampzalig
rondzwerft en zijn ellende daarom zoo sterk voelt, omdat zijn ziel, die van
goddelijken oorsprong is en den reinen voorsmaak van de hemelsche
Schoonheid heeft geproefd, nu aan de stof is gekluisterd en zich niet meer
uit de lage, aardsche gewesten kan verheffen. Hij berust echter niet en bestijgt met groote moeite een heuveltop, om to ontkomen aan de nare vallei
waar hij zich bij zijn ontwaken beyond. Daar breidt zich in den luister van
de morgenzon een liefelijk bloeiende streek voor zijn verrukte blikken uit.
Dan valt zijn oog op de slapende Eva. In weelderige klanken wordt de
lichamelijke schoonheid van Adams bruid geschilderd. Hij wordt een oogenVoorrede van Het Voorgeborchte.
1)
2) Door de lectuur van de geschriften van den Utrechtschen hoogleeraar Ph. W.
van Heusde was hij tot Plato gekomen.
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blik door de begeerte bedwelmd, maar een hoogere macht wordt in hem
vaardig : De Schoonheidsliefde.
En knielend in het stof, zijn oog te hemelwaart,
Dat vlammen schiet naar God, en tranen plengt op de aard,
Doet hij een Englenzang in Aardsche Vormen hooren : —
En de eerste Podzij, de dichtkunst, is geboren!
Al de schoonheid die de mensch op aarde vindt, is volgens Thijm een
afglans van de „zon, die Hemelschoonheid heet".
Dien lichtglans schildren wij — dien zingen we in tafreelen!
Die schoonheid zwelgen we in ! — die komt ons harte streelen
Met voorsmaak eener Vreugd, de Onstoorbre Vreugd gelijk,
Die d'aardschen Balling wacht in Gods „Toekomend Rijk".
Zoo vloeien godsdienst en schoonheidsvereering bij Alberdingk Thijm
samen tot een ondeelbare eenheid.
Een minder plechtig, meer onderhoudend gedicht is de mooie romantische vertelling De Klok van Delft. Dit half-historisch verhaal bergt een stuk
levensgeschiedenis en het innigst denken en voelen van den jongen dichter.
Ewout, de jonge Mechelsche edelman, die bij den tyrannieken en gierigen
klokkengieter Meester Heynrik in dienst gaat, om voor een kerk te Delft ter
eere van God een klok te maken zoo als er nergens een bestaat, die hartstochtelijke schoonheidsminnaar is Thijm zelf. Thijm kreeg op zijn 25ste jaar
een zenuwtoeval, die hem bij na het leven kostte ; na zijn genezing werd hij
beheerscht door een hartstochtelijk verlangen om ter eere van zijn God in
de kunst werkzaam te zijn. Ook Ewout wordt ziek en doet na zijn herstel
een „duren eed" een werk te doen,
„Dat eeuwen, eeuwen lang Zijn glorie zal verkonden;
Den Mensch tot Liefde en Weldoen spoort;
Een mystiek, dwepend schoonheidsverlangen is de kern van het gedicht.
Want de schrijver mag nog zoo fijn de teedere, beschroomde liefde van
Josina (de smidsdochter), nog zoo forsch en geweldig de botsing tusschen
Ewout en den vader van het meisje hebben geteekend, en met nog zoo veel
aardige realistische trekjes zijn plastisch vermogen bewijzen; zijn hoofddoel
was, uit te spreken, dat het absolute schoon, waarvan zich de ziel bewust
is, toch door geen kunstenaar op aarde ooit bereikt kan worden 1). Op zijn
sterfbed zegt Ewout het aan Josina:
Zoo gij moist, hoe ik bemind heb; bij dees woorden rees hij op,
't Hoofd in bei zijn handen vattend, en hoe ver de blanke top
1)

Een zelfde gedachte in Mei van Gorter.
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Der Volkomenheid zich ophief, in den trans van verre aanschouwd,
En mij wolken deed omviamen, drupplen, voor der wolken goud1
0, ten Hemel, ja ten Hemel, ter Vervulling smacht ik heen...

Een paar jaren later schreef Thijm de innig doorvoelde en keurig gestelde
novelle De Organist van den Dom, een van zijn beste prozawerken. Ook dit
verhaal van den eerwaardigen blinde, die in de Utrechtsche domkerk het
orgel bespeelt, is in de verte een symbool van Thijms eigen leven. Meester
Janes is de zoon van een ridder, die uit smart over verloren liefdesgeluk,
troost zoekt in de wetenschap der kloosters, maar hierbij zijn zielerust niet
vindt; dan blind wordt en in een vizioen de openbaring ontvangt dat zijn
wezenlijk heil in God is gelegen. „En als ik nu het orgel bespeel ter eere
van God — dan ben ik soms ver van de waereld, en meen den Vader te
zien, tronende boven de wolken, en den Zoon, die de Liefde is."
Het belangrijkste gedicht, welks alexandrijnen treffen door adel van geluid
en waardigheid van voorstelling, is Het Voorgeborchte (1853). Evenals Dante
aan de hand van zijn meester Vergilius, bezoekt bier de dichter, door zijn
meester Bilderdijk geleid, het „voorportaal van 't eindlot alley zielen". In
een ruime hal komen soms de zielen samen in de vormen, waarin ze tijdens
hun leven op aarde rondwandelden, en in dien toestand zien ze terug op het
leven en spreken daarover met gelouterd begrip. Sommigen is het gegeven
„Het lot van morgen in het heden te bespien",
En zoo 't verval zijns yolks in 't uur des bloeis te zien.
Dat schijnt wel droeve gaaf — maar God schept in zijn liefde
Vaak harmonien, uit den wanklank die ons griefde! —
Nu — volg mij, waar ik ga; licht klinkt u hier een woord
Dat niet, als menig stem, vergeefs wordt aangehoord.
Daar schreed hij voor mij uit — de Meester, die mijn hand
Het eerst de Christenharp deed naadren;...
In de onmetelijke, hemelhooge ruimte van gewelven komt dan door vele
poorten een schare van gestalten binnenzweven : Prins Willem, Marnix,
Maurits, de gebroeders De Witt, Rembrandt, Vondel, en tal van Vorsten,
maar boven alien uit straalt Charlemagne, die door de anderen omgeven,
op een hoogen zetel plaats neemt. Charlemagne vraagt nu aan „den Dichter
Nederlands" om hem te vertellen, hoe het met Nederland gesteld is. Zoo
vindt Thijm gelegenheid om zijn levensbeschouwing te ontwikkelen en
te toornen over de algemeene ontaarding. Als Charlemagne daarna knielend bidt voor Nederlands redding, verschijnt in heerlijk licht en op den
cadans van zachte melodieen een Engel, die verkondigt, dat eenmaal liefde
en geloof weer zullen heerschen en alien in de Moederkerk den verloren
zielevrede zullen terug vinden.
1

) Opgenomen in Palet en Harp.
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Van Thijms prozawerk noemen we nu nog de Karolingische Verhalen
(1853), waarin hij eenige oude ridderromans navertelt, en de mooie Portretten
van Joost van den Vondel (1876), waarin hij Vondel in zijn omgeving deed
herleven. Als een literaire en kunstgids voor zijn geloofsgenooten trad hij
op, toen hij den Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken (1852-1889)
en de Dietsche frarande (1855-1887), een tijdschrift voor Nederlandsche
oudheden, nieuwere Kunst en Letteren, oprichtte. De mooie historische
opstellen en novellen die in den loop van den tijd in den Volksalmanak
verschenen, o. a. over Stalpaert van der Wielen, Maria Tesselschade, Jacob
van Campen, Hooft en Vondel, verzamelde hij later met andere in de bundels
Verspreide Verhalen. Het was hem een genot, met deze studies aan te toonen,
dat er in de 17de en 18de eeuw ook Katholieken waren geweest, die voor
de kunst beteekenis hadden. — Merkwaardig is Thijms zelfstandigheid. Hij
was een voorstander van de gemengde school en had onder protestanten
mede zijn trouwste vrienden (Potgieter, Hofdijk, Da Costa, Van Lennep).
Van zijn uiterlijke levensomstandigheden nog dit : Van de zaak in levensmiddelen ging hij omstreeks 1860 over tot den boekhandel en werd leider
der bekende firma Van Langenhuysen. In 1876 werd hij professor in de
kunstgeschiedenis aan de Akademie voor beeldende kunsten, dikwijls bezocht hij den schouwburg en schreef ook tooneelcritieken. Hij hield ervan
op geregelde avonden kunstvrienden om zich te verzamelen. Ook Jacques
Perk heeft bier een enkelen keer aan deel genomen.
JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE 1819-1888
Een stadgenoot van Thijm die zich onderscheidde door zijn gemakkelijk,
ja, te gemakkelijk vloeiende versificatie was de Amsterdamsche predikant
J. J. L. ten Kate, die ook als kanselredenaar heeft uitgemunt. Als student
was hij een van de oprichters van het hekelend berijmd tijdschrift Braga,
dat o. a. tegen De Gids stelling nam. Zijn beste gedicht is De Schepping.
Het bevat goede beschrijvingen. Ten Kate dichtte ook verscheidene gezangen voor den protestantschen kerkdienst.

EDUARD DOUWES DEKKER 1820 1887
-

Eduard Douwes Dekker werd, uit Friesche ouders, te Amsterdam geboren. Als leerling van de Latijnsche school sloot hij innige vriendschap
met den vroom-geloovigen Abraham des Amorie Van der Hoeven Jr., den
noon van den beroemden kanselredenaar aan wien De Genestet eenige jaren
later als student zooveel voor zijn vorming zou te danken hebben. In 1838
vertrok Eduard Dekker met zijn vader, een zeekapitein, op diens schip naar
Oost-Indie, kwam in goevernementsdienst, werd achtereenvolgens klerk te
Batavia, controleur te Natal aan Sumatra's westkust, secretaris te Menado,
assistent-resident in Ambon, huwde in 1846 met Everdine Hubertine, baro-
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nesse Van Wijnbergen, ging in 1852 twee jaar met verlof naar Nederland,
en werd in 1856 aangesteld tot assistent-resident te Lebak in de residentie
Bantam.
Nauwelijks drie maanden lang vervulde hij die betrekking. Zelf diende
hij bij den gouverneur-generaal Duymaer van Twist zijn ontslag in, daar
deze hem in plaats van lof een scherpe terechtwijzing gaf wegens zijn als
taktloos gebrandmerkt optreden tegen den inlandschen Regent en den Resident, Brest van Kempen, bij wien Dekker in zijn poging tot bescherming
der Javaansche bevolking tegen haar eigen hoofden niet den gewenschten
steun had gevonden. Na dezen beslissenden stap breekt voor Dekker een
tijd aan van zwerven en ellende. Tien jaar vroeger had de toekomst zich
anders aan hem voorgedaan. Abraham des Amorie van der Hoeven had hem
toen geschreven : „Ik verlang meer van u te hooren, meer ook van uwe uitzigten en voornemens. Ik heb nog altijd, en nu meer dan ooit, groote dingen
met u voor. Als gewoon ambtenaar kan ik u daar in de Oost-Indien niet
laten, daarvoor zijt gij mij te veel waard en de 0. I. mij van te veel belang.
Giji. hebt daar ginds een goed deel van Nederlands toekomst in handen...
Het Vaderland heeft recht om wat uitstekends van u te verwachten, uw
verblijf in de Oost mag niet spoorloos voorbij gaan. Men moet er na honderd jaren nog spreken van 't geen gij goeds en groots gewerkt hebt"
Als ontslagen ambtenaar keert Dekker terug naar Nederland (1856),
weldra gevolgd door Tine zijn vrouw, met de twee kinderen. Zonder middel
van bestaan moet hij leven van ondersteuning. Een beroep op rechtvaardigheid aan den oud-gouverneur Duymaer van Twist (Open brief aan den Gouverneur-generaal in ruste, 1858) blijft onbeantwoord. Ten slotte schrijft hij dan
te Brussel in een klein logement, le Prince Belge, in groote verbittering
binnen eenige maanden het meest geruchtmakende werk van onze 19deeeuwsche letterkunde : Max Havelaar of de Koffie-veilingen der Nederlandsche
Handelmaatschappf (1859). Zich zelf rechtvaardigen en het lot van den Javaan
verbeteren was zijn tweeledig doel. Door de bemiddeling van Jacob van
Lennep werd het boek gedrukt. Het bracht een geweldige beroering te weeg.
„Het deed een tilling door het land gaan". Meer nog dan de krachtige taal
van het kamerlid Baron van Hoevell wekte het belangstelling voor onze
koloniale politiek. Nooit nog had iemand het Indische leven en het lot van
den Javaan zoo beschreven. Niet alleen door zijn inhoud, ook door zijn vorm
was de Max Havelaar iets geheel nieuws. 't Was een tendenz-werk, maar
wat een nieuwe spontane manier van zeggen, wat een afwisseling van indrukwekkende schoonheid : het vlijmend sarkasme in de teekening van
Batavus Droogstoppel, „ellendig produkt van vuile geldzucht en godslasterlijke femelarij"; de bijbelsche welsprekendheid van Havelaars Toespraak
1

) Brieven, II, bl. 78, volksuitgave.
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tot de hoofden van Lebak en de parabel van De Japansche Steenhouwer ;
de gevoelvolle, zoo zuiver gestileerde vertelling van Sakijah en Adinda, met
het weemoedige, door Dekker oorspronkelijk in het Maleisch geschreven
gedicht „Ik weet niet waar ik sterven zal" ; en aan het slot van het boek
vlammend hartstochtelijk, de peroratie, waarin de schrijver zich Multatuli
(ik heb veel geleden) noemt en den Koning aanroept als den machtige, die
aan alle onrecht een einde zal maken.
Men maakte echter weinig haast met hervormingen voorloopig liet men
alles bij het oude, en zoo verloor Douwes Dekker van lieverlede het geloof
aan den goeden wil bij yolk en regeering. Ook Jacob van Lennep had hem
teleurgesteld, door de verspreiding van het boek te beperken en eigennamen te vervangen door puntjes. Langzamerhand ging Multatuli zich als
een slachtoffer beschouwen en groeide in den romantisch-enthousiasten man
een ongeneselijke verbittering, die hem woedend deed opstuiven als men
hem prees om zijn mooien stijl, terwijl men den Javaan en hem zelf aan hun
lot overliet. Het is dan ook te begrijpen, dat in zijn later werk iets schrils,
iets schrijnends trilt, als de klank van een verrafelde snaar ; b.v. in het
Sprookje van Chresos, dat in 't kort, evenals het proces van Lothario voor
in Max Havelaar, op sarkastische wijze de Havelaargeschiedenis in beeld
brengt. Financieele moeilijkheden bleven intusschen een voortdurende
kwelling. Door giften moest zijn gezin, dat te Brussel verbleef, op de
been gehouden worden. Hij zelf kreeg van den boekhandelaar Meijer in
de Kalverstraat te Amsterdam gelegenheid om op een zolderkamertje
aan zijn Ideeen te werken. Bij dit maatschappelijk verval kwam weldra
nog de ontwrichting van zijn huwelijk. Multatuli was het tegenovergestelde
van een gewoon correct echtgenoot. Zijn verkeer met Mejuffrouw Hamminck Schepel bracht in 1872 een definitieve scheiding te weeg : Tine
en de kinderen verhuisden naar Milaan, hij naar Wiesbaden, waar hij zich
na den dood van Tine met genoemde dame in het huwelijk verbond. Door
zijn opzienbarende geschriften en voordrachten (in 1880 Meld hij er niet
minder dan zeven en dertig in ons land) verwierf hij zich dwepende bewonderaars maar maakte zich tevens onverzoenlijke vijanden. Tot zijn
vrienden behoorden Busken Huet en Vosmaer; zijn vijanden had hij vooral
onder de orthodox-geloovigen wien zijn spotten met godsdienst voortdurend aanstoot gaf. Te Nieder-Ingelheim is hij in 1887 overleden.
Door de Max Havelaar was Multatuli zich zijn talent eerst recht bewust
geworden. Een reeks van werken zijn daarna gevolgd. Allereerst in 1861 de
schets 1V s 14 de plaats waar ik gezaaid heb, met de schitterende beschrijving
van den Banjir : het strekte ten bate van de slachtoffers eener overstrooming
in Indie en bracht f 1300 op, meer dan het tiende deel van hetgeen heel
Nederland heeft afgestaan. Het voornaamste werk van dit jaar waren zijn
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Minnebrieven, een boek, nog grilliger dan Max Havelaar, vol geest en poezie.

Het is een briefwisseling tusschen den schrijver en zijn Muze, zijn dichterlijke bezieling, die hij Fancy heet. We vinden er de mooie parabels, de Geschiedenissen van Gezag, waarin de macht van domheid en sleur zoo geestig
gehekeld wordt, als b.v. het verhaal van Hassan van Damascus, dat de macht
van den leugen, de geschiedenis van Thugater, die de onderdrukking van
de vrouw in beeld brengt („En dit is alzoo gebleven tot op dezen dag");
dan het sprookje van Chresos, burgemeester in Beotie, en het dramatische
gedicht Kruissprook („Komt mee, komt mee, daar wordt een man gekruist.
Daar is wat schoons te zien op Golgotha!") Nergens blijkt zoo sterk als
hier, hoe hij van zich zelf vervuld was en zich beschouwde als den martelaar
van zijn idealisme. Dit alles hing nog samen met de Havelaar-geschiedenis.
In 1862 verscheen een nieuw werk, n.l. de eerste bundel Idan, tot 1877
nog door zes andere gevolgd. Het motto is : „Een zaaier ging uit om te
zaaien". Hij begon met aforismen, korte dikwijls paradoxale uitspraken,
maar allengs dijden deze uit tot verhalen en gelijkenissen, welke zijn ideeen
moesten veraanschouwelijken. Het gebied waarover hij zijn gedachten liet
gaan, was onbegrensd. Staatkunde, godsdienst, opvoeding, onderwijs, taalen letterkunde, en tal van andere onderwerpen lokten hem uit tot een
geniaal-rake, maar soms ook tergend-oppervlakkige kritiek. Een van de
bekendste ideeen is No. 158 waar hij uitlegt wat onder humor is te verstaan.
Gevoelig-humoristisch in den trant van Sterne is het verhaal van de SainteVierge (Idee 229) de geschiedenis van lien braven monnik en het lachende
Fransche vrouwtje, een pleidooi voor den godsdienst van menschenliefde
boven de sekten. Een mooie parabel op idealisme dat door het leven vertrapt
wordt is de geschiedenis van de Kapel (No. 250). In den vierden bundel
(1872) staat het drama in blanke verzen Vorstenschool, zwak van karakterteekening, gezocht van intrige, maar toch van niet geringe waarde, eensdeels
door zijn poetischen en tegelijk natuurlijk-lossen stijl, anderdeels door de
liefde waarmee in de hoofdfiguur, koningin Louise, (Multatuli's beter ik)
het beeld is geteekend van een meer dan alledaagsch, hoog strevend vrouwenkarakter. Het romantische contrast tusschen het hooge en lage, tusschen
ideaal en werkelijkheid, reeds in Max Havelaar aanwezig, kwam bier nog
duidelijker te voorschijn. 't Is ook het thema in den onvoltooiden roman
De Geschiedenis van Wouterje Pieterse, die in verschillende bundels der Ideen
verspreid voorkomt en in 1890 door mevrouw Dekker-Hamminck Schepel
afzonderlijk is uitgegeven; Woutertje, Multatuli's alter ego, is het onbedorven, romantische jongetje, eerlijk en argeloos en vol idealisme, die
natuurlijk in botsing komt met zijn filisterachtige omgeving. Hij noemde
het boek zelf „een epopee waarin hij den strijd schetsen wilde van het goede
in den mensch tegen de boosheid, den reuzenstrijd van ware heilige poezie
tegen 't leugenproza dat ons de wereld voor waarheid geeft" (Idee 528).
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Met Millioenen studien (1870) en Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten
(1871) is dan het voornaamste van Multatuli's werk genoemd. Aileen moet
nog gewezen worden op zijn Brieven, Bldragen tot de kennis van z'yn leven (in
1890 uitgegeven door zijn weduwe), welke, om den kijk lien zij geven op
des schrijvers zieleleven, van groote beteekenis zijn (in 1912 verscheen een
goedkoope editie).
Ter kenschetsing van den nerveuzen geniale die een levend stuk romantiek vertegenwoordigt en zichzelf in Max Havelaar te recht „een vat vol
tegenstrijdigheden" noemde, nog enkele opmerkingen: Deels krachtens zijn
edelen aanleg, deels door romantische lectuur voelde hij zich van jongs of
bestemd (zie Dagboek, gehouden te Menado), een heldenrol te vervullen en een
wezenlijk groot en goed mensch te zijn. Toch is hij meer slachtoffer van
zijn onevenwichtig karakter dan held en is hij met al zijn edele impulzen
ten opzichte van zijn naastbijliggenden plicht, de verzorging van zijn gezin,
jammerlijk te kort geschoten.
Daar zijn hervormingsdenkbeelden hem boven alles gingen, sprak hij
telkens zijn minachting uit over wat hij noemde mooischrijverij desniettemin heeft hij zijn stijl angstvallig verzorgd (slordig schrijven noemde hij
gewetenloos) en mooier geschreven dan zijn beste tijdgenooten. Zijn ideeen
en paradoxen hebben door hun verrassende, schitterende geestigheid vele
half-ontwikkelden op een dwaalspoor gebracht (vgl. Rammelslag) en een
schare vrijgeesten van slecht allooi gekweekt waarvan hij zelf is gaan walgen,
maar ook tot nadenken geprikkeld en aan vele vooroordeelen den doodsteek
gegeven. Dat deze ideeen grootendeels berusten op zijn uitgebreide lectuur
van de schrijvers der Romantiek en Aufklarung, vermindert niets van hun
waarde. De oorspronkelijke inkleeding is in alle geval van Multatuli zelf.
Zijn blijvende verdienste is, dat hij meer dan iemand met den geesel van
zijn woord Jan Salk heeft wakker gezweept, dat hij bier te lande den blik
van velen heeft verruimd door de verkondiging in een aangenaam prikkelenden vorm, van denkbeelden, welke hi er nog onbekend maar in het buitenland al lang gemeengoed waren. Maar ook voor de kunst is hij een hervormer en bevrijder geweest. Hij, meer dan iemand, heeft de benepen stijfheid voorgoed uit ons proza verbannen door er het rhythme en accent van
zijn eigen hartstochtelijke ziel in te doen klinken en hiermede heeft het jonge
geslacht der tachtigers zijn voordeel kunnen doen.
MR. CAREL VOSMAER 1826-1888
Een kunstzinnig man van geheel andere richting dan Alberdingk Thijm
was Mr. Carel Vosmaer. Geboren in Den Haag uit een aristocratische familie,
zoon van den Direkteur der Landsdrukkerij, was hij als student bevriend
met zijn vrijzinnigen stad- en studiegenoot Busken Huet en stond hij buiten
het kerkelijk geloof zijner dagen. Van huis uit had hij een voorkeur voor
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klassieke studien en zonder dat hij in den volsten zin van het woord een
klassicus mag heeten, bij wien de Helleensche cultuur in merg en nieren was
doorgedrongen, heeft hij er toch genoeg van overgenomen om op het groote
publiek den indruk te maken alsof dit wel zoo was. Eigenlijk was Vosmaer
volstrekt geen sterke, scherp omlijnde persoonlijkheid, maar een artistiek,
dichterlijk geleerde die open stond voor allerlei invloeden, ook romantische.
De klassieke romanticus Gothe, de humorist Sterne, de revolutionaire
romanticus Heine, onze vrijgeest Multatuli, van alien is naast die van de
Grieken de invloed in zijn werk te bespeuren. Van jongs of had hij een
groote belangstelling voor de beeldende kunsten; sinds hij na zijn studietijd
weer in Den Haag woonde, waar hij sinds 1866 de betrekking bekleedde
van substituut-griffier van den Hoogen Raad, had hij geregeld omgang met
schilders. Zijn eerste geschrift was een studie over het schoone in de kunst
(1856), weldra gevolgd door een uitgebreid standaardwerk over onzen
grootsten schilder : Rembrandt, sa Vie et ses CEuvres (1863-68), dat, al is het
nu verouderd, toen ter tijd een belangrijke prestatie mocht heeten. Zijn
eerste werk op het terrein van de Nederlandsche litteratuur was Vogels van
diverse pluimage (1856-1872), een bundel studies, novellen en gedichten. Een
van de beste prozastukken hieruit is Bladen uit een Levensboek. Op Sterniaansche wijze beschrijft Vosmaer hier zijn herinneringen aan het ouderlijke huis
met zijn deftige, rijkvoorziene bibliotheek. De gedichten heeft Kloos heel
juist gekarakterizeerd, waar hij spreekt van het sobere, bedaarde, algemeene,
eenigszins koele en kleurlooze hunner plastiek. „Die verzen leven niet en
ademen niet en huilen en klagen niet, zij schijnen gedreven te zijn uit goud,
blinkend goud of edelen steen. Dan weer, anders, schijnen zij gehouwen
uit koel, wit marmer, met groote slagen, of melkwit albast". Vosmaers
poezie was meer verstandelijk dan hartstochtelijk-gevoelig. Daardoor kon
hij voor de jongeren als dichter nets zijn, al was hij een van de weinigen,
die Perk en Kloos vriendelijk tegemoet kwamen. Toch, al miste hij het
impressief-gevoelige, dat het jongere geslacht in een kunstenaar verlangde,
klassiek-rustig was hij allerminst. Als aanhanger van de romantics kon hij
ondeugend hekelen en duchtig op de trom slaan, wanneer hij de kunst of
de vrije gedachte in gevaar zag. In het weekschrift De Nederlandsche Spectator
heeft hij van 1860 tot 1888 zijn gemoed gelucht, en deed hij onder den
redacteursnaam Flanor sinds 1864 zijn Vlugmaren verschijnen. Een van de
satyrische gedichten uit de Vogels is Nieuwjaar 1873, waar hij den geest van
Jan Salle bestrijdt : (den) aartslamlendigheidspatroon Een ander, het spottende maar tegelijk prikkelende Neerland's Maagd, in het rijmloos rhythme
van de Grieksche reien, dat men ook bij Goethe aantreft. Met enkele
sprekende trekken teekent de dichter bier onze historie. Na de grootsche
krachtsontplooiing van de zeventiende eeuw kwam het verval:
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Toen zaagt g'uw arbeid,
Vond hem goed en rusttet. —
Europa rustte niet, maar ploegde met uw ossen voort,
En wies u te boven.
Gij rusttet nod',
Bouwdet een theetuin
Met een koepel aan kroosigen scoot
Waar kikkers kwaakten,
En gij dronkt koflie,
En dommeldet deftig,
Boven een stoof en een stichtelijk handboek
En snooft.
Soms nooddet g'er patriciers,
Bedaard en deftiglijk vervoerd,
Per jaagschuit, door 'n apokaluptiesch ros getrokken,
Om witgepoederd en witgedast
Bij langen goudenaar en stout glas wijn,
Vette baantjes en zachte kussens
Bij beurten te deelen,
Voor zich en hun zonen en neven,
Ter eere Godes
En ten meesten welzijn van den Lande.
Ook kreegt g'r huisbezoek des herders,
Vet gekoesterd door de rijke gebure,
Die 's winters voor zijn pels en haard,
En 's zomers zorgt voor Rijnwijn;
En die zalig verscheidend
Hem vermaakt
Haar kardoesje en een ton.
Zijn bewondering voor Multatuli deed hem Een Zaaier (1874) schrijven,
door Van Vioten het volgende jaar beantwoord met het vlugschrift Onkruid
onder de tarwe. Een reis naar Londen werd hem aanleiding tot de samenstelling van den geestigen Londinias, waarin moderne toestanden in Homerische vormen een eigenaardig komisch effekt opleveren. Zijn beste gedicht is de Grieksche idylle Nanno (1882), die herinnert aan. de Odyssee,
boek 6 en vlgg., waar Odysseus door Nausikaa gastvrij naar de ouderlijke
woning wordt gevoerd. Het boek evenwel, dat Vosmaers naam doet voortleven, is de roman Amazon (1880), de vrucht van een Italiaansche reis die
hij een paar jaren vroeger met zijn vriend, den uitgever Martinus Nijhoff,
had gemaakt. Een knap maar tweeslachtig boek, Atnazone ; geen eigenlijke
roman, daar de liefdesverhouding tusschen Aisma en Marciana slechts een
deel van des schrijvers belangstelling had. De titel heeft een dubbele beteekenis : de eigenlijke van de strijdbare mannengelijkende jonkvrouw uit
de Grieksche sage en een figuurlijke, van een jonge vrouw met een naar

461

MR CAREL VOSMAER, CONRAD BUSKEN HUET

onvrouwelijkheid neigend mannelijk karakter, bier de dichteres Marciana
van Buren. Het boek is deels een beschrijving van Italie, gezien door de
oogen van een historisch en aesthetisch ontwikkeld reiziger die ons door
zijn gesprekken tusschen de personen van zijn verhaal, n.l. den klassiekletterkundigen oud-minister Jhr. Van Walborch, den schilder Siward Aisma,
de dichteres Marciana en den beeldhouwer Askol, heel wat meedeelt over
de klassieke en renaissance-kunst van Italie, deels een liefdes-roman, die zich
afspeelt tusschen Aisma en Marciana. Beiden zijn aantrekkelijke, frissche
naturen, beiden beminnen ze een hooger geestelijk en artistiek leven en in
de mannelijkheid van hun karakter komen ze overeen; beiden zijn ze echter
in hun teedersten hartstocht teleurgesteld Aisma is door zijn meisje, Marciana door haar man bedrogen. Daardoor zijn ze, als hun vriendschap tot
liefde is gegroeid, beiden even omzichtig, en afkeerig, hun intiem gevoel te
toonen. De omstandigheid dat Marciana voor den Amerikaanschen beeldhouwer Askol geposeerd heeft ten behoeve van diens Amazone-groep, terwijl ze in haar kuische liefde geweigerd had te zitten voor Aisma die een
„Helena" onder handen had, prikkelt dezen te meer in zijn hartstocht, maar
veroorzaakt een tijdelijke vervreemding, daar hij haar op een te bruuske
wijze rekenschap vraagt.
Aisma gaat nu, in z'n mooiste illuzie bedrogen, uit Italie weg en zwerft
door Griekenland, waar de cholera heerscht. Ten slotte ziet Marciana zelf
in, dat ze te ver gegaan is in haar gereserveerde houding; door haar liefde
wordt de fiere Amazone overwonnen, als ze een eenvoudig ringetje, dat ze
eens bij den tempel van Paestum, bij hun eerste ontmoeting, van Siward
heeft gekregen, schoon wrijft en dan het inschrift ontdekt : Amo te, ama me
(Ik bemin u, bemin gij mij). Plotseling blijkt het haar dat deze woorden haar
innigst gevoel weergeven en „ze krijgen elkaar".
Vosmaer heeft later nog een kunst-roman geschreven, Inwkding, (1888),
maar dit boek is een fragment gebleven. Ten slotte mogen niet verzwegen
worden zijn Homerus-vertalingen. De Ilias en de Odyssee heeft hij beide in
de oorspronkelijke hexameter-maat overgebracht.

FRANWIS HAVERSCHMIDT (PIET PAALTJENS) 1835 1894
Met het kleine beroemde bundeltje Snikken en Grimlachjes van Piet Paaljens
(1867) verschijnt in onze literatuur in de tweede helft der eeuw een eigenaardigen vorm van de romantische „Weltschmerz". In deze burleske poezie met
haar natuurlijke en ongedwongen woorden en rhythmen vereenigt zich spot
over onechtheid en aanstellerij in de dichtkunst meteenweekegevoeligheiden
onoverwinnelijke melancholie, die de dichter onder grappigheid en humor
verbergt. Al is er eenige invloed van Heinrich Heine, Piet Paaltjens is geheel
oorspronkelijk en verzen als De Zelfmoordenaar, Des Zangers Min e. a. verzekeren hem een blijvende plaats in onze letterkunde.
-
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Naast de podzie staat het proza Familie en Kennissen (1876), realisme van
huiselijk familieleven, zeer teer van toon en zeer gevoelig, op het sentimenteele af. We vinden bier ook het komische, b.v. in Het Verhaal van Oom Jan.

CONRAD BUSKEN HUET 1826 1886
Geboren in Den Haag, als afstammeling van Fransche Refugies, zou hij
evenals zijn vader Waalsch predikant worden. Te Leiden door prof. Scholten, aan wien hij, buitenlandsche invloed daargelaten, naast Potgieter, voor
zijn vorming het meest zegt te danken te hebben (zie Br. II, bl. 13), opgeleid
in de moderne theologie ging hij daarna studeeren te Lausanne en Geneve
en werd in 1851 Waalsch predikant te Haarlem. Zijn moderne bijbelsche
critiek (Brieven over den BOe11858) bracht hem in botsing met zijne gemeente,
waarom hij in '62 het predikambt neerlei en de journalistieke loopbaan begon als medewerker aan de „Oprechte Haarlemsche Courant". Zijn letterkundige arbeid o. a. een in 1860-61 gehouden reeks van voordrachten over
de Nederlandsche letterkunde onder de Bataafsche Republiek, had inmiddels
de aandacht getrokken van Potgieter, die hem in 1863 opnam in de redactie
van De Gids. In den onafhankelijken, talentvollen criticus hoopte Potgieter
een plaatsvervanger van Bakhuizen van den Brink te vinden. Maar zijn
onafhankelijkheid bracht hem weidra in conflict met zijn meer voorzichtige,
gematigd-liberale mederedacteurs. Reeds in '65 komt de breuk, tengevolge
van Huet's vrijmoedige, niets ontziende critiek. Zijn mederedacteurs oordeelden dat hij in zijn stukje Een avond aan het Hof op ongepaste wijze de
Koningin in een literaire zaak betrokken had en ook een ander artikel met
een fellen aanval op Thorbecke vond algemeene afkeuring.
Potgieter bleef zijn vriend trouw en beiden verlieten ze de redactie (Reis
naar Florence, zie boven).
Met Potgieter bleef Huet door de hartelijkste vriendschap verbonden.
Geregeld bezocht Potgieter met zijn zuster de Huet's op hun buitentje Zorgvliet in Bloemendaal, tot Busken. Huet in 1868 naar Batavia ging, om het
redacteurschap op zich te nemen van de Java-Bode, later van een eigen
krant „Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie", waarin hij, die in 't
kerkelijke een vrijzinnige was, zich op politiek terrein een voorstander toont
van het conservatisme.
Als hij in 1876 naar Europa terugkeert kan hij in ons land niet meer
aarden. De dood van zijn vriend Potgieter had, zooals hij zegt in een zijner
brieven, zijn plannen voor de toekomst grootendeels verwoest; hij vindt
het bier een achterlijke boel, en vestigt zich te Parijs, waar hij 10 jaar later
overleed, ook hij, als Potgieter, een teleurgestelde.
Evenals Potgieter had Huet een buitengewone kennis van en liefde voor
de letterkunde; minder gemoedelijk en optimistisch dan zijn groote vriend,
wanhoopte hij echter aan nieuw leven ten onzent. In het laatst van zijn leven
-
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was zijn stemming zoo verbitterd dat hij in zijn voorliefde voor de Fransche
beschaving over ons nationaal karakter niet met onpartijdigheid meer
spreken kon (zie Het Land van Rembrand).
Dit neemt niet weg, dat de critiek van Huet, als voortzetting van die van.
Potgieter, haar groote beteekenis heeft gehad voor een zaakkundige schifting van het goede en minderwaardige. De vonnissen die hij uitsprak over
tijdgenooten zijn door den tijd bekrachtigd.
Voor zijn critiek had hij in den beginne wel iets te danken aan het werk
van Alexander Vinet, den orthodoxen godgeleerde en fijnen literatuurkenner, die, toen Huet in 1848 naar Lausanne kwam, juist gestorven was
en daar als een heilige werd vereerd; maar veel meer aan den grooten Franschen scepticus Sainte Beuve, den schrijver der beroemde Causeries de Lundi.
„Meer dan een schrijver, meer dan een stilist van den eersten rang, is hij
voor velen onzer geweest, een apostel, een Mentor, een herder" (SainteBeuve, ter gedachtenis 1870).
Naast deze buitenlandsche auteurs is Potgieter het geweest, naar wiens
voorbeeld Huet zich richtte. Doel van zijn critiek was niet, „knoopen door
te hakken of onherroepelijke vonnissen te vellen, maar voor te lichten, te
leiden, den smaak des publieks te zuiveren" (over Beets, XIV). Zijn groote
belezenheid in de buitenlandsche, vooral Fransche letterkunde, scherpte zijn
blik voor de tekortkomingen der onze. Voor het onbeduidende had hij geen
pardon, waar zich iets goeds voordeed, prees hij gaarne. Waarschijnlijk
door den invloed van den vromen Vinet kon hij niet goed overweg met het
realisme, hij vond dit spoedig te plat, eischte het ideale in de kunst. Tengevolge van hun journalistiek karakter staan sommige critieken wat degelijkheid betreft achter bij die van Potgieter, maar veel wordt goedgemaakt door
den stijl, die ook, waar hij meedoogenloos scherp wordt, weet te boeien
door Fransche geest en gratie. „Zijn bliksem zond hij uit met een hoofdknik
en een glimlach, en iedere dolksteek ging van een buiging vergezeld. Menig
onzer brave letterhelden heeft hij met zulk een innemenden ruggestoot de
deur uit en op straat gezet, dat de onnoozele bloed, alleen gelaten, het met
zich zelf oneens was, of de kriticus hem niet de grootst mogelijke eer ter
wereld had bewezen" (Kloos). Een andere eigenschap van zijn stijl is de
veel zeggende beknoptheid : hij gebruikt geen woord te veel en weet steeds
de meest doeltreffende te zetten op de juiste plaats. Een stijlfiguur waar hij
gaarne mee werkt is de tegenstelling. Nog dient, wat den geest van Huets
critiek betreft, opgemerkt, dat ze meer verstandelijk dan aesthetisch was,
dus meer inging op den gedachteninhoud dan dat zij de schoonheid van zin
en woord beluisterde (In Beets wraakte hij het, dat hij te louter aesthetisch
critiseerde). Vandaar dat hij voor het nieuwe geluid in onze podzie doof is
gebleken. Als proeve van Huet's scherpe hekeling en levendige schrijftrant
geven we hier een fragment uit zijn aankondiging vanPotgietersProza(1864).
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Tegenover diens krachtige kunst stelt hij de slappe schrijverij van andere
novellisten:
„Tot hun ongeluk en onze verveling hebben zij uit het voorspel van den
Faust vernomen dat het, om interessant te zijn, er slechts op aankomt „een
greep te doen in het voile leven der menschen". Zij kunnen het niet helpen,
indien gib wilt. Hadden zij om dien versregel te vinden den geheelen Faust
moeten doorlezen, zij zouden hem hoogst waarschijnlijk niet gevonden
hebben. De schuld ligt dus aan Gothe; en al het kwaad waarvan wij spreken
zou voorkomen zijn, indien deze dichter had kunnen goedvinden zijn : greift
nur hinein naar het tweede deel te verschuiven. Doch hetzij de man met het
olympisch voorhoofd zich al dan niet in den tijd aan een kleine beweging
van overijling bezondigd hebbe, wij lijden ontegenzeggelijk heden ten dage
aan overvloed van ongeletterde letteroefenaren. Greift nur hinein ! zeggen zij,
zich moed insprekend en spoediger dan men in den Karseboom, in de Zeven
Kerken van Rome, of in welke andere amsterdamsche gaarkeuken, een maaltijd naar boven hijscht, wordt u eene portie novellen voorgezet om van te
sidderen. Al te gader uit het leven.
Intusschen, wanneer de stentorstem van den restaurateur door den spijskoker afdaalt naar de keuken, dan weet de kok waar hij zich aan te houden
heeft. De man is omstreeks het middaguur met alles gereed, want den geheelen morgen en den geheelen voormiddag heeft hij onafgebroken gearbeid. Greif nur hinein ! buldert de meester naar omlaag; en vijf minuten
later dampt voor u op de tafel een goede potage a la tortue, of discht men
u een inderdaad smakelijk schoteltje koude ossehaas a la jardinière op.
Onze novellisten geven zich zoo veel moeite niet. Een os, redeneeren zij,
is een kapuin onder de viervoetige dieren : wie voorts lust heeft in den haas,
mag hem er zelf uitsnijden. Van toebereide schildpadsoep is bij hen geen
kwestie. Zij werpen u den ongereinigden kalfskop, met de tong uit den bek,
vierkant in den schoot. Hunne lamzaligste ondervindingen zetten zij op
muziek. De weg van Kralingen is minder oud dan de aandoeningen die zij
als vonkelnieuwe gewaarwordingen zich aan het harte drukken. De vulgairste karakters noemen zij typen. Hoe lager bij den grond, des te gemakkelijker kunnen zij er bij. Dat er, ik zal niet zeggen eene hollandsche litteratuur, maar zeker aantal voortreffelijke hollandsche schrijvers van den
voortijd bestaat, schrijvers die óók wel eens het een of ander diep gevoeld,
zuiver gedacht, onverbeterlijk uitgedrukt hebben, het is aan hunne pennevruchten niet te bespeuren. Zij wachten met het vormen en beschaven van
hun stijl tot er eene volks-editie zal gekomen zijn van het groote woordenboek van Prof. de Vries. Hun onbezoedelde handschrift gaat regelrecht naar
de zetterij, en liever dan zich tot het korrigeeren hunner drukproeven te
vernederen, zouden zij twijfelen aan hun genie" (1864).
Met name heeft hij harde waarheden gezegd o. a. over het werk van Bil-
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derdijk, Van Lennep, Bogaers, Ten Kate, Schimmel en Cremer, om van
onbekende auteurs te zwijgen.
Da Costa had van Bilderdijks „miskenning" gewaagd en die toegeschreven aan „de vooroordeelen der natie". Huet betoogde nu in zijn studie
BilderdMk (1860), dat Bilderdijk niet miskend, maar impopulair was, en dat
hij dit aan zich zelf had te wijten. „Bijna grenzeloos ijdel, hartstogtelijk
zonder teederheid, scherp maar grof, log en laborieus van humor, een onvermoeibare versifex, een bezinger van het onbezingbare, onkiesch, smakeloos,
duister, onnauwkeurig, breedsprakig, is het niet mogelijk dat Bilderdijk de
dichter zij of wordt naar het hart eener natie als de onze". Voor elke beschuldiging worden de bewijzen dan bijgebracht. Dat hij overigens Bilderdijks grootheid niet ontkend heeft, blijkt elders, waar hij spreekt van „een
gansch ongewoon talent van dichterlijke schildering", „een zuiverheid en
welluidendheid van dictie die steeds tot de grootste zeldzaamheden zullen
behooren", en een vers prijst als „van een bijna ontzettende schoonheid" 1).
In de romans van Van Lennep vindt hij te weinig pit van gedachten;
bestemd om of te dalen tot de lagere volksklasse kunnen ze den lezer van
smaak en ontwikkeling niet bevredigen. Cremer noemt hij, in zijn bespreking van Dokter Helmond en zijn Vrouw, wegens zijn zoetelijkheid een
auteur met banketbakkersgaven. Het flauwe, onmanlijke, rhetorische in de
gedichten van Bogaers en Ten Kate wordt geestig aan de kaak gesteld. Dat
hij evenwel waardeeren of bewonderen kan, toonen zijn artikelen over
Staring, De Genestet, Potgieter, Bosboom-Toussaint, Multatuli, Alberdingk
Thijm en anderen. Ook de tijdschriften werden gecritiseerd. In zijn artikel
Nederlandsche TOschriften in 1878 erkent hij, dat de Spectator nu en dan goede
recensies levert, maar „De Gids slaat de plank aanhoudend mis. Van (zijn)
kleine beoordeelingen kan men zeggen, dat al hetgeen zij afkeuren lof, al
hetgeen zij prijzen blaam, en het overige geen aandacht verdient".
Al deze en vele andere beschouwingen ook over buitenlandsche schrijvers
zijn vereenigd in zijn hoofdwerk, de 25 deelen Litterarische Fantasien en
Kritieken.

Belangrijk zijn verder zijn studie Oude Romans (o. a. Wolff en Deken), de
Persoonlfr'ke Herinneringen aan Potgieter (1877), een alleraardigst boekje en het
getuigenis van een innige vriendschap; zijn biografie Multatuli, en zijn
cultuurhistorische werken : Het Land van Rubens (1879) en Het Land van
Rembrand (1884).
Hoewel Busken Huet in de eerste plaats is geweest een letterkundig
criticus en beschrijver van onze cultuur-historie, heeft hij ook gepoogd, zelf
literatuur te scheppen. Het minder belangrijke op dit gebied blijve buiten
bespreking, maar we vestigen de aandacht op den nu bijna vergeten roman
t Gebed (1827) : Gij, vogel, die op rots en klip...
1
Stroomingen en Gestalten.
)

'
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Lidewfrde, dien hij in 1867 schreef, na zijn terugkeer uit Florence, kort voor
hij naar Indie vertrok. De benepen hofjes-geest van zijn landgenooten nam
aanstoot aan deze tragische geschiedenis van overspel. Men stak de hoofden
bij elkaar, weerde het boek uit leesgezelschappen maar las het stiekem, om
enkele pikante bladzijden. Niets teekent scherper de Hollandsche publieke
meening in zake letterkunde dan de ontvangst van dit in vele opzichten
uitstekende geschrift. Er komt in het heele werk geen onvertogen woord
voor. Wanneer Dijk zijn overspelige vrouw met de hondezweep gaat afranselen, schrijft Huet: „Onder het uitspreken van een barbaarschen scheldnaam tastte hij naar zijne zweep en viel op haar aan." Huet verbloemt en
omschrijft de werkelijkheid, ook daar waar het beter zou zijn geweest haar
te laten zien in haar naaktheid, te laten hooren in haar rauwheid. Altijd blijft
hij de deftige mijnheer met den gekuischten smaak, zelden is hij de onbeschroomde kunstenaar die de werkelijkheid aandurft.
Dit te kort aan natuur-zin wreekt zich ook op den stijl, die in de gesprekken dikwijls zoo boekachtig is, dat het schijnt of Hildebrand en Multatuli
hem niet waren voorgegaan met een meer levend Hollandsch. „Waar blijft
gij, Bartje? Waarom talmt gij zoo? Zeg mij spoedig wat er te doen is !"
roept Emma's moeder, als zij meent dat ze beneden in de gang de dienstmeid
hoort. Ook op de karakterteekening zijn aanmerkingen te maken. Sommige
personen kunnen we niet als Hollandsche menschen aanvaarden, maar
siechts als Fransche roman-figuren. Een zoo geraffineerde, koel-redeneerende vrouwenverleider als Dokter Ruardi, die op de meest cynische wijze den
jongen Andre Kortenaer inent met zijn lage wereldbeschouwing, is een verzinsel, maar geen weergave van werkelijkheid. De oud-minister Timmermans, die zijn neef Andre opzettelijk in de verleiding jaagt, om diens verloving ongedaan te maken, is een onmogelijkheid. Een courtisane als Lidewijde, zoo harteloos en zoo knap in fijn logische conversatie, schijnt evenzeer een anomalie. En haar vertrouwelinge, de geheimzinnige Sarah, is al
even onwaarschijnlijk. Maar dit alles neemt niet weg, dat Lodewijk van
Deyssel gelijk had, Lidewijde voor dien tijd een voortreffelijk boek te
noemen. Den geleidelijken groei van Andre's hartstocht volgt de lezer met
gespannen aandacht en met beklemming ziet hij het onontkoombaar noodlot
naderen. Niet zijn zinnelijke passie maar zijn karakterzwakheid, zijn liegen
tegenover Emma, heeft den jongen ingenieur ten slotte in den dood gedreven. We voelen het heele boek door, hoe de koel-scherpe Huet die
lammenadige zwakheid, dat gemis aan karakter, verfoeit. Zijn ijdele hoofdpersoon heet een naneef van den stoeren Egbert Meeuszoon Kortenaer, den
zeeheld „met den leeuwenkop", als wilde Huet zeggen : dat is er geworden
van het kloeke Hollandsche ras.
En als Huet den advocaat Lefebre laat uitvallen tegen de liberalen en
Dr. Ruardi laat schimpen op de Hollanders : „Gij zijt, met uw verlof, te
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glen tijde de risee en de dupe van Europa geweest" enz. dan hooren we
de meening van den schrijver zelf, die door teleurstelling over de nog altijd
heerschende Jan Salie-stemming, verbitterd was. Maar we hooren die meening in verscherpten vorm. Huet is niet Ruardi. Deze dokter client den
schrijver slechts, om zich van zijn overtollige gal te bevrijden. Daarom zegt
hij ook aan het slot van zijn boek (bl. 321) : „ Jonge mannen, voor wie die
les dienstig zou kunnen zijn, mogen van hem (Ruardi) leeren, dat het
niemand tot eer verstrekt, geen gemoed te hebben en geen vaderland te
erkennen." Huet heeft bloedig gehekeld, maar hij heeft het gedaan uit liefde
voor Nederland en zijn kunst.

I)E NIEUWSTE TIJD
MARCELLUS EMANTS 1848-1923

G

EBOREN te Voorburg ; studeerde Rechten te Leiden; heeft veel
gereisd; oprichter van De Banier (1875—'80); overtuigd voorstander
van het Algemeen Nederlandsch verbond.
In 1879 verscheen van Emants' hand een episch gedicht in blanke jambische vijfvoeters, getiteld Lilith. Het is een paradijs-mythe, maar bijbelsch
in geenen deele. Lilith, (in het gedicht ook Maja genoemd) is een booze
geest, die in Joodsche overleveringen voorkomt. Emants maakt haar tot de
verpersoonlijking van den wellust en Jehova is bij hem een zinnelijke,
hartstochtelijke God. Zij baart hem Adam en wordt dan verstooten op aarde.
Adam vindt haar en ontbrandt voor zijn moeder in zinnelijke liefde. Dan
wordt Jehova ijverzuchtig en belooft haar een blijvende plaats in den hemel,
als zij hem een vrouw voor Adam baart. Zij stemt toe, maar blijven wil zij
niet. Nu schenkt zij het leven aan Eva, niet donker gelokt als zij, doch blond
en teer. Adam krijgt Eva lief als een zuster, met reine, kalme liefde. Dit wekt
Liliths ijverzucht en zij zint op wraak. Zij wil in Eva's rein gemoed de
wellust doen ontbranden en weet zeker, dat dit gelukken zal, want
Al wie in d'arm der wellust werd geschapen,
Valt vroeg of laat der wellust weer ten prooi.
Aan haar zusteren Hebzucht en Heerschzucht belooft ze macht over de
menschen, als het plan slaagt. Hoe het slaagt, blijve bier onvermeld; het is
niet onze bedoeling het gedicht verder te ontleden. Genoeg zij het, te vermelden, dat het bij de jongeren van omstreeks '80 onverdeelde bewondering
wekte. Niet om den inhoud, die hun onverschillig was, — door de ouderen
werd het om then inhoud, om de schending van de heiligheid van den bijbel,
streng veroordeeld —, maar om de schoonheid der verzen, om de zuivere
beelden en de kracht van plastiek. Door dit werk werd Emants een der voorgangers van de Nieuwe-Gidsers. Nog grooter waardeering hadden ze voor
zijn volgende schepping : Godenschemering. De mythe van Loki, die Balder
den zonnegod doodt, diende den schrijver eveneens om uiting te geven aan
zijn overtuiging, dat de Hoogste Macht wreed en onrechtvaardig is en om
zijn pessimistische levensbeschouwing te belichamen. In volgende drukken
heeft de auteur in Godenschemering talrijke veranderingen aangebracht terwille van een opzettelijk aangewend stafrijm, veranderingen die lang niet
alle verbeteringen zijn. Ook schreef hij een totale omwerking onder den
titel Loki. — Later werd Emants een overtuigd volgeling van de naturalistische richting, die den psychologischen roman schiep.
Het karakter van de naturalistische kunst van de jaren na '80 is over 't
algemeen triest of schrijnend en kon moeilijk anders zijn, daar de naturalisten
romantische verfraaiing en wegdoezeling verfoeien en het leven nu eenmaal
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veel leelijks te zien geeft. Armoede, ontaarding, leugenachtige conventie,
kortom allerlei soort van slechtheid en ellende werd met voorliefde uitgeplozen, ook het zieke, het pathologische. Gedegenereerden, die tegen den
strijd om het bestaan niet opgewassen zijn, ze komen in den modernen
psychologischen zedenroman herhaaldelijk voor. Het gave van gewoonnormale menschen, die door hun beschaving geleerd hebben, hun driften
te beheerschen, heeft weinig bekoring voor den romanschrijver, die het van
de emotie hebben moet. Juist het abnormale en het onbeschaafde trekt hem
aan, omdat de primitieve instincten en driften hier meer voor den dag komen.
Dit werd door Frans Coenen beredeneerd in een artikel „Pathologie in de
litteratuur" Hij verdedigt bier het goed recht van het psychologisch
ziekte-geval, onder voorwaarde dat het geval niet afzonderlijk staat, maar
algemeen-typeerend is. „Er moet lijden zijn met diepere beteekenis, symbolisch lijden, en het is aan den kunstenaar om het leven zoo aan te zien,
dat in het Heine het groote spiegelt en wij, meelevend een geval, echter een
geheele wereld om ons voelen. Dat hierbij van ziek of gezond, gewoon of
ongewoon, zedelijk of onzedelijk geen spraak meer kan zijn, omdat wie, tot
het wezen der dingen gaat, boven de tijdsonderscheidingen uit is, behoeft
geen vender betoog." Dit is een individualistische opvatting. Alleen met
eigen overtuiging gaat de kunstenaar bier te rade. Hij laat zich de grenzen
niet voorschrijven. Zijn goed recht in dezen moet ieder erkennen, maar zich
dan tevens afvragen, of de schrijver op die wijze niet gevaar loopt, een groot
aantal lezers, en daaronder niet de minste, van zich of te stooten daar hij
met zijn kunst eer drukkend dan bevrijdend werkt.
We denken hierbij o. a. ook aan de boeken van den knappen zielsontleder
Marcellus Emants, waaruit zoo duidelijk blijkt dat elke schrijver de wereld
ziet zooals hij zelf is, zoodat men, als men zijn werk leest, eer verneemt hoe
de schrijver, dan hoe de hem omringende werkelijkheid er uit ziet. Misschien
is dit wat te sterk uitgedrukt. Want er zit een groote dosis waarheid in wat
hij ons voorstelt, maar een deel der waarheid is niet de waarheid. Alleen
geboren pessimisten, dus uitzonderingsmenschen, kunnen de wereld zoo
zien als hij. Het gaat hem als Sterne's Smelfungus, die niets dan onaangename
ervaringen opdeed waar het Yorick in alle opzichten naar wensch ging.
In 1894 schreef hij een van zijn beste boeken : Een Nagelaten bekentenis,
het vlot en mooi geschreven, fijn doorwrochte levensverhaal van een ongelukkigen, erfelijk belasten zenuwzieke, die fataal-noodwendig er toe komt
zijn vrouw te vermoorden.
Het is een uitmuntend boek van boeiend fijne ontleding, bondig trots
alle uitvoerigheid. Het vruchteloos worstelen van den ongelukkigen Willem
Termeer om zijn plaats in de wereld van de normalen in te nemen, heeft
1) Groot Nederland, April 1919.
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van 't begin tot het eind onze belangstelling. Natuurlijk is de schrijver niet
identiek met de hoofdpersoon, maar 't is wel zeker, dat hij hem veel van
zijn eigen opvattingen in den mond legt.
In 1901 verscheen InwOing, een lijvige roman in twee deelen. De inwijding in het leven zooals dit werkelijk is, betreft bier een jong Haagsch
jurist van eerste familie, die een tijdlang in 't geheim leeft met een meisje
uit het yolk. Emants' doel is, te laten zien, hoe in deze door de zeden veroordeelde verhouding een echte, innige liefde ontbloeit (die aan weerszijde
groot leed brengt, maar het meest aan de zij de van de vrouw), terwijl in de
wettige huwelijken van de bijpersonen geen spoor van echte liefde te be-.
kennen is. Het heele boek is vol kritiek op de maatschappij en haar opvattingen. Theo's gedachte : „zeden zijn zedeloos, omdat ze dwingen een innerlike waarde te schatten naar uiterlike kenmerken" (zie o. a. blz. 386 Dl. I)
geeft precies des schrijvers meening weer. Mooi is de liefde van Theo en
Tonia en de verbittering van deze liefde door Tonia's hevige jaloeziebuien
beschreven, maar een fraaier stijl en een strengere synthese zouden het boek
nog grootere waarde hebben gegeven.
Een andere knappe roman van Emants is Liefdeleven, nog somberder dan
Inwkding. Het is het verhaal der huwelijksmisere van een kalmen, goedigen
schilder met een zenuwziek meisje, dat ten slotte krankzinnig wordt. De
deernis die we met den echtgenoot zouden moeten voelen wordt niet versterkt door de overweging, dat hij dom heeft gedaan met iemand te trouwen
van wie hij wist dat zij abnormaal was.
Van het uitgebreide epische oeuvre van Emants noemen we verder alleen
den roman Waan (1905).
Ook voor het tooneel heeft Emants geschreven, maar zijn dramatisch
talent is, al weet hij een boeienden dialoog te schrijven, niet groot. Zijn werk
pakt niet, daar het vaak teveel redeneering en analyse en te weinig „tooneel"
geeft. Zijn beste stuk is Domheidsmacht, waarvoor het eerste bezwaar niet
geldt. Ook schreef hij nog Geuren en enkele kleinere dramatische schetsjes,
waarvan Een nieuwe Leus nogal eens door dilettanten gespeeld wordt.

JACQUES PERK 1859-1881
„De Schoonheid daagt, met stralen om de slapen."
Jacques Fabrice Herman Perk, zoon van den Waalschen predikant M. A.
Perk en Jonkvrouwe J. G. C. Clifford Kocq van Breugel, werd geboren te
Dordrecht, volgde te Amsterdam de H.B. S., waar hij de lessen genoot van den
bekenden geschied- en letterkundige, Dr. W. Doorenbos, deed in 1877 eindexamen en werd in 1880, na afgelegd staatsexamen, student in de Rechten.
In Juli 1879 vertoefde hij in de Ardennen, toen nog een tweede Arcadia,
vol ongerept natuurschoon, waarover zijn wader een bekend boekje heeft
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geschreven. Te Laroche aan de Ourthe ontmoette Jacques Perk een verloofd,
katholiek Belgisch meisje, Mathilde Thomas, een kostschoolvriendin van
zijn zuster. Zij wekte in den jongen man, die voor dien tijd verschillende
vluchtige verliefdheden met onbeduidende versjes had opgesierd, voor het
eerst een groote waarachtige liefde, een liefde zoo sterk, dat zij in hem
wakker riep den ernstigen, vurigen minnaar van het Schoone, hem deed
rijpen tot den dichter van den onverwelkbaren Sonnettenkrans, Mathilde
en het prachtige gedicht Iris (1881).
Van een uitgaaf van Mathilde is tijdens het korte leven van den dichter
nets gekomen. Prof. J. ten Brink en Mr. C. Vosmaer hebben slechts aan
enkele der sonnetten goedgunstig een plaatsje willen afstaan in hun tijdschriften (Nederland en den Spectator). In Mei 1880 werd Perk bevriend met
Willem Kloos, dien hij bewonderde als den dichter van Rhodopis. Ruim een
jaar later, den 1sten November 1881, overleed hij. Mr. Vosmaer zou de
dichterlijke nalatenschap uitgeven. Maar hij vond Kloos „den meest gewenschten interpretator der Mathilde-zangen", omdat deze als vriend van
Perk „met de aspiraties van zijn hart en zijne kunst vertrouwd was". Van
de drie handschriften was het oudste, minst voldragene, in het bezit van
Vosmaer; twee latere, meer voltooide, had Kloos van des dichters vader
ten geschenke ontvangen en deze werden gebruikt voor de eerste uitgave
van 1882 1). Zij bevatte niet meer dan een uitgebreide bloemlezing van den
cyclus, daar het boekje niet te groot mocht worden, en verscheen met een
Voorrede van Mr. Vosmaer en een Inleiding van Kloos. Evenals Perk's
gedicht is die Inleiding te beschouwen als een monument van onze letterkunde en een manifest van de jonge tachtigers.
Mathilde en Iris kondigden een nieuw tijdperk aan voor onze lyrische
poezie. De lyriek was doodgeloopen in conventioneele, slap-godsdienstige
rijmerij over alledaagsche gebeurtenissen. Perk bezat het diepe sentiment
zonder hetwelk geen lyrische poezie kan ontstaan, en tevens de macht om
het uit te drukken. Dit lyrisch sentiment was eensdeels bewondering voor
de natuur van de Ardennen, anderdeels de gewoon menschelijke liefde van
den jongeman voor het meisje, maar allengs werd dit laatste gevoel gelouterd tot een soort Platonische aanbidding van de ideale Schoonheid,
zooals we die kennen uit de poezie van Dante en Petrarca en in meer aardschen vorm bij P. C. Hooft, allen dichters van wie Perk iets gelezen had.
Dante (in zijn Vita Nuova), Petrarca en Hooft hebben de geliefde vrouw
in sonnetten bezongen 2). Perk volgde hen na en herstelde zoo een dichtvorm, die in de 17de eeuw door onze beste dichters niet was versmaad, maar
1) Van de varianten nam Kloos in den tekst die lezingen op welke hem het
best voorkwamen.
2) Eenige andere dichters voor wie hij vereering gevoelde waren Potgieter en
Shelley, Gothe en Von Platen.
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in de 19de in onbruik en verachting was geraakt. Met liefde en geduld
heeft hij gezocht naar de beste rijmen, de treffendste beelden, de meest
suggestieve klankverbindingen, opdat zijn dichtertaal de waardige uitdrukking zou zijn van het gevoel dat hem vervulde. Het allereerste sonnet met
de aanvangsregels :
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij kindren van de rustige gedachte,
is een van de bewijzen voor zijn welbewust streven naar technische vol-

maaktheid. Het spreekt intusschen van zelf dat niet alle klinkdichten van
den twintigjarige op dezelfde hoogte staan. Er zijn er waarin hij de
wetten van het sonnet niet in acht heeft genomen, daar hij meer dan eens
de rijmklanken van het octaaf anders schikt dan de strenge eisch verlangt;
ook is de beeldspraak wel eens gezocht en rhetorisch en kon de gedachte
soms eenvoudiger en helderder zijn uitgedrukt. Maar dit neemt niet weg
dat Perk's Mathilde een geheel nieuwe schoonheid bracht. Nieuw was niet
alleen de vorm, nieuw voor lien tijd was ook zijn onderwerp : een aanbiddende liefde, met een romantische natuur als achtergrond, en nieuw
waren toon en stemming, de Mozart-gelijke taalmuziek en de uitbeelding,
die wel in haar vaste lenigheid denken doet aan de sculptuur der Hellenen.
Opmerkelijk is, dat Perk al voordat hij Mathilde leerde kennen, met het
plan rondliep, uit de verschillende meisjes die hij kende, eene te kristalliseeren die hij bezingen zou. We weten het uit een brief lien hij in Mei 1879
schreef aan zijn vriend Charles van Deventer Dit idee kreeg bezielende
kracht toen hij kort daarop in Laroche Mathilde Thomas ontmoette.
Het algemeen beloop van den sonnettenkrans heeft Kloos in zijn Inleiding
als volgt weergegeven:
„In de Mathilde heeft Perk willen aanduiden, hoe zijn gemoed zich heeft
ontvouwd en ontwikkeld, onder den invloed van een machtigen hartstocht
en een schoone, hem nieuwe, natuur. Daartoe schetste hij eene reeks van
tafereeltjes, die door onderwerp en tint de wisselende stemmingen verraden,
waarin de innerlijke loutering is doorstreden en voltooid. Zoo volgen wij
hem, waar hij eerst, gerukt uit de schaduw zijner zelfgenoegzame eenzaamheid door den lichtenden aanblik der geliefde vrouw, zich geheel aan haar
overgeeft, in eerbiedig opzien als tot de godheid zijner ziel en de incarnatie
van zijn schoonheidsideaal, doch dan ook weder tot bezinning rijst en de
sterfelijkheid zijner wenschen en van de Madonna zijner vereering erkent.
Vrijwillig scheurt hij zich los en zoekt in zwervende afzondering zijn oude
vrijheid en helderheid te herwinnen. Doch gescheiden van haar, in wier
Gids, September 1916: Uit het leven van Jacques Perk. Brieven van hemzelf
1
aan Ch. M. van Deventer, door Dr. Ch. M.:van Deventer.
)
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wezen het zijne zich had opgelost, vervalt hij van weemoedige mijmering
in diepe melancholie, totdat hij ten laatste in twijfel en verlangen met zijne
liefde schijnt te zullen ondergaan 1); eigen kracht en de rijkdom der heerlijke
natuur om hem heen, hergeven hem langzamerhand echter zijn geestelijk
evenwicht en het geloof in zichzelven, terwijl zij hem tot zuiverder genot
van het schoone, dieper inzicht in het leven, en hooger opvatting van de
liefde leiden. Steeds is Mathilde's beeld hem bijgebleven, maar steeds ook
heeft het zich schooner en grooter gevormd, tot er geen aardsch verlangen
meer aan hechtte, maar het in waarheid de verpersoonlijking geworden is
van al het groote en schoone, dat zijn geest in dien tijd heeft genoten en
gedroomd. Hij leerde al worstelend, dat de schoonheid zich niet begeeren,
maar bewonderen laat, en het loon zijner worsteling in de godheid belichaamd, is de schoonheid zelf, nu zijn eigen schepping en de bezitting
zijner ziel, de poolster, die hem richten zal in leven en in kunst. De laatste
twee boeken zijn de vrucht van die rijpere ontwikkeling, zooals de beide
voorgaande de bedwelming, ontwaking en daarop volgende wankeling van
zijn hart in weinige lijnen teekenen. Nog op het derde boek heeft de strijd
zijn indruk nagelaten, en in de keuze der onderwerpen zoowel als in hunne
behandeling, voelen wij de laatste trekkingen eener smart, die in sluimer
valt, terwijl over het vierde dezelfde zachte, diepe kalmte ligt, als van den
zomeravond, waarin de eenzame scheper met zijne kudden mijmert. Deze
ebbe en vloed der stemmingen is het, wat eenheid en samenhang aan het
werk geeft, daar de epische band uit den aard der zaak niet al te streng is
vastgehouden, en dikwijls zelfs, in de losse aaneenschakeling der lyrische
beelden en bespiegelingen, geheel verdwijnt."
Wilden we den korten inhoud van de vier Boeken met inachtneming van de
voornaamste bizonderheden vermelden, dan zouden we het zoo kunnen doen :
In Boek I spreekt de verrukte minnaar, voor wien leven en natuur een
ongekende waarde hebben gekregen sinds hij Mathilde zag en haar vriendschap won. De liefde voor het meisje en voor de natuur vloeien ineen
(XXI. Ochtendbede). Met haar die Katholiek is, denzelfden God aanbidden,
kan hij niet; hij wil zijn zelfstandigheid bewaren (XX. BelOenis, XXVI.
0, Noodlot) en ze scheiden : „Tot dweper, tot een jonkvrouw maakt gij mijl"
Boek II met het motto : „Het Scheidingsuur van tranen en gefluister
Vlamt door de ziel, die scheidend minnen leert", bevat 27 sonnetten van
mijmeren, terugverlangen en herinneren. De dichter kan de geliefde niet
wegbannen uit zijn hart, en wanhoop overmeestert hem. De zeven z.g.n.
grot-sonnetten (XXXVI tot XLIII), beschrijving van een bezoek aan de
grot van Han, symbolizeeren dezen gemoedstoestand.
In Boek III wisselen fijngeteekende natuurbeelden of met bespiegelingen
1

) Tweede Boek, de Grotsonnetten.
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over leven en dood. Telkens wordt bier de gedachte uitgesproken, dat de
dood onverbiddelijk het leven vernietigt, dat we niet weten wat de dood
eigenlijk is en wat er van ons wordt. De dichter kan geen vrede vinden in
een algemeen aanvaard geloof dat hem niet tot leven is geworden; hij wil
zelfstandig de waarheid veroveren (LXXX. Het Lied des Storms) en in de
goddelijke verrukking van de poezie alle aardsche laagheid vergeten
(LXXXI.Hemelvaart); „De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed".
Boek IV is het boek van het diep genieten der schoonheid, die de dichter
overal om zich heen ontwaart, in de natuur (b.v. LXXXIII. De Stroomval)
of in het leven van de eenvoudige dorpelingen (LXXXVII. De Scheper);
maar ook treffen we bier sonnetten aan waaruit dezelfde drang naar persoonlijk denken spreekt als in Het Lied des Storms, n.l. in Wi/g en Popel en
in Idealen (LXXXVIII en LXXXIX). De geheele cyclus wordt met vier
sonnetten afgesloten waaronder het zeer kenmerkende Deine Theos (CVI)
zooals ook vier sonnetten ter inleiding voorafgaan. De Deine Theos, de ontzagwekkende godin, is de Schoonheid :
Schoonheid, o Gij Wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kOme Uw heerschappij:
Naast U aanbidde de aard geen andren god!
Men heeft wel eens gesproken van een strakken draad, een logische gedachtenreeks, die alle sonnetten zou verbinden. Die opvatting is afdoende
weerlegd 1). Wat de Mathilde eigenlijk is, heeft Perk zelf onder woorden
gebracht in de terzinen van het vierde sonnet, Erato
Een hooge liefde zal uw hart doordringen:
Gij zult beminnen, zalig zijn en scheiden,
Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen,
En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden,
En naar een vrouw gedachte en smachten leiden,
En mijmrend leven van herinneringen.
Dat de jonge Perk, met zijn filosofische neigingen, toch geen geharnast
wijsgeer is geworden, is een geluk voor onze letteren. Hij kende de trotsche
vervoering van den dichter, maar ook het verlangen en den weemoed. Hij
leerde begrijpen dat de teerste schoonheid slechts kan ontbloeien uit de
smart, wanneer de ziel ze met haar licht doorstraalt, evenals de tinten van
den regenboog eerst verschijnen wanneer de zon door de schreiende wolken
breekt. Zoo kon hij zijn Iris, welks rhythme zich aansluit bij Shelley's
The Cloud, eindigen met de bekentenis :
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt.
1 ) Door Dr. Aegidius Timmerman, N. Gids, Juli en Augustus 1915.
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GEB.

1859

Willem Johan Theodoor Kloos werd in 1859 geboren te Amsterdam. Als
klein kind reeds moederloos, en zeer gevoelig van aard leefde hij in zichzelf
teruggetrokken en gesloten voor een niet-begrijpende omgeving. Na het
eindexamen H.B.S. studeerde hij Latijn en Grieksch onder leiding van Dr.
Doorenbos, legde in 1879 zijn admissie-examen af voor de akademie en
deed in 1884 zijn candidaatsexamen in de klassieke letteren. Hij was toen
al een schrijver en dichter die de aandacht had getrokken door zijn bijdragen
onder pseudoniem in het Weekblad De Amsterdammer en in de Nederlandsche Spectator, o. a. door zijn moedige verdediging van Emants' episch
gedicht Lilith, tegen het gezag in van den Gids-redacteur Charles Boissevain
(1879). Een datum in de geschiedenis onzer letterkunde was zijn uitgave
van Perk's sonnettenkrans Mathilde (1882), niet alleen door het verschijnen
van die gedichten zelf, maar ook door de Inleiding, waarmee Kloos voor
het werk van zijn vriend belangstelling trachtte te wekken. De baanbrekende
beteekenis van deze Inleiding werd niet beseft, zoo minalsmenoorenhadvoor
Kloos' poezie, wat bleek, toen in 1880 de,Gids hetmooiedramatischefragment
Rhodopis weigerde, ondanks een aanbeveling van Dr. Doorenbos, zooals hetzelfde tijdschrift ook Perk's Iris had afgewezen. In 1884, na zijn examen,
woonde hij eenigen tijd in Brussel, waar hij werkte aan de epische fragmenten
van Okeanos. Daarna, weer in Amsterdam, verkeerdehijveelineengezelschap
van jonge letterkundigen : de club „Flanor". De ondervonden tegenwerking
deed onder deze jongeren het plan rijpen van een eigen tijdschrift, en zoo
stichtte Kloos in 1885 De Nieuwe Gids. Het doel was, aan het opkomende
geslacht gelegenheid te geven, zich zelf uit te spreken, en de letterkundige
kritiek op een peil te brengen, niet minder hoog dan toen Potgieter de Gids
bestuurde. In ernst en breede ontwikkeling hoopten Kloos en de zijnen niet
voor hun voorganger onder te doen; in richting echter weken ze van hem
af. Was Potgieter vooral bezield door maatschappelijke idealen, zij hadden
den hartstocht voor de Schoonheid. Kloos was onder hen de centrale figuur,
die het tijdschrift met scherp doorzicht en onwankelbare vastheid van smaak
heeft geleid. Zijn mede-redacteuren waren Van Eeden, Verwey, Van der
Goes en Paap I).
In 1894 verzamelde Kloos zijn literaire kronieken van De Nieuwe Gids
in VeertienJaar Literatuurgeschiedenis en in hetzelfde jaar verscheen zijn eerste
bundel Verzen. In lien tijd ontstond oneenigheid door verschil van inzicht,
de redactie viel uit elkaar, het tijdschrift ging achteruit en was gedurende
eenige jaren uitsluitend aan de letterkunde gewijd, tot het zich weer herstelde en in 1908 opnieuw een algemeen tijdschrift werd, dat behalve letter1) Over Julia en De Onbevoegdheid der Hollandsche literaire Kritiek, zie bierboven, bk. 206.
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kundige bijdragen ook weer artikelen plaatste over schilderkunst, muziek,
tooneel, politiek en wetenschap van allerlei aard. In 1909 werden De Nieuwe
Gids en het Tweemaandellksch Tidschrift van Lodewijk van Deyssel met
elkaar vereenigd. Met Kloos vormden toen Dr. H. J. Boeken, Lodewijk van
Deyssel, Mr. Frans Erens, Jac. van Looy, Frans Netscher en Dr. Aletrino
de redactie (De drie laatsten zijn thans overleden).
In 1900 was Kloos gehuwd met de dichteres en romanschrijfster Jeanne
Reyneke van Stuwe.
W e rk en: Na Verzen I, verschenen Nieuwe Verzen (1895), Verzen II (1902)
en Verzen III (1913). Een groot aantal gedichten (o. a. Dieper Levensinkfrk,
Mystisch Pantheisme, Levensherinnering aan Willem Witsen en de Binnengedachten)
zijn niet gebundeld.
Het kritisch proza van de literaire kronieken is verzameld in 18 deelen
Letterkundige Inzichten en Verge<ichten, waarran Veertien Jaar LiteratuurGeschiedenis de twee eerste deelen vormen.
Verder zijn er nog bloemlezingen met studies van Heine, Feith en Bilderdijk; Een Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid (over 18de eeuwsche dichters)
en verschillende vertalingen, o. a. De Imitatione Christi van Thomas a Ken,
pis, Antigone van Sophokles en Alkestis van Euripides.
Een grondleggend kritikus en een dichter van ongemeenebeteekenis zijn in
Kloos vereenigd. Zonder vooroefening, spontaan, brak plotseling de poezie
bij hem to voorschijn. Het was in 1879 toen hij, na de lectuur van den Duitschen dichter Von Platen, als in een droom zijn eerste verzen schreef. Het
waren Duitsche sonnetten, die geplaatst werden in het tijdschrift Astrea, o. a.
An das Sonnet (Verzen I, No. LXXXIV), met de beginregels :
Wenn ich mich still auf deinen Wellen wiege,
Die kehren wie die Blumen eines Kranzes
en No. LXXXV, waarin al zoo duidelijk de idealistisch gestemde kunstenaar

spreekt:
0 diirft'ich jeder Fessel frei mich heben
Und hoher hoher immer hOher schweben,
Hinweg aus Thranen and aus Staubgedanken,
Wo Schonheit, Freiheit unverwelklich bluhen,
Mich Flammen-ahnlich, in sehnsiichegem Gliihen
Am ew'gen Gotte selbst empor zu ranken 1
,

,

Kort daarop kwamen Nederlandsche sonnetten. En opeens stond daar
weer in onze literatuur een dichter die door het leven en de liefde zoo was
aangedaan dat hij aangrijpende en heerlijke verzen schreef. Voor het eerst
na eeuwen zong in ons land een gesublimeerde liefdeslyriek, die in diepe
menschelijkheid niet achter staat bij die van den meer realistischen Bredero,
in stemming met haar overeenkomt maar haar in klankschoonheid en
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overweldigende suggestiviteit overtreft. Men behoeft de eerste regels slechts
te noemen, en ieder herinnert zich de verrukkelijke sonnetten, die iets geheel nieuws waren in onze literatuur :
Ik denk altoos aan U als aan die droomen —
Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht —
Ik droomde van een kalmen, blauwen nacht —
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, —
Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht —
Ik wijd aan U dees verzen, zwaar geslagen
Van Passie, en Verdoemenis, en Trots, —
0, dat ik haten moet en niet vergeten! —
Moos' verzen waren natuur, tot edelen vorm bedwongen. Hier snikt een

weemoedig, onvervulbaar verlangen, hier neuriet de teedere droom van een
onbereikbaar geluk, bier zucht de klacht en bier schreit of huilt de felle
smart om wreed gemis, bier jubelt de verrukking van een gedroomde zalig-.
heid... of roept de diepe kreet van den hartstocht der zinnen, zooals in dat
geweldige sonnet LXVILT :
0, de begeerte naar genieten machtig
Dreunt door mijn trotsche lichaam als een hamer,
Kloppende-op uit Naar donker-kille kamer
Wellust, die sliep, op 't wekkings-uur aandachtig.
Maar, evenals bij Bredero, klinken er ook andere tonen. Uit vele verzen
spreekt de hooge beleedigde trots van den kunstenaar die zich zijn meesterschap bewust is (XVII) :
Ik heb U dit te zeggen, dat Uw naam,
ZOO dier, zal prijken tot het eind der dagen,
Niet door U-zelf, maar door dit Boek, welks faam
Zal groeien met den Tijd;
als 't verre dagen
Van eerie Zon...

Zij spreekt het sterkst uit de sonnetten X tot XIX, vroeger in de Nieuwe
Gids uitgegeven als Het Boek van Kind en God. Dit zelfgevoel van Kloos is
geen klein-menschelijke ijdelheid, maar niet anders dan een natuurlijk gevolg
van het contrast tusschen het bewustzijn van eigen genialiteit en maatschappelijke ontgoocheling : na een harde jeugd zonder de liefde van een
moeder, kwam miskenning en teleurstelling. De toenmaals toonaangevende
kritiek bespotte zijn beste verzen (Van Hall, de Gids-redacteur, parodiderde
zijn mooiste sonnetten, onder 't pseudoniem Fortunio), en geen aangebeden
vrouw mocht hem het gemis aan moederliefde vergoeden. Vandaar die trots,
die wereldverachting, en ook het doodsverlangen; zie b.v. XXXIII:
Mijn oogen branden
Met felle randen,
De klokken luien, luien mij uit.
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Mijn klamme handen
Betasten de wanden.
De klokken luien, luien mij uit.
Wit toch dat luien in gOds-naam beduidt...
0, om een slag,
Die op eens mij versloeg!
0, om een dag,
Dien ik niet meer verdroeg!
of Sonnet LXXVII, waar de godin der Liefde hem verschijnt als een wreedbrandende, onontkoombare Macht, welke hij smeekt, dat zij hem den koelen
dronk des doods mag reiken:
0, met dat marm'ren wimper-paar, waartusschen

Geen tranen ooit op ons ter-neder vielen,
0, roerloos eeuwig-fel gelaat, wij knielen
Met deizend hoofd, waarlangs uw vlammen gudsen.
Gij ziet ons stervens-ziek uw kluisters kussen,
Vorstin, die 't wee der weeke, wankle zielen
Door een meedoogend wentlen uwer wielen
Voor eeuwig kunt in droomloos sluimren sussen.
Welzalig, wien uw heilge handen mengen
Den koelen dronk des doods, en liefdrijk reikend
Den donkren kelk tot aan de lippen voeren, —
Zij voelen 't aanschijn door uw aem beroeren
Zoo zacht, die met een stillen lach bezwijkend
Den laatsten drup als stervens-groet U plengen.
Een doodsbedroefd, eenzaam mensch en een trotsch kunstenaar, dat is
de tegenstelling die telkens weer terugkeert.
Vooral een vers heeft sommigen aanstoot gegeven en wordt nog telkens
misduid, n.l. sonnet V: Ik ben een God in 't diepst van ti70 gedachten.
Oppervlakkige menschen beschouwen dit als een bewijs van laffe zelfverheerlijking. Niets is minder waar. Eenmaal heeft Kloos de moeite genomen,
een persoonlijken aanval tegen dit sonnet of te slaan, door den profaan
schijnenden regel te verklaren: „Ten eerste dan waren die woorden-van-mij
natuurlij k geenszins een pedant-verstandelijke zelf-constatatie, maar eenvoudig de emotioneele uiting van het oogenblik waarop ik hen zei : immers
zij vormen den eersten regel van een lyrisch gedicht. En even onzinnig als
het zou zijn, om iemand, die in hoogst moeilijke levensomstandigheden,
plotseling geroepen zou hebben : „Ik ben verloren !" 35 jaar later als gij hem
toevallig tegenkomt op straat en hij u, als de goede, oude vriend, die hij
van u is, vriendelijk-lachend toeknikt — bij den knoop van zijn jas te
pakken en ernstig te vragen : „Hoe kunt ge in 's hemelsnaam lachen, terwijl
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gij gezegd hebt, verloren te zijn?" even zonderling staat bier de heer v. d. B.
te oreeren, die mij, den zestigjarige, een karaktertrek wil toedichten, op
grond van een lyrische exclamatie van een menschengeslacht geleen. Kon
men dit niet, lachend, noemen de psychologische methode van een kleinen
knaap ?"
Rhodopis, Okeanos, Sappho. In zijn wezen lyrisch dichter heeft Kloos, ook,
waar hij zich in de vormen van epos en drama uitdrukte, niet anders gedaan
dan eigen gevoelens geobjectiveerd. Klassicus door zijn studie bewonderde
hij de edele harmonie, de statige schoonheid van de oud-Helleensche kunst.
Wat hem ergerde op de colleges was de dorre geest van de louter-verstandelijke tekstverklaring die aan het menschelijk-ontroerende in de Grieksche
gedichten geen aandacht schonk. Voor hem evenwel was de klassieke oudheid een levenselement. „Want zij houdt ons in haar overblijfselen het beeld
voor eener schoonere wereld dan de onze, eener ideale eenheid, wier herinnering telkens in ons wordt opgewekt door 't geen ons in ons eigen leven
omgeeft, en die door het contrast zelf tot een toets-steen kan verstrekken
om de waarde van onzen modernen tijd en zijne verschijnselen te beoordeelen. Zij is de hoogte, die als toevlucht dient, wanneer de scherpe werkelijkheid onze zielen heeft gewond, en van waar wij de thans bestaande toestanden en meeningen met ruimeren bilk leeren overzien." 2) Behalve van de
Grieken moet Kloos ook van den Engelschen dichter Keats hebben geleerd.
In 1878 was diens episch gedicht Hyperion door Mr. Willem Warnar van
Lennep vertaald en deze mooie vertaling kende de jonge Kloos. Eenige
malen heeft hij zijn romantisch levensgevoel in klassieke vormen gekleed.
Het eerst als negentienjarige, toen hij het dramatisch fragment Rhodopis
schreef (1878). Daarna in een ander dramatisch fragment, Sappho en in de
epische fragmenten Okeanos.
In Rhodopis, de Grieksche hetaere, die gewoon was „het aardsche te genieten met een goden-maat", zien we den strijd tusschen hoog en laag, tusschen geest en stof; zij is een „god-gelijke menschenziel, Die door 't zichzelf
geschapen leed gelouterd, Uit levens-moeheid zich ten hemel heft", en in
haar wanhoop den dood zoekt, maar, wanneer een bode haar bericht heeft,
dat haar minnaar Charaxes leeft, zich blindelings laat meesleepen door haar
hartstochtelijk verlangen. In den voornamen dialoog van dit verzen-drama
hooren we soms een weerklank van de groote Grieksche tragedies; in
andere deelen, b.v. den lyrischen beurtzang van het koor en het yolk
met de beschrijving van het bacchanaal, is de dichter overgegaan in rijmen
en rhythmen die met bun snelle zwiering herinneren aan Schiller's oden.
1) Letterk. Inr<ichten en Vergerichten XIII,

Bolsjewist.
2) Veertien J. Lit. Gesch. I. 44.

blz. 134, Een Hollandsch Katheder-
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Okeanos schreef Kloos in 1883 en '84. Al is zeker de lezing van Keats'
Hyperion niet zonder invloed geweest, dit episch fragment is toch een geheel
oorspronkelijke schepping, wat niet in dezelfde mate geldt voor Verwey's

Persephone, waarin vele regels vertalingen of navolgingen zijn van den
Engelschen dichter.
De drie zangen in vijf-voetige jamben vormen geen vastgesloten eenheid
en zijn nooit tot voltooiing gebracht. Maar ook zoo is de volmaakte plastiek
bewonderenswaardig. Zulke blanke verzen waren in Holland nog nooit geschreven. Behalve een paar brokstukken uit den strijd der Titanen (waarin
van Okeanos nauwelijks sprake is), behelst het gedicht, in de twee laatste
zangen, het verhaal van Ganymedes, den jongen, mooien knaap, die door
Zeus' adelaar naar den Olympus gevoerd, als schenker den Goden den beker
reikt. In Ganymedes, het menschenkind, dat in al zijn glorie weenend terugverlangt naar de vertrouwde lieve dingen van de aarde, raden we den dichter
zelf; op hem ook slaan de woorden die Zeus tot den schoonen knaap richt,
terwijl hij hem de hand legt op het blonde hoofd

O Schoonheid, Schoonheid, waar ik zelf van leef,
Gij, die geen God zijt maar der Goden Kroon,
Ook stervelingen gaaft ge een schijn om 't hoofd!
Zooals Ganymedes in zijn Olympischen hemel de aarde niet vergeten kan,
blijft de dichter in zijn Musische verrukking toch altijd nog met aardsche
verlangens vervuld.
Sappho, het tweede dramatische fragment, uit denzelfden tijd als Okeanos,
geschreven in een lenig bewegend rhythme van alexandrijnen, is voortgekomen uit de erkenning, dat hoog boven de vervoering van zinnelijken lust
uitgaat de hartstocht voor de goddelijke schoonheid. Als Phaon zich beroemd heeft op haar bezit, rijst Sappho overeind, stoot hem van zich,
Terwijl de storm verdelgend van haar lippen vloog:
en roept:
O blind geslacht der aardschen, dat het duister viert
En niet het kleppen van der goden wieken kent
Uit gang en gratie en der lippen goden-taal!
O schande en smaad I
Zoo zien we in al dit werk uit Kloos' eersten Nieuwe-Gids-tijd in een
dichtertaal van de hoogste orde den strijd afgebeeld tusschen ziel en zinnen
van een zeer hartstochtelijk en zeer edel denkend mensch.
In de jaren 1892—'94, de periode van groeiend meeningsverschil en fellen
strijd tusschen Kloos en Van Deyssel ter eene, Van Eeden en Van der Goes
ter andere zijde, nam de gevoeligheid van Kloos een buitensporig heftig
karakter aan en dichtte hij een reeks van vervloekingen in sonnetvorm.
Opmerkelijk zijn onder deze verzen een paar waarop to weinig is gelet ;
waarin een smartelijk gefolterd mensch, wien de zuiverheid der kunst boven
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alles ging en die in zijn ontembare trots voor niemand ter wereld wijken
wilde waar het gold, zijn beginselen van kunst en schoonheid to verdedigen,
in zijn eenzaamheid en behoefte aan steun smeekend de handen uitstrekt
naar God (CLXII):
Elk kloppen van mijn bloed is een gebed,
Wanneer 'k de handen samen-vouwend smeeke
Om een, Onkenbaar Wezen, een, een teeken
Van U, mijn God, mijn Eenge Heer, Die let
Op elke daad, gedachte of woord...

Kloos stond als alle Nieuwe-Gidsers buiten het Christendom, maar hij
is het tegenovergestelde van een materialist; de ideale trek, de zucht naar
het hoogere, is bij hem van den aanvang of sterk en onmiskenbaar. Zijn liefde
voor de schoonheid is in Naar wezen niets anders dan een vorm van religie,
een teeken van het zich-gebonden-weten aan God, of hoe men het Eeuwig
Bestaande, het Groote Onkenbare noemen wil.
Na den eersten bundel, Verzen I, en Nieuwe Verzen (1895) verscheenin 1902
Verren II en in 1913 Verzen III. De tweede bundel bevat 262, dederde346verzen, meest sonnetten. Gedachteloos napraten zonder een spoor van zelfstandig
onderzoek (een onuitroeibaar euvel bij literaire waardeering en zoogenaamde
kritiek) heeft de legende geschapen dat Kloos slechts vijf of zeven prachtige
gedichten zou hebben geschreven en daarmee uit. Dit praatjeiseendwaasheid.
Zoowel in het derde als in het tweede boek komen een groot aantal heerlijke
verzen voor, de zuiverste lyriek die men wenschen kan. Aileen is de toon
helderder, maar niet minder diep en waar dan in zijn eerste verzen. Als de
periode van de woedende „scheldsonnetten" voorbij is, wordt het rustiger
in den dichter. Hij krijgt het leven weer lief, wil zacht aanschouwen alles
wat er gebeurt, in vertrouwen op God, en zooveel mogelijk goed zijn voor
ieder. Omstreeks 1902 komt het geluk van de liefde, wanneer de jonge
schrijfster die hem tot levensgezellin zou worden, zijn wezen beheerschen
gaat. Dan klinkt het (Verzen II):
0 de wonderen der liefde zijn grandioos,
en:
Ware liefde is als een klaar, kalm licht om de daden
Die men daaglijks doet voor een ander dan zijn Ik,1
Liefde is als een helder licht, dat zich plots laat raden
Uit een zich gevend gebaar met een diepen blik.
Liefde is een macht, sterk als dood...

Hoe kin men beweren dat Kloos alleen in zijn allereersten tijd mooie
verzen heeft geschreven I Men leze in hetzelfde tweede boek de sonnetten met
de beginregels : „Wat spreken wij tot sterren, in de luchten"; „'t Is niet,
dat 'k u door rijke rhythmen roeren"; „Liedren als klinkende luiten beloofde
ik"; „De zon komt in de wereld, en de wolken"; „Muzield muziek 1 kat
Stroomingen en Gestalten. 31
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de fluiten schateren !" „Wanneer de aleerste ster, in eenzaam stralen". En
de zes sonnetten waarin hij de geliefde verheerlijkt door haar te laten meevoeren door den God der schoonheid; beginnend met sonnet CLXVIII :
De God der schoonheid had een droeve stonde
daar hij vergeefs omhoog naar schoonheid zocht
En het derde boek (Vervn III)? Geen dichter in de Nederlandsche taal
heeft met natuurlijk-voornamer gebaar, in zoo groote afwisseling van plechtige of gracieuze rhythmen, zoo rijke schatten van teederheid voor de aangebedene uitgestrooid als Willem Kloos. Behalve uit een lang leven van
toewijding kan men uit dit boek leeren wat hoofsche en trouwe liefde is.
Naast deze liefde-verzen bevat de derde bundel ook verscheidene andere, als
Paschen der Vreugd I—III, Kerstfeest I—IV, Onsterflijkheid I—II, God en
Geest I—V, Leven en OnsterflijkheidI—III, De wareGodI—V en nogeenige
waarin de dichter zijn verhouding tot God, den Christus en het levensmysterie heeft trachten te bepalen. Want Kloos, die eens sprak over dat
afschuwelijke Christendom, heeft een heele bibliotheek over de Christusfiguur niet alleen in zijn bezit, maar hij heeft ze ook bestudeerd. Daargelaten
dat hij in zijn eigen hart heeft gekeken en heeft nagedacht. Christus is voor
hem de man der smarten, de groote mensch die door zijn ideaal-zijn werd
bedrogen, omdat Hij de menschen te hoog had geschat. Als de dichter Hem
aanroept, verschijnt Hij en spreekt van de enkele volgers, die later talrijker
zullen worden, waarop Hij vervolgt :
Het eenge wat wij kunnen op dees aarde,
Wij, die hier dragen hoog der Goedheid vaan,
Is stil te zijn en zwijgend-sterk te staan,
Ons-zelf ontwikklend tot de hoogst-geaarden...
Alles gaat heen weer, maar het echte-in-waarde
Laat iets toch na, en zal dus langzaam-aan,
Door tientalle'-eeuwen heen, versterken gaan,
Hoe langs zoo meer, tot eindlijk alles schaarde
Zich als een trouwe kudde om Mij, den Geest,
Die 't goede wilde, al ben 'k een kind geweest.
Door vechtend dwingen komt het Goede verder
Geen duimbreed gronds : uitsluitend door geduld
En sterk-zacht willen wordt op 't laatst vervuld
Het Wijze, wat U zegt de Goede Herder.
Na 1913 zwijgt een tijdlang de dichter. Hij verdiept zich nu, meer nog
dan vroeger, in zijn lievelingsstudie, de wijsbegeerte. Zijn drang naar inzicht
deed hem nadenken over den oorsprong van de Poezie en tegelijk ook over
het wezen der dingen: hoe kunnen we stof en geest tot een Beginsel herleiden? Wat is de Eenheid die schuilt achter deze wereld van verschijnselen
buiten en binnen in ons ; en hoe verhoudt zich het tijdelijke tot het eeuwige,
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stof en geest tot de Wereldziel? Zulke godsdienstige en wijsgeerige vragen
hebben hem voortdurend beziggehouden, tot hij rust heeft gevonden in
een mystiek pantheisme : het Eeuwig-Zijnde en -Werkende, de Geest, het
Absolute (den naam God gebruikt hij liever niet) is het eenige wat als onvergankelijkheid bestaat. Nooit zal de Rede het kunnen ontsluieren en bevatten;
het is geheim en ondoorgrondelijk. Wat de Rede kan doen is niet meer dan
het wezen onderzoeken van de fenomenen in het Heelal, welke een emanatie,
een uitvloeisel zijn van het Eenig-Zijnde, dat zich in die vormen, dus ook
in de ware poezie, uitspreekt. Zoo schreef Kloos op hoogeren leeftijd, in
1922, gedichten als Dieper Levensinkfr'k en Mystisch Pantheisme. Het is werk
van grootsche allure, breed en forsch van wiekslag. In het eerste geeft
hij in twintig Spencer-strofen, (negen-regelige coupletten met het rijmschema a b a b b c b c c, waarvan de acht vijf-voetige jamben-verzen door
een negende met zes voeten worden afgesloten), een korte samenvatting
van zijn levensbeschouwing en zijn kijk op den historischen gang der
menschheid, terwijl hij in Mystisch Pantheilrme ons een bilk gunt in zijn
religieus-wijsgeerige opvattingen :
Oneindge Geest, die onbewust te droomen
Ligt stoorloos aan des wijden Inzijns zoomen,
Gij, mijn al-verste Binnenst, dat 'k niet ken,
Maar toch als Hoogst en eigenst Zeif erken,
Dat sluimrend als op wijde wolkensponde,
Zweeft... Hoor mij aan. Ik roep U... Doe mij konde!
Gij ziet mij bier op dees vreemde Aarde staan
Een vleezen beeld, die niets ben dan een waan,
Uit diepste van daarginds omhooggedreven,
Waar 'k eenmaal leefde en wederom mag leven,
Als 't zinloos schouwspel dezer aarde viel
Onder Uw's voelens kim, o, vreemde Ziel...

In 1923 stierf zijn beste vriend, de schilder Willem Witsen, met wien hij
in de eerste Nieuwe-Gids-jaren, en in 1888 in Londen had samengewoond.
Deze gebeurtenis trof hem diep en hij schreef een 28-tal sonnetten. Oude
herinneringen leefden op, en de gedachte aan dood, ziel en eeuwigheid hielden hem meer dan ooit bezig. Sinds 1924 kwamen de wijsgeerige Binnengedachten, sonnetten, welke onafgebroken bleven vloeien en thans tot een
vijfhonderdtal zijn aangewassen. De kwellingen van een vreugdelooze jeugd,
en ook verdere levenservaringen : miskenning in de jaren omstreeks 1880
en besef van te geringe waardeering in lateren tijd, hebben op den vriendelijken, zachten, maar tevens fel-hartstochtelijken Kloos een onuitwischbaren
) N. Gids, Nov. en Dec. 1922.
En dan volgt in hartstochtelijke, verheven taal de gedeeltelijke ontsluiering van
het mysterie door de stem van de Onbewustheid.
1
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indruk gemaakt, hem pessimistisch gestemd ten opzichte van het aardsche
bestaan en den bilk meer en meer doen richten op het Eeuwig-Zijnde.
Een van de herinneringen aan zijn Londensche reis met Willem Witsen
is het volgende sonnet (Witsen spreekt):
Want deze wereld, Willem, is een droeve.
Jij weet dat niet, jij bent een der onrijpen,
Die slechts de schoonheid zien, en niet begrijpen,
Dat wij, te alkant, omringd zijn door de boeven,
Die misbruik maken van de Besten. Stroeven
Als ik, ontgaan hun lagen: maar jou nijpen
Zij straks de keel toe, daar jij naar hun pijpen
Niet dansen wilt, maar doet wat recht is. Zoeven
Ging door de zaal het ver orkest. Hij zweeg,
Terwijl ik stil-verrast zijn kop betuurde,
Die naar de wolkjes van zijn pijprook gluurde.
'k Begreep zijn woorden niet : mijn hoofd bleef leeg,
Maar later, later, liggend doodstil in ellende,
Voelde ik, hoe hij, mijn wijze Vriend, het leven kende.
De Binnengedachten zijn sonnetten van zes jamben. Het tiende van de reeks

is wat volgt:
0, als de Doodsnacht, schijnbaar-gruwbre, nadert en wij loken
Voor 't laatste de verglazende oogen, wijl ons lichaam, stil,
Gelijk een broos wit wassen beeld gestrekt ligt, stijf en kil
Voor de enkle Lieven, die weemoediglijk vooruit gedoken
Nog even kij ken, zachtjes-droevig voelend, — is dan 66k gebroken
Plots en voorgoed de wildlijk-kalme, als-eeuwge Levens-wil,
Waarom, als om een onbeweegbre, diep-verborgen spil,
Ons binnenst Wezen wiegde, ontstuimig-teer? Ach 't stile koken
Dat elk echt kunstnaar voelt, zijn gansche leven lang... 0, brand
In-heilig voor wat hoog en schoon en wair is, zijt ge een vage
Doodslamp slechts, dansend op dit vuns moeras van 't menschen zijn?
Hoe meer ik stijg naar 's levens steilsten top, hoe ruimren rand
Mijn oogen rond mij speuren, en als wind zoo snel ontjagen
Voel 'k nu dit lied me, in stille peinzing, zonder hoop noch pijn.
Deze Binnengedachten worden niet heel welwillend beoordeeld. Het is te

begrijpen. Voor dezen zullen ze te egocentrisch zijn, genen voelen niets voor
het gewoonlijk metafysische onderwerp, en anderen weer missen hier de
gladde gaafheid, de melodieuze taalmuziek die zij nu eenmaal van poezie
verwachten, en ze merken niet dat de echtheid, de eerlijkheid dezer kunst
boven allen twijfel verheven is. De Binnengedachten zijn echt, even echt als
de mysterieuze oerkrachten van de natuur. Er is bier een krachtige, breed
stuwende beweging, zooals in de golven aan het strand der zee, wanneer in
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onzichtbare verten, wijd achter de kim, een zware wind is opgestoken. Alle
te samen geven die verzen den indruk van eentonigheid. Maar, zooals de
duizenden golvenreeksen van de zee nooit geheel dezelfde zijn, zoo is er
ook altijd-door in deze sonnetten afwisseling van bewoording.
Als kriticus is Kloos de eerste die het volledigst de nieuwe beginselen
heeft uitgesproken. Hij deed dit sinds zijn twintigste jaar, aanvankelijk in
het Weekblad De Nieuwe Amsterdammer en in De Nederlandsche Spectator, onder pseudoniem; vervolgens, sinds 1885, in een reeks van „kronieken", welke hij schreef voor de N. Gids. In 1894 verzamelde hij de verschenen opstellen in den bundel Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis. Dit boek
is een der voornaamste kenbronnen van de nieuwe beweging en tevens een
monument en model van aesthetische kritiek. Zonder weifeling, met het
onweersprekelijk gezag van een meester in het vak en in een glanzend,
dichterlijk-bezield proza van klassieke helderheid en harmonie, wend bier
wanbegrip bestreden, inzicht bijgebracht en het werk van allerlei toenmaals
erkende dichters besproken en dikwijls gevonnist. Er bestaan een aantal
stellingen die tezamen het dichterlijk credo van De Nieuwe Gids vertegenwoordigen en verspreid liggen in de verschillende kronieken. Ze vormen
een logische eenheid en kunnen alle herleid worden tot eerie hoofdgedachte,
welke hierop neer komt, „dat kunst in beginsel iets psychisch-gevoelds en
geziens, niet iets verstandelijk-beredeneerds heeft te wezen, en dat dus de
beeldspraak en zegging, van iedren dichter en schrijver, iets uit zijn eigen
wezen stammends, individueels, en geenszins de uiterlijke aangeleerde
fraaiigheid van een rhetorische mode behoort te zijn"
In de bespreking van Gorter's verzen heeft hij dit eens veel krasser uitgedrukt : „Kunst moet zijn de aller-individueelste expressie van de allerindividueelste emotie", een uitspraak die dikwijls verkeerd is uitgelegd als
een vrijbrief voor excentriciteit. Men verloor uit het oog, dat Kloos dit verkondigde, toen hij, in een tijd van suffe sleur, een poging wilde wagen, om
de lezers voor de stemmingsverzen van Herman Gorter wat meer ontvankelijk te maken, en dat de bewuste regel eigenlijk niets anders zeggen wilde
dan dat de kunstenaar alleen moet luisteren naar de stem van zijn diepste
Binnenst.
Omstreeks '80 waren deze opvattingen nieuw. Volstrekt nieuw waren ze
niet: Kloos had ze aangetroffen bij Wordsworth en Leigh Hunt, terwijl ook
Van Alphen reeds van een dergelijk gezond inzicht had blijk gegeven.
Zoo heeft Kloos dan voor goed de twee hoofdkenmerken vastgesteld,
waardoor goede zich van slechte verzen onderscheiden:
1)

Gedenkboek van De Nieuwe Gids, 1910.
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1° De noodzakelijkheid der beeldspraak.
2° De juistheid der klankexpressie.
Hierover waren alle jongeren het eens, en hiermee is, naast hun groote
gevoeligheid voor indrukken, een van hun meest sprekende kenmerken aangewezen, n.l. hun afschuw van rhetoriek 1).
In zijn artikel over Poi de Mont bespreekt Kloos niet het visueele maar
akoestische element der poezie. Hij mist bij dezen Vlaamschen dichter de
ware klank-schoonheid, daar hij slechts „oude melodieen" weet na te
deunen. Evenals de beeldspraak moeten ook rhythmus en klank persoonlijk
zijn. ,,De opeenvolging der klanken in hunne eigenaardige, individueele
combinatie vormt, tezamen met de plaatsing der accenten, den rhythmus
van het vers. Daar iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het gevoel, bij fijn georganiseerde naturen, hare eigene rimpeling heeft, zal dus
ook iedere goede versregel zijn eigenen, slechts voor hem passenden rhythmus doen hooren. Wie het zuiverst zijn gevoel, door den alleen bij dat gevoel behoorenden rhythmus weet weer te geven, is de beste dichter; wie
het vatbaarst is voor de aller subtielste klankverschillen in een vers, en zich
die vatbaarheid bewust wordt, is de beste kriticus..." Deze opvatting hangt
samen met het inzicht, dat in de kunst vorm en inhoud een onscheidbare
eenheid zijn. Zoo zegt Kloos elders, dat in een goed vers elk woord onverbiddelijk op zijn plaats staat en alleen tot schade van den indruk door een
ander kan worden vervangen.
Bij eene stelling, die al weer samenhangt met de vorige, moet nog even
worden stil gestaan, vooral ook omdat zij nog telkens verkeerd wordt opgevat. Het is die van „de kunst om de kunst", of „Fart pour l'art". Niet het
wit maar het hOe is voor Kloos als hij kritiseert, beslissend. Het onderwerp
dat de dichter behandelt krijgt alleen beteekenis voor den kunstkriticus door
den vorm waarin het verschijnt. Een grootsch onderwerp, een zedelijkschoone gedachte, een treffend wijsgeerig denkbeeld kan, in woorden uitgedrukt, als kunst geheel waardeloos zijn en daardoor ons onverschillig laten
gelijk de meest alledaagsche mededeeling ; een nietig, onaanzienlijk onderwerp echter kan tot iets zeer bizonders en onvergetelijks worden door de
conceptie van een dichter, die het omhult en koestert met het warm
uit-stralende licht van zijn geniale en diepe menschelijkheid en er zoo
iets geheel nieuws van maakt.
Voor Kloos is „de kunst om de kunst" dus heel iets anders dan „Part
pour l'art" was voor de Fransche Parnassiens. „Wij hebben," zegt hij, „niet
het minste bezwaar, wij koesteren geen enkel vooroordeel tegen welk onderwerp ter wereld ook in de dichtkunst, indien dat onderwerp maar goede
poezie is kunnen worden, doordat de behandelaar een diep voelend dichter
1)

Zie voor blz. 206.
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was, maar wel hebben wij 't gehad, en zullen 't blijven hebben tegen schijnpoezie, zoowel politieke als andere, die komt uit een onvruchtbaalkoudbedenkend hoofd, dat de uiterlijke vormen der Dichtkunst misbruiken durft,
uit onnoozele eerzucht, om nuchtere banaliteiten of strijdprogramma's te
schikken in klank- en beweginglooze, in ziel- en hartlooze maat-en-rijm.
Shelley deed het eerste, Gorter in veel van zijn socialistische verzen het
laatste 1)."
Een ander citaat : „De l'art pour l'art-artiesten"... waren zeer verdienstelijke, maar ijskoude kunstvaardigen, wier eenige streven daarin bestaan
heeft, om het uiterlijke haarfijn-precies aesthetisch weer te geven, zonder
eenige emotie of menschelijkheid. Terwijl ons bedoelen juist was, en het pis
nog dat der besten onder ons, die getrouw zijn gebleven aan de ware beginselen van '80, om precies uit te drukken, in de rhythmische en beeldende
muziek der woorden, niet de koele, oppervlakkige uiterlijkheid der dingen,
maar de waarachtige innerlijkheid van ons menschelijk gevoel. Dit echter
strijdt met de theorie der ware Part-pour-Part-menschen, de Fransche Parnassiens, Theophile Gautier, de Banville etc. ; him kunst en die der tachtigers
staan op hemels-breedte van elkaar 2)."
Kloos beschouwde het dus als zijn roeping, op te komen voor de soevereine rechten van de bezielde, de ware kunst. Nooit dacht hij erover, haar
te beperken tot een cultus van den vorm, zooals Gautier en zijn volgelingen. Reeds als jongmensch heeft hij, wat buitenlandsche wijsgeeren reeds
vroeger hadden gedaan, de Poezie gehuldigd als een zelfstandige levensmacht, maar hij deed het met den gloed der jeugd in proza van dithyrambische verrukking, toen hij aandacht vroeg voor de miskende poezie van
zijn vriend Jacques Perk.

DR. FREDERIK VAN EEDEN, G.. 1860
Geboren te Haarlem 3 April 1860; zoon van den bekenden natuurkenner
en onderzoeker F. W. van Eeden; volgt de lessen aan het Gymnasium te
Haarlem; student in de medicijnen aan de Amsterdamsche Hoogeschool;
praeses van het Amsterdamsche studentencorps; promoveert in 1886 op een
dissertatie over tuberculose; arts te Bussum; geen roeping v.00r de taak van
dorpsgeneesheer; belangstelling in psychische vraagstukken; kennismaking
met Dr. van Renterghem; stichten in 1887 samen een kliniek voor behandeling van zieken door hypnotische suggestie; uit dien tijd de studie's De psychische Geneeswfrte en Ons dubbel ik ; in 1895 eindigt de samenwerking met
Dr. v. Renterghem; in 1885 medeoprichter van de Nieuwe Gids ; sociale
en communistische proefnemingen met de kolonie Walden (1897); maat1) Nieuwe Gids, September, 1906: De beer F. v. d. Goes over literatuur.
2) Letterk. Inzichten en Vergezichten,

III, blz. 195—'96.
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schappij Gemeenschappelijk Grondbezit ; spoorwegstaking in 1903; oprichting van de cooperatie „De Eendracht" ; verschillende reizen naar Engeland,
Amerika en elders, in verband met zijn denkbeelden; in 1922 overgang tot
het katholicisme.
Dat niet alle tachtigers zijn blijven staan bij de ideal .' van den eersten
tijd van hun optreden, blijkt duidelijk en scherp in de ontwikkeling
van Frederik van Eeden. Toen hij in 1885 mede-oprichter werd van De
Nieuwe Gids en als redacteur met moos samenwerkte, leefde ook in
hem de schoonheidsvereering, de afkeer van het banale en de weerzin
tegen de rhetoriek. Als Perk en Kloos was hij een bewonderaar van Shelley,
wiens „lichtende, jonge gestalte" hij stelt tegenover lien „donkeren, zuidelijken man, (Zola), die alleen de blikken der naturalisten tot zich trok 1).
De Windekind-figuur in Kleine Johannes I is geteekend, toen de schrijver nog
stond onder den invloed van Shelley's poezie. Een aanbidder der Schoonheid-om-haar-zelve is hij echter nooit geweest; daarvoor was hij te wijsgeerig en te sociaal-voelend, wat reeds blijkt uit een paar zijner eerste werken, de comedies Don Torribio en Het Poortje, beide gedragen door maatschappelijke tendenzen. Den hartstocht voor de schoonheid heeft hij nooit
gekend, hoewel ook hem de kunst het hoogste was. „Ik geloofde voor
35 jaren in kunst als de bloem van 's menschen wereldlijk bestaan, nutteloos
in groven zin, maar schoon, en dus van allerhoogste nuttigheid. Kunst
echter moet zijn gebed en adoratie, niet „passie", zooals Van Deyssel zei.
Passie is drift, Kunst is schepping en beginnende vrede en zaligheid. Hooger
vreugde dan het scheppen van iets groots en het biddend adoreeren van den
oergeest heb ik nooit gekend." Deze getuigenis uit zijn zestigste levensjaar 2) is teekenend voor Van Eedens opvattingen en dat hij zoo reeds dacht
in 1885, blijkt uit De Kleine Johannes I, dat toen is geschreven 3). Voor de
kennis van den schrijver is dit werk van de grootste waarde, want het is een
dichterlijke autobiografie. Welke diepzinnige beteekenis men ook in de symboliek van het sprookje wil zoeken 4), nooit verlieze men uit het oog, dat
Johannes enkel en alleen Van Eeden zelf is en Johannes' ontwikkeling den
groei van zijn eigen ziel symboliseert. De kennismaking met Windekind is
zijn ontwakend dichterschap, Wistik zijn eigen drang naar weten en begrijpen, Pluizer zijn zoeken en vorschen in den tijd van zijn medische stutoen hij worstelde met de materialistische wereldbeschouwing. Het
1) Zie het opstel over Van Deyssel's E'en Liefde. N. Gids 1888. Opgenomen in
Studien, Zie: Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
2) Een bevek bi Multatuli. De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland,
21 Febr. 1920.
3) In 1887 als boek verschenen.
4) Van Eeden zelf steekt in de figuur van Jhr. Van Lieverlee tot Endegeest den
draak met verschillende uitleggingen van zijn boek. K1. Joh. II (III).
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hoofdmotief van het boek, het verlangen naar Het Groote Licht, is zijn
eigen zoeken naar God I). Windekind, de schoonheid-minnende dichterziel, die Johannes het mooie en teere van bloemen en vogels leert liefhebben
en hem de majesteit der natuur aanbiddend doet bewonderen, spreekt hem
wel van Het Groote Licht, den goeden vader van alles, maar kennen doet
hij Hem niet; Pluizer, de materialist — later blijkt hij een dienaar van
Koning Waan, den duivel — loochent Hem; maar din komt de Christus
tot Johannes — door het Licht zelf gezonden — en deze leert hem, dat men
om God te vinden, niet de menschen verachten moet, doch hun leed mede
lijden. De omgang met Windekind had Johannes geluk en vreugde geschonken, maar niet de hoogste voldoening; immers zijn eisch, de menschen
te vergeten, omdat ze grof en leelijk zijn, is egoistisch en tegelijk onmogelijk,
daar Johannes zelf mensch is. Daarom wendt hij het oog van Windekinds
wenkende gestalte af en gaat hij „den zwaren weg naar de groote, duistere
stad, waar de menschheid was en haar weedom". Zóci is het met Van Eeden
zelf ook gegaan en dit heeft hem gebracht tot zijn latere sociale en communistische proefnemingen in Walden (1897) en tot de oprichting van de
coOperatie De Eendracht na de groote spoorwegstaking in 1903.
In het begin van De Kleine Johannes II is Johannes nog een kind, dat aan
een handje loopt en in de zielsontwikkeling is het niet anders. Al is de
jongelingstijd met zijn studie, zijn twijfel en zijn streven voorbij, de geest
is nog kind. Maar nu is Marcus tot hem gekomen, geteekend als een reincarnatie van den Christus, evenals Jezus levend en leerend onder den laagsten stand. Wat hij zegt, zijn de bijbelwoorden van de Evangelien of de
regelrechte consequentie ervan, die in een samenleving welke de leer van
Christus op allerlei wijze loochent en bespot, niet gehoord wil worden.
Door de wereld wordt Marcus clan ook gehoond en verguisd en ten slotte
vermoord. De stervende Marcus, in het gasthuis liggende naast een vervuilden dronkaard, doet denken aan den gekruisigden Christus, die tot den
moordenaar woorden van liefde en vergeving sprak. Marcus' lessen bezinken in Johannes' ziel, doch zich geheel aan hem geven en worden als hij,
dat kin hij niet; telkens dwaalt hij dan ook van hem af, als andere machten
in het leven hem lokken. De Kleine Johannes II en II zijn een vervolg van
de autobiografie, waarom ze ook zooveel later verschenen zijn. Wat eerst
als vervolg bedoeld was, Johannes Viator, is symbolisch en bespiegelend, 't
1 Zie De Blide Wereld, biz. 65 : „Er was een tijd dat ik, hoewel het materialisme
lang ontgroeid, den naam van God niet durfde gebruiken. Ik had het misselijk
wangebruik van Bien naam bespot en hem een vlam genoemd, waarin zich de
vleugels schroeit wat er 's nachts rondvliegt, omdat hij lijkt op de nooit-geziene,
onbewust begeerde zon. Maar toen moest ik zelf een anderen naam bedenken en
sprak van Het Groote Licht."
)
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is verbeeldings- en gevoelswerk van vaak treffende mystieke schoonheid 1);
de vervolgen van De Kleine Johannes zijn doorleefd. In de plaats van Windekind is Marjon gekomen, als het ware Johannes' muze, die hem inspireert
en de melodieen bij zijn liederen zingt. Zij is een kind uit het yolk, gevoelt
niets voor de „Hooge Kunst" van de verzen zooals Jhr. Van Lieverlee
maakt, maar weet wel de melodieen te vinden voor liedjes met zachte stemmingen van liefde, weemoed en verlangen. Wel teekenend is de Marjonfiguur voor Van Eedens opvattingen omtrent de poezie en voor zijne van
de ideeen van '80 afwijkende inzichten. In zijn bekend artikel over „Woordkunst", dat ongeveer van denzelfden tijd is, wijst hij niet ten onrechte op
een nieuwe rhetoriek, ontstaan door navolging van Kloos en andere Nieuwe
Gidsers. De Kleine Johannes I eindigt, waar de eerste schemering van een
levensovertuiging doorbreekt; de vervolgen teekenen den strijd, het zoeken
en het vinden van een richting, die Johannes zal blijven volgen. De stemmingen zijn geheel anders dan in het vaak teer poetische eerste deel; aan
een sprookje doen verschillende gedeelten, vooral die, waar de politieke of
sociale tendenzen te duidelijk spreken, of waar de werkelijkheid soms zeer
realistisch geteekend is, niet denken, wat aan de eenheid van het boek afbreuk doet, maar voor de kennis van den schrijver is het werk in zijn geheel
van groote beteekenis.
Tusschen het verschijnen van Kleine Johannes I (1885) en II (III) (1906)
heeft Van Eeden veel geschreven. Voor de kennis van den dichter zijn het
meest van belang : Ellen, een lied van de smart (1891), De Broeders, tragedie van
bet recht ('94), Lioba, drama van trouw ('96) en verschillende gedichten, gebundeld in 1901 onder den titel Van de passielooze lelie 2).
Eerst de Gedichten. In zijn studie over „Een Liefde" ('88) had Van Eeden
stelling genomen tegenover het naturalisme en een ander ideaal beleden, dan
de bewonderende volgers van Flaubert, Zola, e. a. „Er zijn menschen geweest voor wie de droom van een nacht schooner was dan het licht van
duizend dagen, — die in zich zelven een rijk hadden, heerlijker in het gouden
licht hunner eigen ziel dan het hemelsche Jeruzalem in Gods glorie. — Die
sterker waren dan het leven, die niet toelieten binnen de diamanten muren
van hun rijk dan wat hun welgevallig was en tot hen kwam met deemoedig
gebaar, — en die met sterke, rustige onverschilligheid uitzagen op het
tieren en woelen der menigte die zij afwezen van hunne poorten." Tot dezulken behoort ook Van Eeden zelf. In dezelfde studie vindt men ook het
mooie beeld van de waterlelie, dat hij toepast op de ontledende en experimenteerende naturalisten. Later heeft hij aan dit beeld een andere en diepere
1) Er komen verschillende motieven in voor, die ook in Kl. Joh. II en III te
vinden zijn, o. a. Marjon en Marjons zuster, de verlokkende wellust.
2) Waarin opgenomen de Enkele Verzen van 1898.
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beteekenis gegeven. De lelie, groeiend in den zwarten grond, is 's menschen
ziel, zijn diepste Zelf. Zij ontrijst echter aan de modder, waarin zij wortelt
en de witte bloem, peinzend rustend op het watervlak, heeft „het Gouden
Licht gevonden". Met dit beeld, waarin we het Johannes-motief herkennen,
het zoeken van de ziel van den mysticus naar God, het Groote Licht, opent
Van de Passielooze Lelie. Na den hartstocht, den twijfel, het leed en den strijd
komt ten slotte de Vrede. „Eine Lilie bliihet fiber Berg and Thal, an alien
Enden der Erde. Wer da suchet der findet". Dit woord van den mysticus
Jacob Bohme, als motto door Van Eeden aangehaald verklaart den titel.
De gedichten doen ons den ontwikkelingsgang van den dichter volgen.
Drie perioden omvat de bundel Intrede, In Lij dens vuur en Uitkomst. In de
eerste periode overheerschen stemmingen als ook in Kleine Johannes I to
vinden zijn (De Lente, Avond in de Stad, Schemering, Na zonsondergang
aan Zee) ; ook uitingen van hartstocht en wereldverachting (De Noordewind)
en een aanbiddende vereering van de Schoonheid en de Liefde (Aan de
Liefste). De tweede groep : In Lij dens vuur geeft uiting aan sociale gevoelens
(Onze Tijd), aan de vrees voor den dood en de raadselen des levens (Twaalf
sonnetten) 2), maar vooral aan het zoeken van de ziel naar God. In den Wijkrans van Drievoudzangen spreekt het besef van eigen zonde en verworpenheid, dat iederen mysticus eigen is (II, blz. 62) ; de wereld is vol leed en slechtheid (IV, 64) ; de dichter zoekt God in alles, weet hem in alles, maar vindt hem
niet (VII, 67) ; hij wil lijden, als dit tot God voert (XVII, 77) ; de Liefde
geeft uitkomst (XIX, 79). Dit stemt overeen met het slot van Kl. Joh. I,
want de Liefde, door God tot de menschen gezonden, is de Christus. Nu
kan de dichter zich weer keeren tot de aarde en de menschen, geniet hij de
schoonheid opnieuw en wordt het leven hem een lust. (Aarde I, IV, VIII,
X); Jezus wordt hem een vriend en broeder, maar over de verdorven maatschappij spreekt hij een waarschuwend vonnis uit (Nemesis, De onterfden).
De derde periode Uitkomst, opent met een motto van Meister Eckhart. De
innerlijke vrede is gekomen, de lelie heeft zich passieloos ontplooid in 't
gouden licht, het Godsbesef is in de ziel ontbloeid. Mooi zijn : Het Zeegeruisch, Heileeuwerik, De Planeet, maar vooral van beteekenis voor de kennis
van den dichter is het lied in Hebreeuwschen dichtvorm, dat denzelfden
titel draagt als de geheele bundel en opgedragen is aan de schimmen van
Beethoven en Bach.
In deze gedichten toont Van Eeden zich mysticus als Hadewych, Dante,
Tauler, Ruusbroec, Eckhart, &lime, Goethe (in Faust II), Novalis, Vondel
(in zijn ouderdom) en Jan Luyken. In den droom en in het visioen openbaart
zich de Waarheid; dan schijnt het licht, dat bij dag weer verduistert 3); wat
1) Van de Passielooze Lelie pag. 133. Uitgave 1901.
.) De telkens aangesproken „zuster" is het diepste Zelf, de ziel.
3) Men leze in dit verband de Studies : De psybische geneeswfrke en On .r dubbel ik.
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de dichter zegt, zijn niet zijn eigen woorden; Gods stem spreekt in hem :
Wantrouw mijn hart, wantrouw de klanken niet,
Waaraan ik Gods stem kenne in mijnen nacht;
't lijden voert tot het Licht en daarom is het hem lief;
Met uw zwaarst morzelende s!agen sla my!
Dit vraag ik, God ! en 'k weet wat ik begeer,
want het brengt het besef van de noodzaak der loutering, die ons de Liefde
doet kennen.
Mystiek is ook Ellen, een lied van de smart, opgedragen „Tho that rare and
exquisite human soul, whose serene harmony of beauty and sorrow inspired
these verses". Het thema is hetzelfde als in De Kleine Johannes het streven
mar het groote Licht, de ziel die God zoekt. In de „Introductie" voelt de
dichter zich als „de eenzame, in zijn koningstrots hoog staande boven 't
geringe, laagdenkend yolk der wereldlingen". Hieruit spreekt het individualistische van de tachtigers en van iederen echten dichter, maar tevens is
het een beeld, want z66 is de Ziel in haar aardsche woning. Zij heeft belangstelling in de wereldsche dingen van alle dag; zij is „als een prinsje dat met
straatkinderen speelt", doch voelt zich nochtans een met God, lien zij echter
niet kent. De „Wondere die leeft in alle aardsche leven", die „groot is in
geheimenis", verbergt zich, zoodat zijn schepselen, hoewel Zijn leven in
zich hebbende, Hem vergeefs zoeken Duister is de aardsche weg en zoo
de innerlijke vlam niet schijnt, zoo niet „al zijn denken opgaat in een lichten
gloed, zal de mensch zijn ziel in zich voelen als een lijk, evenals een moeder
die manger gaat van een dood kind" 2). Eerst wanneer men de Liefde leert
kennen (mystiek beeld : Christus : de minnaar, de geliefde; de mensch-ziel:
zijn bruid) wordt het hart weer ontvankelijk voor de schoonheid; voor alien
tijd is het leven als „een groot, groen bosch" zonder vogelzang, windgerucht en beekgefluister; droef, zwijgend, dood. Als de Liefde nederdaalt,
een witte duff in een aureool van blauw en goud, ontwaakt het doode ten
leven, ziet men weer de schoonheid en de pracht der aardsche dingen 3).
Maar die de smart niet heeft gekend, ontvangt de Liefde niet; „de Smart,
de Goddelijke Smart" moet de oogen verhelderen. In Ellen is wellicht invloed van Shelley to bespeuren, maar het is niettemin kenmerkend voor zijn
schepper. Aardsche liefde en leed mogen aan het werk ten grondslag liggen,
't is geworden tot een mystieke hymne aan de Al-liefde.
Op Ellen volgde in 1894 De Broeders, tragedie van bet Recht, bij den tweeden
druk herdoopt in De Broederveete. Mystiek ook dit werk, oorspronkelijk opZie Ellen, Rei, blz. 12, 13. 2e druk 1892.
) Ellen, Stem, biz. 14, 15.
2) Ellen, 2e druk blz. 28. Vergelijk Jan Luyken: „Ick sach de schoonheyt en
de soetheyt aller dingen". Uit :Jesus en de Ziel, Nieuwe Bundel III (Zeven Eeuwen I).
2
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gedragen „aan Karel Alberdingk Thijm in erkentelijkheid voor veel vriendschap en begrijpen".
Met bonten schijn en ongelijke stemmen
Zal ik doen gaan, fantastisch, voor den geest
een zonderling bewegend beeldenspel.
Merkt rustig op en laat uw zielen blank
Waar ik wil schrijven, stil van eigen stem,
effen als spieglend water, zoolang duurt
de wondre stoet, want in aandachtigheid
alleen ontbloeit hun diep're harmonie.

Zoo spreekt de dichter in een woord vooraf en terecht, want wel eischt
deze tragedie rustige aandacht. De hoofdgedachte is weer dezelfde als in
De passieloom lelie en Ellen, n.l. het Johannes-motief.
De zeven zusters, die der menschen ziel
verbeelde' en haar veelvoudige structuur,
die komen eerst.

Het zijn Atman (adem Gods), het Woord, de Gedachte, Leefkracht, Schim
en Lichaam. De eerste drie zijn 't meest goddelijk, de tweede trits „van
sterflijke natuur, aan stof verknocht". Als de vierde, tusschen de drietallen
staande, dus aan beide gelijk verwant, noemt de dichter Psyche. In den
vroegen morgen, als „Lucifer, die in het dagen sterft, zijn tintelend geglim" dat echter ondanks zijn felheid den zonneglans niet kan evenaren —
„zoo hevig fonk'len laat", verwachten zij met blijden, vromen zang, waarin
de beelden doen denken aan de Oostersche poezie van de Veda's, het rijzen
van het Licht, de Zon. Psyche echter, bekoord door Lucifers gefonkel,
dwaalt of in „ter dood leidende valleien" en droef is haar tocht, voor zij
het licht teruggevonden heeft. Na de als inleiding dienende eerste acte zijn
wij in den hemel getuigen van bet geding tusschen God en Satan over het
hoogste Recht. Satan, Gods zoon Lucifer, de „glorie zijns huizes voor zijn
droeven val", acht zich Gods gelijke en noemt zich diens broeder, wip. hij,
de duisternis, eeuwig is als God : het licht. Wel is dit waar, doch in zijn trots
beseft hij niet, dat het duister niet anders is dan des Lichts negatie, en dus
door het Licht geschapen; het bestaat slechts voor hen, die het licht niet
kennen. Om zijn recht op de ziel der menschen to bewijzen, laat hij „diep
onder op de donkere aard' het volgend droef tooneel spelen". De alleenheerscher Peter, gebieder in een fantastisch Rusland, heeft zijn broeder Iwan,
een dweper, verhannen naar Siberie. Bij een triumphanten intocht in Moskou
smeekt Peters vrouw Eudoxia hem, of Iwan terug mag keeren. Een zweepslag is zijn antwoord. De reeds teruggekomen Iwan, onder de menigte
staande, slingert zijn broeder den scheldnaam „Duivel!" in het gelaat. Als
de pest in Moskou heerscht, verpleegt Eudoxia als liefdezuster de besmetten.
Zij ontmoet Iwan, die de ziekte beschouwt als een bezoeking Gods, als een
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straf voor het yolk, dat Peters goddeloosheid duldt en hem vereert. Hij
smeekt Eudoxia haar man te verlaten, maar zij weigert, want — hoewel Iwan
liefhebbend — houdt zij van haar heer om zijn schoone kracht en zijn
grootsche werken. Peter, in gezelschap van zijn minnares Ekaterina, ontmoet haar aan een pestgraf; zij waarschuwt hem voor een samenzwering,
door zijn maitresse op touw gezet. Donkere mannen grijpen hem en werpen
hem geboeid tusschen de cadavers, maar als zij weg zijn, wordt hij gered
door zijn vrouw. Hij verdenkt Iwan van den aanslag en acht Eudoxia medeplichtig, wijl zij van het plan wist; zij wordt gekerkerd en gepijnigd om haar
tot bekentenis te dwingen van Iwans verraad. In haar cel verneemt zij de
stemmen van Satan en van Jezus ; de eerste doet haar twijfelen •n Gods
liefde en recht, de laatste maant haar tot sterkte en volharding in haar geloof.
Iwan, in 't gewaad van den kerkerwachter, komt tot haar en juist nu zij
vrede meent gevonden te hebben, begint haar strijd weer. Hij spoort haar
aan met hem te vluchten, maar zij, „rede die voor zelfzucht pleit" verdacht
houdende, weigert. Trouw wil zij blijven „'t rudiment van trouw weerhoudt [haar]. In [haar] deugdbegrip is 't een sluitsteen. Met dien viel zoo
volkomen 't gebouw ineen, dat [zij] toch van dit puin geen nieuw structuur
[haars] levens maken kon". Iwan dreigt Peter te zullen dooden, zoo hij haar
weer pijnigt. Deze komt en als hij haar geheim haar wil ontpersen, weet zij
in haar angst geen andere uitkomst clan zelfmoord. Smeekend om Gods
ontferming, wijl Hij haar zwakheid kent; bevend voor zijn recht, maar
hopend op genade, daar zij gestreden heeft tot haar kracht bezweek, opent
zij zich de polsen, wetend dat zij doodelijke zonde doet. Iwan verschijnt en
werpt zich op zijn broeder; zij worstelen, maar Peter blijkt de sterkste. Iwan
wordt aan een paal genageld om in foltering het leven te eindigen ; in zijn
laatste oogenblikken komt Peter hem nog bespotten; Strelitzen echter
naderen, werpen zich op den tyran en beide broeders sterven.
Nog voor het einde deter met meesterschap en vaak met schrijnende
realiteit geteekende tafereelen, n.l. na den dood van Eudoxia, spreekt Satan:
Broeder Jahwe I
Dat Peter, groot in moord en overspel,
overdaad, eerzucht, wreedheid, blasphemie,
wordt mijn rijk tot sieraad, wie zal 't betwijflen?
En zoo ook Iwan mij toevalt, die knecht
van God wou zijn eer meester zijner driften,
beramend broedermoord, wie zal het wraken?...
Maar toon mij of 'k ten onrecht' reclameer
de vrome Eudoxia, de martlares,
die droeg ter wille der gerechtigheid
smaad en vervolging, weldoend wie haar haatten...
die vast op uw genade-woord vertrouwend
in uw naam stierf, toen haar de kracht begaf.
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De engelen, vertrouwend op des Vaders goedertierenheid, hopen en verwachten genade, maar God noemt het aanschouwde een „slim spinsel van
des demons list" en acht „het zinlijk pijngenot der zieke ziel die lijdt om
aardsche liefde voor een mensch" niet te vergelij ken met „de hooge smartenvreugd der martelaren, wier zijn in mijn Zijn ganschelijk versmolt". Op
Satans opmerking : „Zijn dan goede werken niets ? En dan de blik getrouw
naar U gericht?" is het antwoord :
Der goede werken heilskracht ligt
alleen in staat der ziel van wie ze pleegt.
Elk wereldsch werk is ijdel en een schijn;
Mij lief slechts, als 't is uiting en symbool
van God-geneigden toestand des bedrijvers.
Deze nu was Mij niet geneigd, maar brak
haar aardsche huis, — door Mij haar toevertrouwd,
voor Mij slechts te verlaten — om een mensch.
Waar wil is, wordt ook daad gegenereerd,
en waar van Mij afkeer'ge daad bestond,
was ook geen wil, geen blik mar Mij gericht.

Het hoogste Recht geeft daarom Eudoxia's ziel in de macht van Satan,
immers wijl bij haar geen volkomen onderwerping bestond, was zij nog niet
een met God en dus verdoemd, want „buiten God is hel!" Maar nu rijst de
Zoon op, die is de Liefde Gods, en zegt, den Vader te zullen verlaten. Zwakheid en verblinding doen den mensch dwalen en als naar 's Vaders woord
slechts „'t eeuwig vuur den waan versmilt", wil hij met hen in Hel zijn, met
hen lijcien, hun liefde en deemoed leeren, de blinden ziende maken en hen
sterken door zijn kracht. Christus met de engelen gaat heen van God, de
hemel is ledig en de Almacht omhult zich in 't heiligst heiligdom met nevelen
van mysterie. — In het duivelsrijk, huiveringwekkend geteekend als een
tempel, waarin echter alles heiligschennis, spot en Godslastering is, vertrouwt Eudoxia nog op de reddende macht van Jezus ; de felste pijn, de
gloed van het vuur is haar lief; haar zang zegt het :
Feller, demonen!
Vermoordt met schimp en honen,
met grimmen smaad en honen, der ziel eigen wil,
tot zij door dood genezen, opstaat in refiner wezen
verlangeloos en stil.

In de verte klinkt dan een rei van engelen:
Verheugt u, zielshart, dat ontkracht in Satans oven zonk,
maar na den brand als diamant zuiver in d'assche blonk.
Hebt glen blijdschap die bezwijkt, want van volkomen duur
is in uw hart Gods eigen hart en harder dan het vuur.

Dit juist is het, wat Satan en alle door Waan verblinden niet kunnen be-
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seffen : eerst de loutering der smart maakt de ziel rein, maar de liefde moet
daarbij steunen en helpen.
Jezus' stem wordt vernomen na het engelenlied : „Doe op — in naam
mijns Vadersl" Het duivelsrijk wordt vernietigd, en twee wondre stemmen
spreken :
Vox Filii.
Deze brak voor .5(5 zwakken toch den weg
door wanden van den dood
Vox Matris
Quia respexit
Humilitatem ancillae suae 1).

In de laatste acte vinden we Psyche terug, die den weg tot het Licht heeft
weergevonden en aan den oever der eindelooze zee de Zon in glorie ziet
opgaan.
Wij hebben dit werk eenigszins uitvoerig beschouwd, omdat het naar
onze meening om de grootsche conceptie, de kracht der uitbeelding en de
schoonheid van taal, als kunstwerk het beste is wat Van Eeden heeft geschapen. Lioba, drama van Trouw is vergeleken met De Broeders een teruggang
to achten. Schoon de handeling geheel anders is, wordt het beheerscht door
dezelfde gedachte; verschillende motieven herinneren onmiddellijk aan
overeenkomstige in de Peter-Iwan-Eudoxia-tragedie ; het Godsoordeel dat
het „schuldig" uitspreekt, wiji Lioba in hoogeren zin de trouw gebroken
heeft, doet denken aan Eudoxia's vonnis ; Lioba's zang : „Ik heb op aarde
wonderlijk gewankeld her en der", de rei en het lied der engelen stemmen
overeen met het slot van de Tragedie van het Recht, kortom, we zien dat
de geest die De Broeders heeft geschapen in den schrijver nog werkte. Maar,
hoezeer het tragisch conflict goed is gegeven, de handeling vermoeit door
uitweidingen die de aandacht afleiden en b.v. voor een opvoering, bekortingen noodzakelijk maken. Trouwens een speelstuk is De Broeders ook niet.
Uit denzelfden tijd als De Broeders en Lioba dagteekent het eerste deel van
Het Lied van Schfr'n en Vezen (1895), dat spoedig door den dichter is vervolgd,
bij gedeelten gepubliceerd en voltooid in 1910. Het is een wijsgeerig gedicht,
geschreven in statige vijfvoetige terzinen, rustig betoogend, en vaak treffend
door mooie beelden. Bij het lezen denkt men onwillekeurig aan Jan Luykens
gedichtje uit Het Leerzaam Huisraad :
De schilderij is maar een schijn,
Van dingen die in 't wezen zijn...
Zoo is de gantse zichtbaarheid
Van 't welbehagen dezer tijd,
De wereld met haar doen en weelden,
Als schaduwen en doode beelden...
1

) Omdat hij rekening heeft gehouden met de zwakheid van zijn dienaresse.
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En d'arme ziel, uit d'Eeuwigheid,
Kan met het wezen dezer tijd
Haar eeuwgen honger niet verzaaden:
Dies moet men 't schilderij versmaaden
Opdat men na het Wezen vat:
Zoo komt men tot de rechte schat

Voor de kennis van Van Eedens denkbeelden is het gedicht van groote
waarde, vooral het slot van het tweede deel, waar de dichter zijn opvatting
van de Christusgestalte heeft geformuleerd : de God der aarde, de Schepper
en Genius van ons geslacht, welks lijden Hij deelt, de Heiland die zich in
kracht en kunde maatloos boven ons alien verheft, de Middelaar tusschen
den mensch en het Opperwezen, de Wegbereider tot Hem die het Einddoel
is, lien we niet kunnen kennen, maar Bien we beseffen als de Oerkracht,
welke zonnen en ionen, het eindeloos groote en eindeloos kleine, drijft, en
die zich als Gerechtigheid in onze ziel openbaart.
Van belang voor Van Eedens theologisch-filosofische gedachten en verband houdende met de besproken werken, zijn verder De Nachtbruid, Sirius
en Siderius en de Heks van Haarlem, het drama van den twijfel. Van zijn
overige geschriften noemen wij nog den psychologischen roman Van de
koele meren des Doods, verschillende tooneelstukken met maatschappelijke
strekking, onder welke In kenterend Gag het best is geslaagd, schoon de
uitbeelding der karakters, als in al zijn drama's, niet onbedenkelijk is — de
bespiegelende lyricus kan beter zich zelf uitbeelden dan anderen, hoewel hij
als dramaticus verdiensten heeft — benevens een reeks van Studies, tot
welke ook De Blfrede Wereld te rekenen is, verschillende Reden bevattende
over Mensch en Maatschappij.
Van het veelzijdig en veelomvattend oeuvre van Fred. van Eeden zou
nog veel te zeggen zijn. Hij, de lyricus, de essayist, de dramaticus, de sociale
hervormer, heeft veel levenswijsheid en levensinzicht in zijn werken gelegd
en — wat van meer waarde is — omgezet in vaak ontroerende schoonheid.
Weinig Nederlandsche auteurs kunnen wijzen op een levenswerk, dat wat omyang, schoonheid en diepte betreft, dat van Fred. van Eeden ook maar eenigszins nabij komt. Dat dit in breede kringen wordt erkend en gewaardeerd, is
gebleken door de uitgave van het Liber amicorum bij gelegenheid van des
dichters 70sten verjaardag, waarin onder een groot aantal mannen en vrouwen van beteekenis uit het binnen- en buitenland ook talrijke jongeren van
hun eerbied en dankbaarheid voor den grijzen meester hebben getuigd.

ALBERT VERWEY,

GEB.

1864

Albert Verwey, geboren te Amsterdam in 1865 en leafing van de H.B.S.
waar hij de leiding genoot van Dr. Doorenbos, leidde evenals Kloos en Van
Deyssel een ambteloos leven, tot hij, na een promotie tot doctor honoris
Stroomingen en Gestalten. 32
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causa in de Nederlandsche Letteren, in 1924 benoemd werd tot hoogleeraar
te Leiden. Na zijn huwelijk in 1890 met eene der dochters van professor
Van Vloten (waardoor hij in het bezit kwam van een rijke bibliotheek),
vestigde hij zich te Noordwijk aan Zee. In 1885 had hij deelgenomen aan de
oprichting van De Nieuwe Gids, trad in 1889 uit de redactie en stichtte in
1905 een eigen tijdschrift, De Beweging, dat in 1919 ophield te bestaan. Thans
is hij medewerker aan het tweemaandelijksch tijdschrift Leiding onder redactie van Van Eyck, Gerretson en Geyl.
Zijn poezie uit de Nieuwe-Gids-periode bundelde hij in Ver<amelde Gedichten (1889). Deze verzen met vele andere vermeerderd verschenen in 1912
in drie deelen Verramelde Gedichten. Hierop volgden nog eenige andere als :
Het ricbtbaar Geheim (1915), Het Zwaardjaar (1916), De Figuren van de
Sarkofaag (1929).
Zijn cultuur-historische en letterkundige opstellen zijn gebundeld in 10
deelen Proza. Verder schreef hij o. a. : Toen de Gids werd opgericht (1886), Stille
Toernooien (1901), Luide Toernooien (1903), Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche
Dichtkunst, Het Leven van Potgieter (1903); gaf verschillende bloemlezingen
van Nederlandsche dichters met aesthetische, letterkundige commentaar en
een studie Vondels vers.
Minder gepassioneerd dan Kloos en Van Deyssel, maar bezield met een
groote liefde voor de literatuur, begaafd met een groote werkkracht, heeft
Verwey het zijne gedaan om door poEzie en kritiek de nieuwe beginselen
te doen zegevieren en onze letterkunde op een hooger peil te brengen.
In weerwil van zijn geringe wetenschappelijke opleiding — hij deed alleen
het eindexamen van de H.B. S. — heeft hij, nog heel Jong, zich autodidaktisch
een eerbiedwaardige mate van kennis verworven, groot genoeg om hem met
overtuiging op te doen treden, maar te weinig volledig om zich, althans in den
eersten Nieuwe-Gids-tijd, altijd te kunnen vrijwaren voor wetenschappelijke
blunders. Ziin didaktischen aard deed hij al aanstonds kennen door een
studie over het sonnet, den bij de Nieuwe-Gidsers geliefden dichtvorm, in
de N. Gids van 1885 ; hij bewerkte met Kloos Julia en de daarmee samenhangende brochure De Onbevoegdheid der Hollandsche literaire Kritiek (1886);
schreef in de N. Gids een historisch-letterkundige studie, Toen de Gids werd
opgericht (1886), later aangevuld, en in 1897 als bock uitgegeven. De NieuweGids-beweging wordt bier terecht beschreven als een voortzetting en voltooling van de theorieen van Van Alphen en Bellamy, die honderd jaar
vroeger al ijverden voor een natuurlijke taal en een oorspronkelijke beeldspraak. Minder joist en onrechtvaardig evenwel is het, dat Verwey bier aan
Bilderdijk den naam van dichter geheel ontzegt en in hem nets anders ziet
dan de belichaming van de rhetoriek. Deze beschouwing was een gevolg
eensdeels van jeugdigen ijver, die niet „sine ira et studio" vermocht te oordeelen, anderdeels van een gebrek aan grondige historisch-letterkundige
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ontwikkeling. Bilderdijks poezie immers beteekent een grooten vooruitgang
als men ze vergelijkt met het gerijm der Dichtgenootschappen. Toch blijft
het een belangrijke studie, ook omdat men er Verwey ziet in een paar van
zijn meest typeerende eigenschappen. In de eerste plaats zijn historische
belangstelling en zin voor vaderlandsche traditie, ten tweede zijn neiging
om na de zinnelijke vernieuwing van de poezie als gevolg van een heviger
gewaarwordingsleven, waardoor de Tachtigers zich onderscheidden van het
vorige geslacht, voortaan aan zijn verskunst ook een nieuwen geestelijken
inhoud te geven, door haar te maken tot den spiegel van natuur en menschenleven ; een bewust zich afwenden dus van het egocentrische van sommige andere Tachtigers waardoor tusschen poezie en maatschappij een scheiding was gekomen. Deze eigen opvatting was oorzaak dat Verwey drie jaar
na de stichting van de Nieuwe Gids reeds de redactie verliet om zich voorloopig bezig te houden met literair-historische studien. Hij gaf bloemlezingen uit van oude Nederlandsche dichters (o. a. van Maerlant, Vondel en
Hooft) en schreef een belangrijke biografie : Het Leven ran Potgieter.
Verwey's liefde voor dezen stoeren Hollander, den dichter-denker, wiens
ideaal was, niet slechts de kunst maar onze gansche kultuur te verheffen, is
zeer begrijpelijk, daar hij hetzelfde beoogde. In den beginne meegesleept
door de schoone hartstochtelijkheid van Kloos, en volger-tegen-wil-en-dank
van diens buiten-maatschappelijk individualisme (Kloos noemde Verwey
heel teekenend een Calvinist door de schoonheidskoorts bezocht), heeft hij
weldra deze houding laten varen en zich laten besturen door zijn eigen bezonnen, Hollandschen aard. In 1905 had hij De Beweging gesticht. flier kon
hij zich naar hartelust uitspreken. Zijn doel werd : kunst en leven weer tot
elkaar te brengen, de subjectieve woordkunst te vervangen door een kunst
van de gemeenschap, de wereld en de natuur te maken tot beeld van het
eigen geestelijk innerlijk. Telkens hooren we Verwey en zijn vrienden
spreken over de idee, waaronder hij niet de gewone gedachte verstaat, want
die is abstract, dus onpoetisch, maar de doorzielde gedachte, welke zich kristalliseert in den dichter tot een beeld : „Poezie is niets anders dan ons gevoel
in het leven, zooals dat is, ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid" 2).
Die voorliefde voor de „idee" maakte hem afkeerig van het naturalisme,
dat dan ook angstvallig uit zijn. tijdschrift De Beweging werd geweerd. Al
zal niemand de beteekenis van ideeen willen ontkennen, toch kan men zich
moeilijk losmaken van het vermoeden, dat deze opvatting niets anders is
dan een voor hem noodzakelijk kwaad en een gevolg van meer verstandelijken dan spontaan-dichterlijken aanleg. Het gevaarlijke is dat Verwey,
tegen zijn bedoeling in, door zijn nadrukkelijk vooropzetten van de Idee,
1) B.v. Maurits Uyldert.
2) Verwey, Mains tot de Nieuwe Ned. Dichtkunst.
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den waan kan wekken, dat een dichter heeft te beginnen met een vooropgezet denkbeeld, een opzettelijk beraamd plan om in zijn verzen iets van
wijsheid te leggen, terwijl juist het denkbeeld en de -wijsheid bij echte dichters niet opzettelijk zijn aangebracht, maar, dikwijls tot eigen verrassing,
met het vers onafscheidelijk verbonden, geboren worden. Wat Verwey zelf
natuurlijk ook zeer goed weet
Zijn beschouwingen en kritieken vindt men, behalve in zijn eerste boeken
Stille Toernooien en Luide Toernooien, in tien kloeke deelen Prora. In deze opstellen toont Verwey zich een literair kriticus van veel omvattende kennis,
een scherpzinnig en fijn aanvoelend beoordeelaar, die vooral prijs stelt op
volledigheid van onderwijzende en detailleerende uiteenzetting 2). In deze
paedagogische zij de van zijn talent ligt waarschijnlijk mede de verklaring van
zijn grooten invloed op sommige jongeren. Men vindt er, in de bespreking
van een reeks van dichters en prozaisten, allerlei uitstekends, maar ook eenzijdigs, als gevolg van zelfoverschatting. Zoo bijvoorbeeld de meening dat
hij met zijn beginselen iets geheel nieuws zou hebben gebracht, waardoor
hij de wegbereider zou zijn van een betere toekomst. „De Mensch die tusschen Natuur en Kunst staat, is anders geworden. Hij werd van lijdzaam
werkdadig, van weergevend voortbrengend, van zin- en zenuworganisme
denkende en verbeeldende geest. Dit feit beteekent een prachtige verbetering, een vernieuwing en aanwinst en een vergezicht van mogelijkheden,
niet enkel voor onze kunst, maar voor ons heele levee." Hij denkt hierbij
aan de „kunstenaars van de Idee", die niet werden vastgehouden door de
toevallige bijkomstigheden van de werkelijkheid, maar het algemeen geldende wezen van de werkelijkheid verbeeldden. Het is wel duidelijk dat dit
eigenlijk nets nieuws is, daar alle echte kimstenaars in proza en poezie, de
goede naturalisten niet uitgesloten, hetzelfde doen en juist daaraan den
eerenaam van kunstenaars ontleenen.
Trouwens, de beste dichters die uit De Beweging zijn voortgekomen of in
dat tijdschrift hun verzen plaatsten, hebben zich om de idee maar weinig
bekommerd.
De verzen uit zijn eerste periode heeft Verwey samengebracht in den
bundel Veramelde Gedichten van 1889. Hier vinden we de twee voortreffelijke epische gedichten Persephone (1883) en Demeter (1886). Al speurt men
hierin den invloed van Willem Kloos' Okeanos (dat eerst later gedrukt werd)
en al blijken vele beelden en wendingen haast letterlijk overgenomen uit
.Hyperion van Keats, toch waren beide om het nieuwe thema, hun welluidendheid en plastische schoonheden een groote aanwinst voor onze letteren. Een
weergalm van Shelley hooren we in het lyrisch gedicht Rouw om bet Jaar,
1) Zie blz. 502.
Zie b.v. Proza II: De richting van de hedendaagsche poezie.
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dat veel te uitbundig geprezen is .) mooie verzen bevat de afdeeling Van
de Liefde die Vriendschap beet, 44 sonnetten, waaronder uitmunt het achtste:
0 Man van Smarte met de Doornenkroon. Belangrijk, ook voor de kennis van
Verwey's persoonlijkheid, is Cor Cordium; het bevat mooie passages maar
hindert soms door al te plompe navolging van Shelley 2).
De dichter legt er de eerlijke bekentenis af, dat hij zijn diepsten aard (cor
cordium, des harten kern 3) ontrouw was geweest en zich in allerlei schijngestalten had vermomd. Hij zegt het ook in een van de sonnetten uit Van
de Liefde die Vriendschap heel
Een koud vermoeden rilt mij door het brein;
Ik zie mij zelf en weet thans wie ik ben:
Ik ben Erinnring van veel boeken en
Een Macht.waarmee 'k mij zelf en al mijn zijn,
Gedachte en daad, gelijk maak aan den schijn,
Dien 'k daarin schoonst vond : — onbewust gewen
Ik me aan dat al-artiest zijn; — soms zelfs ken
'k Mijn schijn, die groot is, niet van eigen
:

Voortaan zou hij zuiver, zonder aanstellerij zijn eigenlijke Zelf verbeelden.
Dit is het begin van den ommekeer die in 1890 een voldongen felt is
geworden. Verwey tracht sindsdien de ziel van het leven te doorgronden,
hij wordt de verkondiger van de „idee". Zij is het wezen van de dingen,
het eeuwig-bestendige in dit zichtbaar Heelal, dat Plato zich dacht in de
bovenaardsche verblijven der Goden, maar de dichter door zijn verbeelding
kan benaderen op aarde : in zichzelve en in de verschijnselen rondom hem.
Zoo wordt de wereld voor hem symbool van het goddelijke.
Deze religieuze verdieping zien we heel duidelijk in den belangrijken
bundel Het Zichtbaar Geheim van 1915. De gedachte, door Frederik van
Eeden in 1885 uitgesproken aan het slot van De Kleine Johannes „Ik ben
bij u geweest, en gij hebt mij niet gezien, ik heb uwe ziel bewogen en gij
hebt mij niet gekend", is nu ook voor Verwey werkelijkheid geworden.
Gods aanwezigheid erkent hij in zichzelf en in alles wat hem omringt :
Ik laat niet meer van u. Ik hoor uw stem
In 't waaien van de wind en in 't geruisch
Van stroomend water, in geblaart en mensch.
Gij zijt in mij.
(De Voetwassching)
1) Zie het slot van deze bespreking. Prof. Prinssen b.v. noemt het onder de
verzen die zich onderscheiden door „een hooge teere schoonheid".
2) Alastor en Ode to the Westwind.
Deze opvatting van Cor Cordium is natuurlijk onjuist. Het beteekent „der
harten hart, het edelste der harten, en is het opschrift van Shelley's grafzerk op
de Protestantsche begraafplaats van Rome.
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Dit goddelijke is het zichtbaar geheim, waaraan het boek zijn naam ontleent. Het schoonst misschien wordt hiervan gesproken in het groote gedicht Nieuwjaarsmorgen, dat bestaat uit 40 Spencer-strofen. Het is zooals vele
gedichten van Verwey een lyrische zelfbespiegeling. Nu krijgt het leven voor
hem een dieperen glans, een hoogere waarde. Enkele strofen schrijven we
over :
III
0 zoete rust, die nochtans drijft en dringt,
En juist omdat ze volheid is wil spruiten,
De vreemdste landen zoekt gij niet van buiten,
In u beweegt die wereld waar ge om dwingt.
De schoonste wondren bloeien niet daarginder:
Zij gloren waar in 't hart uw vogel zingt.
Gij, voor de straling om u daaglijks blinder,
Bij diepe bron waar 't koele water springt,
Wordt, nieuw-verraste gast, steeds meer verblijde Vinder.

De goddelijke geest en niet een literaire mode is thans de Muze die hem
bezielt:
XXVII
Zij is 't die allen dichters eer zij 't weten
Hun heel gedicht inwendig heeft gebouwd.
Hun arbeid schijnt een passen en een meten:
Zij weten dat zich feilloos openvouwt
Wat klaar was voor hun woorden 't werk begonnen.
Als dronken staan zij als een langvergeten
Droom rijst vertrouwlijk wat zij nooit verzonnen,
Dan weer blijkt deel dat ze als mislukt versmeten
Voortzetting van het laatre en wordt mee ingesponnen.

Ook nu vindt hij in zijn hart de natuur en de schoonheid van zijn land,
maar anders dan vroeger:
XXX
Nu zie ik niets dat sterft : uw blijvend beeld
Ligt, waar de zonnen en de wolken slapen,
Van eeuwigheid tot eeuwigheid geschapen,
In de eeuwge geest, door zon en wolk omspeeld.
Ik blijf u zien schoon alle vormen sterven.
Geen ondergang die wolken heller geelt,
Geen opgang meer die straalt met rozen verven,
Maar eeuwge Duur die schijnbaar zich verdeelt
En die zijn volte elk mensch elk oogenblik doet erven.

In Het Zichtbaar Geheim treft men nog andere mooie verzen aan, b.v.
Begeerte, De Uitredding, Zangtoon, In Nevel, (opgedragen aan den blinden dichter W. L. Penning), Aan het graf van Napoleon.
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In den laatst verschenen bundel: De Figuren van de Sarkofaag (1929), klinkt
hetzelfde thema van de vergeestelijkte liefde, b.v. in:
DE WERELD
Bloemen en wolken, voile pleinen,
Het groen van de aarde en licht van oogen
Hebben mij altijd diep bewogen
En nooit zal ik hun roem verkleinen.
Maar 't ruimtloos rijk dat zij omheinen,
Mijn droomrijk, hield mij opgetogen:
Daar volgde ik, daar werd niets tot logen.
Daar zag ik stof tot vorm verreinen...

De goede verzen van Verwey grijpen niet aan door hartstocht of fantazie,
zelden hoort men daarin het verrukkelijk-spontane natuurgeluid dat door
de kunst wordt veredeld tot volmaakten zang. Een hooge vervoering zullen
zij niet geven, groote verbeeldingen moet men er niet in zoeken, maar er
is kunstige boetseering van gedachten 1) ; er is de pittigheid van teekening
en het rake realisme waarin onze zeventiende-eeuwsche schilders en schrijvers uitmuntten, en, behalve deze plastische deugden, soms de innigheid en
gemoedswarmte welke ons uit de binnenhuizen van Vermeer en Pieter de
Hoogh tegenstralen 2). Hierdoor, en ook door hun geluid doen zulke verzen wel denken aan de kunst van Potgieter en Willem Levinus Penning.
Jammer dat hiernaast zoo veel staat dat heelemaal geen poezie is of slechts
geschonden poezie mag heeten. Heelemaal geen poezie, wanneer de natuur
eenvoudig slaafs wordt gecopieerd, b.v. in Aarde, of banale praat in rijmvorm verschijnt. Heelemaal geen poezie, als oorverscheurende, knarsende
regels, zonder ziel en zonder zang, kunstmatig tot strofen worden samengebracht. Geschonden poezie, als een overigens goed vers wordt bedorven
door gedeelten met valsche, ongevoelde beelden of nuchtere beweringen.We
zeiden bier boven dat Rouw om het Jaar to hoog is geprezen. De zacht elegische toon en het welluidend spel van rijm en rhythme hebben hun bekoring
niet gemist. Maar als men Shelley's Dirge for the Year en Autumn : A Dirge
kent en bewondert, ziet men dat Verwey's gedicht van beide een navolging
is, die veel weg heeft van een verknoeiing. Shelley is de dichter van de stoute
personificaties. Hij is de visioenair die schreef wat hij voelde en zag; men
kan zich voorstellen wat zijn verbeelding ons voortoovert. Bij Verwey
wordt het een melodieuze vaagheid waar geen werkelijkheid achter zit. In
1) B.v. de gedichten Friedrich Nieksche en Tot een Slaaf van Eroos in Net Levensfees!, Verzam. Ged.
2) B.v. B9 het Haardvuur, Verzam. Ged. III.
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Autumn, dat inzet met een paar teekenende regels die de herfststemming

voelbaar maken, roept de dichter de maanden van November tot Mei op om
te verschijnen in hun „saddest array" en het koude, doode jaar te geleiden
naar haar graf; in Dirge for the Year zijn het de Uren die klagen om hun
doode moeder, grijze Januari staat bij haar groeve als doodgraver, Februari
draagt de baar, Maart huilt, uitzinnig van smart, April weent en de Uren
hebben de mooiste bloemen van Mei bewaard om die op het graf te leggen.
Bij Verwey volgen al de maanden in den stoet, dus ook Juni, Juli, enz.
„Blijde maanden van 't doode jaar, Vollegt zachter achter de baar" en die
maanden zijn „blijde" en dragen „armen vol van blijde bloemen". Het
karakteristieke van Shelley is bier tot onwaarheid geworden. De poezie is
bier afgedaald tot een leeg spel met mooi klinkende woorden. Wil men vender nog een staaltje ten bewijze hoe leelijk en wanluidend een vers van Verwey kan zijn, dan leze men Kosmos uit den bundel Aarde:
't Leven, ai mij, al 't zijnde, dat is al het
Verwordende; 't schijndoode; al wat — dat 't meeste —
Bloeit en 't niet weet; 't bewegelijke beest en
Maatlijke mensch, die maakt naar maat en tal het
Sprakige en stomme, of 't lippe- of hande-val, het
Beeld dat op de aard staat blinken van zijn geest en
Eeuwig graag zoo : — 't heelal, 't Heel, nooit vol weeste,
't Al nimmer zijnd, daar 't wordt. enz. enz.

Een zorgvuldige kritische keus uit alle gedichten, waarbij het koren van
het kaf gescheiden werd, zou daarom een goed werk zijn. Niet alleen de
lezer, ook de dichter Verwey zou er bij winnen.
Verwey heeft eenige talentvolle schrijvers aan zich weten te binden, die
in De Beweging hun verzen zagen geplaatst. De beste van hen zijn Aart van
der Leeuw, P. N. van Eyck, Geerten Gossaert, Jan Prins, Jacob Israel,
de Haan, Jacques Bloem en Adriaan Roland Holst. Wat niet zeggen wil dat
zij allen even ijverig, het ideeen-stokpaardje van hun meester bereden. Zij
die het dichtst bij hem stonden, worden wel de No ordw ij ker Kamer
genoemd; zij waren niet de meest op den voorgrond tredende dichters :
Alex Gutteling, Maurits Uyldert, Th. van Ameide, Nico van Suchtelen,
Nine van der Schaaf en J. Jac. Thomson.
De dichters der eerste groep, die we tot de gestalten mogen rekenen,
zullen eenigszins uitvoerig, de andere met enkele regels gekenschetst
worden.

LODEWIJK VAN DEYSSEL,

GEB.

1864

Lodewijk van Deyssel, pseudoniem van Karel Johan Lodewijk Alberdingk Thijm, de zoon van den kunstzinnigen professor en dichter Josef
Alberdingk Thijm, is in 1864 te Amsterdam geboren, studeerde aan de
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Katholieke gymnasia te Rolduc en Katwijk-Binnen, werd medewerker aan
de Nieuwe Gids en neemt sinds 1909 deel aan de redactie van dit tijdschrift.
Hij schreef ontboezemingen over kunst, kritieken en kleinere proza-studies,
bijeengebracht in Verzamelde Opstellen. Verder impressionistisch, naturalistisch proza : De Kleine Republiek (het leven op de kostschool Rolduc), den
roman Een Liefde (1881—'85); twee biografieen, n.l. die van zijn vader :
J. A. Alberdingk Tbkm door A. J. (1894) en Multatuli. Het z.g.n. dagboek
Uit bet leven van Frank .Rozelaar (1911) en eigen levensherinneringen:
Gedenkschriften (1924).
In Van Deyssel leven verschillende menschen, en in deze gecompliceerdheid is hij misschien wel de meest typische vertegenwoordiger van de eigenlijk-gezegde Nieuwe-Gids-kunst. In zijn eersten bundel Verzamelde Opstellen,
later getiteld Kritieken (Verzamelde Werken), zien we hem als den vurigen
letterkundigen revolutionair (Men leze de opstellen Nieuw Holland, Over
Literatuur, De Ooievaar, Een Koningin yonder Kroon, Porcelein).

Vlammende, meesleepende hartstocht wisselt bij hem of met kalme rust,
welke tot fijn ontleden in staat stelt; beurtelings is hij lyrisch proza-kunstenaar en beschrijver van de psychische en stoffelijke werkelijkheid. Maar
welke krachten van zijn geest ook werken, altijd is hij de man, die de Kunst
wil dienen door zoo zuiver en zoo krachtig mogelijk zijn persoonlijke stemmingen en ervaringen uit te drukken. Als Kloos is hij de kampioen van het
„Fart pour l'art" ; hij walgde zoo van de muffe letterkundige produkten, die
in zijn tijd nog altijd lezers vonden, en had tegelijk zoo'n hartstochtelijke
bewondering voor het beste van de wereldliteratuur, dat hij, hoe jong nog,
het zijn roeping achtte, zijn half doove en half blinde landgenooten de
schoonheid van de taal met haar rijkdom van klanken, lijnen en kleuren te
doen beseffen. Zoo rezen uit zijn vurige ziel stukken proza die branden van
intens leven, haat en liefde, in glanzende en bruisende woordenstroomen,
overweldigend I Nooit is de Hollandsche taal de drager geweest van zoo
groote liefde voor de kunst van het woord. De ziel van het woord opnieuw
te hebben ontdekt, dit is de eer van de Nieuwe Gids ; maar niemand heeft
zoo sterk als Karel Thijm de liefde voor het woord als een bezield, zinnelijk
wezen uitgesproken. Die liefde stijgt tot mystieke vervoering in het opstel
Over Literatuur (1886) met die prachtige ontboezeming : „Ik houd van het
proza dat als een man op mij toekomt, met schitterende oogen, met een
luide stem, ademend, en met groote gebaren van handen."
Die liefde drijft hem tot fel-geeselenden haat .) of sollenden spot 2), wanneer hij het woord gehoond ziet door stumperigheid, maar ook tot warm
waardeeren waar hij iets goeds ontmoet (b.v. Eenzame Bloemen van Helene
1) Nieuw Holland, 1884. Over Literatuur, 1886.
2) De Bulgaarsche Letterkunde, De ooievaar, enz.
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Swarth, Eline Vere van Couperus). Als een nieuw, aangrijpend natuurwonder waren deze eerste opstellen. Fel, te fel vloog hij in het eerste (Nieuw
Holland) los op enkelen van de oudere generatie (Vosmaer, Van Hall, Prof.
Ten Brink), maar die felheid sproot voort uit liefde voor de Nederlandsche
literatuur, die hij groot wilde maken.
„Wij willen Holland hoog opstooten midden in de vaart der volken."
„Het zal... niet gezegd worden, dat ik met werken ben voortgegaan zonder
een trap te hebben gegeven in die samenscholing van onwelvoegelijke
dwergen, die de lieve schoone taal hebben bekwijld en gemarteld. Ik kan
niet anders. Heb leven in uw wezen, de liefde en de macht van het groote
woord, heb u gegeven aan de kunst, al uw verlangen en al uw kracht, en
breek eens niet uit in woedenden hoon van die haar hebben bespot en misvormd." En dan volgt haat, spot en verrukking in ongekende woede en
hevigheid. De methode van Van Deyssel's kritiek is in den beginne zuiver
lyrisch. Hij wacht af, hoe hij op een werk reageert en ontboezemt dan zijn
stemmingen. „Zooals een chemist er genot van heeft, een ongekend vocht
te vormen door een nieuwe stofvermenging, zooals een botanikus met welbehagen een door hem geplant stekjen ziet ontbotten, zoo leg ik de handen
over elkak en zie de krachten van mijn gemoed haten en liefhebben, met
innig genoegen." Met den gevoelstoon in zijn beoordeelingen hangt samen
zijn eisch, dat elke literaire kritiek zelf een kunstwerk moet zijn; tot oordeelen achtte hij gerechtigd dengene die door het beoordeelend opstel
toonde, een schoon stuk proza te kunnen schrijven. Schoonheid en passie
wilde de jonge Van Deyssel. Ook Busken Huet had in de voorrede van zijn
roman Lidewide den eisch van passie doen hooren.
Hij had betoogd dat een tooneelstuk, een roman onuitstaanbaar zou zijn
als er geen menschelijke hartstochten in werden vertoond. „Passie is hier
het eerste vereischte, passie het tweede, passie het derde." De jonge Van
Deyssel nam het woord over in zijn kritiek Lidewkde. Hij ontsteekt er zijn
geestdrift aan, hij komt los in dionysische vervoering, waar hij dit boek en
zijn theorie beoordeelen gaat : „Kunst is passie, en passie zoo hevig, dat
zij het beele leven van den haar gewijde in zich opneemt en hem om niets
anders doet leven dan óm zijn kunst" en wat dan volgt. Niet alleen de
algeheele overgave aan de kunst, maar ook de gevoelsontroering waaruit
zij ontstaat, wordt hier door het woord passie aangeduid. Men merkt dat
dit heel wat anders is dan Huet bedoelde. Niet de voorgestelde, de beschreven aandoeningen en driften had Van Deyssel uitsluitend op het oog,
maar de algeheele hartstochtelijke toewijciing en de gevoelsbewogenheid
van den schrijver, welke beide voor kunst-scheppen gebiedende voorwaarden zijn. Passie is bij Van Deyssel de overweldigende macht welke den geboren kunstenaar geen rust laat, hem voortdrijft en blind maakt voor al het
andere dan zijn roeping, dat is : Kunst te maken van zijn voelen en denken.
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Het is de geest die, zooals Vondel zei, niet alleen des daags maar ook in
den nacht ging „waren door zijn zinnen", en niet wat anderen als Van Eeden
en Van Suchtelen c.s. er van hebben gemaakt, n.l. een onedele drift of een
onreine opwinding. Dat kunst zonder gevoel onbestaanbaar is, was de onornstootelijke, vergeten waarheid, die ook door Kloos met zooveel kleni
was uitgesproken, wat het eerherstel der kunst beteekende.
We mogen niet nalaten, meer in het bizonder den aard van Van Deyssels
kunstenaarsontroering kort te schetsen, omdat deze niet altijd dezelfde is en
deze wisseling de verschillende geaardheid van zijn werk met zich brengt.
Men is gewoon te spreken van een zwenking in Van Deyssel's kunstrichting, waarbij men dan uitgaat van de opvatting, dat hij als volbloed
naturalist is aangevangen. Na 1890 zou hij een nieuwe, niet-naturalistische
kunst van sensatie hebben gegeven. Maar in werkelijkheid zit het zoo : Een
element dat van den beginne of aan in Van Deyssel aanwezig was, is ten
slotte gaan overheerschen en wat vroeger overheerschte is na 1890 op den
achtergrond geweken.
Na 1890 is hij opgehouden met het z.g.n. heroisch-lyrisch of „krijgvoerend" proza. Toen hij zijn haat had gelucht en er weinig meer te bestrijden
viel, daar de theorieen van de Nieuwe Gids hadden gezegevierd, was er voor
hem geen reden meer om virtuozelijk uit te varen. Ook is dan zijn verhouding ten opzichte van het Naturalisme eenigszins gewijzigd. Na 1890
heeft hij niet meer die absolute bewondering voor Zola's beste werken als
hij jaren te voren had 1). Maar dat zegt niet, dat hij voor 1890 het in alles
met Zola eens was en, zooals Netscher probeerde, „de rol van een Zolaatje
wilde spelen." In zijn opstel Over Literatuur van 1886 toonde hij reeds evenals in de roman Een Liege (1881—'85), dat hij bij de nuchtere observatie
van Zola niet was blijven staan. „Ik zeg eenvoudig, dat die Holland groot
wil maken met zijn literatuur, dat is met zijn fantazieen en sentimenten op
een plan moet staan, waartoe het buitenland nog niet gestegen is... Want
of de Heer N. nu al zeer verdienstelijk dezelfde kunst binnen dezelfde
grenzen beoefent, die de fransche naturalisten sinds 1850 beoefenen, dat zal
Holland m. i. niet den gewenschten stoot geven." Ook aanvaardde Van
Deyssel de naturalistische theorie zooals die door Zola was geformuleerd
in Le Roman Experimental, slechts ten deele. Niet de moraal maar de Kunst
is bij hem het begin en het einde : „Het eenig doel van de Kunst is een
stemming bij den lezer op te wekken. In hoeverre het doorleven, het herhaaldelijk doorleven van zulke stemmingen den lezer tot moreele handelingen zal brengen, is bier een schreeuwend sekundair vraagstuk, dat met
de kunst in geenerlei verband staat (dezelfde opinie als Gothe verkondigde).
De beperkte utiliteitsquaestie, in hoeverre de roman, zooals Zola zegt, „de
1)

Zie : Van Zola tot Maeterlinck.

,
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la simple morale en action" zal zijn, verschijnt dus op een zeer ondergeschikt
plan."
Van Deyssel heeft in het naturalisme iets nieuws trachten te brengen. Hi/
heeft het trachten te verfijnen en verinnigen door zijn Sensitivisme. Dit sensitivisme mist hij in Netscher; deze schrijver gaf alleen alledaagsche indrukken
daar hij de heviger aandoening niet kende : „Zijn talent is nooit gegaan op
den zoeten maatgang der lijnenspelen; zijn pen heeft nooit gebeefd als hij
staarde in de diepte der kleurenmuziek. — De bewegingen, de geluiden, de
geuren der werkelijkheid heeft hij niet in zich opgenomen en ze weer uitgestort in den gloed van inniger leven, die een kunstenaarsziel hun mededeelt. Hij heeft nooit meenen te voelen, als hij de waereld zag en hij zag
dat zij schoon is, dat zij zoo alleen scheen om het vuur, dat zijn oogen er
op sprenkelden" (Over Lit. blz. 80). In zijn aankondiging van Aletrino's
Zuster Bertha (1891) en in zijn opstellen Marcellus Emants, Van Zola tot
Maeterlinck (1895) en Over Louis Couperus (1895) beschrijft hij de sensatie als
„het uiterste verfijningsstadium van geemotioneerde waarneming". „Als wij
een indruk in ons merken, die ons zonderling, vreemd, bijna angstig lijkt
omdat wij zijn verklaarbaarheid niet bespeuren, dan noemen wij dat eene
Senzatie." Want vier soorten van gewaarwording wil Van Deyssel onderscheiden: De Observatie, de Impressie, de Sensatie en de Extase.
„Als gij van een mijnheer schrijft, dat hij breede schouders, blauwe oogen
en een antieke horlogeketting aan heeft, dan functioneert bij u (of heeft, om
dat waar te nemen, gefunktioneerd) : de meest simpele Observatie.
Schrijft gij dat die mijnheer, nadat hij iets geestigs gezegd had, altijd de
boven oogleden neerdeed, uit bedremmeldheid tegenover de lachhulde, die
hij verwachtte, dan is dat een meer aardige, maar toch niet anders dan
Observatie.
Schrijft gij dat de witte tafelvlak-voortplatting het zwarte lichaam van
lien mijnheer doorsneed, en dat lichaam zelf hoog donker vlekte voor het
roode behangsel, dan funktioneert bij u de Impressie.
En schrijft gij dat het u was als stond plotseling die mijnheer op een
hooge levensvloer, in een sprakelooze veranderdheid van wezen en dat gij,
daardoor doods-bedroefd werd, dan funktioneert bij u de Sensatie...
Iemand, die in de Sensatie werkt, zal men bijna gek vinden. Hij is ook
werkelijk bijna gek. Maar dit is het mooiste en hoogste wat men zijn kan,
niet waar? Dat is het bereiken der hoogste spanning zonder te breken."
We zagen reeds dat Gorter de Bich' -er is geworden van de impressie en
sensatie.
Iets dergelijks nu als de Sensatie komt reeds voor in Van Deyssel's eersten
roman Een Liefde. Op zijn zeventiende jaar begon hij dit boek, dat een voorbeeld werd voor onze beste romanschrijvers (Couperus, De Meester, Robbers e. a.). Het is een boek van groote ernst en toewijding, een „tranche
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de vie" zonder intrige, niets dan de nauwkeurige beschrijving van de levenstragedie der zachte Mathilde, een naar liefde dorstend, teeder-aanhankelijk
meisje, dat in haar hu.welijk gaat kwijnen en dan moet zien, hoe de man
dien ze niet missen kan allengs van haar vervreemdt en eigen wegen gaat.
We vinden bier realisme van het beste gehalte, zooals o. a. Wolff en Deken
en Hildebrand ons hebben geschonken; bijv. de beschrijving van den rijtoer
(Dl. I, hoofdstuk III), van het diner op de huwelijksreis, in het Duitsche
hotel; het bezoek van den klerk Marinus, die in zijn meewarigheid zoo graag
iets liefs wil doen voor de zieke vrouw van zijn patroon (D1. II, hoofdst. X
slot) e. t. q., en tal van fijne trekjes zooals een realist ze slechts op zijn beste
momenten geven kan. Naast deze schoonheden van detail de grootere plastiek, n.l. de innige beschrijving van Mathilde's liefde voor haar vader en
voor Jozef. Dit is bizonder mooi. Maar er zijn ook andere elementen dan
de gewoon-realistische, n.l. daar waar de schrijver meeleeft in de elkander
opvolgende en wisselende aandoeningen der nerveuze jonge vrouw, haar
mijmeren en hopen, haar hunkeren, haar vreezen en vertwijfelen, b.v. in het
13de hoofdstuk van het 2de deel, waar de acme Mathilde zich haast gek
voelt warden van verdriet, wanneer zij bij vallenden avond zit in de kamer
van haar eenzaam optrekje. Hier verkeerde de schrijver in het „uiterste verfijningsstadium van geemotioneerde waarneming", en teekent hij in misschien te wijd uitgesponnen beschrijving wonderlijk-mooi het nerveus,
melankolieke gevoelsleven van zijn hoofdpersoon. Maar naast het overwegend goede toont zich reeds in dezen roman een neiging, die zijn kunst
op dwaalwegen zou voeren, n.l. de hartstocht voor het buitensporige. We
bedoelen niet zoozeer de onwelvoeglijkheden die hij, in een soort van
tartende baldadigheid opzettelijk neerschreef, om zijn naturalistische theorie
trouw te blijven, maar de pijnlijke nauwkeurigheid en uitvoerigheid in het
beschrijven van de dingen, 66k daar waar het voor den indruk niet noodig
was, b.v. in de schildering van het brood op de ontbijttafel, van den theedoek met rood randje waarmede Mathilde de kopjes droogt. Ook bier was
Van Deyssel dogmaticus. Want met geringschatting voor wat Lessing en
Geel hebben gezegd over de grenzen van schilder- en woordkunst, handhaaft hij het recht van den kunstenaar om de grenzen te buiten te gaan:
„De kunstenaar beweegt zich volgens mij niet binnen zekere grenzen. Het
is mijn idee, dat men b.v. in de letterkunde evengoed schilderen mag als
het er op aankomt" 1) (Zie d'Oliveira, De Mannen van '80 aan bet woord).
Zoo kwam Van Deyssel in zijn volgend boek De Kleine Republiek (1886),
de beschrijving van zijn kostschoolleven te Rolduc, tot vermoeiende „Kleinmalerei", een boek met zeer levend realisme kranig impressionistische
kunst bier en daar, maar niet om door te lezen. Nog verder ging hij eenige
,

1)

Ook als het er niet op aankomt? (de R.).
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jar-en later, in 1892, met zijn rhythmenlooze wiebelige woordophoopingen,
die hij proza-gedichten noemde Menschen en Bergen,Jeugd, evenals het in 1891
geschreven In de Zwemschool impressionistische studies, waarin van een
schoone synthese niets te merken is. Eenvoudiger van woordenkeus maar
even vermoeiend uitvoerig was hij in het filigraan-proza van zijn „Adriaantjes" (Proza-gedichten, Kind-leven 1904).
Toch bleef in Van Deyssel het verlangen naar zuivere schoonheid. In zijn
opstellen Tot een Levensleer, en Van Zola tot Maeterlinck bleek een neiging
om van de analyse en het naturalisme zich te wenden tot stille, teere overpeinzing van het schoone in menschen en dingen. Zoo ontstond in 1896
het werkelijke, maar niet zoo genoemde proza-gedichtZondag-ochtend, slechts
een paar bladzijden, maar hoe zuiver en fijn gevoeld, en in 1911 het Dagboek
Uit bet Leven van Frank Rozelaar. „Gij zult in de volgende bladzijden een
'anderen geest vinden dan in een deel van mijn anderen arbeid, een andere
houding tegenover het leven." „Ik heb mij een jongen man gedacht in zekere
omstandigheden levend en wiens inborst is aangedaan zoo, dat hij zich min
of meer bewust mag worden van de schoonheid, te midden van welke wij
leven." Ook dit boek is voor Van Deyssel typeerend. Het is niet een verhaal, maar een reeks van gevoelig weergegeven overpeinzingen en schoonheidsindrukken, welke de schrijver ontving van de hem omringende
natuur 1), en wel van haar kleinste deelen en haar kleinste gebeurtenissen.
Of nog juister zou men kunnen zeggen, dat hij het schoonheidsgevoel van
zijn eigen ziel deed stralen over de dingen, „zooals de hemel zich zelfs
spiegelt in den modderplas".
Van Deyssel schreef ook twee boeken in gewonen stijl, waaraan het „inciividualisme" part noch deel heeft, n.l. de voortreffelijke levensbeschrijving
van zijn vader : J. A. Alberdingk Thim door A. J. (1894), een belangrijk
werk, en een minder beteekenend boekje over Multatuli. Van 1924 is het
belangwekkende boek Gedenkschriften. Het is voor een groot deel autobiografisch werk, vol van gewone kleine levensbizonderheden uit des schrijvers
jeugd, welke door een zeer persoonlijke fijnheid en humor in de beschrijving,
belangrijk worden. Het kon alleen worden geschreven door iemand die
haast zijn gansche leven met de grootste nauwkeurigheid boek heeft gehouden van alle personen en gebeurtenissen uit zijn omgeving. Teer-gevoelig is het beeld van De Moeder, grappig-spottend het bezoek van Tante,
met dankbaarheid, ja pieteit het beeld van de trouwe Mietje van der Vliet
geteekend, die dertig jaar bij zijn ouders heeft gediend. De beschrijving van
het Hilversumsche leven (1864-'79) wordt gevolgd door het Amsterdarnsche
schoolleven en den kostschooltijd te Rolduc, waarna een viertal hoofdstukken intieme bizonderheden schetsen van het ouderlijk gezin, waarbij, na de
1

) De omgeving van Eemnes in het Gooi.
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vroeger geschreven biografie aan de eerbiedig beminde figuur van den vader
nog eenige trekken worden toegevoegd. Het boek eindigt met herinneringen
aan een reis naar Londen en zijn vrienden Ary Prins en Willem Witsen.
HERMAN GORTER 1864-1927
Met Kloos zijn Gorter en Leopold de meest typische Nieuwe-Gids-dichters, daar ook zij, evenals Karel van de Woestijne in Zuid-Nederland, als
individualisten egocentrisch de aandoeningen van hun eigen innerlijk hebben uitgezegd.
Dr. Herman Gorter (1864-1927), zoon van den predikant-letterkundige
Simon Gorter, studeerde in Amsterdam de klassieke letteren, promoveerde
en' was eenige jaren leeraar te Amersfoort. Na studie van de wijsbegeerte
van Spinoza, sloot hij zich in 1896 aan bij de S.D.A.P. In 1897 schreef hij
zijn Kritiek op de literaire Beweging van 1880 in Holland, een studie die omgewerkt verscheen in 1908 in De Nieuwe TO, het sociaal-demokratisch
maandschrift dat hij met Van der Goes, Heijermans, Henr. Roland Ho1st,
J. Saks en F. M. Wibaut redigeerde. Hij beschouwt hier de Nieuwe-Gidsliteratuur als de doodgeloopen en „burgerlijke" kunst van een ondergaande
klasse, vestigt zijn hoop op een nieuwe gemeenschap als voorwaarde voor
een betere cultuur, en waagt, echt Marxistisch, de vermetele poging om het
mysterie van Shelley's genie te verklaren uit economische toestanden. Zijn
beroemdste gedicht Mei schreef hij in 1889. Daarna volgden Verzen (1892)
en De School der Poitie (1897), beide sensitivistische kunst. Tot zijn socialistische periode behooren Verzen (1899), Klein Heldendicht (1916), en het
groote lyrisch-epische dichtwerk Pan (1912). Na zijn dood verschenen nog
zijn nagelaten Verzen.
Mei is Gorters voornaamste gedicht en het glanzend toppunt van heel
onze nieuwere poezie. Het is, zei Kloos, „een schatkamer van schoonheid,
onuitputtelijk als de Natuur". Er bestaat inderdaad geen gedicht waarin de
verscheidenheid van gewaarwordingen, die onze Hollandsche natuur kan
wekken in een voor schoonheid gevoelig hart, even volledig en even ongemeen onder woorden is gebracht. Maar het is nog meer dan een hoorn des
overvloeds waaruit vloeien in voortdurende afwisseling de tot beelden
samengevoegde zintuiglijke indrukken. Het is niet alleen de uiting van verrukte bewondering, maar ook van weemoed om de vergankelijkheid van al
het bestaande, want Mei is meer dan het liefelijke jaargetij. Zij is de voorbijgaande schoonheid van de aardsche dingen die zich niet bestendigen, niet
vereeuwigen kan. Tevergeefs verlangt Mei met den onsterfelijken God Balder een te worden. Hij is louter ziel en blind voor de zichtbare dingen der
wereld:
Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore,
Ik Balder, aan een ander, zie 'k ben blind,
'k Zie nooit iets dan mijzelf, niet u, mijn kind.
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Het is een dubbel noodlot dat in Mei wordt verbeeld : Mei, het tijdelijke,
kan zich niet vereeuwigen. Balder, de eeuwige, kan niet uit zichzelf treden
en zich verstoffelijken. Dus ook Balder is eenzaam. Wat hem troost is zijn
muziek, maar deze onstoffelijke klanken kunnen zijn ziel nooit geheel veruitwendigen.
Is zij muziek, is wel mijn eigen ziel
Jets wat ooit buiten mij, mijzelven, viel?
Dat alles is het niet, 't zijn woorden niet,
't Zijn dingen niet, 't zijn klanken niet, geen lied
Verbeeldt de zielsbewegingen genoeg.
Alles is beeld, is beeld van haar, en vroeg
Of laat valt het ineen in stof, zij blijft,
Wat er ook om haar valt en henedrijft.
Wie dus zijn ziel is, is zich zelf een God.
Ik ben mijn ziel, ik ben de eenige God.
Er is nu niets meer dat mijn blindheid heelt,
Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld...
Zij moist, dat hij voor haar niet was en zinken
Begon ze langzaam, sneller, en zijn stem
Bleef in haar ooren, dat was al van hem.
Zoo is ook de dichter onmachtig om zijn ziel-zelf volkomen waarneembaar te maken in muziek of taal. Onder dit besef moet Gorter, zooals meer
kunstenaars, zeer geleden hebben.
Inhoud van het gedicht. Een veel voorkomend Grieksch motief is,
dat een zegen brengende lichtgod uit de zee komt aandrijven in een vaartuig.
Zoo verschijnt ook de jonge Mei, een van de kinderen der Maanvrouw, de
schoonste van de twaalf zusters die op de zon staan. Luidruchtige meermannen, nymfen, tritons verwachten haar. Dan wordt het stil en uit den
nevel nadert een geel bootje, waarin een meisje zit.
Dit kind was louter, niets dan lieflijkheid. Dan komt al gauw een akkoord
in mineur : de weemoed van den Dichter:
Een ding is droevig en maakt zacht geklaag
Altijd om d'aarde heen, 'n nevel vaag
En luchtig om dat lijf: 't is wisseling
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding,
Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk,
Waar 't wit en stil is en den dood gelijk.

Den nacht brengt ze eenzaam door, slapend op het strand. In den schemermorgen voor den dageraad, ziet zij donkere mannen die haar doode zuster
April op een baar voorbij dragen. Het wordt licht op de zee en Mei begint
haar tooverigen tocht. Gretig, verrast, verrukt, nemen haar oogen al het
nieuwe op. Bij een duinplas drinkt ze en ziet met schrik haar eigen beeld in
het spiegelend nat, knielt om zich zelve te kussen: van haar mond druipt
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een kettinkje druppels, en waar ze vielen, kruipt een meizoentje uit den
grond. Tusschen then vindt ze een bloemkorf en dartel danst ze, bloemen
rond strooiend, door het weiland, „dat heel Holland brand vat van die vlammetjes". Moe gestoeid komt ze bij een beeknymf, die lang op haar heeft
gewacht, droomende van de lente en van Mei. Ze verhaalt haar leven, het
wegtrekken in den huiverigen herfst, met andere nymfen, naar het Zuiden,
„waar de zoldring blauwe tapijten neer laat en marmren zuilen geplant staan
aan de wand". Ook zinspeelt ze op iets droevigs dat komen zal, maar hoopt
Mei toch weer te zien, als wintermist het woud omhult. Even komt nu over
Mei een voorgevoel van droefheid
Zij voelde voor het eerst dat zoet gemis
Van vreugde en de warme tranenbron
't Hart overstroomen...
Maar niet lang blijft die schaduw. Ze gaat verder en ziet allerlei beeldjes
van menschleven : een akkerman aan het ploegen, spelende kinderen, een
boerenbruiloft met wagens, bedrijvig dorpsleven een stad in avondzonnelicht. Nu wordt het verhaal onderbroken. De Dichter spreekt van iets
wat hem een droom schijnt, maar als werkelijkheid is ondervonden : een
herinnering van liefdesgeluk, waarin de voorstelling van een geliefd meisje
samensmelt met de Mei-figuur. Mei vertelt hem heel veel, wat hij als een
schat van geheimen in zich bergt. In den nacht rusten zij, de gelieven, onder
een geurenden meidoorn in een duindal, tot zij den Dichter vraagt, haar
alleen te laten. Zij slaapt in een ondiepe kuil, terwiji de twaalf nacht-uren,
kleine ridders in witte mantels, de wacht houden.
In het t w e e d e b o e k vinden we Mei in een zuidelijk bergland. Zij ontwaakt en herinnert zich, hoe den vorigen avond een geheimzinnige, onweerstaanbare stem plotseling te zingen begon. Ze kan die stem niet meer vergeten en wil weten van wien zij is. Als een Bacchantische Maenade snelt ze
door de bosschen, langs de bergpaden. Dan ziet ze voor zich een jongen
God. Het is Balder, die den vorigen avond gezongen had, en weer zingt. Als
het betooverende lied uit is, strekt Mei verlangend de handen naar hem
uit, maar Balder is niet meer bij haar.
Nu begint Mei den tocht door de hemelen naar Wodan's paleis. Maar
geen der goden kan haar zeggen waar Balder is. Zij gaat verder, komt in
een vallei en daar vindt zij den beminde. Kort zijn zij samen en Mei meent,
dat zij het geluk gevonden heeft, maar nu zegt Balder haar, dat hij haar
nooit kan toebehooren.
Heel mooi is het d e r d e b o e k. Het beschrijft de laatste dagen van haar
verblijf op aarde en haar dood. Zij ontmoet den Dither en weer dwalen
zij rond door de natuur maar deze sprankelt niet meer van zonnelicht. Men
voelt den dood naderen. Met den dichter gaat ze naar de stad, en bier sterft
ze „als een zomerroode papaver in het yolk licht; zacht neigt het hoofd,
Stroomingen en Gestalten 33
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ze verbleekt en duizelend valt ze, in den allerlaatsten wil der stervenden,
den wil tot dood-zijn. De Maanvrouw neemt haar kind op uit hetgras en
brengt het aan een stroom,waar de Dichter het doode lichaam in een bootje
legt. Aan zee gekomen stijgt hij uit met zijn last. Elven en tritonen begeleiden hem met gezang langs het strand. De twaalf Uren wachten hier met
een baar en dragen Mei verder tot de plek waar zij eens geland was. Dan
wijken zij terug en de Dichter begraaft zijn kleine Mei in het zand, aan den
rand der naderende golven.
Na Mei kwamen nog twee bundels met sensitieve lyrische verzen : Veren
en De School der Pokie. Een op de spits gedreven individualisme schept bier,
vooral in den eersten bundel, zonderlinge woorden en beelden die spotten
met alle overgeleverde vormen, maar soms van een groote suggestieve
kracht. Ter rechtvaardiging en verklaring van deze poezie schreef Kloos de
bekende kroniek, waar we de uitspraak aantreffen : „Kunst moet zijn de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie."
Na 1896 komt er met Gorters overgang tot het Socialisme, een ommekeer
in den dichter. Met de hartstochtelijkheid van den fanaticus strijdt hij voor
zijn nieuwe geloof, en zijn poezie heeft voortaan slechts een doel: ook
anderen tot het socialisme te bekeeren en de arbeidersbeweging te dienen.
„Groote kunst kan zonder socialisme niet meer bestaan", schreef hij in zijn
Kritiek op de Literaire Beweging van 1880 in Holland. Hij hoopte die groote
kunst te kunnen geven, naar het voorbeeld van genieen als Dante, Milton
en Shelley. Negen jaar werkte hij, van 1907 tot '16, aan zijn grootste werk,
het werk dat hem het naast aan het hart lag. In 1912 verscheen het in zijn
eersten opzet, in 1916 in zijn definitieven vorm. Het is het lyrisch-episch
dichtwerk Pan, ongeveer 12.000 versregels verdeeld over 5 zangen.
In den eersten zang zien we Pan in de hooge bergen. Tot hem komt het
Gouden Meisje, de voorloopster van het gouden geslacht der toekomst.
Pan is de god van het Heelal en de Muziek, maar tegelijk de Dichter zelf
in de verschillende fazen van zijn ontwikkeling. Aan zijn Mei-periode denken we bij de woorden :
Zijne gestalte was even eenzaam
Als het Heelal en slechts daarmee gemeenzaam.
Maar hij was vol van goudene Rhytmiek
En vol van kleurige Natuurmuziek.
Zooals de kleine Johannes den Onbekende volgt naar de groote stad,
waar „de menschheid was en haar weedom", verlaat ook Pan de gletschers
en daalt of tot de „donkere menschen", „de slaven met hun zwarte ellende".
En Pan ging weg, de donkere wereld der menschen in. Het Gouden
Meisje heeft de in hem sluimerende gevoelens bewust gemaakt. In de andere
zangen beschrijft de dichter achtereenvolgens, in Zang II : „het droevige verleden : de arbeiders geknakt door geestelijke en stoffelijke ellende, slacht-
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offers van het monster kapitaal, de ontwakende nieuwe geest, de oorlog, de
eerste revolutie; Zang III: „Het Idealistische Beeld van het Heden, zooals
het Heden zich in de idee den socialistischen dichter openbaart" en het
komen tot Eenheid en Bewustzijn en Vrijheid der menschen ; Zang IV: De
omwenteling der toekomst, de Eind-Revolutie en Zang V: De volgroeide
socialistische maatschappij met als apotheose „De Liefde der Nieuwe
Menschheid". De Liefde voor zich zelve, die voor den Man en de Vrouw
en voor het Kind, en die voor het geheele menschelijk geslacht zijn Een.
Dit is het Mysterie der Liefde. En deze eene Liefde maakt de Liefde voor
het Heelal. En deze de Eenheid der Menschheid met het Heelal" (Gorter).
Gorter heeft met dit gedicht het groote doel, dat hij zich voor oogen
stelde, niet bereikt. Het bevat prachtige gedeelten, maar mist de architektonische eenheid en gaafheid, die alle wezenlijke kunstwerken onderscheidt
Naast dit tekort aan Kunst is er nog een ander bezwaar, dat overtuigde
socialisten en communisten nooit zullen erkennen. De groote dichters beelden hun tijd zoo af, dat wij hun voorstelling gevoelen als Waarheid; hun
groote eer is het, dat zij ook den tegenstander voile recht doen weervaren.
Gorter kon dit niet doen, omdat hij te zeer een dweepziek dogmaticus was.
Pan is een belangrijk historisch en poetisch monument, maar klassiek is het
niet geworden.
HELENE SWARTH, G.. 1859
Aimer, prier, chanter, voila, toute ma vie.
A. de Lamartine

Aan het doen herleven onzer letteren omstreeks 1880 heeft ook een overgangsfiguur als Helene Swarth het hare bijgedragen. Het was een verheugende gebeurtenis, toen deze in 1859 te Amsterdam geboren maar in Belgie
opgevoede dichteres, die reeds Fransche verzen had geschreven, zich tot
het Nederlandsch liet bekeeren — de verdienste van Pol de Mont — en in
1883 haar Eenzame Bloemen uitgaf, weldra door het aan de nagedachtenis
van een jong gestorven dichter gewijde Blatiwe Bloemen en vele andere bundels gevolgd.
De verschijning werd onmiddellijk door Van Deyssel met een bewonderend opstel begroet (2de bundel Verzamelde Opstellen). Eerst karakteriseert
hij heel mooi de liefdestemming der dichteres en besluit dan „dat in
Nederland een vrouw dat doet en zich zoo in oprechtheid geeft aan de menschen, dat is iets heel bizonders waarop met nadruk moet gewezen worden,
want den beminnaar der Poezie is het, als schemerde daar iets in onze Hollandsche gouwen van een herlevende dichtkunst, als zouden wij kunnen
zeggen: wij kunnen een opkomst van ons geestelijk leven tegemoet zien.
En er leven weer groote zielen onder onzen somberen hemel."
1 ) Wat de vers-taal betreft vinden we bij Gorter in de vergelijkingen overal
een sterken invloed van de Homerische podzie.
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Helene Swarth is de groote lyrische dichteres van de Liefde, van haar
vreugde en weemoed, haar verrukkende weelden en zielverscheurende
smarten. Zij is de liefhebbende vrouw die door haar geheele leven de
schaduw mededraagt van een vernietigd geluk, de kwelling van een onvervulbaar verlangen, maar in haar natuurbewondering verzachting vindt voor
haar leed 1).
„Is liefde, bede en zang het dichterleven,
Dan 't mooist van al wel dunkt mij dichter zijn I"
Van zoet mysterie dronken als van wijn,
Door de eigen ziel als door een god gedreven,
Voelde ik mijn roeping, die, in vreugde en pijn
— Wel meest in pijn — 'k altOos ben trouw gebleven.
Een kindje was ik, ouder niet dan zeven,
Acht jaar, verliefd op wind en zonneschijn.
Weer las mij voor 't bewonderd blonde zusje
't Melodisch lied met gouden stemgeluid.
'k Stormde in den tuin, gaf elke bloem een kusje
En streelde elk blaadje en zong mijn jubel uit,
Oogde een kapel na, floot met meerle en muschje,
Voelde in mijn ziel de snaren van een luit.
(Morgenrood, No. LXIX : Dichterwoord)
Haar vers-techniek is meesterlijk. Melodieus zijn hare gedichten en fijnbeeldend als Japansche prenten; hun muziek vloeit zoo natuurlijk als het
lied uit vogelkelen. Kloos noemde haar dan ook, toen hij haar voor het
eerst als dichteres mocht begroeten, „het zingende Hart in onze letterkunde" 2).
Haar fijn geluid mag later door andere poeten zijn overstemd, sommige
jongeren mogen voor haar liefelijke kunst geen oor hebben en to veel oog
voor enkele verouderde zegswijzen, zij heeft zich als oorspronkelijke, echte
dichteres gehandhaafd, ook in haar hoogen ouderdom, al mag men niet ontkennen dat het element van verrassing bij de herhaalde bewerking van een
zelfde thema ook in haar latere bundels achterwege moest blijven. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur heeft in 1929 ter eere van haar
zeventigsten verjaardag den bundel Morgenrood uitgegeven, een reeks gevoelige beeldjes uit haar kinder- en meisjesleven. In de laatste jaren hoort
men in haar verzen de stem van een innig geloof. De vroegste poezie werd
gebundeld in Poezie (1892) en Verzen (1893). Later verschenen o. a. nog
Blanke Duiven (1895), Diepe Wateren (1897), Sidle Dalen (1898), Najaar,
stemmen (1900), Octoberloover (1903), Bleeke Luchten (1909), Herfstdraden (1910),
1
Als jong meisje had ze in Belgie zich in stilte verloofd met een jongen dichter — de families van weerskanten verzetten zich wegens godsdienstverschil tegen
een verbintenis. Niet lang daarna is hij gestorven. (Mededeeling v. d. schrijfster.)
Veertien Jaar Lt. Gesch. II.
)

HALENE SWARTH, LOUIS COUPERUS

517

Avondwolken (1911), Rename Paden (1916), Late Liefde (1919), NieuweVerzen
(1920), Morgenrood (1929), Late .Doren (1929), Avonddauw (1930), Eenzamen,
Episoden.
Van haar vertalingen noemen we : Roemeensche volksliederen van Helene
Vacaresco (1909), Nachten door Alfred de Musset (1912) en Portugeesche Sonnetten van Eliz. Barrett-Browning (1915).
In 1919 gaf de dichteres zelve een Keurbundel van honderd gedichten.

LOUIS COUPERUS 1863 1923
Geboren to 's Gravenhage; als kind in Indie; terug in Den Haag; leerling
aan de H.B.S. ; studeerde onder leiding van Jan ten Brink voor de akte
M.O. Nederlandsche taal- en letterkunde; langen tijd in den vreemde,
voornamelijk aan de Riviera en in Italie; in den oorlog teruggekeerd; met
Van Nouhuys redacteur van het tijdschrift Groot-Nederland.
In het hoofdstuk van Stroomingen, getiteld De Nieuwste fief hebben we
Couperus een plaats — en wel een eereplaats — gegeven onder onze realisten. Dit is slechts ten deele juist. Wel heeft hij een tijdlang bewondering
gekoesterd voor Zola en Flaubert, wel geeft hij ziels-analyse als de laatste,
maar toch, het leven uitbeelden zooals het is, zelf objektief er tegenoverstaande, het enkel geven van een „tranche de vie", in geen zijner „realistische" romans heeft hij dit gedaan. Altijd en altijd weer herkennen we in
de menschen die hij teekent hun schepper zelf. Wat Goethe van zijn „We,
ther" zei, dat het een „General-Beichte" was, kan men toepassen op alles
wat Couperus geschreven heeft : in al zijn werken geeft hij zichzelf, zijn
eigen zoekende ziel, vol twijfel, maar ook vol hoop; bang voor het harde
leven dat haar pijnlijk wordt, vrouwelijk teer-gevoelig als zij is ; tevens
echter vol fantasie en in haar diepste wezen krachtig door een vroom vertrouwend geloof aan de eindelijke zegepraal van het goede, hetwelk aanvankelijk latent in haar leefde, doch dat zij zich meer en meer bewust wordt.
In 1897 getuigde hij van zich zelf: „hij zou nu weten voor goed, dat altijd
in het leven,en ontwijfelbaar logisch ook daarna, de heilige dingen zege
over de onheilige zullen vieren" Deze woorden doen denken aan het slot
van zijn sprookje Psyche, als het rijk van de Toekomst zich opent, waar „de
herleefden ophuiveren in een wolk en een geur" en waar Eros, die is de
hoogste Liefde en Psyche, die is de Ziel (maar inderdaad een projectie van
des schrijvers eigen ziel) voor eeuwig vereenigd zullen zijn.
Couperus schreef de zooeven aangehaalde woorden na jaren van droomen
en zoeken, toen de twijfel hem deed wankelen, toen hij zich zwak en hulpeloos voelde tegenover den onwrikbaren wil van een onkenbare en strenge
macht, die de menschen beweegt als willooze werktuigen, een onontkoombare noodzakelijkheid,
1) Metamorfoze, 1ste druk, blz. 371.
-
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„die perst ten gronde 't swaer, en dwingt het hooch te daelen,
die doemt het murwe* fruyt ten pluyck, het ryp ten slijck" 1). *rotte

Dezen gemoedstoestand vinden we weerspiegeld in den roman Eline Vere
(1889), bij zijn verschijnen door Lodewijk van Deyssel uitbundig geprezen 2).
Acht jaren later — in dien tusschentijd hadden reeds het licht gezien Noodlot
(1890), Exteize (1892), Majesteit (1893) en Wereldvrede (1895) — schreef
Couperus een auto-biografisch werk in den vorm van een roman, n.l. Metamorfore, waarin hij, in den persoon van een jong schrijver, Hugo Aylva,
zichzelf teekent en zijn verhouding tegenover zijn reeds verschenen werken.
Hij laat daarin zien, hoe hij zich metamorfoseert in de personen van zijn
romans. In „het boek van Mathilde" beschrijft hij, hoe de roman Eline Vere
in hem is gegroeid. Een meisje, dat Hugo Aylva reeds sedert haar kinderjaren kende — later wordt zij Hugo's vrouw — is het model, waarnaar Eline
is geteekend. Hij geeft haar echter niet weer, zooals zij was ; hij schiep haar
zoo, als zij was herworden in zijn eigen ziel; hij ken haar niet anders geven;
't was of een noodlot hem dwong, haar te maken, gelijk hij zelf was. „Niettegenstaande hij zoo volhield, geen kunst te schrijven, volhield zijn blague
van een „lollig boek", leefde hij zich z(56 Mathilde in, vereenzelvigde hij
zich zoo met het schepsel van zijn verbeelden, dat hij haar niet alleen meer
lief had als een vader, maar dat hij haar als wive werd, dat hij zich als haar
voelde, hare ziel deel van hemzelven en hemzelve geheel, in het weerspel
der metamorfoze. Geweest was hij zoo honderd anderen, telkens een ander,
sedert de fantasieen van zijn kindertijd... en nu was hij Mathilde : Mathilde's
melancholie was zijn spleen, en Mathilde's liefdeverlangen was zijn heimwee
naar sytnpathie, en alles wat zachtst, teederst en fijnst was in zijn eigen ziel
werd de ziel van Mathilde, zoodat zij samen dezelfden waren, over en weer...
En toch bleef hij haar meerdere, omdat hij nog genoeg overhield om ook
van zichzelven te geven aan alien de anderen, die haar omringden, overhield
van alles wat menschelijk in hem was, goed, slecht, laag, edel, fijn, ruw,
zinnen; alsof hij uit de alwereld-van-zich schiep : de kleine wereld van zijn
boek, terwijl de som van alien te zamen hun dichter gaf 3)." Eline gaat ten
onder ; weifelend en weerstandloos als zij is, voelt zij zich aangegrepen door
de theorieen van haar neef Vincent Vere, die — zwakkeling als zij, doch de
pose aannemend van een lijdenden zielszieke — in een snort van blague de
leer verkondigt, dat een mensch niet leeft, maar geleefd wordt; dat alles in
het leven door een noodlot voorbestemd is en dat men maar het best doet,
zich daarin te schikken. Dieper en dieper zinkt Eline weg in een troostelooze
melancholie, tot een onopzettelijke zelfmoord — zij neemt een te groote
1) P. C. Hooft, Geeraerdt van Velsen ; Rey 2de bedrijf.
2) Zie v66r, blz. 215.
3) Metamorfoze, blz. 124.
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dosis morfine een einde maakt aan het leven dat haar een last is geworden.
Veel pennen van beoordeelaars zijn na het verschijnen van Eline Vere op
het papier gekomen en het vonnis was niet malsch. Men noemde den schrijver een dekadent, een zwakkeling, een blagueur en zijn roman een gevaarlijk
boek, dat levenszwakheid leerde en verderfelijk moest werken, vooral op
jonge menschen. Er verscheen een brochure Noodlottz:g determinisme van de
hand van C. H. den Hertog, waarin over die gevaren breedvoerig wordt gesproken. Als een mensch zich overgeeft aan wat het determinisme en de
herediteit ons leeren, wordt iemand slap en energieloos, hij verliest het
geloof aan een hooger doel van het leven, enz. enz. En zoo achtte men den
schrijver van dit verderfelijke boek te zijn. Onzes inziens geheel ten onrechte.
Nog afgezien daarvan, dat dit alles niets te maken heeft met Couperus' kunstenaarschap en met de waarde van zijn boek als kunstwerk — hoe voortreffelijk weet hij de menschen te karakteriseeren en de toestanden te teekenen — is het oordeel ook oppervlakkig en onjuist. Couperus treft hier hetzelfde lot als Goethe na het schrijven van ',Pr/her, ook een „gevaarlijk"
boek, dat velen in den dood heeft gedreven. Goethe is Werther, gelijk
Couperus Eline ; Werther gaat onder in een zielestrijd die hem te zwaar is
en Eline evenzoo ; maar Goethe komt gesterkt uit den strijd te voorschijn
en aldus ook Couperus. „Een boek van levensmoeheid kan goed zijn, miss
men er ten slotte zich toch aan kan oprichten", zegt Nico van Suchtelen in
De Stille Lath en dit is met Eline Vere stellig het geval. Eline werpt in haar
zwakheid en verblinding den staf weg, die haar had kunnen steunen, doordat zij de verloving met den gezonden, degelijken en geestelijk sterken Otto
van Erlevoort verbreekt. Naast haar staat echter een andere figuur, om zoo
te zeggen een mannelijke Eline, n.l. Paul van Raat, krachteloos en weifelend
als zij, maar deze ontkomt aan het dreigende lot, dat Eline neervelt. Z(56 ook
Couperus zelf. Zijn boek is een boek van wanhopigen twijfel, van tastend
zoeken, van vrees voor het harde leven, maar tevens een boek van louterenden zielestrijd en tenslotte van herwonnen levenskracht. Tal van uitingen
in Metamorfoze, in Psyche en in zijn latere bekentenissen in Van en over mkt''' .
en Korte Arabesken zijn daar om dit te bewijzen. Bovendien is het enadr
heel duidelijk, dat het in de verste verte Couperus' doel niet was, voor de
theorieen van determinisme en herediteit propaganda te maken; ja, dat hij
ze integendeel zelfs vreesde en gevaarlijk achtte. Anders toch zou hij personen als Vincent Vere in Eline en Berthie in Noodlot wel sympathieker geteekend hebben. Nu walgen we van zulke individuen, vooral van den laatste
en de schrijver laat dezen dan ook sterven op een wijze die van weinig liefde
voor den drager van de bedoelde ideeen getuigt; zijn vriend Frank, door
Bertie ongelukkig gemaakt, slaat hem den kop tegen een muur te pletter,
zoodat de hersens rondspatten. Intusschen kan men, als er sprake is van
Couperus en zijn werk, de beschuldiging van een gevaar voor jong en oud,
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van futloosheid, van het ontbreken van een geloof aan een hooger levensdoel, van duisternis in zijn ziel", enz. enz. nog dagelijks vernemen, niet
alleen uit den mond van oppervlakkige en tot oordeel niet bevoegde lezers,
doch ook van hen die beter moesten weten, als de verzamelaars van een in
't vorige jaar verschenen bloemlezing uit Couperus' werken. De schepper
van een levenswerk, dat de vrucht is van diepe en ernstige studie, en omvangrijker dan dat van wien ook zijner tijdgenooten, kan toch bezwaarlijk
een zwakkeling zonder energie zijn geweest.
Dat we over Eline Vere eenigszins uitvoerig gesproken hebben, heeft zijn
reden : wat er van gezegd is, is kenmerkend voor den persoon van Couperus
en voor zijn latere werk. Ook in Majesteit en Wereldvrede, — overigens niet
behoorende tot des schrijvers beste boeken; op lateren leeftijd heeft hij zelf
er zich weinig waardeerend over uitgelaten — laat hij den zwakken keizer
Othomar toch ten slotte de kracht verwerven, het leven aan te durven ;
vooral onder invloed van het sterke karakter van den kanselier Ruxodi.
Een mooi boek blijkens de bekentenis in Metamorfore evenzeer gegroeid uit de zielsaandoeningen van den schrijver zelf; men leze daarvoor
„het boek Nirwana" — is ook Extaze. Onder zijn psychologische familieromans, waarvan we het Indische boek De Stille Kracht en Langs L:Vnen van
Geleidellkheid enkel vermelden, munten verder uit De Boeken der Kleine Zielen
(1901-1903) en Van Oude Menschen, de dingen die voorbfrgaan (1904). Het
eerste is een lijvig werk, bestaande uit vier deelen : De kleine Zielen; Het
Late leven; Zielenschemering en Het heilige Weten. Het beschrijft het trieste
leven van een familie uit de kringen der Haagsche aristocratic, een leven
vol smart, weemoed, verloren illusie en klein geluk. In het tweede is het
tooneel der handeling eveneens Den Haag. De spelers in dit „drama" zijn
de talrijke leden van verschillende generatie uit eerie familie, benevens als
eenige vreemde een oude dokter en een baboe.
Een misdaad, zestig jaar geleden in Indio gepleegd, toen een jonge,
schoone ambtenaarsvrouw haar minnaar bijstond in den moord op haar
echtgenoot, deze vreeselijke, onherroepelijke gebeurtenis drukt als een
obsessie op het hart van de beide daders. Als de roman begint zijn het reeds
stokoude menschen die elkander geregeld zien, daar de oude heer de
negentigjarige dame dikwijls bezoekt. Een geheimzinnige, boeiende, fijne
figuur die oude dame met haar wreed verleden, dat niet ophoudt te spoken
door haar gedachten en zich wreekt door ijselijke hallucinaties. Aileen als de
vriend komt, is haar de bange verlichting geschonken over „het" te kunnen
spreken. Niemand buiten hen dan een baboe in Indic, wier zwijgen voor geld
wordt gekocht, en de bejaarde dokter, die indertijd een valsch getuigenis
aflegde na de lijkschouwing, is met de zaak bekend; geen rechtbank dus
die hen vervolgt. Maar de Nemesis is er. Zij rijst op uit de ziel zelf der
daders. Een stemming van vreeselijke angst trilt er in de atmosfeer rondom
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die oude afgeleefde menschen. Niet minder sterk dan Shakespeare in Macbeth
heeft Couperus hier doen voelen dat „kwade werken komen to kwaden
Toone". Ook hooren wij er den stap van het dreigend naderende noodlot in
als in de klassieke tragedie's van Sophokles. Door Engelsche en Amerikaansche critici is het boek hoog geprezen en gerekend tot de zes beste wereldromans van den modernen tijd
Op Couperus' symbolische sprookjes Fidessa en Psyche (1898) is reeds gewezen. Vooral het tweede is voor de kennis van den schrijver van beteekenis. Het is het sprookje van de Ziel die weet wat idealisme is, die de liefde
leert kennen, die, al wordt ze zondig door aanraking met het leven, worstelend weer opstaat en door boete en beproeving gelouterd, opzweeft naar het
Rijk der Toekomst, waar alles licht is en liefde en geluk. Symboliek is ook
in Babel en Van God en Goden.
We hebben reeds vroeger gezegd, dat Couperus zich ten slotte van den
psychologischen zedenroman heeft afgewend 2). Vreemd is dit niet. Reeds
in zijn jeugd, toen hij zijn verzen schreef, gebundeld in Orchideein, Een Lent
van Verzen en W7illiswinde, stelde hij een paar historische novellen op : In het
Huis den Dom en Een middag bi Vespaziano. In Metamorfoze laat hij Hugo
Aylva (die Couperus zelf is) zeggen : „Petrarca werd een levend mensch voor
hem, tho menschelijk, zoo modern, zoo prachtig mooi, waar, reeel, dat het
was of de eeuwen naderden, de veertiende naderschoof, in den magischen
spiegel van het verledene, of Petrarca voor hem stond, — of hij Petrarca
was." Z(56 leefde hij zich in die tijden in, dat „voor hem opschitterde het
plan : een groote roman, historisch zoogenaamd, maar heel modern van opvatting, geschreven volgens de moderne formule, documenten van waarheid; geschreven met de nieuwe, tot leven toe bezielende inblazing van
psychische suggestie". Dat was in 1886. Eerst veel later, in 1905, is dit plan
verwezenlijkt door het schrijven van den roman in drie deelen De Berg van
Licht, een treffend beeld van de zedelijke ontaarding in het Romeinsche
keizerrijk ten tijde van Heliogabalus. In het genre van de neo-romantiek is
Couperus stellig een van de grootsten. In den bundel Van en over mftelf en
anderen komt een schets voor, getiteld Geuren van Heiligheid
Daarin lezen
we deze getuigenis : „Ik geloof dat wij oude zielen hebben, zielen vaak
teruggekeerd, zielen vol herinnering". De schrijver voelt zich aan de vroegere eeuwen verwant en wel zoo sterk, dat het hem is, of zijn ziel , zich iets
van die verleden tijden herinnert uit vorige levens en voorbestaan". Drie
tijdperken vooral zijn het die hij liefheeft : de Oudheid, de romantische
Middeleeuwen en den Renaissancetijd. De titel van een bundel historische
1
Zie o. a. ook Mr. Mc. Kenna, The Bookman, Jan. 1920.
• Zie voor, blz. 221 en 222.
• Zie Nieuwe Bundel V (Zeiven Eeuwen III).
)
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schetsen uit deze drie tijdperken is kenmerkend voor al het romantischhistorische werk van zijn hand : Schimmen van Schoonheid. De geesten van het
verledene roept hij op en zij spelen hun spel van schoonheid gelijk de
schimmen op het witte doek, dat ons het leven toont. Tot Couperus' werken
in dit genre zijn ook te rekenen zijn mythologic the verhalen Herakles en
Dionyzos (1903). Vooral het laatste is kenmerkend voor Couperus' verlangen
mar zuidelijke gloed en schoonheid. Het is geschreven na de Boeken der
Kleine Zielen en in een der sonnetten, die als inleiding dienen, zegt de dichter :
Mijn ziel is twee: een kind van noordewee,
Duikt zij deemoedig onder noordeluchten
En voelt zich een met grauwe lucht en zee.
Maar als de schemervizioenen vluchten,
Na 't kleurloos schaadwen duistrer kleinen leed,
Slaakt zij naar blauwe lucht haar jubelkreet.

Het beschrijft den zegetocht van Dionyzos, die de heele wereld verovert
tot aan de poorten van het Oosten — een mythologisch pendant van
Alexanders tocht tot aan de grenzen van Indie — om de taak te volvoeren,
hem door Zeus op de schouders gelegd : de vreugde der goden te brengen
aan de menschen. Als hij Zeus' last heeft verricht en terugkeert, ziet hij,
dat de menschen het reine genot hebben ontwijd en bezoedeld, dat ze om
den god der vreugde te eeren hem in dronken roes en zwijmel onwaardige
offers brengen en in wanhoop beschuldigt hij zich, zijn taak niet goed te
hebben verricht. Zeus echter neemt hem op in zijn hemel, want dat de
menschen de goddelijke vreugde niet rein kiinnen houden is niet Dionyzos'
schuld, doch te wijten aan hun onvolkomenheid. Dionyzos is het beeld van
den schrijver zelf en van iederen kunstenaar, die na volbrachte schepping
ervaren moet, dat hij beneden zijn ideaal is gebleven en door de wereld niet
begrepen wordt, maar die niettemin de vreugde der goden deelachtig is.
Een kranig stuk werk is de roman Komedianten (1917), vlot en geestig
geschreven, sprankelend van leven en getuigend van een eerbiedwaardige
gave om Romeinsche menschen en toestanden zoo te beschrijven, dat de
lezer het woelig leventje in het Rome van Keizer Domitianus als een werkelijkheid voor zich afspelen ziet. De figuurtjes van de tweelingbroertjes
Cecilius en Cecilianus, teere bloemen bloeiende te midden der ontbinding,
hebben de bekoring van broze porceleinen beeldjes.
De Ongelukkige, niet een van Couperus' beste werken, is de roman van
Aboe Abdallah (Boabdil), den laatsten Moorenkoning in Spanje. In 1919
verscheen Xerxes of De Hoogmoed. Het is een roman „uit de Annalen der
Ironische Historie". Achter de figuur van Xerxes, den ijdelen hoogmoedige,
die streeft naar de wereldmacht en het vrije Griekenland wil verpletteren,
rijst voor onze verbeelding onwillekeurig de schim op van den laatsten
Duitschen keizer. Mooi zijn vooral de lyrisch bladzijden aan Leonidas ge-
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wijd; mooi is ook het slot, als Aischylos, de soldaat die bij Salamis en Platea
gevochten heeft, zijn tragedie De Perzen heeft geschreven, waarin Xerxes'
hoogmoed geworden is tot een tragisch motief.
In den eenigszins pompeuzen roman Iskander, den roman van Alexander
den Grooten, heeft den schrijver vooral het zwichten van den eenvoudigen
en gezonden Griek voor den ontzenuwenden invloed van het weelderige
Azie getroffen.
Tot het neo-romantisme is verder nog te rekenen Het zwevende Schaakbord, waarin de dichter de wereld der Arturromans doet herleven. Het is geschreven in den toon van zachten spot en ironie, waaronder teere, weemoedige humor is gemengd : het wonder is uit het leven verdwenen, alles
is tot techniek herleid ; de tooverwagen van Merlijn is de snorrende auto
geworden.
Nog veel meer heeft de rijke geest van Couperus ons geschonken : vlotte,
luchtige en vluchtige, geestige, fijne schetsen, vooral uit Italie en de Riviera.
Vele ervan zijn als feuilleton verschenen in het dagblad Het Vaderland. Ze
zijn gebundeld in Korte Arabesken 1), Van en over mkelf en anderen 2), Van
en over alles en iedereen 3). Voor de kennis van Couperus zijn veel van deze
schetsen van groot belang, evenals die in Der dingen Ziel en Brieven van
een nutteloozen toeschouwer.

Mooie reisbeschrijvingen, van beteekenis ook voor de opmerkingen over
schilderijen en bouwwerken, geven Reisimpressies en Van Blanke Steden onder
blauwe Lucht. Vooral het laatste is het lezen overwaard.
Ten slotte zij nog vermeld Het Snoer der Ontferming, de vrucht van zijn
reis naar Japan, een boek van teedere, exotische schoonheid. Hierin vinden
we o. a. het verhaal van den jongen Japanschen schilder, die op weg was
om zijn fijn beschilderde waaiers te verkoopen. Op een brug gekomen, liet
hij er een vallen; deze plooide open en de jonge kunstenaar, bekoord door
de schoonheid van het zwevende zijden voorwerpje, wapperend in den
wind, wierp een voor een al zijn waaiers weg, en daarmede de geheele winst,
waarop hij had gehoopt.
In Fausten en Faunen van Anthonie Donker wordt dit schetsje, zeer terecht, toegepast op Couperus en zijn verhouding tot de kunst en het leven.
JACOBUS VAN LOOY 1855 - 1930
Geboren te Haarlem en daar opgevoed in het burgerweeshuis, waar hij
reeds als kind verzen schreef; letterzettersleerling en schildersknecht; leerling van den knappen Allebe aan de Akademie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam; wordt ontbolsterd in den kunstzinnigen familiekring vanWillem Witsen; verwerft den „prix de Rome" in 1884; reis naar Spanje, Ma1
Zie N. B. V. (Z. E. III) De oude Trofime. 2) Idem. Geuren van Heiligheid.
Idem. De Hollandsche schilders.
)
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rokko en Italie; reeds impressionistisch schilder van beteekenis, wordt hij
door Kloos aangemoedigd, proza te maken van zijn reisindrukken; sinds
1886 medewerker aan De Nieuwe Gids; later redacteur van dit tijdschrift.
Jacobus van Looy is onder de realisten een van onze voortreffelijkste
kunstenaars. Wat van Couperus gezegd is, geldt echter ook van hem: koel
werkelijkheidsbeschrijver wil hij niet zijn. Visioenaire droomer als hij is, vol
teen gevoel en menschenliefde, legt hij de aandoeningen van zijn gemoed in
de menschen en dingen die hij beschrijft. Als schilder is hij impressionist en
impressionistisch is ook zijn literaire werk, dat de indrukken schildert, die
de wereld om hem heen gemaakt heeft op zijn gevoelige hart, zijn scherp
ziend oog. Zijn eerste werk is beschrijvingskunst. Meesterstukjes in dit
genre zijn b.v. de teekening der bevroren ruiten van zijn schildersatelier in
De dood van mfr'n goes en van de in zonnegloed straiende, wreede pracht van
Een Stierengevecht, beschrijvingen, niet alleen treffend door de juistheid, maar
ook door de fantasie en het gevoel van den kunstenaar, die ze schiep. Deze
schetsen en meer andere zijn na zijn reis naar het zuiden gepubliceerd in De
Nieuwe Gids, en later gebundeld onder den titel Proza (1892). Een prachtstuk daarin is de schets, getiteld De Nachtcactus, met de wonderschoone
beschrijving van de geheimzinnig pralende bloem en de grandioze schildering van het nachtelijk oranjefeest. Licht en schaduw, tint, kleur en lijnenbeweging, Van Looy zag het alles extra scherp en fijn, zonder dat daarbij de
andere zintuigen werkeloos bleven. Neen, alles wat de zinnen hem toevoerden en de stemmingen die er het gevolg van zijn, gaf hij ons terug in een
frissche, met eigen woordvormen verrijkte taal. Impressionistisch is ook
het volgende werk Gekken (1894), een visie van Marokkaansch leven, romantisch, met schrille geluiden, felle kleuren en statige of gekke gebaren.
Het doet wel denken aan etswerk van Bauer. In 1902 kwam Feesten (6 in
getal), een prachtige beschrijving van verschillende soort van feestelijke
gebeurtenissen. Wat in deze stukken zoo aantrekt is niet alleen de degelijke,
artistieke knapheid van de schildering, maar vooral ook weer het mooie,
teeder menschelijke gemoed van den schrijver, dat zich in al zijn eenvoud en
innigheid telkens openbaart. Bizonder mooie stukken zijn De Verjaardas.),
De Maaier, en De Wandeling van de Verloofden.
Terwijl sommige van de eerste Nieuwe-Gids-mannen zijn uitgedoofd of
verzwakt, heeft Van Looy zich tot zijn dood in voile kracht gehandhaafd,
ja, zijn kunst won nog aan innigheid en fantasie. In 1910 verschenen de
fantastisch-grillige Wonder/Ike avonturen van Zebedegr, in welk werk de zin wel
eens moeilijk te begrijpen is en Van Looy de innerlijkste gedachten over
tijdgenooten en stroomingen van onzen tijd heeft ingesponnen. Een paar
jaar later kwam Reizen, de gevoelige weergave van Marokkaansche indruk1)
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ken, een door fijne humor en knappe beschrijvingskunst bekorend boek.
Theobald van Horen en Emilia reizen op een muildier van Tanger naar Fez;
er gebeurt nets „ergs", maar het gewone op dezen tocht wordt iets bijzonders door den schoonheidminnenden en wijzen geest van den reiziger,
d. i. Van Looy 2elf.
Toen de schrijver reeds 61 jaren telde, schreef hij het kinderlijk-natuurlijke, merkwaardig jeugd-frissche boek Jaapje, waarin zijn jeugdherinnerin.gen in een reeks van fijn geetste prenten herleven. Het is gevolgd door Jaap,
dat de jongelingsjaren beschrijft, evenzeer een merkwaardig werk, maar de
teere bekoring vanJaapje heet het niet. Van den laatsten tijd is Jakob (1930).
Ook pittige, teekenachtige, zeer persoonlijke gedichten heeft Van Looy
geschreven; in een verzamelde uitgave zijn ze echter nooit verschenen. Ze
zijn te vinden in verschillende jaargangen van De Nieuwe Gids. Tot zijn
dichtwerk behooren ook de vertalingen van Shakespeare's Macbeth, Hamlet
en Romeo en Julia en van De Musset's La nuit de Mai.
„Van Looy, zegt Kloos 1), is van top tot teen een kunstenaar; een
schoonheidsziener, zonder dat hij het van te voren weet of bewustlijk
wenscht, — maar 266 zijn juist de echte. Hij denkt nooit aan schoonheid,
en praat er ook net over : hij kijkt alleen maar uit zijn oogen, scherp
gewaarwordend en gevoelig onderscheidend, en schrijft dan op wat hij
gezien heeft, met breede forsche streken en streekjes, eenvoudig omdat
hij plezier heeft om 266 te doen, en werken, gewetensvol werken, d. i.
van uit zijn binnenste de Bingen aanschouwen en weergeven, de lust is
van zijn leven, en voor hemzelf een der grootste en beste redenen van
zijn bestaan".
JOHAN DE MEESTER 1860 1931
-

Eliza Johannes de Meester, geboren te Harderwijk, sinds 1885 als correspondent van Het Handelsblad te Parijs, sinds 1891 redacteur van de rubriek
Letteren en Kunst van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, later ook redacteur
van De Nieuwe Gids en De Gids, heeft sedert eenige jaren zijn drukken
werkkring verlaten ; woonde tot enkele weken voor zijn dood in Rotterdam.
Een van onze beste realisten is Johan de Meester, die, vooze vormelijkheid
en leugen verfoeiend, zijn aanvankelijk pessimistisch levensbegrip in zijn
eerste werk objectiveerde. Zijn pessimisme is echter geheel anders dan dat
van Emants, het is doortrild van medegevoel en menschenliefde. De groote
verdienste van zijn realisme is het direct-psychische, het zielvol-levende, dat
getuigt van een innig geestelijk doordringen in de stof. Zoo is zijn vaak
onrustige, soms brokkelige stijl vreemd aan alle stileering en, naar Buffon's
stelling „le style c'est l'homme meme", de zinnelijk waarneembare vorm van
) Over Reizen, Letterk. Inz. en Vergez. XII.
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zijn levendige, zeer irritabele ziel. Zijn eerste werk was een reeks vlug-rake
vertellingen of schetsen, o. a. de bundels Zeven Vertellingen (1899, waaronder
de aangrijpende vertelling De Klompjes), Deemoed en Over het Leed van den
Hartstocht. Vooral over de laatste ligt een waas van somberheid. Anders van
stemming zijn zijn veel later geschreven schetsen in Thuiskomsten 1), eerst
verschenen in De Gids, later gebundeld in De Kindsheid van Harlekb.ntje.
Onder De Meesters romans blinkt uit Geerje (1906) om de innige, nobele
wijze, waarop in de droevige ervaringen van een eenvoudig dienstmeisje de
hooge en onvergankelijke liefde is geteekend.
Na Geertje kwamen nog Aristocraten (1908), De Zonde in bet deftige dorp
(1912) en Carmen (1916). Evenals Emants getuigt De Meester in De Zonde
in het deftige dorp van zijn haat tegen ons maatschappelijk farizeisme, maar
zijn haat is niet koud en stug als bij zijn voorganger; „het is bij De Meester
de veel vlijmender haat, waarin de pijnlijk gekneusde liefde smeult" (C.
Scharten).
In den bundel Gedenk te leven is het pessimisme verdwenen. Hier spreekt
geloof en geluk, ook bij volledige kennis van het leven en zijn veelvuldig
leed. Van De Meester's hand verschenen nog verschillende grootere en
kleinere werken, waarvan we noemen Van haar luister beroofd, Toch tot haar
doel (1928) Eva (1929), Liefdetrouw (1930).
Als journalist heeft Johan de Meester van de rubriek Kunst en Letteren in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant iets zeer bijzonders gemaakt, dat de belangstelling had van allen, die voelden voor literatuur.
HERMAN HEIJERMANS 1864 1924
-

Geboren te Rotterdam; leerling der H.B.S. aldaar; journalist; feuilletons
in Het Handelsblad, onder het pseudoniem Samuel Falkland; verblijf in
Berlijn; directeur van een eigen tooneelgezelschap in Amsterdam, later ontbonden ; aanhanger der sociaal-democratische beginselen; overleden te
Haarlem, waar hij in kommervolle omstandigheden leefde.
Herman Heijermans is in den aanvang van zijn schrijversloopbaan een
overtuigd aanhanger van de theorieen der naturalistische school, wat
blijkt uit zijn eerste roman Diamantstad, die het Amsterdamsche diamantwerkersleven tot onderwerp heeft, benevens uit ander werk uit lien tijd,
zooals de kleinere roman Trinette. Behalve het talent voor werkelijkheidsbeschrijving leeft ook in hem een gevoelvolle fantasie en een groote deernis
voor lijdenden en misdeelden. Veel van zijn schetsjes van Samuel Falkland
zijn geestige, rake tafereeltjes uit het volksleven, waarbij het komische wel
eens ontaardt in de „gein" van zijn ras, maar vaak ook treffen ze door teere
humor, die spreekt tot het gemoed. Onder den naam S. Falkland schreef
1)

Zie Nieuwe Bundel V. (Zeven Eeuwen III).
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hij ook het grootere werk : Joep's fronderlike Avonturen. 't Ontstond in
Berlijn, in 1909, en de titel wordt nog eens in het Duitsch herhaald als :
Jobs Wundersame Erlebnisse (Is het wellicht ook in het Duitsch verschenen?)
't Is het fantastische verhaal van een blinde, een rijk, egoistisch jongmensch,
hard in zijn oordeel over iedereen, die door een ongeluk het gezicht verloren
heeft. Een wonderdokter maakt hem weer ziende, door hem de oogen van
een dier in te zetten. Tegen tranen kunnen die oogen echter niet. Achtereenvolgens bederft hij de oogen van verschillende dieren en telkens keert de
blindheid terug. Dan offert zijn jonge verpleegster, zonder dat hij er iets
van weet, haar oogen voor den man, met wien zij om zijn hulpeloosheid
diep medelijden heeft. De „professor" wil echter het offer niet aanvaarden,
doch zegt haar dat niet; hij maakt haar door een inspuiting tijdelijk blind
en zet den egoist een paar hondenoogen in 't hoofd. Nu ziet deze haar
blindheid; hij begrijpt alles en is zoo geroerd door haar opofferende liefde,
dat hij weent, wat hem weer het gezicht doet verliezen. In wanhoop verwijt
hij zich, dat hij haar kostbaar geschenk heeft bedorven. Hij veinst daarom
ziende te zijn en verpleegt nu haar, zooals zij eerst hem. Als zij, nadat het
ingespoten middel uitgewerkt is, het licht terug krijgt en zijn hulpelooze
blindheid ziet, maar tevens zijn heldhaftige leugens begrijpt, gevoelt ze naast
haar liefde ook een diepe vereering voor zijn moed. Spoedig bemerkt hij aan
haar loopen, dat ze niet blind meer is. Voor hem is geen redding meer
gelijk, want de professor is dood, maar zijn gemoed is verzacht, zijn zelfzucht'en zijn cynisme zijn verdwenen. Een vereeniging in oprechte liefde
is het slot. We hebben dit in de korte samenvatting onbeduidend lijkende
verhaal, dat echter zeer goed geschreven is, aangehaald, omdat het zoo teekenend is voor Heijermans' gemoed, vol fantasie, luim en diep gevoel, dat
soms tot tranen ontroert. In zijn tooneelstuk Uitkomst, den droom van een
gebrekkig jongetje uit een Amsterdamsche achterbuurt, (bij de premiere is
het gevallen, doch later bleek het een zijner beste werken) worden we getroffen door dezelfde fantasie en een nog dieper gevoel. Uit de laatste jaren
van zijn leven is de roman Droomkoninkje, dat een dergelijk motief tot onderwerp heeft. Ook hierin zijn gevoel en verbeelding de machtigste faktoren.
Meer dan door deze epische werken is Heijermans echter bekend door
zijn drama's. Ongetwijfeld is hij onze beste tooneelschrijver van na '80.
Henrik Ibsen, die in het moderne maatschappelijk leven zoo diep is doorgedrongen en zoovele problemen dramatisch behandelde, heeft, naast het
naturalisme, op Heijermans een grooten invloed gehad, doch de diepzinnigheid van den grooten Noor bezit hij niet. Gelukkig echter ook niet diens
zwaarwichtige en wel eens duistere symboliek. Het mooie bij Heijermans
is de knappe karakterteekening en de levensware milieu-schildering en verder een leuke, alleen soms wat goedkoope humor, die de tragische handeling vervroolijkend afwisselt. Zijn meeste werken zijn tendentieus. Het
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socialisme en de oprechte vrije liefde in een gunstig licht te stellen, maatschappelijke misstanden bloot te leggen, dat was vooral zijn streven.
Zijn eerste belangrijk drama was Ghetto (1898), een burgerlijk treurspel
in drie bedrijven. Het stuk heeft tot strekking, den toeschouwer te vervullen
met afschuw van de orthodox- Joodsche opvattingen, waarmee zich volgens
den schrijver wreedheid, brutaal winstbejag en bedrog zeer goed verdragen.
Van de streng-Joodsche eigenzinnigheid wordt Rose, de arme Christendienstmeid die met den jongen socialistischen Jood Rafael in vrije liefde
leeft, de medelijdenwekkende dupe, want zij verdrinkt zich uit wanhoop
nadat Rafaels vader Sachel haar met den heiligsten eed bezworen heeft, dat
Rafael van haar afziet en een joodsch meisje trouwen zal. Het stuk heeft zeer
voortreffelijke partij en : het doen en praten van den ouden blinden Sachel
en zijn zuster Esther, en in het tweede bedrijf het gesprek van den gemoedelijken Rabbi Haezer : maar een kardinale fout is het, dat we, tegen de bedoeling van den schrijver in, zoo weinig voelen voor den drager van zijn
ideeen. Rafael, de niets doende frazeur met zijn holle socialistische redeneeringen is als dramatis persona mislukt. Ook schijnt Rose's zelfmoord
onvoldoende gemotiveerd.
In 1899 volgde Het Zevende Gebod, een burgerlijke zeden-komedie in 4 bedrijven. In de voorrede zegt Heijermans, dat wat in ons land op het tooneel
gegeven wordt, geen werkelijkheid is. Alleen buitenlandsche werkelijkheid
krijgen we te zien. Zijn doel is, de Hollandsche werkelijkheid te vertoonen:
het leven in al zijn verschijnselen zooals wij het waarnemen, ontdaan van
zijn schijn, zijn bedrog, zijn oppervlak. Dat is dus een zelfde tendenz als bij
Emants. Heijermans trekt in dit stuk partij voor de (tragisch eindigende)
onwettige verbintenis van den Amsterdamschen student Peter Dobbe, die
in de Pijp met een meisje in vrij huwelijk samenwoont. De ouders, Zeeuwsche boerenmenschen, en de broer, een jonge pastoor, vertegenwoordigen
de bekrompen, hartelooze conventie, welke van te voren veroordeelt en van
zoo'n meisje geen goed woord kan hooren. Als Peter tengevolge van een
bloedspuwing gestorven is, jaagt de oude Dobbe Lotte de straat op, zonder
dat haar is toegestaan, Peter nog eens, voor het laatst, te zien. Lotte is het
slachtoffer, niet van Peter, die haar oprecht liefhad, maar van het enghartige
oordeel van de wereld, in de eerste plaats van Peters broer en zijn ouders,
die, brave menschen overigens, niet kunnen heenstappen over haar slechte
reputatie en het standsverschil; maar slachtoffer ook van haar eigen ouders,
die — even ploertig als de Dobbe's braaf zijn — evenmin als deze het nobele
en echte in de verhouding van Lotte en Peter kunnen begrijpen en in hun
dochter het liefst de rijk-onderhouden maintenee zouden bewonderen. De
vertegenwoordigster van de humane opvatting van den schrijver zelf is
Gaaike, Peters zuster, wier niet nader aan te duiden ongeluk in een wettig
huwelijk, tevens als contrast zijn werking doet.
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Hooger staat het Spel van de Zee : Op Hoop van Zegen (1900), een van zijn
beste stukken.
Ook hier, evenals in Ghetto, is Heijermans de advocaat van het socialisme,
maar zijn pleidooi heeft hier meer overtuigende kracht, omdat hij de sociale
onrechtvaardigheid plastisch voelbaar weet te maken. Geert, de opstandige
ronde zeeman met zijn socialistische ideeen, is volkomen te aanvaarden,
terwiji men om Rafael's mooie praatjes slechts kan meesmuilen. Daardoor
bezit Op Hoop van Zegen het in Ghetto gemiste evenwicht en wordt Geert niet
overschaduwd door zijn tegen-figuur, den harteloozen, grokjes -drinkenden
reeder Clemens Bos, voor wien de premie van de verzekering meer waard
is dan het leven van zijn personeel. In hoeverre intusschen het spel een beeld
geeft van de werkelijke toestanden, blijve bier onbeslist; de gegevens zijn,
zooals van zelf spreekt, tendentieus gezien en gegroepeerd; maar dit neemt
niet weg, dat het als tooneelstuk superieure eigenschappen heeft en meer opvoeringen heeft beleefd dan eenig ander Hollandsch dramatisch kunstwerk.
Op Hoop van Zegen werd nog gevolgd door een reeks van andere stukken
o. a. Het Pantser, over de toestanden in ons leger, Ora et labora, over de landarbeiders, Schakels, met de aardige figuur van Pancras Duif, over gezinsverhoudingen; Bloeimaand, Allerzielen, (de strijd tusschen dogma en naastenliefde in de ziel van een katholiek priester), Uitkomst, De Meid, Feest,
Vreemde jacht, De Rkende Zon, (het groote warenhuis, dat kleinere zaken
dooddrukt), De 117ne Kater, De Schoone Slaapster, Beschuit met muisjes, Clack
auf (een spel uit het leven der mijnwerkers) en Eva Bonheur.
Behalve deze grootere stukken schreef Heijermans nog Tooneelstudies,
kleine dramatische schetsen in den bedrijf, waarvan Het Kamerschut een geliefd werkje is voor het dilettantentooneel en Brand in de Jonge-Jan bekend is
geworden door de uitbeelding van Henri de Vries, die er alle rollen in vertolkte.
ARY PRINS 1860 - 1922
Ary Prins werd geboren te Schiedam, waar hij directeur eener kaarsenfabriek was ; van 1885 tot 1905 woonde hij in Duitschland.
In het hoofdstuk van Stroomingen, dat de beweging van '80 behandelt,
benevens wat daarmee in verband staat of er uit voortgevloeid is, wezen we
op het verschijnsel, dat gewoonlijk aangeduid wordt met den naam van
neo-romantiek, n.l. de herleving van den historischen roman 1). In de beschouwing over Louis Couperus hebben we laten zien, dat de gedachte
daaraan reeds in 1886 in den geest van dezen auteur leefde.
Ary Prins echter was de eerste, die een werk in dat genre schiep. Eerst
had hij in de N. Gids naturalistische schetsen geschreven onder:het pseudothem A. Cooplandt (Uit het Leven), maar na 1890 wendde hij zich van de
1
Zie blz. 222.
Stroomingen en Gestalten
34
)
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werkelijkheidsbeschrijving af. Op zijn stip. zijn de theorieen van de naturalisten uit den Nieuwe-Gidstijd echter van grooten invloed gebleven,want
die is zeer individueel en impressionistisch schilderend. Werkwoorden laat
hij weg, waar hij meent dat ze de direkte impressie schaden, den zinsbouw
zet hij om, waar de impressie er bij wint. Er is een opeendringing van
„teekenende" woorden ; de zinnen en perioden bewegen zich alle in eenzelfde jambische geluidsgolf; dit alles te zamen maakt de lektuur wel wat
vermoeiend 1). Zelfs zijn er stukken met een zoo zonderlinge woordenwoekering, dat men er moeilijk doorheen komt. Dit neemt evenwel niet
weg, dat Ary Prins een groot en zeer persoonlijk kunstenaar is. Een felle
kracht leeft er in zijn donker brandende vizioenen van middeleeuwsche
barbaarschheid. De stemming is meestal angstig of luguber ; de dreigende
schaduw van den dood voelen we achter al zijn verhalen. In 1890 verscheen
Sint Margareta, een zijner beste stukken, in 1891 Een Koning, in 1892 Harold,
later samengebundeld in Een Koning (1897). Dan volgde Dragamosus, waar
het zonderlinge op de spits loopt, en in 1913 zijn hoofdwerk De Heilige
Tocht, de kleurrijke, vizioenaire beschrijving van een kruistocht naar het
Heilige Land 2).

J. H. LEOPOLD 1865 1925
-

Dr. Jan Hendrik Leopold, geboren te 'sHertogenbosch, promoveerde te
Leiden in de Klassieke Letteren en werd in 1891 leeraar aan het Erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam. Zijn gedichten verschenen, sinds 1893, in De
Nieuwe Gids. In 1912 gaf Dr. Boutens ze voor het eerst in boekvorm Verzen
door J. H. Leopold. Leopold zelf bezorgde in 1913 een zuiverder en vollediger uitgave.
In den tuin van De Nieuwe Gids zijn geen edeler en teerder bloesems ontloken dan de verzen van Leopold. Een uiterst-gevoelige, in zich zelf teruggedoken menschenziel heeft hier de behoedzaam samengeschikte woorden voor
zijn verbeeldingen en zijn diepe gewaarwordingen van smart en vreugde
luchtig gebonden in de schroomvallige maten van steeds doorloopende, enjambeerende versregels ; gewaarwordingen van smart om een niet volbloeide
liefde, van vreugde om allerlei liefelijks en schoons dat zijn gevoelige zintuigen uit het leven opvingen. Eenzelvigheid was Leopolds meest kenmerkende
karaktertrek. Hij heeft er zelf meermalen van gesproken o. a. in „Is het
waar dat gij het waart", waar hij beschrijft hoe hij gaat, aandachtig lezend,
tusschen bloemen en heesters :
1) Dit jambisch rhythme bepaalt dikwijls woordvorm en woordkeuze, zooals
blij ken kan uit de volgende voorbeelden : „Gewiden over menschen heen als
golleven beweging toonden"; „de woestheid van den grOnd in 't huivren van den
schijn bewoog, die roodig rilde weg naar cluisterlijker verten", zijn ziel in onrust
was gelijk een nichtevoger.
2) Zie Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
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En zoo groote ingekeerdheid was in dezen
hij mocht wel zelf zoo een plant wezen
zulk een bloem vredig staande op haren stengel
in halfwezen verloren, gewiegd
door windewil, windewil, die loom wiegt
de tengere met heiligheid, de gewijde
met het voile denkhoofd, het gebenedijde
in een enkel en hoog eenzijn
in zich zelven geheel heen zijn
in zich pijnende, kwijnende, bloemmensch alleen zijn.
Hier klinkt nog de toon van den Gorter der Verren, waarvan hij zich

later geheel heeft vrij gemaakt. Een ander zelf-portret, dieper en smartelijker,
vinden we aan het slot van „Zult gij begrijpen kunnen, verstaan":
een machtig aangezicht, dat streng
en dreigend was, van zoo smettelooze
en zonder deelgenoot verkozen,
gelaten droefenis gedrenkt,
zoo vlak, of gudsend met een regen
de smart er op was afgezegen
langs de gezonken wangen,...
In wijsgeerige verdieping (studie van Descartes, Spinoza, Hume en
Stoicijnsche filosofen), en in proeven-en-scheppen-van-schoonheid (de muziek beoefende hij met meer dan gewone begaafdheid en de plastische kunsten hadden zijn voile aandacht) trachtte de dichter troost en rust te vinden.
Soms wist hij die te veroveren en dan wend de maatgang van zijn verzen
vaster en stelliger. We zien het b.v. uit dat prachtige klassieke gedicht, waarin
hij de psychische wisselstrooming tusschen hemzelf en de wereld verbeeldt :
oivo v (Jr a).antiOv (Van Wijn eenen droppel), beginnend met: „Waar
op de plecht". Toch bleef in hem de wrevel en onvoldaanheid „over den
tweespalt tusschen den ingeboren drang naar het redelijke en de niet beantwoordende werkelijkheid; het klagen over 's menschen bestaan, waarin een
zin niet is te ontdekken, de wanhoop over alle betere verlangens, die hun
doel toch niet bereiken mogen en gedoemd zijn verspild te worden en te
loor te gaan"
In 1903 maakte hij kennis met Fitzgerald's bewerking van Omar Khayyam's .Rubayat. In deze poezie vond hij eenzelfde levensbeschouwing. De
zoo schoon voorgedragen wereldverzaking, hier aangetroffen, lokte hem
nog dieper in zichzelf terug. En zoo troostte hij zijn eenzaamheid door deze
Arabische, van alle oppervlakkige vitaliteit gespeende wijsheid en schoonheid in Nederlandschen vers-vorm over te brengen. Hij vatte dit werk
samen onder den titel Oostersch.
1

) F. Schmidt Degener, Herinnering aan Leopold.

532

J.

H. LEOPOLD

De afdeeling begint met twee inleidende gedichten. In het eerste (Onze
gedachten waren wel bijeen) waant hij zich met de geliefde verplaatst in den
binnenhof van een Oostersch paleis, waar als schaterlachen het geklater
klinkt van een fontein, maar dan wordt het geluid als een diepe stem, „alsof
er hartewoorden opkwamen, of een ziel zijn heiligst doen in bittere bedruktheid uit moest spreken, in sidderende drift zich open breken en wachten,
wachten. Wij verstonden toen". In het andere (De lippen van het water leggen zich...) ziet hij op den rand van het marmeren bekken een vers gebeiteld
Gesneden in den alabasten rand
is er een vers van zoo uitverkoren
zoetheid van woorden, dat de zin verloren
wegdeinde in dit bedwelmende verband.
We denken hierbij aan Leopolds eigen verzen. Uit de bron van Oostersche
schoonheid heeft Leopold met diepe teugen gedronken. We zien het uit
Emir Khosrau, met die fijne beschrijving van de verstechniek : het aaneenvoegen der woorden, het hopen en wachten op de komende, het liefderijk
betrachten van de reeds gevondene, wat de bezigheid van den werkenden
dichter is. We zien het in de edele erotiek van „En Coen zij van mij opstond..."
en „O nachten van gedragene extase", en zeker ook in de 29 kwatrijnen uit
Omar Khayyam's Rubayat. Zin voor zorgelooze vreugde maar vooral het
besef van het „ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid" komen ons hier tegemoet uit verzen welke een voor een als fijn geslepen kristallen meesterstukken zijn van gave volmaaktheid. De twee laatste luiden :
Tentmaker, zie, uw lichaam is een tent,
den Sultan ziel tot een kort logement.
De vorst vertrekt; straks vouwt het linnen op
de dood en geen, die nog de standplaats kent.
Ik scheidde; onverstand was allerwegen,
van al mijn parels werd niet een geregen.
De dwazen I honderd dingen, nooit beseft
en nooit bereikt, zijn in mij dood gezwegen.
Niet tot Oostersch behoort een later werk, het epische gedicht Cheops
(Verzen, Tweede bundel), heerlijk symbool van des dichters dieper wezen. De

machtige Egyptische gebieder zweeft, aan zijn sarcophaag ontstegen, tusschen de zielen der andere „smetteloos verrezenen", nederig afziende van
den eigen wil, verdwenen in de menigte. Maar als hij na eeuwen zwervens den ganschen kosmos en zijn wonderen heeft aanschouwd, keert hij
terug naar zijn mummie in de pyramide, die hij voor zich zelf heeft opgericht. Het is het beeld van Leopold's eigen zielewezen, dat in zijn uiterste
kwetsbaarheid de gemeenschap met anderen niet verdragen kon en alleen
vrede vond in een strak afwerend wegduiken in zich zelf. De weergalooze
plastiek van dit vers maakt het tot een der schoonste uit onze letterkunde.
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In denzelfden tweeden bundel worden de vertellingen uit de ArabischPerzische literatuur voortgezet, waaronder uitblinken de een en dertig onder
den titel Soefisch en vier en twintig van Omar Khayyam.
Leopold's geheele persoon is moeilijk in weinige bladzijden te schetsen.
Er zijn nog verschillende kanten aan zijn dichterschap waarop we niet hebben gewezen, n.l. zijn plastische gaven en zijn rijke verbeelding.
Men leze b.v. Kinderpartfr . (Verzen I) en men zal zien hoe hij een meester
is in het weergeven van kinderlijke blijdschap en bevalligheid; De Molen,
waar de fijn-realistische teekening uitloopt in een vervoering van fantazie;
Albumblad (Verzen II) dat hem doet zien als den keener en liefhebber van
bloemen en planten, waar hij zegt een arm vol bloesemtwijgen en bloemen
te hebben geplukt en die te willen uitdeelen aan wie hij liefheeft, maar,
machtiger dan de Engelsche schilder Walter Crane het deed, de tallooze
bloemen met hun verscheidenheid van vorm, kleur en karakter tot levende
menschen bezielt. Voor zijn „wereldsche vriendinnen" zijn de bloemen bestemd die pralen met de weidsche pracht der Florentijnsche middeleeuwen,
„de stilleren van zinnen" schenkt hij de meer bescheiden schoonheid van
andere. — De cozen bewaart hij om later te zien aan wie hij die geven kan —
ook de zieke ouden van dagen krijgen een tuil in hun smalle handen gedrukt.
Ten slotte blijft hij vermoeid zitten in een stoel voor het open venster, waar
op het kozijn in een waterglas eenige overgeschoten bloemetwijgen hem
aan buiten herinneren, aan God's natuur. — En dan zijn er ten slotte nog
die alleraardigste naleve Kerstliedjes, nu en dan door een tikje humor verlevendigd. Als proza-werk bestaat er een kort essay : Nabetrachtingen van een
Concertganger. Verder zijn er van hem de vertalingen Stoilrche Wisheid en Uit
den twin van Epicurus.

HENRIETTE ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, GEB. 1869
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Zij werd geboren te Noordwijk, waar zij ook haar jonge-meisjes-jaren
doorbracht, en is sinds 1896 gehuwd met den schilder en essayist over
Beeldende Kunst, prof. Richard Roland Holst. Thans woont ze te Bloemen.daal. In 1895, juist toen het prachtige vuur van de Nieuwe Gids-beweging
aan het dooven was — een revolutie kan nu eenmaal niet duren — kwam
zij als dichteres naar voren en toonde, dat er naast hartstocht voor het
schoone ook een andere bestond : de hartstocht voor de wijsheid. Dit bleek
uit den merkwaardigen bundel Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven, dat
onmiddellijk door Kloos erkend werd als het werk van een groote dichteres.
„Er klinkt een stem in dit boek," schreef hij, „zoo overweldigend bedwongen-sterk, dat zij u oppakt als met krachtigen arm en u omhoog houdt
op haar golvende voetmaat, zoodat .gij niet anders doen kunt dan luisteren,
al slaat dat geluid ook als stormwind op uwe ziel... ik zeg u, dat menig dezer
woorden een leering kan zijn voor allen, een steun voor velen, om lichter
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te bewandelen des levens steilen weg." Met deze laatste regels is deze poezie,
wat haar inhoud betreft, gekarakteriseerd. Wat de dichteres bezig hield is
de moraal. Zij heeft leeren inzien dat het geluk en de vrede des harten gelegen is in volkomen onzelfzuchtigheid, en dat wijsheid, en liefde voor den
medemensch een gelukzaligheid schenken zooals alleen het deel is van den
waren vrome. Spinoza en Dante waren haar leermeesters.
Ik leefde, en wijsheid was voor mij een woord;
toen werd ik genoodigd haar gast te wezen
door Dante's princelijk en machtig woord.
Rijkelijk at mijn ziel van wat hij bood
en zoo is al mijn kennis van haar wezen
van hem afkomstig, als van koren brood.
Er spreekt uit deze gedichten een bezinning, welke in de ontroeringen
der stemmingspoezie (blijkbaar doelt ze op moos) geen volledige bevrediging meer vinden kan, „omdat hun aard wortelt in wat wisselend is, en de
volheid die zij aan het hart schenken, een gemis bemantelt".
Uit deze ontroeringen ontstaan de felbewogen verzen waar rytmen in wonen
die 't hart meeslepen maar als het bij woven
van een aandoenlijk en tragiesch schouwspel
het vervullen met een gevoel dat snel
vergaat voor der rede gestreng aantoonen
dat de gestalten die deze vertoonen
Schimmen gelijk zijn en een ijdel spel.
Dan ziet het hart, hoe ver 't is afgeweken
van wat in waarheid 't waardiglijk ontroerde
en al zijn kracht verkwist heeft aan een schijn,
omdat, blindlings volgend wat het vervoerde
het afgedwaald is uit de veil'ge streken
van 't klare denken dat zijn gids wil zijn.
Natuurlijk is deze toespeling op de verzen, waarschijnlijk van Kloos, meer
een getuigenis dan een letterkundig oordeel. In deze sonnetten klonk reeds
het grootsche, breede geluid dat kenmerkend is voor al haar poezie. Ze is
geschreven in vrij-rhythmische, niet in streng-metrische verzen; ja soms
gaat de vrijheid in ongebondenheid over en kan men van verzen kwalijk
spreken. Kloos heeft in een kritiek haar op dit gevaar gewezen, waar hij
sprak van zijn eerie vrees, dat zij, „die zoo heerlijk zingen kon, zou gaan
spreken in gerhythmeerde volzinnen". Gelukkig komen zulke regels niet
veel voor, en geeft de vrijheid over het algemeen een ongemeen veerkrachtigen zwaai aan haar vers.
Zij is niet blijven staan bij de wijsgeerige bespiegeling. De liefde tot den
medemensch rukte haar weg uit de vereenzaming en dreef haar tot de gemeenschap. Zoo werd zij, met Gorter, de grootste poeet van het Socialisme.
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Reeds in de Sonnetten had zij te kennen gegeven, dat de stem van een dichter
slechts zwak klinkt, wanneer hij verenkeld blijft staan; nu sloot zij zich aan
bij !een partij die groeide in beteekenis en haar stem zwol tot een vol en
diep geluid. Met De Nieuwe Geboort (1903) begint deze tweede, socialistische,
periode van haar leven. Medelijden met de arbeidende klasse, innige drang
om door haar socialistischen arbeid deze klasse te bemoedigen in haar strijd,
is het heerschende thema, maar ook tweestrijd en weemoed om het verloren
geluk van een vroegeren meer lief-zachten en intiemen levensstaat doen zich
hooren :
Op de kentering der tijden geboren,
in onze oogen nog de ondergangen
van de oude werelden die verbleeken,
onze lippen geplooid ten nieuwen groet,
en in ons hart een tweedracht van verlangen
naar droomen van weleer, die wij verloren
naar de nieuwe, wier bloesems openbreken —
zoo moeten wij door bittre jaren zwerven;
het is altijd een strijd en een ontbreken:
alles in ons beweegt zich als een vloed
en somtijds zinkt het weg, alsof wij sterven.
Het conflict der oude en nieuwe neigingen vindt meer dan eens in prach-

tige verzen zijn uitdrukking, b.v. in No. XI van Gebroken Kleuren II
(Nieuwe Geb. blz. 152) : „Zij sprak : Open de ingetogen zinnen."
De luide stem van het socialisme heeft haar wakker geroepen, toen ze zich
rustig verdiepte „in het hart der dingen" om beminde menschen te kunnen
verblijden met de zoete vruchten van haar studie.
Maar een hand verschoof de wijzers; een sterke
hand wees de ziel naar andre sfeer:
die ze dicht vouwen wilde, spant de vlerken;
die droomend neerzat, haast zich heen en weer.
Zij leerde 't schrijnen van den spijt, de zwaarte
van twijfel, 't omzien naar wat zij verliet;
maar boven alles uit leidt haar een klaarte,
alles dooft uit, maar die glans niet.
In schemer-uur overkomt haar te droomen
als van een vreemde van haar eersten staat;
zij denkt met liefdevol verteederd schromen
aan 't wezen dat niet meer bestaat.
In De Nieuwe Geboort staat ook de vertelling van den jongen langzaam

stervenden arbeider, die aan den dokter het roerende verhaal doet van zijn
zoo hoopvol begonnen maar zoo treurig eindend 'even van strijdend proletarier. In 1907 volgde Opwaartsche Iregen. Hier spreekt zich het socialisme
het krachtigst uit; er is de jubelende toon van de verrukking over de „Vrij-
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heid" die zij voelt naderen; hier is geen weifeling, maar zekerheid over den
triomf die komen zal:
Dit is het zoete wonder van den tijd:
Knechtschap maakt vrij, uit nood breekt heerlijkheid;
door diepe donkers vloeit het licht opwaart,
de schoot der ellende baart over de aard
lente van hell, geluk dat niet verdort,
en die krompen in vrees, staan moed-omgord 1).
Het mooist zingt ze bier haar idealistischen droom in het groote gedicht

Voor het Vaandel, waarin een kind, vertegenwoordiger van alle kinderen,
de drager van een betere toekomst wordt.
Kort daarop kwam er een ommekeer in haar leven. Het was na het congres
te Deventer, toen zij zich afscheidde van de S.D.A.P. en de uiterste linkerzijde koos. Toen werd, zegt ze, haar hart uiteengereten, want ze moest zich
losscheuren van kameraden die haar in den gezamenlijken strijd lief waren
geworden. Daar kwam nog iets bij. Sterker dan ooit besefte zij, evenals in
de dagen van De Nieuwe Geboort, dat in haar wezen een tweespalt bestond
door twee tegengestelde neigingen, de eerie, welke haar aanvuurt tot de
harde Daad, te midden van de genooten, de andere, thans sterkere, die haar
er toe drijft, zich over te geven aan de schoonheid der dichterlijke droomen.
Zij is moe van den strijd :
mij lokken niets dan schemerige lanen
van stile mijmeringen, droom-doorgeurd.
Dit zou het motto kunnen zijn van het bizondere boek dat ze toen geschreven heeft : De Vrouw in het Loud (1912). Het is als een afscheid. Ze
draagt het op „Aan de Makkers onverloren, waarmee ik streed", maar den
strijd begeert ze niet meer. Met een terugblik op haar vroeger leven begint
het. Evenals Dante is ook zij verdwaald in 's levens donker woud, maar
haar leidt geen gids, dan alleen het eigen gemoed. We vinden hier misschien
hare mar klank en beeld allermooiste verzen, als b.v. De Boom van het
Groot Verdriet, De Pelgrim, Het Antwoord en het kenmerkende Droom
en Daad, met deze duidelijke bekentenis
En dit was de dwaling die ons omsnoerde,
de wond waaraan ons hart verbloedde dit:
dat wij ons schaarden in hun strijdgelid
omdat hun dapp're wil ons zoo ontroerde,
terwijl de schoone droom die ons vervoerde
toch bleef ons laatste en ons liefste wit.
Want Droom en Daad kunnen niet samen wonen;
zij maken te samen de wereld rijk,
maar niet een grond kan dragen tegelijk
die planten van zoo verschillende zonen.
1 ) Triomf van bet socialisme.
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Wie de viammen wil hoeden van het schoone
were d'ijzige wind, die uit het rijk
der daden stijgt...
In 1915 verscheen een opflikkering van het socialistisch ideaal — Het
Fees! der Gedachtenis, een vizioen van een feest in verre, blijder tijden, wanneer de groote voorvechters voor vrouwenrechten en menschengeluk als
heilige martelaressen zullen worden gevierd. Het zijn Mary Wollstonecraft,
Louise Michel en Katharine Breschowsky. Een vurige, devote vereering
spreekt uit deze verzen.
Toen de avond van haar leven naderde, werd zij steeds minder toegankelijk voor de luide stem van het dadenleven. Haat en hoogmoed verdwijnen
nu. De bezinning van haar jonge jaren komt terug, maar gepaard aan een
warmer gevoel. De dood van een zeer beminde en vereerde moeder wendde
haar gedachten naar het grootste levensmysterie en de eigenlijke bestemming
der ziel. Nu blijkt het dat haar politiek-socialistische werkzaamheid slechts
een voorbijgaande faze is geweest, enkel het middel om haar brandende
liefde een richting te geven en zich aan iets groots te kunnen wijden.
Liefde is d'eenige kracht die de ziel naar boven
draagt tot de sfeer van het eeuwige leven,
Zoo spreekt ze in het boek Verzonken Grenzen (1918). Van nu of zullen

we telkens den toon hooren der godsdienstige hymne en het verlangen naar
vrede en stilte. Maar eerst komt er nog een crisis. Na het zegevieren van
de Russische revolutie in 1917 begaf ze zich naar Moskou. De daar aanschouwde toestanden moesten de idealiste teleurstellen : In 1923 schreef ze
het boek Tusschen twee Werelden. Die twee werelden zijn de kosmos en het
aardsche paradijs. Tn 1927 is de crisis beslist en komt met Heldensage de
zwanenzang van het communisme. Het is een poetische beschrijving van de
Bolsjewistische revolutie, een lofzang, maar die eindigt met een klacht, gevolg van bittere ontgoocheling. Ze heeft leeren inzien dat er nog vele geslachten moeten heengaan voor de ideale staat zal komen, welke gebouwd
moet zijn op onzelfzuchtigen gemeenschapszin. Zij treedt nu uit de communistische partij en keert terug tot de denksfeer van haar jeugd.
Nog in hetzelfde jaar 1927 verscheen het zeer schoone boek Verworvenheden. Hier is haar vergeestelijking voltooid:
Ik heb den duisteren en harden waan
gelijk een keten achter mij gelaten
en als een kind gaat door de morgenstraten
ga ik, met lichte kleeren aangedaan.
Deemoed, zij die ik van mij had geweze' in
mijn large donkere hoovaardigheid, —
ik heb haar weer, 'k ben van den waan genezen
die loochent, o Leven, dat gij mysterie zij t.
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Zoo is heel haar lyriek, van haar eersten verzenbundel af, tot haar laatsten
Vernieuwingen (1929) toe, een groot getuigenis, eerie doorloopende beschrijving van de eigen wisselende zielservaringen, gedurende een leven dat, hoe
men het ook beoordeelen mag, in alle geval is bestuurd geweest door een
hoog en zuiver idealisme, dat nooit zich zelve heeft gespaard.
Behalve dit lyrisch werk schreef ze ook voor tooneel: De Opstandelingen
(1910) en Thomas Morus (1912), met mooie brokken, maar te lyrisch en te
eenzijdig, om als drama's te voldoen. Haar laatste drama is Kinderen van dezen
waarvan de strakke bouw en religieuze ernst weldadig aandoen. Haar
maatschappelijke en ook verschillende andere proza-geschriften vallen buiten dit bestek, maar wel maken we melding van het in 1925 verschenen werk
Over Leven en Schoonheid, uitstekend proza, waaruit ons blijkt, dat zij, hoewel
aanhangster van het historisch materialisme, met de resultaten van de nieuwere zielkunde rekening houdt en, evenals Willem Kloos van den beginne
af heeft gedaan, de onbewustheid, en niet „de economische onderbouw"
heeft leeren beschouwen als de bron van alle ware poezie
Voor haar dichterschap heeft ze, behalve aan Dante, zeker ook veel te
danken aan de poezie van haar geestverwant, den Engelschen „hervormer"
William Morris. Soms klinken de verzen van De Nieuwe Geboort als een
verre echo van Poems by the Way 2).

P. C. BOUTENS, G.. 1870
Pieter Cornelis Boutens, de voornaamste dichter van de na-tachtigers, is
geboren te Middelburg, tot doctor in de klassieke Letteren gepromoveerd
te Utrecht in 1899, en daarna eenige jaren leeraar geweest aan het Instituut
Noorthey. Hij is dichter en vertaler van poezie. Zijn gedichten verschenen in
de bundels XXV Verzen (1894), Verzen (1898) met een voorrede vanVan
Deyssel, Praeludiin (1902), Verzamelde Sonnetten (1907), Stemmen (1907), Vergeten Liedjes (1909), Alianora (1910), Carmina (1912), Lentemaan (1916), Liederen van Isoude (1919), Zomerwolken (1922), Morgengedachten op den vfrftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau (1930). Van 1908 is de bewerking
van de Sproke van Beatr/s. Hij vertaalde uit het Grieksch vijf treurspelen
van Aischylos van Sofokles : Elektra. Van Platoon : het Symposion (Het
Drinkgelag; niet in den handel), Phaidoon en Phaidros.
Uit het Engelsch : vijf gedichten van Rossetti (later herdrukt in Carmina),
van Oscar Wilde : Een Florentlnsch Treurspel ; Salome ; De Profundis en Individualisme en Socialisme. Uit het Fransch : De Sonnetten van Louise Labe. Uit het
Duitsch : Goethe's Iphigenie auf Tauris en Torquato Tasso ; Uren met Novalis
1) Zie in de afdeeling Historiscb Materialisme en Kunst het hoofdstuk Het Onbewuste als element van kunstuitingen, blz. 461 vlgg.
2) B. v. The Message of the March wind ; The Voice of Toil ; The Day is coming.
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(samen met Dirk Coster). Op Perzische voorbeelden berusten : Oud-Perzische
kwatrinen (1926) en Rubaiyat van Omar Khayyam.
Boutens is de dichter van den peinzenden en droomenden weemoed, die
voor het leed der aardsche onvolkomenheid troost zoekt in de zichtbare en
onzienlijke schoonheid. Hij is de allersubtielste dichter van de eigen, persoonlijke zielsontroeringen en dit allersubtielste ontstaat, doordat een doordringend begrip de aandoening leidt en vormt, een ongemeene verbeelding
haar teeder en onstoffelijk omkleedt. Bij elken dichter werken samen een
vrouwelijk, louter-gevoelend en een mannelijk of denkend beginsel. Dichters, bij wie het eerste te veel overheerscht, worden week-sentimenteel, de
andere bij wie het begrip de overhand heeft, kunnen dor worden of nuchter.
Bij de klassieke dichters houden beide beginselen elkander in evenwicht.
Tot hen behoort Boutens. Hij is de geestelijke beschouwer van zijn eigen
ziel, de ontroerde maar tegeLijk uiterst bewuste kunstenaar. „Hier is niet
aan het woord," schreef Kloos, „de jonge, het groote geheim niet doorgrondende, en er dus maar aldoor in zichzelf naar duikende levenslijder,
die in de stormende maten zijner innerlijke muziek, de passie van zijn diepste
Wezen als koralen over de wereld zendt, zoodat de menschen er van stil
worden, maar een tot den rijpen rijkdom der volwassenheid gekomene, die
rustig in zichzelf luistert naar de diep in hem gevoelde en daar dan ver-weg
voortbonzende onstuimigheid van zijn geestelijken harteklop, en er pas van
zingen gaat, gelijk dat de man doet, als hij geheel tot gelatenheid is gekomen
en met berusting mag zien naar het heele bestaan der wereld en zijn eigen
menschelijk lot"
Niet gebonden door eenig godsdienstig dogma is hij toch als meer heidensche dichters een religieus-gestemde, wegens zijn onstilbaar verlangen naar
de Eeuwige Schoonheid en zijn neiging om in het vergankelijk-schoone van
deze aarde den weerschijn van God te zien:
Als een blind man uit dooven gloed
De heerlijkheid der zon vermoedt.
Zijn ziel is als de wilde zwaan, „nooit zat van trekken", door de wonderen
en de genoegens op deze aarde wordt ze sterk geboeid immers elke
zonnedag brengt nieuwe verrukkingen, elke nacht wisselende schoonheid
van maan en sterren, en dan is er nog het teer geluk wanneer zielen elkander
ontmoeten in liefde en vriendschap maar toch, hoe zeer genietend van
het leven, kan ze tevreden scheiden, omdat zij na den dood nog heerlijker
vreugden vermoedt :
Ik weet, als ik bewaar
Deze oogen diep en klaar,
Dat nets en nimmermeer hun blijdschap zal bedrukken;
1

) Kloos, Letterk. Inzicbten en Vergez. XIV, 62 (over Verzamelde Sonnetten).
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Dat meest verheerlijkt gaat
Die bier het meest verlaat;
Dat vreugde keert tot vreugd, verrukken tot verrukken.
Ik weet, niets haalt van bier,
Van 't zoete zonnevier
De ziel, die rijz'ge zwaan, in alvergetend moeten,
Dan dat door ijlen dood
Hare oogen 't morgenrood
Van nieuwer liefde oneindgen zonneschijn begroeten!
Zoo is de Dood voor hem nooit een wreede macht maar een goede genius,
die verschijnt in een zacht en liefelijk licht. B.v. reeds in het gedicht In
Memoriam uit Praeludien :
Hoe schijnt van avondstrand
Doods overkant
Lichter dan heel dit land van leven:
Zoo twee jonge oogen sterrestom
Zien klaar geheven,
Dood, uit uw schemer om.
En in Goede Dood met het slot:
Alle schoon dat de aard kan geven,
Blijkt een pad dat tot u voert,
En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert.
Deze mystieke trek, dien we telkens bij hem ontmoeten, is versterkt door
de studie van Plato, van wien hij verschillende dialogen heeft vertaald 1). In
Verzamelde Sonnetten (1907) vinden we de Platonische gedachte, dat van het
hooge gelaat der Schoonheid-zelve bier op aarde slechts een schijn kan
worden gezien. Boutens ontwaart dien schijn overal waar schoonheid is,
maar vooral in de van sterren fonkelende of maan-doorvloeide nacht. Geen
dichter heeft zooals hij Naar verheffende schoonheid beschreven :
Wandelt in wolken liefst en witte neevlen
Schoonheid, de zuivre maatgang uwer voeten?
Niets innigers weet ik dan 't zilvrend zoete
Van donkren dag waardoor uw schijnt komt heevlen:
Zoo opent Nacht, wier stifle sterrestoeten
In zijn voorhoven stralen beden preevlen,
Dieper tot God dan dag's breedlichte geevlen
Met nimmer hand uit strak gordijn to groeten...
Ook in de prachtige Liederen van Isoude treffen we dit eeuwigheidsverlangen aan en eigenlijk overal. Deze zucht tot de pure Schoonheid maakt
1) In de serie IClassieken vertalingen van Dr. P. C. Boutens — verschenen:
Platoons Phaidoon, Platoons Phaidros, Platoons Drinkgelag,
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hem afkeerig van de maatschappij zooals die reilt en zeilt, en werd juist in
haar onmaatschappelijkheid de bron van de puurste en ijlste poezie. Dat
hij daardbor in onverzoenlijke tegenstelling kwam te staan tegenover de
dichters die zich in het tijdschrift De Beweging rondom Verwey hadden gegroepeerd, deerde hem niet. Hij bleef den weg volgen lien eigen aanleg hem
voorteekende Het leed en de vreugd van den medemensch wordt dus in
Boutens' poEzie niet verklankt. Zij wordt niet gevoed door wat er woelt en
leeft in de menschenwereld, maar enkel door zijn van binnen uit rijzende,
zeer persoonlijke verbeeldingen. „Boutens beeldt zijn gevoel of met de
natuur", schreef Van Deyssel; en Kloos beschreef zijn verzen als Helleensch,
maar tevens in den waren zin modern, „omdat ze wezenlijk uitzeggen haarfijn-precies het stil-bedwongen-hartstochtelijk, te midden van een verwarde
wereld vol wanbegrip, zichzelf handhavende gevoelsleven eener krachtig
zichzelf blijvende menschenziel"
Het teere, ongrijpbaar-etherische is dus Boutens' element. Daardoor heeft
niemand zoo „hemelsch" over de liefde geschreven als hij en daarom heeft
ook zijn natuur-poezie zoo'n bizonder karakter. Duizend andere dichters
hebben als hij de wisselende schoonheid beschreven van de aarde gedurende
de verschillende seizoenen, maar niemand evenaart hem wanneer hij zijn
indrukken weergeeft van den nacht, van de zee en de Hollandsche luchten,
waar een zilverig of gulden licht door damp en nevel schijnt.
Om zijn natuur heeft hij Holland lief; hij verlangt er naar terug als hij
een tijd in de bergen heeft vertoefd en zijn schoonheid wordt hem dan als
een nieuwe openbaring :
'k Zag, Holland, u in inniger verwantschap
Met al de heemlen, die u alzijds dekken,
Uw wijde waatren die hen eeuwig trekken.
Op effen latn wordt heel de hemel landschap.
Mijn eigen groen dal waarom dagen bouwen
Hun eeuwig wisselende wolketoppen,
Dauwbergen die vervlieten en verdroppen,
Tot zon en maan uit lichtspelonken schouwen 2).
Zijn taal. Zijn bizondere beeldspraak, zijn woord- en zinvoeging te beschrijven zou een afzonderlijke studie eischen. We zullen er bier niet op
ingaan, maar alleen zeggen dat een vermelding en verklaring van eenige gevallen van afwijkend taalgebruik den lezer nuttig zouden kunnen zijn. —
Al dadelijk in bet begin heeft hij een eigen toon, n.l. in XXIV Verren, welk
boekje door Van Deyssel werd ingeleid. Maar in vele dezer gedichten boort
men 66k den weerklank van Gorter, een teeken van aanvankelijk gebrek
1) Dr. P. C, Boutens als in zekeren zin, religieus dichter. Lett. Ind. en Verzen
XIV (Nieuwe Lit. Gesch. XIX) 57 vlg.
Praeludien : 0 Land van bergen.
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aan oorspronkelijkheid, waarvoor Kloos den dichter ernstig heeft gewaarschuwd. In Praeludien is hij geheel zich zelf: de ontroerde zanger en de
kunstenaar van het woord. In verscheidene van deze verzen treft de schittering van fijne woordvondsten, de muziek van welluidende rhythmen en
rijmen, de haast te rijke overvloed van oorspronkelijke en ongewone heelden, die in stoeten langs u gaan. Veelvuldig vooral zijn de persdnificaties.
Sinds Stemmen komt, tegelijk met een grootere innigheid, meer klare eenvoud in zijn vormen. Toch zal Boutens een moeilijk dichter blijven, omdat
hij zoo cerebraal is en in sommige verzen zijn gedachten zich bewegen in
een zoo hooge en ijle sfeer, dat duidelijk onderscheiden voor velen onmogelijk wordt. Zijn lichtst aansprekende poezie vindt men in de bekoorlijke Vergeten Liedjes.
Er is een grooter gedicht, bekoorlijk maar niet het beste, dat blijkens
meet dan 25 drukken algemeen gewaardeerd kan worden, n.l. de Sproke van
Beatr#s, een bewerking van de middeleeuwsche legende. Zijn groote populariteit heeft het, behalve aan zijn bevattelijkheid, te danken aan het Katholieke motief in de voorstelling, wat een deel onzer landgenooten onmiddellijk voor het gedicht innam, al zal een Roomsch priester er nog wel iets op
hebben aan te merken. Hoeveel moois ook dit gedicht bevat, wij stellen het
achter bij het oorspronkelijke, wegens gemis aan overtuigende kracht en
epische vaagheid in de verbinding der gebeurtenissen, een vaagheid welke
misschien het natuurlijke gevolg is van de onbewuste bedoeling van den
dichter om eigen liefdeleed op verhulde wij ze tot uiting te brengen.

HERMAN ROBBERS, G.. 1868
Geboren te Rotterdam; leerling aan het Erasmiaansch gymnasium; toen
in de uitgeverij van zijn vader; als schrijver eerst opgetreden onder het
pseudoniem Phocius ; sinds 1905 redacteur van Elseviers Geillustreerd maandschrift. Zijn debuut maakte Robbers, die Jac. van Looy vereert als zijn voorbeeld en den meester van het proza, met den bundel Kalverliefde (1895) door
Phocius. De mooiste schets hierin is De Vreemde Plant; daarop volgde De
Roman van Bernard Bandt, als roman nog een mislukking, al bevat het goede
gedeelten. In de rij van onze beste realisten plaatste hij zich eerst met De
Bruidstfr'd van Annie de Boogh (1901). Zijn beste boeken zijn de twee deelen
van den roman van een gezin (1909 en '10) : De Gelukkige Familie, en Een
voor een. Hierin toont Robbers zich den voortreffelijken beschrijver van het
burgerlijk gezinsleven. Door levens-echtheid boeien zijn figuren. Jan Croes,
den fermen, door het lot geknauwden drukkerspatroon en vader, en zijn
dochter Jeanne, vergeet men niet meet, wanneer men ze eenmaal heeft leeren
kennen. Ook in den bundel schetsen Van Stilte en Stemming, een voorstudie
van De Gelukkige Familie, wordt familieleven geteekend. Een prachtig stuk
hieruit is Verjaardag. Later volgden nog Helene Servaes, een liefdesroman
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evenals De Bruidstkel van Annie de Boogh, Sint-Elmsvuur en Op Hooge Golven.
Van het werk van Robbers is wel eens beweerd, dat het droog is en dor.
Wij zouden het anders willen zeggen : het is zakelijk en degelijk. Lyrisch
als Van Deyssel, cynisch als Emants, hartstochtelijk als De Meester, de ziel
van den schrijver weerspiegelend als het werk van Couperus, zoo is Robbers'
proza niet. Het lijkt vlak en onbewogen, maar achter die schijnbare onaandoenlij kheid voelen we toch het hart van den ontledenden en beschrijvenden
verteller kloppen. Robbers voelt voor de menschen die hij teekent, hij leeft
met hen mee en dan : hij stelt belang in de vragen en problemen van onzen
tijd, wat vooral ook blijkt uit zijn laatste werken Sint-Elmsvuur en Op hooge
Golven. Zich zelf geven, zijn eigen ziel projecteeren in de scheppingen van
zijn verbeelding, zooals Couperus deed, doet Robbers niet, maar door de
wijze, waarop hij b.v. den drukkerspatroon Croes en diens uiteenvallende
„gelukkige familie" teekent, kunnen we ons den schrijver niet anders voorstellen dan als iemand met een aandoenlijk gemoed en een hart vol meegevoel. Zijn werk is burgerlijk in de goede beteekenis van het woord, rustig
en weloverwogen, een der goede voorbeelden van degelijk, echt Hollandsch
realis me.
INA BOUDIER BAKKER, GEB. 1875
Zij is geboren to Amsterdam, is onderwijzeres geweest en een onzer beste
en meest gelezen. romanschrijfsters.
Als schrijfster is Ina Boudier-Bakker het eerst opgetreden met een tooneelstuk Verleden (1902) en later schreef ze nog een tweede : Het hoogste Recht,
n.l. het recht van een moeder op haar kind. Meer bekend echter is zij door
haar schetsen en haar romans. Zij toont zich in veel van haar kleinere werk
de fijn-begrijpende schrijfster van het kinderleven. De bundels Kinderen,
Machten en Bloesem kunnen dit getuigen. In den laatsten bundel staat onder
meer de gevoelige schets Pa's kinderen 1), een beschrijving van het sombere
bestaan van twee kleine meisjes, die school gaan bij hun eigen vader. Deze,
het hoofd van de school, is een rechtvaardig man, altijd bang, dat anderen
zullen meenen, dat hij zijn kinderen voortrekt. Dit maakt hem onbillijk en
gewild streng, en, hoewel hij van zijn dochtertjes houdt, hij begrijpt niets
van de hunkering der moederlooze kleinen naar zachtheid en liefde. Vooral
de kleine Margootje is een zwak, aanhankelijk schepseltje, voor wie de
schrijfster een diepe deernis voelt, die ze ook bij de lezers wekt.
Ook het zielsbestaan der groote menschen heeft ze diep gepeild. Zij toont
dit bijvoorbeeld in den veel gelezen en geprezen roman Armoede. Dit werk
legt het leven bloot van een gezeten Amsterdamsche familie. Met groot
talent zijn de verscheidene karakters van de talrijke leden der familie Terlaet
geteekend, een psychische varieteit, welke hereditair voortvloeit uit de ziels1) Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
-
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gesteldheid der ouders, den oppervlakldg-vroolijken en zinnelij ken vader,
een man zonder dieperen levensernst, en een weinig levenskrachtige, ernstiggestemde moeder, die geleden heeft onder haar mans lichtzinnig gedrag.
Met groote humaniteit beziet de schrijfster haar personen. Zij veroordeelt
niet, omdat zij begrijpt. „Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan.
En die armoede scheidt ze in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze
naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet
de leemte te vullen eenzaam blijft ten slotte ieder naast dengene die hem
't liefst is" (blz. 193). Deze gedachte van Paul wordt bewaarheid in de levens
van Lot en Peter, van Amme en De Briere, van Paul en Kitty, van Bernard.
en Lena en ook in dat van Berry, Evert Terlaets kleinzoon, en van de waanzinnige Adeline, Terlaets jongste zuster, die nog altijd treurt over den dood
van haar verloofde, door een ongeluk jaren geleden om het leven gekomen.
Het boek is rijk aan fijn getoetste tafereelen en op enkele plaatsen treft een
zekere fleurigheid als een zwakke glimlach, maar 't is als een zonneschijntje
dat door donkere wolken breekt. De grondtoon is diep zwaarmoedig; 't is
geen boek, „waaraan men zich oprichten kan"; de stemming is die van een
grauwen, triestigen regendag.
Spiegeltje behandelt het gegeven van een Jong meisje, Marianne, die de
huishouding waarneemt van een zieke vrouw en dan op den man verliefd
wordt; zij vindt echter de kracht, zich te beheerschen. Een somber boek
ook dit.
Haar kleine roman De Straat (1924) is sterk van bouw en raak van
typeering, maar evenzeer erg pessimistisch.
Het laatste werk van de schrijfster De Klop op de Deur is een krachtproef.
Zij heeft een groot familie-epos willen scheppen, dat in verband staat met
de belangrijkste verschijnselen en vragen van onzen tijd. Ook bij haar zien we
dus het van de meeningen der tachtigers afwijkende moderne kunstinzicht,
waarop in het laatste hoofdstuk der Stroomingen is gewezen, n.l. de kunstenaar
sta in het leven. Van een talent als het hare is niet anders te verwachten, dan
dat het weet te boeien en er komen gedeelten in het boek voor, die voor
haar vroegere werken niet onderdoen. Toch is het oordeel van versChillende
critici niet onverdeeld gunstig. Een onzer jongeren heeft in een lezing er
over gezegd, dat de titel wel kon luiden : „Het slot op de deur", daar zij de
Nederlandsche kultuur te eenzijdig ziet, en deze als het ware van de algemeen-Europeesche afsluit en dus de deur in het nachtslot gooit. Met voile
instemming nemen we de woorden over van professor Geyl, uitgesproken
in een artikel in de aflevering van Maart 1931 van het tijdschrift Leiding.
Hij vraagt : of de literaire successen bier te lande wel op het peil der wereldliteratuur staan en of onze romankunst niet een beetje erg, een beetje al te
huiselijk is. Zijn hoofdbezwaar is, „dat de ontwikkeling der geesten door
de schrijfster op zoo eenvoudige wijze wordt voorgesteld". Dan vervolgt
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hij „Het nieuwe ziet zij als een afstraling van de groote denkbeelden die
elders gedacht worden, en de luie, late Nederlanders behoeven zich in dat
licht maar te koesteren. Maar zoo is het in werkelijkheid niet. De werkelijkheid is, dat een groep beminnelijke dilettanten zooals mevrouw BoudierBakker ons voor oogen voert, buiten het actieve Nederlandsche geestesleven
staat. Ik beweer natuurlijk geenszins, dat het Nederlandsche geestesleven
een afgesloten perk is. Het is een met het Europeesche, met het wereldleven.
Maar het heeft zijn eigen vormen en in een boek dat een klop op de deur
van het Nederlandsche yolk wil verbeelden, had eerst en vooral wat binnen
die vormen omhoog worstelt, wat er een rechtstreekschen strijd mee aanbindt om ze ten slotte tot vernieuwing te dwingen, nagespeurd en vereeuwigd moeten zijn."
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA 1877-1924
Carel Steven Adama van Scheltema, geboren te Amsterdam, is terecht een
van onze meest geliefde liederendichters. Bewonderaar van het socialistisch
dogma van Marx voelde hij behoefde aan een stellige, stevige theorie ook
voor de kunst en zoo schreef hij zijn De Grondslagen eener nieuwe
„proeve tot een maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en
anarchisme, de tachtigers en hun decacienten". Naast grove blunders en
onrechtvaardigheden bevat dit boek ook juiste opmerkingen en beschouwingen. Maar over 't algemeen is het eenzijdig. Denkend aan sommige uitwassen van de Nieuwe-Gids-kunst komt hij op voor de stileering, de technisch-zuivere uitdrukking van het beheerscht gevoel, wil hij in plaats van
de bizondere de algemeene ontroeringen, in plaats van een particuliere, een
algemeen geldende taal. „Een gedicht moet zijn een muziekstuk van woorden en gedachten, dat door zooveel mogelijk onzer medemenschen kan
worden gevoeld en begrepen". In een rij van kleine dichtbundeltjes (Een
weg van,iVerzen, Uit den dool, Van zon en comer, Zwervers verren, Eenrame
Liedjes,lUit Stilte en Strkd, Zingende Stemmen, De keerende Kudde)
en enkele
grootere gedichten (Levende Steden, De Tors) heeft Scheltema zijn ideeen in

praktijk gebracht. We zien den dichter hier anders dan zijn felle aanval tegen
de „dekadenten" der tachtigers zou doen vermoeden. We zouden verwachten dat Scheltema een robuuste, kern-gezonde man was, staande met zijn
beide beenen midden tusschen het yolk, deelnemend aan zijn leed en strijd.
0 neen, hij is een in eenzaamheid teruggetrokken droomer, die van uit de
verte het leven bespiegelt. Hij is niet robuust en kerngezond van geest,
maar een typisch kind van onzen vermoeiden tijd, nerveus-melancholisch
en sentimenteel. Geen grout mensch, geen krachtige, gepassioneerde strijdersnatuur, al schrijft hij nu en dan ferme socialistische strijdmarschen en al
doet hij soms uitgelaten-vroolijk. Zijn onvervreemdbare verdienste is, als
een Noord nederlandsche Rene de Clercq, voor het zangerige eenvoudige
35
Stroomingen en Gestalten
-
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lied (Spiegel van gemoedsontroeringen en natuurindrukken) weer de aandacht te hebben gewonnen, waarbij hem de verrukkelijke muzikale eenvoud
van Goethe's Ueber alien Gipfeln, Sah ein Knab en andere liederen als een
ideaal voor den geest heeft gezweefd, een muzikale eenvoud lien hij dikwijls benadert.

ADRIAAN VAN OORDT 1865 1910
-

Schoon geen uitbeelder van het leven van den eigen tijd, is Van Oordt
door zijn zeer individualistischen Stijl, zijn meermalen tot opzettelijke gezochtheid leidende „woordkunst", een overtuigd volgeling van de beginselen en lessen der naturalistische school. Hij debuteerde in 1896 met een
verhaal van Oud-Germaansch leven, lrmenlo ; in 1902 kwam het treurspel
in verzen Floris V, in 1906 zijn voornaamste schepping, de roman Varhold.
Evenals Flaubert deed in zijn Salammbo, brengt Van Oordt bier het verleden
tot ons, niet zoo als het werkelijk was, maar zooals hij het in zijn verbeelding
zag. Tijdens de regeering van den Utrechtschen bisschop Boudewijn
(ca. 1200) wordt de Veluwe geteisterd door onderlingen strijd van verschillende heeren, waaronder Kostijn van Staveren op den voorgrond treedt.
Warhold, een jonge man in dienst van den bisschop, gaat in 't gevolg van
den aartsdeken Martinus daarheen, vervuld van een vaag ideaal om iets
groots en goeds te doen en den vrede te herstellen, maar bezwijkt in dit
pogen door zijn zinnelijke natuur, die hem eerst drijft tot minnepleging met
Kostijns dochter Janne en dan, na een pooze van berouw en angst voor de
hel, opnieuw voert op de doolpaden van den hartstocht, tot hij ten slotte
zedelijk en lichamelijk geheel te gronde gaat. De uitbeelding van Warhold's
karakter bevredigt niet. In het 2de deel wordt hij een erotische maniak,
sprekend beeld van „het leed van den hartstocht", terwijl hij bij tusschenpoozen als een bezeten berserker zijn bloeddorstigheid in gevechten botviert. De opzet deed dezen ommekeer niet vermoeden. Daarom voldoet het
eerste deel het best. De liefde van Warhold voor Kostijns dochter, zijn weifelen, zijn gemoedsstrijd, is schoon beschreven. Zijn kunstenaarsgaven
toonde Van Oordt in zijn voornamen, zeer precieuzen stijl. Het gaat den
schrijver evenals Janne, waar zij zegt : „ik heb behoefte aan bekleeding aller
dingen, aan een teedere aanwending van het woord en aan een hoofsche
geleidelijkheid in manieren en gedachten, waarlangs men ongemoeid tot een
verheven hoogte ijlen kan" (I, blz. 59). Teeder van ommelijn en tint, fraai
van toon zijn de schilderingen van Warhold's en Janne's ontmoetingen in
het eerste deel. De kunst van het woord wordt soms echter verkeerd aangewend, wanneer de schrijver de objectiviteit uit het oog verliest en b.v.
den ruwen Kostijn zich op de meest vernuftig-artistieke wijze laat uitdrukken. Hoe groote verdiensten de kunst van Van Oordt ook heeft, toch is
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het zeer te betwijfelen of zijn werken in onze letteren een bezit van blijvende
waarde zullen blijken.

ARTHUR VAN SCHENDEL, GEB. 1874
Evenals Van Oordt vat Arthur van Schendel zijn taalmaterie met teere
handen aan en boetseert haar tot beelden met lijnen van zacht zwierende
grade. Het schilderende woord dringt zich bij hem minder op den voorgrond dan bij Prins en Van Oordt; woordkunstenaar in engeren zin is hij
allerminst; zijn dictie is eenvoudig en , vrij van het gemaniereerde, dat bij
bewonderende voigelingen van den stip. der naturalisten als hinderlijk treft.
Een omsluierde, gedempte toon klinkt in zijn middeleeuwsche verhalen, die
aandoen als droomverschijningen; fraai rhythmisch deinen zijn volzinnen.
Zijn eerste werkje was Drogon (1896), het verhaal van een menschenschuwen,
gepassioneerden zonderling, die, wanneer zijn broeder, een Fransche graaf,
naar het Heilige Land trekt, diens echtgenoote tot min verleidt. In 1897
volgde een in klein formaat uitgegeven boekje De Schoone Jacht, ook een
verhaal uit de Middeleeuwen, wonderlijk-fantastisch. Later is het met een
paar andere novellen vereenigd uitgegeven in de Nederlandsche Bibliotheek
onder den titel Verhalen.
Zijn gerijpt kunstenaarsvermogen toonde Van Schendel eerst met Een
Zwerver verliejd (1907) ; hier gaf hij de voile maat van zijn kunnen in dichterlijk proza van een eigen, persoonlijk timbre. Er klinkt, zooals Scharten zegt,
„de stem van het verlangen naar verre dingen en van teeder geluk, dat weemoed heet. Het is een stem, waarin een diepe zinnelijkheid zich vergeestelijkt, de zoete stuwing der begeerte tot een ontroerde ingetogenheid wordt
getemd". De schrijver voert onze verbeelding naar Italie in den tijd der
Hohenstaufen en den strijd tusschen Welfen en Waiblingen. De zwervende
monnik Tamalone met zijn onrustig verlangen naar „verre landen" en zijn
nooit te lesschen liefde voor het meisje, dat de minnaar hem ter bescherming
heeft toevertrouwd, die modern-sentimenteele is Van Schendel zelf. Evenals
vele anderen heeft hij in dit boek zich zelf geteekend en eigenlijk in zijn
latere werken ook, daar zijn talent lyrisch is en niet in staat om, als de groote
epici of dramatici, verschillende mensch-typen tot leven te wekken. Op Een
Zwerver verliefd volgde Een Zwerver verdwaald.
Een voor zijn schepper zeer kenmerkend werkje is Shakespeare. Uit de
schaarsche gegevens, omtrent de levensomstandigheden van dezen groote,
uit wat we weten van den kring van Londensche tooneelspelers en dichters
ten tijde van Elisabeth, maar vooral uit de stemmingen, die in Shakespeare's
werken achtereenvolgens spreken, ontwerpt de schrijver een beeld van dezen
dichter, dat, hoewel wetenschappelijk aanvechtbaar, echter volkomen te
aanvaarden is. Hij maakt Shakespeare tot een levend mensch, die zoekt en
dwaalt, twijfelt en wanhoopt, maar ten slotte komt tot een sublieme rust

548

ARTHUR VAN SCHENDEL

en hoogheid van geest : een dichter begrepen door een dichter. Intusschen
herkennen we — en bij den gevoeligen fantast kon dit wel niet anders —
in Shakespeare weer veel trekken van Van Schendel zelf.
Een heel bizonder werk is De Berg van Droomen, dat den lezer verplaatst
in een fantastische sprookjessfeer. Als droomen die men 's morgens vergeten
is, wemelen hier de nauwelijks vatbare verbeeldingen. Is er symboliek in het
boek? Zoo ja, dan toch stellig geen bewuste symboliek die verklaard en toegelicht wil worden, maar de vage, onbegrepen en toch als zoo heerlijk diepgevoelde zin van de ijle gestalten en gebeurtenissen, welke een mensch
schept uit zijn onderbewustzijn, als hij in den droom een dichter is.
Een groote roman van Van Schendel is Der Liefde Bloesems (1921) en
Rose Angelique (1923) een verhaal van zacht-teedere liefde. Mooi zijn de
beschrijvingen in Oude Italiaansche Steden (1924), die getuigen van zijn liefde
voor Italie, het land waar hij bij voorkeur vertoeft. Van zijn overige werken
noemen we nog De Mensch van Nazareth (1926), een bundel vertellingen met
den titel Blanke Gestalten (1923) en de tragedie Pandora (1918). Uit den allerlaatsten tijd is Het Fregatschip Johanna Maria (1930), evenzeer een verhaal
van zwerven, maar de zwerver is bier een fregat, op een Oostenburger werf
in Amsterdam gebouwd in 1865. Dit boek, waarin we den invloed van den
grooten Engelschen schrijver R. L. Stevenson meenen te bespeuren, is als
een weemoedig afscheid aan een allengs verdwijnend, meer poetisch type
van de scheepvaart : het houten zeilschip. De hoofdpersoon is de stoere, in
zichzelf gekeerde zeerob Jacob Brouwer, voor wien het schip als een menschelijk wezen is, waarvan hij, die zonder verwanten eenzaam op de wereld
staat, gaat houden als van een geliefde. Veertien jaar vaart het van Amsterdam
op Indie, dan krijgt het een aanvaring, wordt verkocht en nu komt voor
het vaartuig een tijd van zwerven her en der. Brouwer blijft zijn schip trouw,
als het vaart eerst onder Noorsche, dan onder Russische vlag, waarbij het
telkens van naam verandert. Ernstige insubordinatie tegen een ruwen kapitein die het schip verwaarloost, brengt hem in Koningsbergen in de gevangenis en als hij na eenige maanden vrij komt, is het schip, zijn schip, weg.
Zijn schip want nu hij gezien heeft dat het lot van een schip niet altijd is,
te vergaan of na volbrachte taak gesloopt te worden, maar dat het ook een
stuk koopwaar is, dat kan overgaan van hand tot hand, wordt het zijn
levensdoel, zooveel geld bijeen te garen, dat hij het zelf kan koopen. Jacob
zoekt nu het verlorene over de geheele wereld en vindt het eindelijk terug
in Chili, echter in een staat van schromelijke verwaarloozing. Hij laat zich
aanmonsteren en als bekwaam timmerman en zeilmaker herstelt hij wat te
herstellen is. Na nog veel wederwaardigheden wordt eindelijk zijn ideaal
verwezenlijkt. Als eigenaar vaart hij nu met zijn eindelijk verworven geliefde
terug naar het vaderland, maar het schip is oud geworden, gelijk hij zelf, en
het houtwerk begint te vergaan. Hij bereikt Amsterdam; op een dag ziet hij,

ARTHUR VAN SCHENDEL, P. H. VAN MOERKERKEN

549

dat er iets hapert in het want; hij klimt naar boven, valt en sterft in het
gasthuis. De „Johanna Maria" ligt in de Dijkgracht op Oostenburg, zich
spiegelend in het stile water en wachtende op het einde — de slooping.
De stoere, hartige stijl van dit boek met zijn Hollandsche zeemanstermen
en het onderwerp evenzeer, beteekenen misschien een nieuwe koers voor
den dichter van „de Zwervers" en zeker een gewenschte verfrissching en
vernieuwing in onze proza-kunst.
P. H. VAN MOERKERKEN, GEB . 1877
Dr. P. H. van Moerkerken behoort tot hen die zich tot de romantiek
voelen aangetrokken. Rustig, zacht-weemoedig is zijn aard, wat ook blijkt
uit de gevoelige verzen die hij geschreven heeft. Zijn aangenaam, beeldend
proza ademt een elegische stemming, doortrild van een zachte ironie. Zijn
eerste werk was Modron (1903), een klein drama in rustig vloeienden, gevoeligen stijl. Het is het verhaal van een jong beeldhouwer, die werkt aan
een middeleeuwsche kathedraal volgens opdracht van den bouwmeester,
wiens dochter Edith hij bemint, maar die, onbewust, in een Maria-beeld het
schoone gelaat doet herleven van een ander meisje, Modron, die vroeger
zijn liefde had, maar, omdat hij geestelijk te hoog boven haar stond, van
hem wegging, zonder hem te kunnen vergeten. Als Edith de gelijkenis ziet,
verdrinkt zij zich en hij wordt dood gevonden aan den voet van de Kathedraal. De tragiek ligt in het niet kunnen vergeten wat eens genoten is.
De Dans des Levens (1912) is een verzameling vertellingen. Tot grooter
werk wendde hij zich, toen hij in 1913 De Ondergang van het Dorp en in 1914
den knappen historischen roman De Bevriders schreef, een fraai beeld van
ons burgerlijk leven ten tijde van de inlijving bij het Fransche Keizerrijk,
gevolgd door het weemoedige Andre Campo's Witte Rozen (1917).
Dit beste werk van Van Moerkerken is de voorlooper van een reeks
historische romans, die onder den titel De Gedachte der TOen onze geschiedenis verbeelden wil. Het Nieuwe Jerusalem beschrijft den tijd van de Wederdoopers, onmiddellijk voorafgaande aan onzen opstand tegen Spanje; De
Verwildering schildert den strijd om Haarlem, In den Lusthof Arkadio den
tijd van Frederik Hendrik. Daarop volgden : De Vraag zonder antwoord, Het
demonise eiland, Het lange leven van Habhabalgo en z:0broeders. Of Van Moerkerken zal zijn opgewassen tegen zijn grootsche taak? Hij heeft iets zeer
subjectiefs. Hem zelf vinden we steeds terug in de gevoelige droomers die
hij met voorliefde teekent, b.v. in Joris Amalszoon, den dwependen, sensueel aangelegden Wederdooper met zijn vage roeping om iets groots tot stand
te brengen. In het weergeven van den geweldigen strijd om Haarlem, door
Hooft eens en voor goed klassiek te boek gesteld, is de fijn-zachte auteur
minder goed geslaagd.
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jhr. Dr. Nico Joh. van Suchtelen is geboren te Amsterdam, studeerde
in verschillende richting, werd candidaat in de Scheikunde, studeerde in
Zurich, is gepromoveerd in Staatswetenschappen en mededirecteur van
de Wereld-Bibliotheek.
Over Dr. Nico van Suchtelen en zijn beteekenis als bestrijder van het
individualisme en vooral ook van de theorieen van het naturalisme, zooals
dat zich geuit heeft in den psychologischen zedenroman, is reeds gesproken
in de Stroomingen 1), waar ten bewijze tevens een paar kenmerkende aanhalingen zijn gegeven uit zijn werk De Stille Lath. Daarom kunnen we bier
kort zijn.
Een boek van beteekenis isQuia absurdum, belangrijk om den stijl, waaraan
alle aan de lessen van het naturalisme ontleende zucht tot woordkunst
vreemd is, maar belangrijk ook om de philosophische gedachten. Reeds
uit den titel (Omdat het ongerjmd is...) kan men vermoeden, dat er een stemming van weemoed en ironie uit moet spreken en dat is ook zoo, ironie
vooral — maar nooit bitter en fel en dus niet kwetsend — in de weergeving
van het leven der idealisten in de communistische kolonie, waarbij men
onwillekeurig aan Van Eedens Walden denkt.
De volgende roman was De Stille Lath. De inkleeding is deze : Elisabeth
van Eykenstein-van Rosande schrijft in 1943 op zestigjarigen leeftijd aan
haar dochter, die ze sterken wil in haar levensstrijd, dat ze haar wil mededeelen het verhaal van een episode in haar leven, welke voor haar het belangrijkst was, n.l. haar briefwisseling met Joost Vermeer en de daarbij behoorende fragmenten van hun beider dagboeken. Annie Salomons heeft de
eerste brieven ontworpen van Elisabeth en zij heeft Van Suchtelens inspiratie
voor een groot deel richting gegeven.
Wat het leven aan Elisabeth van Rosande geleerd heeft is dit : dat liefde
niet is passie — want passie geeft verwarring en Teed — maar vreugde en
vrede, dat zij huist in ons eigen hart en dat wij haar nooit behoeven te ontberen. Dit is de stille lach, de blijde vrede en de harmonie met God en
wereld. De hoofdpersoon is de edel denkende onderwijzer Joost Vermeer.
Tot een vereeniging met Elisabeth voert zijn liefde niet, hij sneuvelt in den
oorlog als ambulancesoldaat.
De belangrijk.heid van het boek zit niet in dat wat het biedt als „roman";
zelfs zou men, wat dit betreft, wel bedenkingen kunnen opperen; maar in
de filosofische, vooral ethische, sociale en artistieke ideeen van Joost Vermeer, welke die van den schrijver zelf zijn. Over deze is reeds vroeger gesproken. Andere werken van Van Suchtelen zijn nog Liefde's Dool en Demonen.
Ook poezie heeft Nico van Suchtelen geschreven, n.l. de bundel Verzen,
1
Zie voor, blz. 221.
)
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waarin het groote gedicht Zonnezege, geinspireerd door gegevens uit de
Germaansche mythologie.

CAREL EN MARGO SCHARTEN ANTINK, GEB. 1878 EN 1869
Bij de beschouwing van de literaire verschijnselen in het tijdvak der
romantiek hebben we o. a. gewezen op de beteekenis van Honore de Balzac
als voorlooper van het naturalisme. Wat we daar hebben aangehaald uit de
studie van F. Brunetiere over den naturalistischen roman om het verschil
te laten zien tusschen Balzac en Zola, c.s., zouden we willen toepassen op
het werk van Margo Antink. Ook van haar is te zeggen, dat het waargenomene haar enkel inspireert, maar dat zij de werkelijkheid omvormt tot
scheppingen die wel reeel aandoen, maar nochtans producten der verbeelding zijn; ook voor haar is de kunst niet een slaafsche nabootsing en de
studie van het levend model enkel een middel en nooit het doel. We denken
hierbij aan Sprotje (1905), later voortgezet in S.proje heeft een dienst (1909) en
S.projes verder leven (1910). Met welk een liefde is het teere bloedarme yolkskind geteekend, het meelij-wekkende schepseltje, zoo heel anders dan haar
struische zusters Ant en Sien; het schuwe meisje, dat hunkert naar een
makkelijk dienstje en een angstige huivering voelt voor de fabriek met die
ruwe meiden, van wie ze spot en hoon vreest. Hoe voelen we de teleurstellingen mee, die ze in haar beide dienstjes ondervindt en worden we getroffen door het leed dat haar weervaart tot aan haar vroegen dood. Sprotje
is geen portret, maar een type, een levensbeeld, geworden uit de herscheppende verbeelding van de schrijfster. We voelen, dat het verhaal met voile
overgave geschreven is en getuigenis aflegt van het liefdevolle hart van de
kunstenares. In dit gezicht doet het denken aan De Meesters Geertje, maar
zonder diens pessimisme. Wat den stijl betreft, deze is vlot en natuurlijk,
maar tegelijk beeldend, teekenachtig.
Margo Antink schreef verder mooie vertellingen, o. a. „Het Kommieske"
in Vier Vertellingen en Angelina's Huweljk, beide uitmuntend ook door zedelijke schoonheid. Het eerste, de vertelling van een onooglijk, geminacht
ambtenaartje, die in zijn uiterst nauwgezette plichtsbetrachting een held
blijkt te zijn; het tweede een Italiaansch verhaal, dat ons de schoone waardigheid doet voelen van een vrouw, „die trouw blijft aan den vader van haar
kinderen, tegen een opwellende liefde in, waarvan zij de grootere diepte
volkomen gevoelt" (C. Scharten, Kron. 145).
Na haar huwelijk met den criticus Carel Scharten verscheen van het echtpaar Scharten-Antink Een Huis vol Menschen (1908). Het boek geeft grepen
uit het leven van de bewoners eener groote Parijsche huurkazerne. 't Is een
kaleidoscopisch werk, eenheid van verhaal zit er niet in, maar 't is een mooi
boek om de humor en de juistheid waarmee de verschillende personen zijn
getypeerd; 't zijn levende menschen geworden en de lezer leeft met hen
-
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mee. In 1911 ontstond Vreemde Heerschers, handelend over de Duitschers
in Italie ; daarop volgde de aardige bundel Typen en Curiositeiten, eveneens
uit Italie. Een boek, dat van belang is voor de kennis van een der groote
figuren uit onze letterkunde in de 19de eeuw is Julie Simon (1914), de levensroman van R. C. Bakhuizen van den Brink. De Italiaansche roman Het Geluk
hang als een Druiventros, meermalen geprezen als een hunner beste werken,
geeft fijne observatie en beschrijvingskunst. Van meer belang achten wij
echter Francesco Campana (1918), bestaande uit Brie deelen : De Jeugd van
Francesco Campana, De duistere Waarheid en Het eeuwige Licht. 't Is een boek
met diep gevoel en een hoog idealisme. Francesco is een gevoelige, idealistisch aangelegde jonge Italiaan uit den kleinen burgerstand. Hij heeft neiging
tot peinzen over het leven en verovert zich ten slotte, onafhankelijk van de
Katholieke leer, een levensbeschouwing in welke de Liefde het hoogste is.
Het verblijf bij zijn braven grootvader, een tot wijsgeerige beschouwingen
geneigden eenvoudigen Boer, die, schoon Katholiek, den bijbel leest, is
mooi geteekend. De vertellingen van een jager, Uberto, o. a. van een
hermelijn die een haas doodbeet, doen Francesco inzien, dat de natuur verraderlijk is en wreed. Hij wordt hierdoor verontrust : Hoe kan God liefde
zijn, als er zulke dingen gebeuren, altoos ! Op een keer vindt grootvader in
een notitie-boekje deze aanteekening : „De mensch is slechter dan de bijen,
want hij leeft van moord en de bijen van weldoen... God heeft het zoo ingesteld, dat de menschen leven zouden van al wat leeft... dus van moord.
Maar als een mensch dat afschuwelijk vindt, dan zou hij beter zijn dan God...
Slechter dan de bijen en beter dan God... ?" Na grootvaders dood — de
pastoor neemt hem den bijbel of en geeft hem een boekje over het Heilige
Sacrament en de Madonna — komt hij bij hardvochtige bloedverwanten.
Het verblijf in die omgeving is beschreven in De duistere W'aarheid. Er komt
verbittering in Francesco's gemoed, niet alleen om de wreede natuur, maar
ook om de harteloosheid der menschen. Als arbeider aan de Electrische
Centrale maakt hij kennis met het socialisme; hij ziet wel het vooze ervan
in, maar voelt er toch meer voor dan voor clericale huichelarij en de brute
winzucht van zijn omgeving. Hij ondervindt teleurstelling op teleurstelling
en gaat ook twijfelen aan de liefde van Agata, het meisje dat hij al ontmoet
had, toen hij nog bij grootvader woonde. Dit brengt hem tot omgang met
een deerne van verdacht allooi, immers... liefde bestaat toch niet. In Het
eeuwige Licht wijkt de duisternis uit Francesco's hart. Hij trouwt met Agata.
Doch het geluk is kort, want hij sneuvelt in den wereldoorlog aan boord
van een onderzeeer. Francesco Campana is een mooi boek, niet enkel om het
verhaal, doch meer nog om het levensinzicht waarvan het getuigt, wat
levensverrijking bij den jongen lezer tengevolge kan hebben. Als men let
op de kentering der ideeen na den Nieuwe-Gidstijd, is het kenmerkend vow
den tijd van zijn ontstaan.
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In samenwerking schreef het echtpaar nog De Nar uit de Maremmen en
van de hand van Mevr. Scharten alleen is In den vrien Amerikaan, dat, schoon
van geheel anderen aard, voor Sprotje niet behoeft onder te doen. De goedige
Daan Oldeman en Tine zijn vrouw, Bertus de weesjongen, maar vooral
Koen van Wessum, met zijn uiterlijke ruwheid, spotzucht en bitterheid,
doch met een hart vol liefde en opoffering, zijn menschen die men niet meer
vergeet.
Van Carel Scharten als criticus en essayist vermelden we de bundels
Krachten der Toekomst en De Roeping der Kunst. Verschillende kritieken en
beschouwingen zijn in De Gids verschenen.

CARRY VAN BRUGGEN,

GEB.

1881

Carry van Bruggen is de schrijversnaam van mevrouw C. Pit—de Haan.
Het eerste werk, waarmee ze naam gemaakt heeft, is de roman De Verlatene.
Stellig zijn in dit mooie boek jeugdherinneringen van de schrijfster verwerkt. In Roosje, het teere kindje, lief en aanhankelijk, maar schuw voor
de harde menschen, die minachtend van „food" en „smaus" spreken, vermoeden we de schrijfster zeif. En in haar broer Daan, den ernstigen, stillen
jongen, vol liefde en eerbied voor het groote verleden en de heilige traditie's
van zijn yolk, welks geloof hij, .ouder geworden, echter verlaat, wanneer
het besef smartelijk tot hem doordringt, dat het voor de meeste Joden een
leege vormendienst is, die de vrije ontwikkeling als mensch in de maatschappij belemmert, meenen we des schrijfsters broer Jacob Israel de Haan
te herkennen, die echter toch weer tot den godsdienst zijner vaderen teruggekeerd is en de lierdichter van het Nederlandsche Jodendom is geworden.
Voor Daan's breuk met het geloof leze men het achttiende hoofdstuk, zijn
zielestrijd in de Sjoel (synagoge) tijdens den morgendienst van den JoumKippoer. Mooi, vooral om den gevoeligen toon, zijn de beschrijvingen van
de Joodsche gebruiken in den familiekring bij de groote feesten, zooals de
Seideravond-viering en ontroerend is het slot, als de oude vader, nadat zijn
vrouw gestorven is en al zijn kinderen hem verlaten hebben — het laatst
ook Roosje, die met een Christen, Rudi, verloofd is — in eenzaamheid
sterft, wanneer hij, hoewel geheel alleen, naar oud gebruik de toebereidselen
maakt voor de viering van den Seideravond.
Op nog hooger plan dan De Verlatene staat Het Hui* aan de Sloot,
rake schetsjes, eveneens geboren uit herinneringen van de schrijfster aan
haar jeugd in de Zaanstreek. 't Is de rijpe, realistische beschrijvingskunst
van de kleine dingen, teer en fijn en doortinteld van een warme liefde, die
weldadig aandoet. Het boek Prometheus, een bldrage tot bet Begrip der Ontwikkeling van het Individualisme in de Literatuur, is een zeer lezenswaardig, wijsgeerig betoog.
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Kleiner werk van haar hand is nog Avontuurtjes en Vier Jaarget*Ien. Ook
schreef zij romans onder het pseudoniem Justine Abbing.
••
WILLEM SCHURMANN 1876-1915
Willem Schiirmann is te Rotterdam geboren en werd opgeleid voor den
handel. Als jongeling van 22 jaar ging hij naar Amerika en tijdens de tentoonstelling te St. Louis bezocht hij de Nieuwe Wereld voor de tweede
maal, nu als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De
vrucht van deze reizen zijn een reeks van Amerikaansche schetsen, twee
bundels, n.l. De Fortuinvekers en Sterren en Strepen 1). Schiirmann is een bizonder vlot en onderhoudend verteller, wat blijkt in zijn novellenbundels In
Extremis, Het Leven en de Dood, maar vooral in zijn mooisten bundel De
Beu1 2). Over veel van zijn vertellingen ligt een waas van weemoed ; in De
Sterke Man herkennen we trekken van den schrijver zelf. Hetzelfde is te zeggen van zijn roman uit het leven van den Rotterdamschen koopman, getiteld
De Berkelmans. De oude Berkelman is in de eerste plaats een man van zaken;
geld verdienen is zijn doel ; hij is naijverig op zijn goeden naam en zijn zaak
is zijn trots, zijn eer, zijn alles. Hij kan zich niet indenken in de neigingen
zijner kinderen, van wie Maurits, Karel en Martine artistiek zijn aangelegd.
In Karel, die in de zaak is maar niet werkt, doch sonnetten schrijft en aan
een drama werkt, zitten stellig trekken van den schrijver. Ook in de hoofdfiguur Martine. Het karakter van dit prachtlievende, maar tegelijk romantische, fijngevoelige, kunstzinnige en naar liefde smachtende meisje, vol verlangen naar een hooger leven dan dat van haar vader en diens vrienden, is
mooi geteekend. Zij komt in conflict met haar vader en vlucht in noodweer
bij nacht (Deze passage herinnert aan Eline Vere). Door teleurstellingen
en veel leed wordt zij echter gelouterd en gesterkt en ten slotte schikt zij
zich in de eischen die het leven stelt.
Een soortgelijke figuur als Martine is Esther in Schiirmanns beste tooneelwerk De Violiers. Ook hier het conflict tusschen een idealistisch meisje en
een vader lien zij verlaat ondanks haar liefde voor hem. Het gezond realistische drama heeft een sterk uitgesproken tendenz : de knoeierijen bloot te
leggen van den tweede-hands-handel. Het milieu van Joodsche ramschers
is met meesterschap geteekend. Mark Violier, in den grond een goedhartig
man, vol zorg voor zijn gezin, teer aanhankelijk voor zijn oude moeder en
bovenal een liefhebbend vader, is als koopman meedoogenloos. Zijn doel
is : rijk te worden en zijn leus : het doel heiligt de middelen. Voor hem is het
middel : anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen zonder zich zelf te
branden. Aan het slot gevoelen we voor Violier een tragisch medelijden;
1) Zie Nieuwe Bundel I. Een be<oek be President Roosevelt.
Zie Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III), De Sterke man en The American
Principle.
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door zijn verblinding heeft hij zijn eigen ongeluk bewerkt, hij verliest het
liefste wat hij heeft en blijft achter als een gebroken man. Tegen de teekening
van sommige karakters mogen terecht bezwaren geopperd worden — b.v.
tegen dat van den rechter-commissaris Von der Schuyl — het geheel is een
goed werk, vooral ook om het rake realisme en den levendigen dialoog.
Als dramatisch auteur schreef Schtirmann nog Paddestoelen en Veertig,
benevens Het Hoedje, een aardig stukje voor dilettanten.
JOSINA SIMONS-MEES, GEB. 1863
Naast Willem Schiirmann noemen we als schrijfster van realistisch
tooneelwerk Josina Simons-Mees. Haar meest bekende stukken zijn De
Veroveraar en het vervolg daarop Atie's Huwel/k, waarvan het eerste meermalen met succes vertoond is. Een geestig blijspel is De Paladin. De hoofdpersoon is iemand, die door zijn omgeving geeerd en bewonderd wordt om
zijn hoog zedelijke levensopvatting; als een paladijn treedt hij in het krijt
voor eer en deugd en reinheid van zeden, maar op reis in het buitenland
laat hij zijn principes waaien en zet aardig de bloemetjes buiten. Bij de opvoering had het een verdiend succes, maar het is later niet meer gespeeld,
wellicht omdat het 3de bedrijf na de beide eerste teleurstelt. Verder schreef
ze nog kleine dramatische schetsen in een bedrijf.

FRANS MIJNSSEN, GEB. 1872
Schrijver van korte realistische tooneelstukken met iets literair eigens, iets
fijns en zeer levends, is ook Frans Mijnssen. Van zijn hand zijn Dramatische
Studies 1), Huisellke Haard en Ida Wahl. Hij weet raak te typeeren en schrijft
een levendigen dialoog.
JAN FABRICIUS, GEB. 1871
Verder vermelden we als dramatisch auteur Jan Fabricius. Van zijn nogal
oppervlakkige stukken die het op het tooneel wel doen, zijn De Rechte LMn
en Dolle Hans meermalen gespeeld. Zijn beste werk is Eenzaam, dat een
beeld geeft van de verwording van een jong Europeaan door de beklemmende eenzaamheid van een verlaten post in de buitenbezittingen. Bijna
een geheel bedrijf bestaat uit stil spel, en dat dit bij de opvoering zoo treft
is meer te danken aan de talentvolle suggestieve uitbeelding van Cor van der
Lugt-Melsert dan aan den schrijver.
ANDERE REALISTISCHE SCHRIJVERS
A. ALETRINO (1858-1916). Een ander soort van ontleder dan Emants
was de Amsterdamsche arts Dr. A. Aletrino, die meewerkte aan De Nieuwe
Gids en een tijdlang mederedacteur is geweest. Niet als wetenschappelijk
1) Zie het spel in een bedrijf High Life in Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
-
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essayist, die o. a. schreef over crimineele anthropologie en prostitutie, vraagt
hij bier onze belangstelling, maar als novellist. De gevoelige beschrijving
van onze nevelige, mistige atmosfeer en van melankolieke of weemoedige
zielestemmingen geeft aan zijn werk een eigen karakter. De lugubere indrukken van ziekenhuis en operatiekamer worden ons meegedeeld op een
wijze dat wij den schrijver leeren kennen als een zenuw-zwakken, weekgevoeligen man, die soms tegen het harde leven niet op kan en bang is voor
den dood. Zuster Bertha (1888—'91), de treurige geschiedenis van een naar
liefde-troost smachtende verpleegster, is zijn bekendste boek. Daarop volgden Martha, Uit het Leven, Sidle uren, Novellen en Line. Alles klein maar gevoelig gemodelleerd werk, week van lijn, zacht van beweging. In zijn
woordvorming is hij dikwijls te vrij. Telkens schrijft hij zinnen als de volgende : „woorden, die vreemd, hakkelend tusschen zijn lippen moeilijkten".
„Haar lachen was langzaam bedaard, zachtjes inlievend tot een spotvragend
goedigen" ; „hij had het vroolijk kinderlijken weer gehoord van haar jonge
Laatste Liefde, blz. 138 en 140 van den bundel Line). Zulke
stemgeluid"
neologismen, een voorbijgaand verschijnsel, doen alles behalve prettig aan.
De fijne Aletrino is, in zijn uitvoerige, vaak vermoeiende beschrijvingen,
zijn streven naar „woordkunst" en zijn zwaarmoedige stemmingen van
levensmoeheid en vereenzaming, een der typische vertegenwoordigers van
het naturalisme uit den Nieuwen-Gids-tijd. Als teekenende verschijning verdient hij een plaats in een geschiedenis der letterkunde, gelezen wordt hij
nu niet meer. Hetzelfde is te zeggen van den vroeg gestorven onderwijzer
AUG. P.VAN GROENINGEN (1867-1894), een der vroegste naturalistische schrijvers, naast Netscher, Emants en Van Deyssel. Hij schreef een
roman, Martha de Bruin (1890), Bien we als een voorlooper van De Meesters
Geerje kunnen beschouwen, want het boek geeft de tragiek van een eenvoudig, vroom opgevoed burgermeisje, dat door een in haar oogen voornamen beer de vreugde en de ontgoocheling van een onwettige liefde leert
kennen. Na zijn dood verscheen nog door de zorg van den Nieuwe Gidsredacteur P. Tideman, de bundel Een Nest Menschen (1895).
Vrijwel vergeten is ook :
HENRI HARTOG (1870-1904), een Schiedamsche onderwijzer, een
fijne geest, die, trots zijn onbevredigende maatschappelijke positie en zijn
zwak gestel, met hartstocht gewerkt heeft om zijn kunstideaal te verwezenlijken. Hij schreef eenige uitnemende studies van lager volksleven, Sjofelen,
dat na zijn dood met een voorrede van Van Deyssel verscheen.
Als naturalistisch schrijver uit den tijd van na '80 noemen we verder nog
den Katholiek
FRANS ERENS (geb. 1857), die mederedacteur van De Nieuwe Gids is.
Hij schreef een reeks van schetsen : Dansen en Rhythmen ; verder de aardige
schets De Conferentie en in 1906 verscheen de bundel Litteraire Wandelingen,
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later door andere essay's gevolgd o. a. Toppen en Hoogten (1922) en Literaire
Meeningen (1928). Hij is een fijn opmerker.
FRANS COENEN (geb. 1866), is eveneens teekenaar naar het leven. Hij
staat dicht bij Emants ; men zou hem ook een pessimist kunnen noemen.
Maar hij redeneert niet zooveel als de Hagenaar en schrijft mooier. Zijn
kracht zit in de haarfijne, gevoelige waarneming en een zekere ingehouden
sarkastische geestigheid. We beseffen bij de lectuur van zijn misere-beschrijvingen dat we met een fijn voelend, scherpzinnig kunstenaar te doen hebben.
Maar de warmstralende menschelijkheid van Van Looy, die vinden we bier
niet. Een van zijn beste werken is Een Zwakke (1896), de beschrijving van
het troostelooze leven van een zwakken jongen uit goede familie, die na den
dood van zijn vader met zijn kijfachtige moeder en zuster in een achterafbuurt moet wonen en de kracht mist om als kantoorklerk zich maatschappelij k naar boven te werken. De dood maakt aan dit ellendig bestaan een einde.
Kortere studies vindt men in Bleeke levens (1899) en Burgermenschen (1905).
In den eerstgenoemden bundel munt uit Kinderleven.
Behalve schrijver van realistische schetsen is Coenen criticus en essayist.
Ook schreef hij een werk over den Nieuwe-Gids-tijd onder den titel Studien
van de Tachtiger Beweging.

Dan is er nog het werk van :
GERARD VAN HULZEN (geb. 1860), die geen geleerde opvoeding
ontving, eerst in het meubelvak werkte en zich sedert ca. 1890 aan journalistiek en literatuur wijdde. Hij is een raakteekenend realist in wiens werk de
fantazie een groote rol speelt, in zooverre enkele waargenomen trekken van
de werkelijkheid hem voldoende aanleiding zijn om werk te scheppen, dat
den indruk geeft van stuk voor stuk gedokumenteerd te zijn. Bij voorkeur
houdt hij zich bezig met de paria's in de maatschappij en hij teekent hen als
iemand die met hen meeleeft in hun ellende en hun strijd. De stijl van zijn
werk is niet overal verzorgd. Eenige van zijn werken zijn de bundels schetsen : Zwervers (1899) waarin o. a. de mooie studie De vrouw met de Molentjes,
Wrakke levens, Cinematograaf, Uit hoogere Regionen en De Ontredderden en de
romans Getrouwd, De Man uit de Slop, Maria van Dalen, het verhaal van een
ruwen kerel, die in een vlaag van drift zijn vrouw vermoordt; Tilly zan
Kind (1925).
Realistisch beschrijver is eveneens :
M. J. BRUSSE (geb. 1873), de journalist-literator, wiens boeiende grepen
uit het leven verschenen zijn in de rubriek Onder de Menscheninde Nieuwe Rotterdamsche Courant. Later zijn verschillende ervan als boek uitgegeven. Zijn
bekendste werk is Boefje, dat ook voor het tooneel bewerkt is. Verder schreef
hij Landlooperk, Het Nachtlicht van de Zee, Het rosse leven en sterven van de
Zandstraat, Op het eiland, De Lotgevallen van d'n ouweheer Dorus en meer andere.
In 1920 is uit zijn kortere krantenartikelen door Dr. H. E. H. van Loon een
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aantal uitgekozen en vereenigd onder den titel -1/f en twintigjaar onder de
menschen uitgegeven.
A. H. VAN DER FEEN (geb. 1873). Onder het pseudoniem F. de Sinclair schreef hij vlotte schetsen, die de lachspieren prikkelen, maar het komische is wel wat goedkoop. Het beste is Een Prisvraagin de Hel. Onder zijn
eigen naam evenwel schreef hij veel beter werk. Een bundel mooie schetsen,
enkele werkelijk van fijne psychologie, is o. a. die welke naar het eerste verhaal den titel Kassian draagt.
G. F. HASPELS (1864-1916), is eveneens een aanhanger van het realisme, maar zijn werk heeft ethische tendenzen, wat in den geloovigen Christen
— hij was predikant to Rotterdam — begrijpelijk is. Hij toont zich de geestdriftige bewonderaar van ons waterland met zijn ruig, rondborstig visschersyolk. Zijn streven naa.r moderne woordkunst hindert wel eens als lets gewilds en gedwongens. Hij schreef o. a. Vreugden van Holland (1900), Onder
den Brandaris (1908), de romans De Stad aan het veer (1912), David en Jonathan
en de schetsen Wisselend Uitzicht (1914), waarvan In den Staringskoepel op
visite zich door fijnen causerietoon onderscheidt.
AUGUSTA DE WIT, geb. 1864, een uitstekende stiliste, schreef: de
mooie korte verhalen Verborgen bronnen (1899), waaronder door beschrijvingskunst uitmunt De Meester Glaswerker 1) en De Vader treft door het
tragische motief 2). Verder den roman van 't leven eener landarbeidersvrouw : Het dure Moederschap ; den Indischen roman De Godin die wacht
(1903) en de veel hooger staande novelle Orpheus in de dessa (1903).
GERARD VAN ECKEREN (Maurits Esser), geb. 1876, redacteur van
De Gulden Winkel en letterkundig recensent, schreef o. a. de schetsen Donkere Machten en de romans Ida Westerman, Guillepon freres, den roman van
een winkeljuffrouw en Annie Hada.
J. EIGENHUIS, geb. 1866, is de beschrijver van het onderwijzersleven
en van de polder-menschen van Noord-Holland : Uit Waterkerk (1899),
Stoere werkers (1903), De Waterwolf (1911) e. a.
HENRI BOREL (geb. 1869), gaf in Het Jongetje een wel 'wat weeksentimenteele beschrijving van jonge liefde; het volgende boek: Het Zusje
is in denzelfden trant, doch doet niet zoo aan als zelf doorleefd. Een mooi
boek is IF- Icheid en Schoonheid uit China.
BERNARD CANTER (geb. 1870), schreef den realistischen roman Kalverstraat en joumalistiek werk als Een droomer ter Haringvangst, benevens
verschillende tooneelspelen, waarvan Poppekast eenige malen vertoond is als
openluchtspel.
Een schrijver, wiens realistisch werk ons pakt is :
1) Zie Nieuwe Bundel V (Zeven Eeuwen III).
2) Zie Nieuwe Bundel II.

ANDERE REALISTISCHE SCHRIJVERS

559

HENRI VAN BOOVEN (geb. 1877). Van hem is belangrijk het boek
Tropenwee, een reeks van schetsen uit het verblijf van een Europeaan (ongetwijfeld de schrijver zelf) aan den Congo. Het neerdrukkende gevoel van
eenzaamheid, de diepe melancholie, de ellende van afmatting en ziekte in het
moordende klimaat van de Afrikaansche binnenlanden en de eindelijke verlossing door den terugkeer naar Europa, zijn zoo suggestief geteekend, dat
de lezer dat alles diep meevoelt. Het motief is hetzelfde als in Fabricius'
Eenzaam, maar hoeveel hooger staat Van Boov ens epische werk dan dit
tooneelstuk.
ISRAEL QUERIDO, (geb. 1870). Geheel buiten de proporties van de
anderen valt Israel Querido. Deze naturalist streeft naar het gigantische, het
overbluffende. Hij wil de Nederlandsche Zola zijn, de kunstenaar van de
groote greep, die fel het voile leven geeft. Of hij dit doel bereikt heeft,
wordt tegenwoordig sterk betwijfeld. Zijn werk doet romantisch aan. Hij
ziet de dingen grooter dan gewone menschen. Zijn Oostersche zin voor het
hyperbolische, overvloedige en overtollige werkt wel eens vermoeiend op
den lezer. Zijn talent valt intusschen niet te loochenen. Na den diamantwerkersroman Levensgang (1901), en zijn Beverwijkschen roman Menschenwee, kwam in 1912 zijn „epos" (?) Jordaan, een werk van kras realisme, dat
het leven van de bekende Amsterdamsche stadswijk in beeld brengt.
Verder schreef hij veel studien, critieken, en beschouwingen over personen en onderwerpen van allerlei aard, dikwijls uitstekend, maar soms ook
met het aplomb en de gedurfde beweringen van den autodidact. Later heeft
hij zich geworpen op het genre van de neo-romantiek. Hij schreef toen
De Oude W/aereld, het Land van Zarathustra. Een hoog doel stond hem hicrbij
voor oogen : de oude wereld voor ons op te roepen. Of hij dit ideaal verwezenlijkt heeft? Bij de verschijning is het boek geprezen, doch tegenwoordig is het oordeel niet meer onverdeeld gunstig. De stijl is weelderig, maar
te overladen, te gezwollen en spanning zit er in het verhaal niet. Het lezen
ervan vermoeit; het „Boek der Toelichtingen" in het deel Koningen is even
groot als het werk zelf. Van den laatsten tijd is Misleide Majesteit, een omvangrijk allegorisch werk.
Naast Israel Querido noemen we zijn broeder Emanuel, uitgever te
Amsterdam, die eerst laat als schrijver is opgetreden onder het pseudoniem:
JOOST MENDES (geb. 1871). In 1920 verscheen van hem het eerste
deel van Het Geslacht der Santeljano's. In dit uit tien deelen bestaande werk
geeft de schrijver iets geheel nieuws, n.l. een cultuur-historischen roman
van zijn eigen tijd met een revolutionaire tendenz. Een prachtkerel is de
oude Mordechai Santeljano, in wiens droevig einde we den tragischen ondergang der denkbeelden van het oudere geslacht gevoelen. Maar ook de
kring der jongeren van omstreeks '80, in wie de nieuwe gedachten groeien
en tot ontwikkeling komen, is goed geteekend.
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TOP NAEFF (Mevr. Van Rijn-Naeff; geb. 1878), debuteerde als schrijfster van boeken voor en over jonge meisjes, onder welke Schoolidyllen uitmunt door juiste karakterteekening, vlotten, geestigen verteltrant en warm
gevoel. Zij is een begaafde schrijfster, die zich ontwikkeld heeft tot een van
onze goede prozaisten. Haar kunnen bleek in het verhaal in dagboek-vorm
De Stille Getuige (1906), maar vooral ook in den door stijl-kwaliteiten uitmuntenden roman Voor de Poort (1912), dat een zelfde gegeven als het in
1917 geschreven Spiegehje van Ina Boudier-Bakker tot hoofdmotief heeft,
maar de hoofdpersoon van Voor de Poort is meer lijdelijk. Een mooi klein
werkje is de novelle Vriendin (De Gids, 1916) ; verder vermelden we nog Letje.
Uitstekende tooneelkritieken heeft Top Naeff geschreven, en wel in het
weekblad De Amsterdammer ; van belang is de bundel Dramatische Studies.
JEANNE KLOOS—REYNEKE VAN STUWE (geb. 1874), is onze
vruchtbaarste en veelzijdigste romanschrijfster. Haar voornaamste werk is
de in 1905 aangevangen roman-cyclus .4den en Keerziden (zestien deelen)
welke een groot gedeelte van de Nederlandsche samenleving omvat gedurende de halve eeuw die eindigt met den wereldoorlog, met een paar
„hors d'oeuvre's", den roman Caine, spelend to Parijs en Het Gevleugelde
Wiel in Rotterdam tusschen 1820 en 1870. Mogen al die boeken geen
meesterwerken zijn, merkwaardig blijft de breede ontwikkeling van deze
schrijfster die, zeer belezen en begaafd met een levendige apperceptie
over de meest uiteenliggende onderwerpen goed gedokumenteerde, feitelijk en psychisch-juiste boeken heeft geschreven. Toestanden worden behandeld in Huize ter Aar (suikercrisis en ruine), Het Leege Leven (levensmatheid der Hollandsche bourgeoisie tegen het einde der vorige eeuw),
Achter de Wereld, De Illusie der Doode Menschen (platonische liefde van
hoogstaande zielen), Naar bet Levend Model (Kinderleven), Liefde's Schln
(flirt in alle vormen), Het Gevleugelde Wiel (Hollandsche bourgeoisie tusschen 1820 en 1870).
Milieu's worden behandeld in Arl (paardensport), Vr/e Kracht (medische faculteit), Gelukkige Menschen (Hofkringen), Sint-Hubertus (jacht), De
Groote Voltige (circus), Cane (Parijzer demi-monde), Durate (Haagsche
winkelstand), In 's Heiligen Bureaucratius'
(Haagsche ambtenaren) 2).
Afzonderlijk staat Alarm, dat een episode uit den kolonialen oorlog beschrijft en berust op een geschrift van generaal Cool over de Lombokexpeditie. Behalve dit proza schreef ze ook poezie, o. a. een verdienstelijk
drama-in-verzen : Judith (1903). Haar zuster
JACQUELINE VAN STUWE publiceerde eveneens goed geschreven,
1) apperceptie is de versmelting van gewaarwordingen met bewust geworden
voorstellingen.

2) Deze rangschikking is ontleend aan de studie over Jeanne Kloos van Dr.
Alfred A. Haighton in De N. Gids van 1929.
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soms boeiende romans. Afzonderlijk vermelden we De wisselingen van het
Lot (1926) en Een Vader met zes Dochters (1931).

Van de overige romanschrijfsters noemen we nog:
ANNA VAN GOGH-KAULBACH (geb. 1869) ; ze gaf de goede romans :
Rika (1905), Moeder (1908) en Get/den (1909).
J. M. GOEDHART-BECKER (Mevr. J. M. Ijssel de Schepper-Becker;
geb. 1885) ; ze schreef o. a. het mooie Martje Vroom en De dood van de oude
Mevrouw van Leeuwen.

JO VAN AMMERS-KULLER (geb. 1884), die in 1919 Maskerade publiceerde en later De Opstandigen, een omvangrijken roman in drie deelen,waarin zij de opeenvolgende generaties van eenzelfde familie teekent in hun veranderde levensinzichten en hun houding tegenover de verschijnselen en
problemen van den tijd. De moeilijke opgaaf is boven haar kracht gebleken ; het eerste deel is het beste. Een lijvig boek is Tantalus, waarin de
handeling afwisselend plaats heeft in Nederland, Parijs en Amerika. Ook
schreef ze een tooneelstuk Roeping.
ELIZABETH ZERNIKE (geb. 1891), de schrijfster van zielkundigsubtiele, zuiver gevoelde romans. Enkele titels zijn : Het schamele deel (1919),
Het goede huis (1923) Het eerste Licht (1928), De loop der Dingen (1929), De
gereede Glimlach (1930). Ook is van haar de studie Herman Robbers als romanschlver, gevolgd door een volledige bibliographie door P. H. Muller.
Zooals uit de jaartallen blijkt is veel van het bovengenoemde werk reeds
uit den laatsten tijd. We geven het echter bier een plaats, omdat het naar
zijn karakter behoort tot den nabloei van de beweging van tachtig en de
geest der moderne jongeren er vreemd aan is. Om die reden vermelden
we hier ook nog:
P. H. RITTER Jr. (geb. 1882), den essayist en journalist, die o. a. fijne
reisbeschrijvingen en bespiegelingen gaf in Zeeuwsche /4meringen, Het land
van Wind en Water, De IJlende rein (door Belgie en Frankrijk). Een mooi
boekje is De Legende van het Juweel. Reisbeschrijving geeft ook Het Gracieus
Avontuur, maar hieromheen is tevens een verhaal geweven, dat uitgewerkt
had kunnen worden tot een psychologischen roman. Het adjektief in den titel
kan als epitheton dienen voor Bitters goed verzorgden, precieusen stijl.
Ten slotte noemen we nog :
NESCIO (Nico Eisenloeffel; geb. 1881•). Hij is geestig en pittig, maar daarbij tevens bitter en wrang. Onmeedoogend rukt hij het kleed van den schijn
van de dingen of en toont de naakte kern. We wijzen op den bundel, die
op het eerste blad als titel het pseudoniem van den schrijver draagt: Nescio
(Ik weet niet). Hij bevat drie schetsen, De Uitvreter (1911), Titaantjes (1915)
en Dichtertje (1917). Bij alle vroolijkheid zit er in dit werk een pijnlijke
tragiek. Zijn stiji is die van het gesprek.
J. VAN OUDSHOORN (pseudoniem van J. K. Feijlbrief), (geb. 1876)
Stroomingen en Gestalten
36
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toonde zich plotseling, in 1914, een voortreffelijk schrijver met Willem Mertens Levensspiegel, een boek niet voor ongeoefende lezers maar voor literaire
fijnproevers en psychiaters. Met zijn geestelijk-diepe, gedegen woordkunst
en psychologische doordringing is het een typisch werk uit de school van
de Nieuwe Gids, zich aansluitend bij de romans van Emants, zeer knap en
zeer somber. Het is de geschiedenis van een zwakkeling, een willoozen
mijmeraar, die, van vaders en moederszijde erfelijk belast, tot zijn groote
schade bezwijkt voor sexueele verlokkingen, een restje levensgeluk zoekt
bij een kellnerin, bedrogen wordt, zich vergrijpt aan hem toevertrouwde
gelden en tensiotte, vervuld van hevig-beangstigende voorstellingen, en
gefolterd door de herinnering aan den bleeken gluiper, die hem als kind
zijn geestelijk vergif heeft ingedruppeld, dezen meent voor zich te zien,
razend met hem worstelt en dan ruggelings weg stort „in het Andere",
m. a.w. waanzinnig wordt. Een soortgelijk verschrikkelijk boek is Louteringen
(1916). Hij schreef ook een merkwaardig tooneelstuk, Zondag (1919), „een
poging tot conflict." Het behoort zooals Van Deyssel zegt 1), tot de hoogere
literatuur (Claudel, Ibsen, Maeterlinck). Er heerscht bier een noodlotsatmosfeer. De man en de Vrouw spreken over hun huwelijk, dat voor
beiden een teleurstelling is. Ze zouden tot elkander willen naderen, maar
kunnen niet. De fijne psychologische doorgronding van den schrijver weet
van deze beide menschen de ingewikkelde zielsbewegingen, welke voortkomen uit een diepen, volkomen donkeren ondergrond, voor ons duidelijk waarneembaar te maken. Dit is de groote beteekenis van het drama;
maar geheel overtuigend is bet niet; de noodzakelijkheid van woorden en
daden kunnen we niet inzien, of we moeten den man beschouwen als een
abnormale, met onontkoombare dwangvoorstellingen behept. Op die wijze
wordt de gewelddadige ontknooping verklaarbaar. Van Oudshoorn, die
aan het gezantschap te Berlijn verbonden is, is niet vrij van leelijke Germanismen, wat jammer is. 2). Verder verschenen : Verhalen (1922), Tobias
en de dood (1925), Pinksteren (1929) en In Memoriam (1930).
ALIE SMEDING, (geb. 1890). Een religieuze schrijfster uit de school
van het naturalisme, die het varensvolk van haar West-Friesch geboorteland heur hart heeft verpand; even innig-teer in haar beschrijving van
menschelijke liefde als mannelijk forsch in de weergave van onstuimige
natuurkrachten (de watersnood op Marken in Tine van Hilleje (1928)) ; in
haar karakterontleding waarheidlievend tot onbeschaamd-wordens toe (De
Zondaar (1927)) ; vol belangstelling voor het dialect van haar menschen en
hun mystieke en sexueele instincten. Sinds kort gehuwd met den predikant
1) N. Gids, Aug. 1920.
2) overhooren (niet willen hooren), beachten (acht geven), een gezicht dat
beleefd wordt (verlevendigd), dat verandert zich enz. enz.
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Van Wijhe schreef ze den minder sterken tendentieuzen roman De domineesvrouw van Blankenheim (1930). Behalve de genoemde werken gaf zij :
Tusschen de golven (1918) ; Menschen uit 'n stil stadje (1920) ; Sterke webben
(1922) ; Achter het anker (1924) ; Het wazige land (1925) ; Duivelsnaaigaren
(1926) ; Als een bes in een hone (1927) ; De Zondaar (1927) ; Het prin.,* van
het groene eiland (1927) ; De ontmoetingen van Rieuwertje Brand (1929).

A. VAN COLLEM,

G..

1858

Van Collem, een Israelitisch handelsman te Amsterdam, is indertijd medewerker geweest van het bekende weekblad De Kroniek van P. L. Tak. Zijn
lyrisch werk vindt men in de bundels Russische melodiein (1891), Van Stad
en Land (1906), Liederen van Huisvlit (1917), Liederen der Gemeenschap (1918),
Opstandige Liederen (1919), Nieuwe Liederen der Gemeenschap (1920), Het Wonder (lyrisch proza; 1920), Van God en van de Natuur (1921), Liederen der Gemeenschap Hie bl. (1922), Van de nieuwe Gemeenschap der Menschen (1924), De
Soldaten, een Visioen (1927), God, een Gedicht (1930).
In Van Collem vereenigen zich twee personen, die tot een geheel zijn
versmolten : de aanbidder van de natuur en de strijder voor het Communisme : „In de sferen van het wonder, in het verglijden der vormen, in de zingende zelfverbranding der verschijnselen, in den opgang der kleuren en in
hun val, zit de dichter en luistert. Hij luistert in het alomme aanruischen,
hij luistert in het Communisme, hij luistert in de stem. Het is deze, die hij
brengen wil naar de menschen. Noem haar niet God, deze stem. Noem haar
de gemeenschap" (Het Wonder).
Zijn poezie is een verwachting, een verlangen, een heimwee naar een
betere wereld hier op aarde; zij is als het Messias-verlangen van zijn Joodschen stam en ook ontsproten aan het optimistisch rationalisme dat in het
begin van de 19de eeuw door den dichter-professor Kinker vertegenwoordigd wend 1)•
Het onontkoombere, nieuwe Communisme
Is het gedicht dat nu geschreven wordt.
God, Een gedicht.
Door zijn woord wil hij de menschen verlossen van verouderd-geachte
wanen:
Maak ruim de hoofden, sprak de stem in mij,
Vernietig God, lien naam vol tooverij,
Door de verwarden altijd aangebeden,
Door de eenvoudigen te lang beleden.
Maak hen tot trotsche wezens, opgericht
In zelfbewustzijn en het oog gericht
Naar een gemeenschap, die hen all' omspant,
Zooals de lucht de zee doet en het land.
1

) Zie voor, blz. 391.
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Het spreekt van zelf dat dit poetisch communisme een groote vaagheid
blijft, die soms wel wat doet denken aan een mooie zeepbel, ja, men kan
zeggen, dat er in zijn poezie een fondamenteele onjuistheid schuilt. Diepgaande historische en economische studie hadden zijn idealistische verwachtingen van een heilstaat misschien kunnen dooven, zijn vrijen vleugelslag
kunnen verlammen. Nu hij zich daarvan heeft onthouden, kan hij de weifellooze verkondiger zijn van zijn geloof. Waarschijnlijk heeft hij, behalve bij
Marx, leering gezocht bij Spinoza en al is hij veel te veel een gevoelend
wezen om een consekwent Spinozist te zijn, toch moet het verheven
pantheisme van dezen wijsgeer hem hebben versterkt in zijn ideeen. Voor
Spinoza bestaat er slechts eerie Substantie, een Zijn, en dit is God. Dit Zijn
heeft twee verschijningsvormen : Denken en Uitgebreidheid. Elk ding is een
geval van de eerie substantie en heeft daardoor deel aan Naar goddelijkheid.
Wil men wijs worden, dan moet men zich vol vreugde overgeven aan God,
dat is de werkende Natuur, waarvan ieder onzer een deel is, een deeltje van
de groote gemeenschap. Deze grootsche wereldbeschouwing treffen we ook
aan bij Goethe in den Faust, waar Faust met Gretchen over dit hooge
onderwerp spreekt:
Was war ein Gott, der nur von auszen stiesze,
Im Kreis das All am Finger laufen liesze.
Ihm ziehmt's, die Welt im innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So dasz, was in ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermiszt.
Dit godsgeloof van Van Collem staat dus ver of van het Christendom.
Het „Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen", klinkt hem, vooral
na den wereldoorlog, als een bittere spot.
Zoolang het Kapitalisme heerscht, meent hij, kan er op aarde geen vrede
komen en is welbehagen uitgesloten :
Een welbehagen in deez' menschenhel?

Een vrede in dit land van leed en logen!
Een biddende muziek, zich wevend om
Den kreet der menschheid, in het hart gestoken?
(God, blz. 87)
Zag zijn geloofsgenoot Da Costa in het Christendom juist de verlossing,
Van Collem hoopt alles van het Communisme.
De groote beteekenis van dezen dichter zit voor ons niet in zijn maatschappelij k geloof, dat immers ook een waan kan zijn, maar in zijn gloeiende
geestdrift en zijn kracht als natuurpoeet. In de spontaan en gul vloeiende
melodieen van zijn muzikale poezie (een eigenschap van zijn ras ?) is de
gansche natuur opgenomen. Van hare geluiden hoort men den weerklank,
van hare beelden en vormen fonkelt zij. Zoo is hij in de verte te vergelij ken
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met zijn grooteren broeder, den humanitarist en natuurvereerder Shelley.
Ook bij hem vinden we wat Shelley noemde de „natural piety", den vromen
eerbied en de liefde voor de Natuur :
Van U ontving ik, uit een wiegend blad,
De ademing der zoetbewogen beelden;
Van U de vonk die uit mijn verzen spat,
Van U de kleur, die ik daarin penseelde.
( Van God en van de Natuur, XX)

Eenige van zijn schoonste liederen willen we noemen, wel wetend dat we
er verscheidene overslaan. De meeste hebben geen opschriften. We citeeren
dus de eerste regels :
Er was een zoet geluid ontwaakt,
De bleeke dag begon te zingen.
(Liederen der Gem. II, blz. 19)

Uit dien zelfden bundel het prachtige gedicht : De Man met de Spade.
Het merkwaardige is, dat Van Collem over het algemeen minutieus teekent en toch groot blijft. Verder uit Van God en van de Natuur, vers VIII:
Ik ga gevangen in het stralend net
Dat gij, oneindigheid, hebt uitgezet.
Vers LIM
Maak ruim de hoofden, sprak een stem in mij.
Uit : Liederen van Huisvlit Matten vlechten, Het Meisje, Stabat mater;
en uit Opstandige Liederen het grootendeels allegorische gedicht De Ver-

gadering, dat met meesleepende geestdrift geschreven is en waarin we
een vrouw hooren spreken in wie we Henriette Roland Holst vermoeden,
eenmaal Van Collem's partijgenoote.
De vorm van zijn poezie is niet altijd onberispelijk, het rhythme soms
weinig verzorgd, wat zeker toe te schrijven is eensdeels aan den drang van
het gevoel, anderdeels aan een te groote minachting voor volmaakte verstechniek.

JOHAN ANDREAS DER MOUW, 1862- 1919
De klassicus Dr. Johan Andreas Der Mouw 1) behoorde tot die bescheidenen, evenals Leopold, welke weinig haast hadden met het bundelen van hun
gedichten. Eerst na zijn dood verschenen van zijn poezie twee boeken:
Brahman I en Brahman II (1913-'19), samen 543 bladzijden onder zijn
pseudoniem Adwaita. Der Mouw is een grootsch dichter, een ongemeene
persoonlijkheid, wien smart en teleurstelling niet gespaard zijn gebleven en
die, na een onvruchtbaar doorworstelen van vele wijsbegeerten 2), in de oudIndische Brahma-leer zijn betrekkelijke rust heeft gevonden. Uit die nieuwe
wereldbeschouwing ontsprong zijn kosmische dichtkunst.
1) Hij is leeraar in de oude talen geweest te Doetinchem.
2) Zelf schreef hij ook een paar wijsgeerige studies, over Psychisch Monisme
en Nieuw-Hegelianisme.
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Toen kwam, stormend, mijn najaar; en ik spon
Uit eindelooze vaalheid van verdriet
Me een wereld-buitensluitende kokon;
En wachtte stil. Tot ik de pop verliet.
Nu vlinder 'k door natuur en eigen lied,
Uw Koninginne page, o Brahman's Zon!
Hij voelt zich een vonk van Brahman, het Wereldvuur, een deel van het
goddelijke Zijn, is overtuigd van de eenheid van al het geschapene, dat een
emanatie is van Brahman, zoodat hij zich verwant voelt aan de oer-ziel
zoo wel als aan alles wat uit Brahman is voortgekomen, een infusiediertje
zoo goed als een sterrestelsel. Hij is extatisch, stijgt met zijn fantazie in de
peillooze diepten van de heelal-ruimte, waar hij de muziek der sferen hoort,
maar heeft ook een levendige aandacht voor de kleine dingen en gebeurtenissen van deze aarde. Hij is een scherp intellect en tevens een gevoelsmensch
die kan zwelgen in muziek (Bach, Wagner, Beethoven).
„Der Mouw's verzen vertoonen iets bezadigds en toch iets pikants, iets
hevig-belangrijks en toch ook iets luchtigs, iets zeer intellektueels en toch
iets gevoelds". „Hij was iemand die intensief leefde in twee sferen, de reeele
en de ideeele tegelijkertijd". (Kloos). Van deze geniale poezie gaat een verheffende kracht uit, in weerwil van den soms onvolkomen artistieken vorm.
Een paar voorbeelden:
Hij heeft in schoonheidshuivering het majestueuze schouwspel gadegeslagen van een storm die „het zwiepend weefgetouw vastmokert op nachtlijke vaste landen". De zeeen branden onder den bliksem blauw en goud.
Dan komt de morgen; de wolken aan de kim zijn als een cyclopische poort
van rotsblokken en daar, voor den ingang, sjerpt zich de storm met trotsche
handen zijn regenboog om, als een groet aan de zon. Als ik dat zie, zegt
de Dichter :
Dan voel 'k, boven werklijkheidswaan gerezen,
Mij als de Zelfontplooiing van God's Wezen,
En mijn ekstaze weet: Ik ben 't, die werp
In dond'rend heen en weer langs gouden banen
De bliksem over flikk'rende oceanen;
Ik ben de storm, zijn weefgetouw, zijn sjerp.

Maar verhevenheid wisselt bij hem of met humor:
'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.
Ik doe in huis het een'ge, dat ik kan:
'K gooi mijn vuil water weg en vul de kan;
Maar 'k heb geen droogdoek; en ik mors altijd.
Zij zegt, dat dat geen werk is voor een man.
En 'k voel me hulp'loos en vol zelfverwijt,
Als zij mijn lang verwende onpraktischheid
Verwent met wat ze tooverde in de pan.
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En steeds vereerde ik Hem, die zich ontvouwt
Tot feeerie van wereld, kunst en weten:
Als zij me geeft mijn bordje havermout,
En 'k zie, haar vingertoppen zijn gespleten,
Dan voel 'k eenzelfde adoratie branden
Voor Zon, Bach, Kant, en haar vereelte handen.

AART VAN DER LEEUW, 1876-1931
Mr. Aart van der Leeuw is een zeer bizondere figuur, romantisch in zijn
stemmingen, klassiek in zijn norm, welke tot het uiterste is verzorgd en een
Helleensche soberheid van lijn vertoont.
Hij is geboren te Delft. Daar zijn grootvader, een voornaam, vermogend
man, door omstandigheden buiten diens wil zijn kapitaal verloor, kon hij
slechts zuinig studeeren. In Amsterdam stond de schuwe jonge man absoluut
buiten het studentenleven, promoveerde in de rechten en kreeg te Dordrecht
een betrekking aan een levensverzekering-maatschappij, een werkkring die
voor den fijnen teergevoelige een foltering is geweest en zijn gezondheid
ernstig heeft benadeeld. Daarbij kwam een hevig pijnlijk oorlijden, dat hem
jarenlang geteisterd heeft, waardoor hij de laatste jaren van zijn leven potdoof was. We vermelden deze bizonderheden omdat daarin enkele eigenaardigheden van zijn werk hun verklaring vinden.
Zijn letterkundige loopbaan begon in 1908, toen Verwey in De Beweging
de vertelling Sint- Veith opnam, later geplaatst in den bundel Sint- Veith en
andere Vertellingen (1919). Hier heeft hij zijn eigen toon nog niet gevonden
en is invloed merkbaar van de romantische proza-kunst van zijn vriend
Arthur van Schendel, lien hij in Amsterdam had leeren kennen. Hierop
volgde in 1911 een deeltje verzen : Liederen en Balladen, waarna poezie en
proza elkander geregeld afwisselden, maar het laatste de overhand heeft.
Zijn poezie vindt men verder in Herscheppingen (1916), Opvluchten (1922) en
Het aardsche Parad/s (1927); zijn proza, na Sint-Veith, in twee boeken met
jeugdherinneringen Kinderland (1914) en De mythe van een jeugd (1921) ; De
Gezegenden (1923), Vluchtige Begroetingen (1925), Ik en mfr'n Speelman (1929),
Opdracht (1930) en Kleine Rudolf (1930).
Al draagt Van der Leeuw's kunst het kenmerk van klassieken eenvoud
en van zelfbeheersching, zijn wezen is modern-gecompliceerd. Hij was een
idealistisch gestemde droomer met een hart, argeloos als van een kind, maar
een droomer in wiens geest veel oude, klassieke en romantisch-Duitsche
literatuur als ook middeleeuwsche gewijde historie bezonken lag. Ridderlijk
als alle geestelijke afstammelingen van den landedelman van La Mancha,
was hij vervuld met afschuw van het onbarmhartig materialisme der
niets ontziende mannen-van-de-daad. In de wereld der drieste geslaagden
voelde hij, de schuchtere, zich misplaatst. Men moet wel aannemen, dat hij
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tengevolge van zijn levensomstandigheden gekweld werd door een voort
van minderwaardigheidsgevoel, zoo herhaaldelijk heeft hij een mismaakten,
vernederden stakker met de ziel van een wijsgeer en dichter tot den eindelijk
zegevierenden held van zijn fantastische verhalen gemaakt (lk en min Speelman, Kleine Rudolf, Opdracht).

Evenals zijn alter-ego's uit zijn boeken was Aart van der Leeuw eerst
recht op zijn gemak, als hij de maatschappelijke leelijkheid ontvluchten
mocht in de natuur of het stille boekvertrek, waar hij zich ongestoord kon
wegdroomen in een wereld van liefde en schoonheid. Heidensch-Grieksche
herinneringen leven voort in zijn natuur-beschrijving, welke sterk onder
den invloed staat van de groote idyllen-dichters der Ouden : Theokritos en
Vergilius. Maar daarmee vereenigt zich een eigenaardige romantische
mystiek, die de grenzen van zijn eigen bewustheid en van de dingen rondom
hem doet vervluchtigen, zoodat hij zich met de natuurobjecten vereenzelvigt
en wonderlijke herscheppingen beleeft. Een van zijn verzenbundels heet dan
ook Herscheppingen en in verschillende andere werken, o. a. in /k en mfr'n
Speelman is dit een belangrijk motief. „Gisteren ben ik er, geloof ik, bij gebleven, dat ik als een appel aan de takken ping. Dit was de eerste gift van
Gods genade, doch niet alleen in vruchten en in bloemen verschool ik mij
voor de hardheid van mijn medemensch; vaker en veel liever nog in het
wezen der tallooze dieren" Kenmerkend ook is de streelende zinnelijkheid, de getemperde wellustigheid waarmede hij de vormen der natuur geniet en beschrijft, maar dit sensualisme blijft altijd edel en onaantastbaar
kuisch; het draagt den stempel van zijn voorname persoonlijkheid. Het
schijnt haast of de dichter, door het lot misdeeld, zich voor een te kort aan
zinnenweelde heeft willen wreken door zijn verrukkelijke vizioenen van
liefde. Maar die liefde richt zich niet alleen op het „ewig Weibliche", neen
hij heeft de Natuur lief in haar ganschen omvang. Hij houdt van de aarde,
den bodem waar wij van leven, hij bemint de dieren, de boomen en de
planten. De Natuur en zijn eigen humor verschaften hem den troost voor
de droefenis van het leven, die hij diep moet hebben gevoeld, want weemoed
is wel de grondtoon van dit fijne gemoed. „Zart Gedicht wie Regenbogen,
wird nur auf dunklem Grund gezogen" kunnen wij ook van Aart van der
Leeuw zeggen. Men heeft wel eens beweerd dat hij buiten de tragiek van
het leven stond, dat hij daar geen oog voor had. Maar de tragiek heeft hij
rondgedragen in zijn eigen ziel. Uit strijd tegen persoonlijk verdriet is een
groot deel van zijn prachtig werk te verklaren. Dat werk heeft hoe langer
hoe meer gewonnen aan zuiverheid. Een voortreffelijke bundel van kleine
schetsen of liever, keurige miniatuurteekeningen, is Vluchtige begroetingen.
Hoe blijkt bier weer opnieuw, dat in echte kunst vorm en inhoud een on1

) Ik en min Speelman, blz. 28.
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scheidbare eenheid zijn. Het beste wat Van der Leeuw bezat, zijn innigheid,
zijn lieve gratie en zijn fantazie, verschijnt bier in een fijn gemodelleerd
proza van onberispelijke volmaaktheid. Als ander werk van Aart van der
Leeuw bewijst ook dit boekje dat voor hem het schoon uitbeelden van zijn
droomen en gedachten niet minder dan een cultus is geweest. Hij had voor
zijn kunst dezelfde eerbiedige liefde als voor zijn aangebedene de ridderlijke
meistreel, die smeekend neerknielde omdat hij op haar schaduw had getrapt.
Zooals deze met de grootste angstvalligheid zorgde om door geen gebaar
of woord ook maar even te hinderen, zoo heeft de schrijver bier alles ver
gehouden wat de eenvoud en zuiverheid van zijn stijl zou kunnen verstoren.
In zijn schoonheidsliefde is Van der Leeuw (hij mag dan medewerker zijn
geweest van De Beweging) een lijnrechte afstammeling van de tachtigers. Ook
in zijn individualisme, dat den van de wereld afgeslotene er toe bracht,
telkens zich zelf in verbeeldingen te beschrijven, b.v. in Schoonheid, het verhaaltje van den grijzen boekhouder op zijn triest kantoor die nog juist door
de bovenste ruiten een klein stukje hemel kan zien en een innig geluk beleeft
aan de zwellende kastanjeknoppen of een voorbijwiekenden reiger. „Zelve
weet hij het niet, dat het de schoonheid is, die hij liefheeft, noch dat zij een
begeerenswaardig goed is, waarnaar gezocht kan worden, en de handen verlangend uitgestoken. Eenvoudig aanvaardt hij haar stille geschenken, die
geen andere waarde bezitten, dan dat zij aan zijn grijze, eentonige dagen een
kleur geven, gelijk een blos dat bleeken wangen doet. En zoo beseft hij het
ook niet, hoe hij, op zijn eigen schuchtere wijze, een geduldige broeder
geworden is van de vrome, grauw gepijde monniken, die in hun kale cel
over een boek zitten gebogen, of voor het kruisbeeld geknield liggen, en
nederig op den gouden lichtglans wachten, waarin God hun verschijnt..."
Grootere fantazieverhalen zijn de boeken Ik en mkn Speelman en Kleine
Rudolf. Zoo ergens, dan is hier een uitvoerige analyse misplaatst; het visioenaire karakter van dit werk kan door nuchtere ontleding van den inhoud
niet worden weergegeven. Het eerste, een wonder van geestigen humor en
fantazie, verplaatst ons in het Frankrijk van de achttiende eeuw. „Ik" is de
ridderlijke Claude, vicomte de Lingendres, de speelman is de bultenaar
Valentijn, de muzikant met zijn gitaar. Hij is Claude's gids en genius „onder
de schaduw van wiens vleugelen het een zegen is, om de verborgen paden
van de wereld langs te dwalen"; want Claude is de barsche vaderlijke tucht
ontsnapt omdat hij er voor bedankte, tegen zijn zin gekoppeld te worden
aan een rijke erfgename, Mathilde d'Almonde, die hij zich niet anders dan
als leelijk voorstellen kan. Zoo is hij (in vermomming en onder den naam
van Fridolin) gaan zwerven met den speelman, telkens bedreigd door vervolgende gerechtsdienaars ; hij ontmoet een andere vluchteling, de mooie
Madeleen, trouwt met haar in een van zijn dorpen, Floreuse, en ontdekt
dan eerst tot zijn verrassing dat de lieve Madeleen en de leelijke Mathilde
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van zijn verbeelding een en dezelfde persoon zijn. Naast den speelman en
Claude (beide metamorfozen van den schrijver zelf) zijn er nog verschillende
mooie typen : de moederlijke kantwerkster Martha, de dichterlijke knaap
Jacobus, het zoontje van een waard, bij wien ze hun intrek nemen. De jongen
kan zoo verlangend zitten te snaren voor het venster.
„Hij ook heeft eens een lied van me gehoord," zegt de speelman tot
Claude, „dat hij niet meer vergeten kan. Tot zijn dood toe zal hij er moeite
mee hebben, en het zal hem van de eene dwaasheid naar de andere drijven,
maar hoe kan ik het helpen ?" — Maar wat zou het : wanneer Claude's vader
bij het huwelijksfeest allerlei „boosdoeners" die zijn weerbarstigen won
hun dienst hebben bewezen, op koddige manier hun gerechte straf oplegt,
welke een geschenk blijkt te zijn, en de kleine jongen, Valentijn's vriendje,
voor hem wordt gebracht, dan luidt het vonnis in het wijze woord, dat hij
hem niets kan geven „omdat hij reeds alles bezit op de wereld 1" Ook hij
een zoon van de elfen ! — En iets van de elfen-natuur van Van der Leeuw
zit zelfs in Nicol, den aardigen pastoor van Floreuse, een man van fijne
eruditie zooals we ze kennen uit de werken van Anatole France, evenzeer
thuis in de Grieksche en Romeinsche klassieken als in de kerkvaders en
legendenschrijvers van de middeleeuwen. Bij zijn huwelijksinzegening richt
hij zich persoonlijk tot Claude en zegt iets over zijn toekomst : „Niemand
kan voorspellen," zegt hij, „of ik een veldheer of een staatsman zal worden,
daar immers alle wegen voor mij openstaan. Ook is het mogelijk, want heeft
hij mij niet als een vriend van de dichtkunst leeren kennen, dat ik een ge..
schiedenis van het land zal schrijven, mijn yolk een nieuwe waarheid zal
brengen, of mij in liederen uiten zal. Maar dit weet hij zeker, dat wat ik ook
moge beginnen, ik het anders dan wie ook ten einde zal brengen, daarom
alleen al, omdat het door een sprankel van die zalige dwaasheid zal doorlicht
wezen, die ik van den wildzang der vogels, het ruischen der bladeren en
bovenal ook uit het gonzen van de snaren van een oude gitaar heb geleerd."
Ook Kleine Rudolf is een bizonder boek. Hij is een dappere kerel, het
onooglijk kantoormannetje met zijn dichterlijk gemoed, die op heroische
wijze zich zelf verloochent als de omstandigheden hem brengen tot een
liefdesverhouding met een mismaakt, onbeduidend meisje. Hem, die aan
niemand anders dan aan de mooie Martha zijn liefde heeft verpand, kan
dit huwelijk geen geluk schenken. „Ich hab' mein Sach auf nichts gestellt"
is de tekst lien hij op zijn behang heeft gespeld ( Jeanne kent geen Duitsch I).
Toch, hoe onbevredigend zijn leven is, hij weet zich tegenover zijn sukkelende vrouw te beheerschen. Wanneer zij in het kraambed sterft, is haar
illusie van een onverdeelde liefde tot het laatste oogenblik ongeschonden
gebleven.
Maar hoe, wanneer de kleine Rudolf, die door het lot zoo karig was bedeeld, later nog trouwt met de vrouw van zijn droomen : Martha Dan proeft
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hij een geluk, zoo overweldigend en zoo zalig boven alle beschrijving, dat
de lezer er ontroerd van geniet.
Over de verzen zullen we niet veel meer zeggen. De persoonlijkheid van
den dichter leeft er in. Men merkt dat de beelden en de melodie van dezen zanger uit zijn diepste ziel zijn voortgekomen. Zuiver is de plastirk, muzikaal
de toon, eenvoudig de zegging. De motieven zijn de zelfde als in zijn proza.
Een mooie bundel is Ofivluchten. Ook bier wisselt het stoffelijke of met het
geestelijke. Ook hier het faunisch element, maar tevens de trek om ontbonden to zijn van stoffelijke begeerten; b.v. Faunus : met dit slot:
En vaak des middags, als de drachtige aarde
Haar gistend sap in stam en stengel stuwt,
Terwiji mijn ziel van 't eigen ruig behaarde
En tot een dier vernederd lichaam gruwt,
Fluister ik peinzend : zou voorbij de wolken
Een wereld wezen, die van 't beest bevrijdt,
En zou Zeus' vogel reizen tot de volken,
Wier staatsie door een tuin van sterren schrijdt?

Maar dan weer dicht hij in den toon van lien anderen Delftenaar, Stalpaert
van der Wiele, het lied van Broeder Juniperus, den monnik die Franciscus
in het klooster is gevolgd maar de natuur niet vergeten kan :
Franciscus mag dan schoon verklaren
De leer, het lijden en den dood;
Ik schik mij, luistrend naar de blaren,
Wel liever in Gods eigen schoot.

Van de vele uitstekende verzen uit dezen bundel noemen we nog Dieren,
De Dronk, De Zoeker tot zijn Ziel. Een stage roep om liefde is de grondtoon van zijn poezie, zoo zegt de dichter in De Grondtoon, uit Herschel.pingen, in welk boek men ook de mooie verzen Landschap, Dichters Eenzaamheid en Lied van den Waterzoeker aantreft.

JACOB ISRAEL DE HAAN, 1881-1924
Door de nacht hoor ik uw stem,
Stad van mijn Land, Jeruzalem!

Er zijn er onder de dichters bij wie een machtig gevoel, dat hen niet met
rust laat, steeds weer tot uiting dringt. Zulk een gepassioneerde was Jacob
Isr. de Haan. Da Costa heeft met gloed de profeten van het Oude Testament
bezongen als de ware dichters; hij kende het heimwee naar het land zijner
vaderen:
Ik ben geen zoon der lauwe Westerstranden!
Mijn vaderland is daar de Zon ontwaakt!

Maar De Haan heeft zijn geheele persoOnlijkheid ingezet voor de toekomst van zijn ras. Zoon van een Joodsch geestelijke is hij in 1881 geboren
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te Smilde, werd onderwijzer, studeerde rechten, promoveerde in 1916 op
een proefschrift over „Rechtskundige Significa", gaf zich, ontrouw aan zijn
geloof, eenigen tijd over aan een los leven, bekeerde zich tot het orthodoxe
Jodendom en werd de overtuigde voorvechter van het Zionisme. In
jeruzalem is hij in 1924 vermoord.
Hij is de dichter van Het Joodsche Lied (twee bundels, van 1915 en 1921),
voorts van Libertknsche Liederen (1914), Liederen (1917) en Kwatr/nen (1924).
Door hun toon, hun vrij rhythme, herinneren deze verzen soms sterk aan
die van Henriette Roland Holst, zoodat men mag aannemen dat bier iets
van invloed in het spel is. Er is warme innigheid en teederheid, maar ook
tempo en temperament in deze poezie. Zonder terughouding biecht hij aan
God en medemensch zijn roekelooze afdwalingen en troost zich telkens weer
door de heugenis van vervlogen jaren, toen hij met vader en moeder als
onschuldig kind de wijding beleefde der vrome Joodsche feesten, hetzij bij
de openbare samenkomsten of in den huiselijken familiekring. Niet altijd
zijn zulke herinneringen hem een troost, soms maken ze hem slechts in
eigen oogen des te verachtelijker.
Hij denkt aan zijn vader, den gazan, die hem op het Loofhuttenfeest
zegende en de woorden sprak „Zonder schande Geleide u God, lien gij
trouw hebt beloofd", en hij klaagt :
Getrouwheid zonder schande I Vader, Vader,
Wat hebben mijn vreugden van mij gemaakt,
0 zie, mijn hart, mijne ziel ziek geraakt.
Zwerver werd ik, een genieter, een smader.
Voor weinig aardsch heb ik 't hemelsch verloren,
Mijn lied klaagt luid: wat is met klacht gewonnen?
Om dieren van fijn goud ging onbezonnen
Mijn leven dansen, dat God moest behooren.
Wie heeft als ik genoten en geleden?
Elke vreugd vindt mijn hart meer uitgeput,
Ik vrees mijn vreugden en ik kan niet keeren
Naar vrede en vroomheid van de Looverhut.

Hij denkt aan zijn moeder op den Sabbathavond 1913 :
Zij brak het heilig brood, en naar het Licht
Hief zij heur handen, zeegnend uitgespreid,
Dan was de heilige rust ingewijd,
Er bloeide een vreugd over Moeders gezicht
Teedere blos over haar bleeke wangen.
De Sabbath komt. Nu rust al zorg en werk,
Vader en ik gingen naar onze Kerk
Hem, die dezen dag schiep, danken met zangen.
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Heerlijkst van al is 't heuglijk Sabbathlied,
Geen Hollandsch lied is zoo wonder van wijs
Noch een van David Jonathan tot prijs
Schoon als dit van Alkabitz den Leviet.
Maar er klinken ook andere tonen : kreten van smachtend verlangen en
hoop, dat eens het Joodsche yolk mag terugkeeren naar het oude stamland.
Dan spreekt de Zionist, die zijn makkers bemoedigt (Bemoediging, Aan mijn
Zionistische kameraden) :
Ontmoedigt niet; wij hebben veel verloren,
Maar nooit ontviel een hart, ontviel een geest
De Hoop, dat Land en Stad ons zullen hooren
Waar David Koning is geweest.

Als hij in Jeruzalem met hartstocht ijvert voor de zaak die hem lief is,
ziet hij, verrukte droomer die hij is, een heerlijke toekomst naderen : een
vrij yolk in een vrij land, en hij verheugt zich met den jongen Joodschen
Boer in het vruchtbare loon voor noesten arbeid : Aan een Joodschen Boer (Het
Joodsche Lied, tweede Boek)
Hij zegt : „dit is mijn Land," gelijk de Dichter
Zegt : „dit is mijn Lied" en zijn wijd gebaar
Is schoon als rijm en maat. Een sterk herstichter
Van Zijn Volk staat hij tusschen zijn land daar.

Toch keeren dikwijls zijn gedachten terug naar de stad die hij verlaten
had en waar hij zooveel van hield, en zoo ontstond De Roem van Amsterdam,
een gedicht waarvan de titel slechts ten deele den inhoud dekt, want grootendeels is het een beschrijving van eigen leven en eigen gemoed. Jacob Israel
de Haan is iemand die veel heeft liefgehad.
JAN PRINS, G.. 1883
C. L. Schepp, zich met pseudoniem noemend Jan Prins, is to Rotterdam
geboren, werd zeeofficier bij de Koninklijke Nederlandsche Marine en is als
zoodanig in 1924 gepensioneerd. Op zijn dienstreizen heeft hij Indio leeren
kennen. Onze Archipel heeft op hem een diepen indruk gemaakt. Nergens,
meent hij, als in Oost-Indio, bemerkt men dat men het eeuwige zien kan.
Het is de stille grootsche natuur van het Oosten die het eindelooze voelbaar
maakt. Dat is het wat Prins in zijn kunst geven wil. Toch heeft hij ook een
groote bewondering voor zijn vaderland met zijn vaarten en polders, zijn
zee en de wijde verschieten met den prachtigen wolkenhemel er boven. De
indrukken van dit alles heeft hij weergegeven in zijn gave, bij uitstek visueele
gedichten, b.v. Holland uit Get/den (1917), Bali uit Tochten (1911) en zoovele
andere die ons innemen door hun eenvoud en de blijde overgave aan het
leven met zijn schoonheid. Zijn laatste bundel beet Verschiningen (1926).
Deze natuurdichter is blijmoeciig en diep tegelijk. Hij geniet van „het
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dagelijksch feest dat hem Gods genade biedt" en zoekt de schoonheid zooals
de vogel het licht. Het is een beeld van Prins zelf uit GetfrVen :
Maar toen over de zee het licht is losgebroken
De wolkenwonden uit, die stroomend zijn van bloed,
is ruischend in dat vuur de vogel afgestoken,
den hoogen hemel in, den morgen tegemoet.
Dat Prins intusschen wel eens niets anders doet dan nuchter de werkelijkheid copieeren, blijkt uit het „gedicht" „Verkenning" (De Gids, 1829),
dat een bootreis van Weenen naar Buda-Pest beschrijft.

GEERTEN GOSSAERT,

GEB.

1884

Geerten Gossaert (Carel Gerretson) werd in 1884 te Rotterdam geboren;
promoveerde in de economische wetenschappen en is thans te Utrecht
hoogleeraar.
In 1911 verscheen van zijn hand een bundel gedichten, Experimenten,
waarmee hij zich op slag een voorste plaats veroverde onder het eerste geslacht van de na-tachtigers. Nadien heeft hij geen verzen meer gepubliceerd.
In tegenstelling met zijn tijdgenooten heeft hij de vers-traditie van Vondel
en Bilderdijk voortgezet. In zijn strakgebouwde Alexandrijnen met hun
voile, zware melodie en krachtige plastiek bruist als een branding de strijd
tusschen geest en stof, tusschen zelftucht en zinnelijke drift, maar boven then
strijd klinkt de vrome stem van berouw en godsverlangen. Opmerkelijk is
dat dezelfde dichter the zich tegenover God een verworpen zondaar voelt,
in ongekrenkte fierheid staat tegenover zijn medemenschen. Zijn poezie,
waarin men den invloed van Karel van de Woestijne herkennen kan, is gretig
ontvangen en telkens herdrukt. Verzen als De Verloren Zoon, De Boulevardier,
De stervende Pelgrim en andere, blijven in de herinnering gegrift als men ze
eenmaal gelezen heeft.
In zijn poetische beginselen toont hij zich een voorstander van oude,
reeds gebruikte beelden, mits ze „treffend" zijn „niet alleen dat, naar vaak
is opgemerkt, goede „cliche's" tot de gemakkelijkste en onontbeerlijkste
elementen van een cultuurtaal behooren, maar ook in de poezie schijnt mij
een welbegrepen en zuiver gebruik der klassieke beelden verre te verkiezen
boven het thans in zwang zijnde tot elken prijs opjagen van nieuwe beelden,
waardoor men uit vrees voor het schon-dagewesene allicht in eene andere
valschheid, een valsche originaliteit, vervalt." (G. Gossaert : Swinburne
in : Mannen en Vrouwen van Beteekenis).
Versterking van zijn verzen bereikt Gossaert door zijn allitteratie, die bij
hem niet een redeloos versieringsmiddel is (zooals b.v. bij Emants, die later
zijn Godenschemering er op veel plaatsen door bedorven heeft), maar zoo is
toegepast dat zij den rhythmus en de gedachte hooger relief geeft.
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G..
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Mr. P. N. van Eyck is correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, eerst te Rome, daarna in Londen.
Van Eyck, de oudste dichter uit de school van Verwey, is een gefolterde
zoeker, iemand wiens leven aanvankelijk een onafgebroken strijd is geweest
tusschen gevoel en verstand (het uitvoerigst is:zijn:tweegesprek,Worstelingen) tusschen hartstocht en rede, tusschen lust en liefde; een dichter die zich
niet tevreden kan stellen met de weergave van oogenblikkelijke sensaties ,maar
zich gedwongen voelt, den diepen zin van het leven te doorgronden, omdat
anders alles voor hem een wreede redeloosheid zou zijn. Zorgeloos genieten
is voor hem uitgesloten. Hij is de van weemoed en somberheid vervulde.
ZO6 zien we hem in zijn eerste boek : De getooide Doolhof (1909). Uit meer
dan een gedicht van dezen bundel spreekt nog iets anders, en wel een onverholen zinnelijkheid, b.v. in het aan schoone beschrijvingen zoo rijke gedicht
Medousa en Poseidoon; maar in het gevolg van de zinnelijkheid komen bittere ontgoocheling en wrang berouw. In het diepgevoelde gedicht De Verloren Zoon (een onderwerp dat we ook bij Gossaert aantreffen), ( Gedichten,
1917, Het Ronde Perk) heeft hij deze gevoelens uitgebeeld. Zijn levensgang
heeft Van Eyck in een aantal verzenbundels neergelegd. Hij, die een geestelijk leiderschap nastreefde, heeft het toch nooit kunnen brengen tot een wij sgeerig-gegronde ethiek, een groot gesloten systeem van gedachten. Ten
slotte heeft hij zich opgeworsteld tot een hooger levensplan en vond vrede
in een soort van stoische berusting. Deze wending-voor-goed heeft haar
beslag gekregen in het kleine boekje Inkeer (1927).
De uitkomst waartoe Van Eyck bier komt, lijkt wel iets op die van een
grooteren, Engelschen dichter, Robert Browning : het leven is goed omdat
het vol is van raadselen en leed, want alleen hierdoor kan een mensch toonen
waarlijk mensch te zijn. Toch staan ze niet gelijk. Browning denkt aan de
daad, Van Eyck komt niet verder dan de beschouwing. Het zuiverst vinden
we deze idee in het gedicht met de aanvangsregels :
Wie zijn lijden eeuwge noodzaak heeft bevonden
Vraagt geen heul voor zijn gekneusde menschlijkheid
Het eindigt met een strofe waarin de dichter zich vereenzelvigt met de

zon, die klachtloos sterft.
Als de zon sterft, in de dood der hooge gloeden,
Leert hij sterk en groot te wezen zonder loon;
Roerloos uitziend over spiegelende vloeden,
Voelt hij stil het wereidhart in zich verbloeden
En berustend prijst hij 't zware leven schoon.
Het gehalte van Van Eyck's poezie is zeer ongelijk; naast fijn-beeldende
en zingende poezie is onpoetische redeneering niet zeldzaam. Allerlei vor-
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men heeft hij beproefd, zijn onderwerpen zijn zeer verscheiden. In den trant
van Kloos en Verwey behandelt hij klassieke stoffen (Pan; Odysseus en
Kalypsoo ; Medousa en Poseidoon; Praxiteles en Phryne) ; dan weer wordt
hij romantisch (Lancelot) ; nu eens klinkt in zijn verzen de toon van Karel
van de Woestijne (b.v. in De Dichter en de Jonge Vrouw), dan weer hooren we een nagalm van Staring. Ook in dit opzicht is dus Van Eyck een
zoeker geweest. Soms doet zijn rhythme meermalen cliche-achtig, rhetorisch
aan en meenen we de metrische schema's van de voor-tachtiger poezie te
hooren. Zijn volmaaktste, meest bezonken en serene verzen vindt men bijeen in het uitgelezen bundeltje Inkeer, al treft men ze ook elders aan, b.v.
in de bundels GetOen, Uitzichten en De Getooide Doolhof (Aan mijn Zuster).
In Inkeer is de walm van twijfel en hartstocht opgetrokken en ademt men
in de reiner sfeer van een duur-bevochten berusting. En met de verreining
van zijn geest ging de verreining van zijn poezie hand in hand.
Van Eyck is ook een ernstig essayist. Als literair criticus is het hem te
doen om den psychischen achtergrond van de dichtwerken. Hij graaft heel
diep, analyseert heel subtiel, maar door de mollegangen van zijn speurend
betoog kan men den wroeter dikwijls slechts met groote moeite volgen.
Zoo werkt die lectuur niet altijd verhelderend. Wat des te meer te betreuren
is, omdat aan Van Eyck, wiens knapheid niemand zal betwisten, de letterkundige kritiek van het tijdschrift Leiding is toevertrouwd.

J. C.

BLOEM,

GEB.

1887

Mr. J. C. Bloem behoorde tot de medewerkers aan De Beweging. In dit
tijdschrift van Verwey verschenen zijn gedichten die hij in 1921 uitgaf in het
boek Verlangen. In een inleiding gaf hij rekenschap van dien titel. Bloem's
verlangen is „de goddelijke onvervuldheid, die, wel verre van ons leven tot
een last te maken, ons juist den anders onduldbaren last des levens doet
dragen niet alleen, maar zelfs boven al beminnen". „Het is niet de ontevredenheid om een gemis, die een leven, dat overigens zoo kalm als een
sloot zou zijn, vertroebelt met haar slijmerig kroos". — Verlangen is een
verzameling van gave, innige gedichten, waarin een uiterst teer en gevoelig
mensch zijn weemoed en onstilbare hunkering naar schoonheid en eeuwigheid heeft uitgezongen. Hoe teeder en treffend raak tevens, deze dichter zijn
gewaarwordingen en gedachten boetseert, bewijzen b.v. verzen als Lichte
Vensters of In Memoriam, waarin deze verrassende strofe
En voor altijd is dit mij bijgebleven,

Hoe zeer veel stiller dood dan leven is:
Dat het een daaglijksch Wonder is, te leven
En elk ontwaken een verrijzenis.
Zijn melodie is diep en zacht als altvioolmuziek con sordino. Zijn een-
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zaam hart voelt, in zijn hunkering naar verheffing en verlossing, zich verbonden aan de geheele men.schheid
0 de sterfelijken, de beminden,
De genooten van deez' felle tijd,
De voor eeuwig door hun hart verblinden:
Dronken zoekers naar een zaligheid.

ADRIAAN ROLAND HOLST,

GEB.

1888

Alles behalve een dekadent van de Tachtigers, integendeel, een oorspronkelijke verschijning, toonde zich A. Roland Holst reeds dadelijk in zijn
eersten bundel: Verzen (1911), maar nog meer in De belfrilenis van de Stilte
(1913) en in Voorbl de Wegen (1920), poezie welke hem onder de omstreeks
1890 geborenen een vooraanstaande plaats verzekert. Verzen, waarin we
eenige staaltjes van teere erotische poezie aantreffen, wordt besloten met een
gedicht aan de Eenzaamheid; we zouden haar de muze van dezen poeet
kunnen noemen. Een paar strofen hieruit zijn de volgende (de dichter
spreekt de Eenzaamheid toe):
Bergen, uwe tronen, zondoorklaarde
Zeeen, uw wijdfonkelende vloeren,
Vloeien al na schemering's ontroeren
In de maan-droom die uw nacht doorvliedt,
En uw kind houdt zijn wijd oog geheven
Naar uw leven overwelvend leven
0, de wreedste wisseling der aarde
Wordt zoo klein voor wie uw sterren ziet!
Zon en sterren, wentelende vuren
Over onze leeggeheven handen
Brandend aan de plotselinge wanden,
Klare steilten van uw eeuwigheid,
Waar uw winden zingen, stilten zwijgen
Over onze hoofden die zich neigen,
Over onze smarten die verduren,
Over onze wisselende strijd.
Maar wijl voor der harten diepste ontroering
Nooit in ander hart nog is ontloken
Bloem van troost — wijl geen het ongesproken
Innigst van zijn leed gemeenzaam lijdt,
Stroomt naar uw hart al ons leed, ons droomen
Als naar nimmer voile zee de stroomen,
En u lief to hebben is vervoering
Wij1 uw hart zoo groot is, eenzaamheid!
A. Roland Holst werd de romanticus, de dichter van gedachten en gewaarwordingen die weinig gemeen hebben met het gewone menschenbeStroomingen en Gestalten
37
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staan, omdat zijn verlangen zich uitstrekt naar het verre metaphysische geheim dat juist door zijn omsluiering zoo onweerstaanbaar lokken kan:
0, eindeloos verlangen,
Dat, altijd door den wind geroepen, nooit
Met het vermoeide lichaam neeg en zacht
Wegzonk in donker zwijgen en de slaap
Der aarde... Nooit — maar altijd waait en altijd
Roept, en weer jonger oogen staren doet
En hoofden neigen en de bleeke handen
Strekken waarheen? —
En voor mij breekt en dreunt
De breede zee diep in den luiden nacht —
En achter mij
o, hoor het eindloos waaien —
Schemert het oud goud van gebroken kronen
In 't waaiend zand van de verlaten heuvlen...
Zijn kunst is als een organisch-bewegend natuurproduct en die natuur is
zijn eigen ziel,welkevoortdurend, ver van de wereld, leeft in de buitenaardsche
sfeer, op de grens van leven en dood of in verkeer met droomgestalten uit
een oud verleden. De onstoffelijkheid van zijn gedachten zoekt hare vormen
in alles wat ijl, vloeiend en teer is, als water en waaiende wind, licht en
schaduw en schemering; de zee is hem het verkoren beeld van de oneindigheid, en uit de stilte van de duizel-hooge hemelen fluistert tot hem de stem
van het tijdloos-eeuwige. Het mysterieuze is zijn element, de vergankelijkheid zijn weemoedig thema, het groote rhythme van de natuur zijn vertroosting. Dit verklaart zijn liefde voor de vizioenaire, schemerige sagen
der oude Kelten, met hun somber-grootsche natuurbeschrijvingen en verhalen over een heerlijk eiland van Elyzeische schoonheid, ver achter de
raadselachtige kim der zee. Ook Roland Hoist zwerft gaarne weg naar dit
eiland der zaligen. Hij is als Koning Arthur, die zich inscheept in een toovervaartuig naar het rijk van eeuwige gelouterde vreugden. Lezers die aan
poezie den bekrompen eisch stellen dat ze iets tastbaar-substantieels bevat,
zullen de kunst van dezen dichter niet kunnen waardeeren, maar anderen
die doorhuiverd worden door de geheimzinnigheid van al het bestaande en
in den rustig-fijnen rhythmus zijner verzen den menschelijken zieletoon
kunnen beluisteren, zullen er van genieten en erkennen dat we hier to doen
hebben met een belangwekkende varieteit van het duizendzijdig verschijnsel
dat poezie beet. Het spreekt intusschen van zelf dat een zoodanige kunst,
alles bij elkander genomen, niet zonder haar eenzijdigheid en eentonigheid is,
al wordt die dan ook telkens genuanceerd, en enkele malen gebroken door
ongerepte, lieve teerheid van kinderleven.
Zijn laatste gedichten vinden we in De Wilde Kim (1925). Ook hier zingt
1

) De Belidenis van de Stilte.
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zijn „vreemde zang van wilde eentonigheid", en drijft zijn droom hem als
op een schip over bruisende zeeen naar onbekende, bovenwereldsche verten 1). Soms klinkt de ijle stem uit het achter-tijdelijke, b.v. in dat mooie lied
van de moeder in Het gestorven Kind.
Naast deze poezie is er belangrijk proza : Deirdre en de Zonen van Usnach
(1915), als boek verschenen in 1920, en De Afspraak (1926). Het eerste is
een beroemde oude Keltische sage, die nog in het laatst van de 19de eeuw
uit den mond van het dichterlijke Iersche yolk is opgeteekend en in 1888
een vertolker heeft gevonden in den Ierschen dichter Sir Samuel Ferguson.
Deirdre is het meisje van wie al voor haar geboorte door een ouden druide
voorspeld is, dat zij een ramp zal worden voor vele helden in het land van
Ulster. Om het noodlot te ontkomen laten haar ouders haar over aan de zorg
van een oude vrouw die met haar wonen gaat in een ver en eenzaam land,
afgezonderd van de menschenwereld.
De koning, als hij eenmaal haar betooverende schoonheid heeft gezien,
wenscht haar tot zijn vrouw te maken, maar Deirdre volgt de inspraak van
haar hart, in de keuze van een der drie broeders die de zonen zijn van
Usnach, wat de oorzaak wordt van een ontzettende tragedie.
Roland Holst heeft de geschiedenis, waarvan verschillende figuren, als
Deirdre, Noisa de harpenaar en Senctha trekken vertoonen van den dichter
zelf, na verteld op de hem eigen wijze in proza van een sterke, geheimzinnige
bekoring. Het is intusschen te begrijpen dat de barbaarsche schoonheid van
deze oer-poezie en haar eigenlijk-Keltisch karakter niet wordt teruggevonden in het werk van den verfijnden modernen Nederlander. Ook is hij te
zeer de lyrische dichter van stemmingen om sprekende karakters in duidelijk
relief te beelden. Had hij beschikt over meer epische vormkracht, dan zou
dit prachtige verhaal nog hooger staan en waarlijk klassiek mogen heeten.
Een ander mooi Keltisch verhaal is De Dood van Cuchulainn van Murhevna.
Uit Been boek kunnen we Roland Holst beter leeren kennen dan uit de tee,
getoetste zelf-openbaring De Afspraak. Het is een boek zooals er weinige zijn
en dat ieder die op concrete feiten belust is, b.v. gewone romanlezers, zal
afschrikken. Het bizondere is, dat juist datgene wat iedereen als onzegbaar
erkent, bier onder woorden is gebracht, n.l. het mystieke zielsleven met zijn
vage en toch zeer voelbare stemmingen en verbeeldingen, welke door onnaspeurbare oorzaken of alledaagsche dingen en voorvallen kunnen worden
opgewekt. De afspraak, waarop de titel doelt, is een stile verstandhouding
met den „Vreemde", die hem verschijnt wanneer hij als kind met zijn vader
vertoeft in een landhuis en hij een vrouw een lied heeft hooren zingen dat
hij nooit meer vergeten kan. Die Vreemde is zijn eigen dieper Zelf, de geest
van de eenzaamheid, die in den zelfden nacht tot hem zou komen en de deur
1)

De Vervoerde.
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zou dicht doen tusschen hen beiden en al de anderen. — Hoe hij in het
samengaan met den Vreemde komt tot zijn eigenaardige dichterlijke uiting,
waarbij hij beheerscht wordt door „de drie beginselen aller bewogenheden :
het stroomende, het brandende en het waaiende" ; hoe de stem van het bloed
hem trekt naar de bezoedeling van de stad, en hoe hij daarna weer tot zelfbezinning komt, en den Dood in het gelaat kan zien, dat alles wordt suggestief-geheimzinnig en in een stijl van sobere innigheid ons meegedeeld.
Moesten we A. Roland Hoist's beteekenis als lyrisch dichter bepalen, dan
zouden we kunnen zeggen dat zijn zeer bizonder dichterschap in zijn eenzijdigheid minder een vermogen dan een fatum is, noodzakelijk gevolg van
een weinig-levenskrachtige natuur. Hij heeft slechts de beschikking over
een weemoedig klinkend register; alle andere zijn voor hem verzegeld, zoodat we nooit de voile en rijke menschelijke harmonieen hooren die de grootste dichters voor ons weten op te roepen. Zoo is het bizondere tegelijk zijn
beperktheid. — Het getuigt daarom niet van zelfkennis en literair begrip
dat Roland Hoist een genie als Shelley heeft wagen te kleineeren als iemand
van wien de tegenwoordige dichters wel kunnen afzien.
ANDERE DICHTERS VAN VOOR DEN OORLOG
De talrijke dichters, van Emants tot A. Roland Hoist, die wij hierboven
als Gestalten of meer markante figuren ieder onder een afzonderlijk hoofd
hebben besproken, geven allen tezamen wel een sprekend, maar geen volledig beeld van den uitbundigen bloei onzer dichtkunst sinds 1880, onzer
lyriek hadden we haast geschreven, want de epiek is ver in de minderheid.
Zij schijnt haar gebied grootendeels te hebben afgestaan aan den roman in
proza en wat daarmee samenhangt. Ben belangrijke epiek in poezie-vorm
heeft deze periode niet opgeleverd, al zijn er vrij wat epische of lyrischepische gedichten waarin naar het voorbeeld van Emants, Kloos en Verwey
stoffen, niet uit het omringende 'even, maar uit de Grieksche of Germaansche wereld van mythen en sagen met meer of minder goed gevolg zijn
bewerkt. We herinneren in dit verband aan Bragi van Dr. Schepers, Niobe
van Dr. Edward Koster, Zonnezege van Nico van Suchtelen, aan allerlei gedichten van P. N. van Eyck, Alex Gutteling, Van Ameide; en dan zijn er
nog de Vlamingen. Maar dit alles mist te veel den stempel van het genie,
het is met alle zuiverheid van plastiek te zwak, te weinig persoonlijk, om
met Kloos' Okeanos, Verwey's Persephone en Demeter en Emants' Godenschemering zich op den duur te kunnen staande houden.
Veel grooter is het getal van de lyrische dichters, welke meerendeels uit
Nieuwe Gids en Beweging zijn voortgekomen. We hebben hen samengebracht
onder den titel Andere Dichters, waarmee de plaats welke zij naar ons oordeel
innemen, voldoende is aangewezen. Misprijzing ligt hierin allerminst opgesloten. Integendeel. Zeker is alles wat zij maakten niet van den eersten rang
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en is het persoonlijk-onderscheidende bij sommigen minder sterk sprekend
of minder belangrijk, maar hoe oneindig hoog verheffen zij zich toch nog
boven de thans geheel vergeten poetasters die door Kloos en anderen indertijd moesten worden afgemaakt. Juist aan het werk van deze andere kleinere
dichters kan men zien hoe het algemeene peil is gestegen; welk een invloed
ten goede is uitgegaan van de verbeterde theorie en de praktijk der besten
van Nieuwe Gids en Beweging 1).
W. L. PENNING JR. (1840-1924). De blinde dichter W. L. Penning Jr.
die geen, eigenlijk gezegd, moderne is omdat hij den stip. van Staring en
Potgieter voortzette, openbaarde met Benjamin Vertellingen (1898) zijn zeer
bizonder talent in de minutieuze teekening van idyllisch leven. Hij beschrijft
het alledaagsche zonder ooit alledaagsch te worden. Zijn fijn en innig gevoel,
tezamen met zijn scherpe opmerkingsgave, maakten hem bij uitnemendheid
geschikt voor de beschrijving van de natuur en de huiselijke wereld zijner
herinnering. Na Benjamin! Vertellingen verschenen nog Kamermuiek (1904),
Sint Jans-lot (1906), Tom's Dagboek (1910), Levensavond (1921).
Hoe bevallig Penning kan wezen in het kleine gedicht toonde hij met
zijn eersten bundel Tienden van den Oogst (1882), uitgegeven onder het pseudoniem M. Coens en door Kloos indertijd vriendelijk begroet
:

ANNA VOOR DEN SPIEGEL
Zoo innig keek die vreemdeling
Mij gisteravond aan,
Zoo innig zacht
Dat ik van nacht
Gedurig weer moet luisteren
Hoe vreemd een hart kan slaan.
Nu komt daar voor het klikkend glas
Zoo'n dwaze droomster staan,
En vraagt waarom
Ik kijken kom,
En ziet mijn lippen fluisteren
En laat mij blozend gaan.
Maar de eigenlijke Penning kent men toch eerst uit zijn epische gedichten.
FREDERIK LEONARDUS HEMKES (1854-1887), was leeraar in het
Engelsch, vertrok in 1883 naar Oranje-Vrijstaat, waar hij, te vroeg, overleed.
Hij is de maker van eenige bizonder mooie gedichten (XL Gedichten), waaronder uitmunten Het Gemzenvendel op den Thuismarsch en vooral Het Kindeke
1
Wanneer onder de volgende dichters er eenige genoemd worden die naar
tijdsorde' eigenlijk later of vroeger hoorden vermeld, vinde zulks zijn verontschuldiging in het feit dat zij naar den stijl hunner verzen tot de ouderen te
rekenen zijn. Voor Jacob Winkler Prins zie onder Stroomingen).
)
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van den Dood, een fijn en roerend gedicht, beklemmend haast door zijn geheimzinnige muziek welke ons vertelt van het kind, dat zoo hield van zonlicht, van bloemen en planten, dat het na zijn dood als een nevel verrijst
op de heide:
de zon schijnt vreemd en rood; —
dan speelt op 't heiveld, bleek en stil
het kindeke van den Dood.

DR. HENDRIK JAN BOEKEN geb. 1861, de oude vriend van Willem
Kloos, is niet de dichter van den onberispelijk gaven vorm, maar hij kan
treffen door pittige zegging en suggestief geluid. Hij schreef de sonnettenbundel Goden en Menschen (1895), het verhalend gedicht De Historie van
Floris en Blanchefloer (1897), de verzen Aan min Vrouw (1902), een drama in
verzen, Helena (1902) en vele sonnetten.
JACOBUS VAN LOOY (zie p. 528), is als dichter niet minder persoonlijk
en kernachtig dan als prozalst. Het is jammer dat hij zijn omvangrijk
poetisch werk, voornamelijk in De Nieuwe Gids verschenen, niet heeft gebundeld. Evenals Jac. van Looy is ook
JAN VETH (1864-1925) voortgekomen uit De Nieuwe Gids. Deze beroemde portretschilder en kunsthistoricus is de dichter van sonnetten die
hem doen kennen als een knap schilder-met-de-pen. De wel afgewogen
woorden. zijn voor hem de kleuren en kontoeren waarmee hij zijn visueele
en visioenaire indrukken trachtte vast te leggen. Zijn dichtwerk is samengebracht in den bundel Een Zwerver spreekt en andere Gedichten (1920).
FRANS BASTIAANSE geb. 1868, een tijdgenoot van Boutens, in den
zelfden tijd als hij student aan de Utrechtsche Hoogeschool, is leeraar in de
Nederlandsche taal en letterkunde te Hilversum. Door haar zuiver geluid
en rustigen gang herinnert zijn beeldende poezie aan de beste lyriek van
Staring. Zijn bundeltje Natuur en Leven (1900) vond een bewonderend verklaarder in Lodewijk van Deyssel. Verder verschenen van hem Gedichten
(1912) en Een Zomerdroom (1919).
AUGUSTA PEAUX geb. 1859. Van deze tijdgenoote van Helene
Swarth, verscheen in 1918 een bundel Gedichten, in 1926 gevolgd door
Nieuwe Gedichten. In het laatste boek is zij er het best in geslaagd, het aloude
onderwerp, de natuur, persoonlijk te doen herleven. Zonder een zweem van
sentimentaliteit weet zij bier hare natuur-impressies soms te vormen tot
beelden van een strenge of teekenachtige schoonheid (Simonshaven, Ifsland /V). Dat het mysterieuze van het leven haar bezighoudt, zien we in een
vers als Het onbegrepene.
JACQUELINE E. VAN DER WAALS (1868-1922) schreef: Verzen
(1900), onder het pseudoniem U.E.V. (Una ex Vocibus), Nieuwe Verzen 2de
druk 1922, Iris (1928) en Laatste Verzen (1922). Zij is een van onze allerbeste dichteressen. Protestantsch-religieus was zij tevens door en door kun-
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stenares. In haar afkeer van alle opzettelijk aangebrachte moraal genoot zij
van „de doellooze heerlijkheid van het zich uiten zelf"„,pour le plaisir
de faire un poeme". In haar poezie wordt de natuur beeld van haar eenvoudig maar diep gemoed; soms wordt haar weemoed aangrijpend, wanneer de
naderende dood haar wenkt te scheiden uit een leven waarin zij bij alle
beproeving zooveel schoons om te bewonderen en te beschrijven vond (b.v.
Annunciatie, Moeder uit Laatste Verren, Melancolia uit Nieuwe Verren).
Rein van hart kan ze kinderlijk speelsch zijn (Avondliedje) (Nieuwe Verren);
maar ook innig-vroom, en dan schrijft ze verzen welke in hun stille bezonkenheid denken doen aan de beste pietistische poezie van onze gouden eeuw
of de geestelijke liederen uit de middeleeuwen (Hemel, Een oud Liedje
herdicht, uit Iris, De Herdersfluit uit Nieuwe Verren).
LAURENS VAN DER WAALS geb. 1885, broeder van Jacqueline,
schreef: Ben Verzenboek (1911), en De Tuinspiegel (1920). Vooral in het laatste boek toont hij zich een zeer bizonder natuurdichter, een schilder van den
fijnen toets, die zijn teere stemmingen weet te etsen met lijnen van opmerkelij ke fijnheid.
J. H. SPEENHOFF geb. 1869, is de dichter niet van de natuur maar
van het leven; hij is de volkszanger bij uitnemendheid, de zeer oorspronkelijke maker van de talrijke bundels Liedjes, Wizen en Prentjes, wier
sentimenteel getint medelijden en komische spot niet alleen bij de massa
insloegen maar ook bij de kenners van poezie, wegens hun onverbeterlijke
zeggingskracht.
JOANNES REDDINGIUS gtb. 1873, schreef verzen die meer aandoen
door hun lief en licht geluid dan dat ze door diepte of hartstocht vermogen
te treffen (Johannefind (1907), Regenboog, Zonnewende, Bloei, Morgenrood,Jeugdverzen). Sterker zijn o. a. de Egyptische Verren en Zarathustra.
JEANNE REYNEKE VAN STUWE geb. 1874, kwam haar feillooze
gemakkelijkheid van uitdrukking te pas bij het dichten van eenige fijngebeelde sonnetten in den bundel Stemmingen.
NICO VAN SUCHTELEN geb. 1878, verwerkte een lente-mythe uit de
Edda in Zonne<ege (zie Verren (1905). In zijn niet heel sterke lyriek, meer
beschouwend dan krachtig-gevoelig, trachtte hij een Goethiaansche rust en
wijsheid vorm te geven (Prima Vera (1903) ; Liefdes Dool (1913).
S. BONN (1881-1930). Een echt menschelijk accent en een lyrischen
zangtoon kan men waardeeren in zijn lyriek IFat tang en Melodie en It?,
mortellen.

Even natuurlijk maar ook onbeholpen zijn de Gedichten (1905) van
GIZA RITSCHL geb. 1869. Van het werk dezer Hongaarsche, die het
Nederlandsch slechts gedeeltelijk beheerscht, gaat een eigenaardige bekoring uit door de oprechte direktheid, het onmiddellijk psychische van haar
naleve lyriek.
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Deze technische onbeholpenheid ontmoeten we niet in het mooie
werk van
JULES SCHURMANN (1873-1927), den teergevoeligen, mijmerenden
broeder van den realist Willem Schiirmann. Zijn verzen klinken als de wijzen
van de herdersfluit in bergstreken, fijn-helder en weemoedig.
TH. VAN AMEIDE (pseudoniem voor prof. J. H. Labberton), is de
zware, vreemde peinzer uit de school van Verwey. Afkeerig van alle hartstocht gaat bij hem niets boven het stil aandachtig bespiegelen van het
leven en de eigen ziel
:

Het brieschen van den hartstocht is niet schoon
en elk gevoel, zoolang het leeft, is pijn
van onrust, en de schoonste parelen
zijn voor de wilden en de zwervers niet,
zoo heet het in zijn vers Jan Vermeer, van Delft (Vern. Ged. blz. 59).

In het stille, diepe water van de ziel meent hij dat men duiken moet om de
schoonste parelen aan het daglicht te brengen. Zoo gaf hij eenige gevoelige,
zachtaardige natuurbeschrijvingen en natuurimpressies (Lentegang, Herfstuchtend) en een gedicht van een hevige, geconcentreerde aandoening : het
prachtige Kalfskop, dat een blijvenden indruk achterlaat (Verb. Ged. blz. 60).
Hij schreef Lof der Wisheid (1906), Verzamelde Gedichten (1906-1912),
en De Balkanstr/d (1912).
J. JAC. THOMSON geb. 1882, modern predikant, dichtte aanvankelijk
onder het pseudoniem Jan Dideriksz. Zijn eerste boekje schreef hij als theologisch student te Utrecht Tammuz (1908), een vaag-diepzinnig poetisch
drama. Geestverwant van Verwey toont hij zich in het inleidend prozaopstel Idealisme en Kunst „Wij dulden slechts de zinnelijke verschijning als
symbool van het Oneindige. Het is de idee die spreken moet tot de personen." Zijn, lyrische, poezie vindt men in de bundels De Pelgrim met de Lier
(1911), Orplid (1916) en De Keten, sonnetten (1921 en '26). Er is een zekere
zachtheid en gratie maar ook vaagheid en onzekerheid in zijn verzen welke
niet wijst op een sterk persoonlijken geest. Zijn „bezielde rhetoriek" doet te
veel aan als spelen met woorden. Het heeft den schijn of bij hem de dichterlijke vormen primair zijn en niet het eigen dichterlijke gevoel. Hier en daar
bemerkt men duidelijk den invloed van Boutens.
Naast veel dat minder gaaf en echt is, vindt men eenige goede verzen,
b.v. onder de 38 sonnetten van De Keten (No. 12, 34, 38) en in De Pelgrim
0 Schoonheid.
ANNIE SALOMONS geb. 1885. In haar lyrische verzen klinkt na Kloos
en Helene Swarth de stem van den ongetemden hartstocht, de muzikale
kreet van het naar liefde dorstend, nooit bevredigd hart (Verzen, Nieuwe
Verzen en Liederen van Droom en Derven).
ALEXANDER GUTTELING (1884-1910), maakte, in Noordwijk op
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kostschool, kennis met Albert Verwey en heeft zich onder diens leiding als
dichter ontwikkeld. In zijn beschaafde, zoetvloeiende poezie hoort men den
weemoed van hen die zich bewust zijn, vroeg te moeten scheiden uit een leven
dat zij liefhebben. Twee bundels liet hij na Een jeugd van Liefde en Doorgloeide Wolken. „Wolken, altijd zich vervormende gestalten, zijn de verschijningen van het tijdelijke leven. De dichter toont ze, maar doorgloeid
van het leven, dat hij in zich als eeuwig kent" (Verwey, Levensbericht).
Vriendschap o. a. voor Jan Prins, zijn tijdgenoot en vriend, en voor zijn
beschermer Verwey, liefde voor zijn jonge vrouw, gehechtheid aan de
natuur en de historie van zijn land zijn de thema's van zijn poezie.
WILLEM DE MERODE (pseudoniem van W. E. Keuning), geboren in
1887, is, na Jacqueline van der Waals, de beste vertegenwoordiger van de
protestantsch-geloovigen onder onze jongere dichters. Al mist men meer
dan eens in zijn verzen het echt poetische en al is ook de vorm niet altijd
onberispelijk, men vindt in zijn bundels : Gestalten en Stemmingen (1916), De
Overgave (1916), Het Kostbaar Bloed (1922), Donkere Bloei (1926) en andere,
eenige zeer goede, zuivere gedichten. Het besef van zondigheid en persoonlijke schuld aan Christus' offerdood is natuurlijk een geliefd thema van dezen
religieuzen Protestant, die zijn machtiger voorgangers De Decker en Revius
met ongelijke schreden te volgen tracht (b.v. Belijdenis, Berouw, Het Heilige Avondmaal uit Het Kostbaar Bloed; Judas uit Donkere Bloei). Ook
erotische stemmingen heeft hij in Het Kostbaar Bloed in een reeks sonnetten
uitgebeeld, b.v. Venezia.
FRANcOIS PAUWELS geb. 1888, advokaat te Amsterdam, is de verdienstelijke, meer populaire dichter van sterk gekleurde verhalende gedichten, waarin sarkasme zich paart aan medelijden met de paria's en misdeelden
onzer samenleving. In zijn sentimenteel-realistische kunst hoort men de
sterke accenten van iemand die argumenteert voor de groote massa. Meer
forsch dan fijn is zijn werk, dat in de volgende bundels is uitgegeven : Enkele
Verzen, herdruk van het in 1911 verschenen Het Kristallen Masker. Fantomen (1919), Tziganen (1924). Als goede verzen zijn b.v. te noemen uit den
eersten bundel : De Weezen en De Vreemde Tocht, uit den tweeden : Commeres en De Trekhond, uit den derden : De Getrouwen, Zondares, Het
Pleidooi. De laatste zijn in zoover een teeken des tijds dat ze, tendentieus,
misdadigers als slachtoffers in bescherming nemen.
JOHAN GUSTAAF DANSER (1894-1920), is de jong gestorven
dichter van twee bundeltjes sonnetten : Ontmoetingen (1917) en Gedichten
(1922). In een schoone, gedempte taalmuziek heeft hij zijn droevige en teere
stemmingen tot ons gebracht.
MARGOT VOS geb. 1891, een jongere socialistische dichteres, beschermelinge van Adama van Scheltema, die sprak in een Inleiding van haar
boekje De Nieuwe Lent (1923) van een zingend hart dat hij eindelijk gevon-
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den had. Haar poezie is inderdaad zangerig. Ze heeft de verleidelijke gemakkelijkheid van dichters die weinig te zeggen hebben. Hieruit blijkt dat
Henriette Roland Holst's bewering in een voorrede van Telsignalen, dat de
socialistische wereldbeschouwing een hoogere waarde aan de poezie zou
geven door de verbeelding aan te vuren en aan het sociaal meegevoel een
wijdere strekking te verleenen, het feit over het hoofd ziet, dat alleen de persoonlijkheid van den dichter een waarborg voor iets ongemeens kan zijn.
Eigenlijk behoorde deze dichteres genoemd te zijn onder degenen die na
den oorlog zijn verschenen.
Ver boven al deze dichters steekt uit de geheimzinnige figuur van
ANDRIES DE HOGHE. Boutens heeft diens verzen na zijn vroeg
heengaan uitgegeven : Strofen uit de Nalatenschap van Andries de Hoghe
(1919), met een Ten Geleide waarin hij zegt dat een vriend van den
overledene hem er de beschikking over had afgestaan. Deze kleine bundel
verzen is het hooglied van de vriendschap, maar van een vriendschap
die extaze werd. De liefde van vriend tot vriend is bier verpuurd tot een
innig-hartstochtelijke mystiek, een zuiver-geestelijke verheffing, welke hare
uitdrukking vond in rijmlooze, vrije rhythmen. Bij alle subtiliteit van
gedachte en gevoel treft in deze verzen, die veel concreter zijn dan de
eveneens onaardsche poezie van A. Roland Hoist, de grootsche eenvoud
en fijn-degelijke dictie, welke herinnert aan die der beste lierdichters
van het oude Hellas. Zeker is de dichter een klassicus. In een bewonderende beschouwing, die Kloos aan deze poezie heeft gewijd, zegt hij,
dat enkele van deze verzen hem door toon en nuance van zegging onwillekeurig in de gedachten riepen de schaarsche fragmenten van sommige
oud-Grieksche lyrici, b.v. Ibukos, waarna hij naast een fragment van dezen
Griek den volgenden aanhef legt van Andries de Hoghe:
Soms als de nachten zonder sterren zijn,
Zwelt door het donker van mijn slaaplooze oogen
Een groote trage hartstocht-sombre maan
En schijnt de stile wereld schemerleeg
Met lichteloozen violetten gloed
En drenkt mijn weerloos hart met zwoele wanhoop
Van namelooze pijnen .. .
De sublieme strofen van dezen dichter, die op onnavolgbare wijze een
geheel onstoffelijke passie heeft verklankt, zijn van denzelfden aard en dezelfde orde als de poezie van Boutens zelf. Ze doen er niet voor onder.
We kunnen dan ook het vermoeden niet van ons afzetten, dat Boutens'
Ten Geleide als een mystificatie te beschouwen is.
1

) Letterk. Inz. en Vergez. XIII, 188 en vlgg.

HET TIMPERK NA DEN OORLOG
HERMAN VAN DEN BERG, GEB. 1897 - , f li
N 1917 verscheen Van den Bergh's bundel De Boog. Daarin sprak een
nieuwe stem. Van den Bergh begon, ofschoon er allerlei invloeden door
zijn werk woelden, te schrijven in een bewuste reactie op de poezie der
hem onmiddellijk voorafgaande periode. Beu van de ijle, al te volkomen
coloratuurpracht van Boutens' lied, meer nog van het zielloos epigonisme
der ontelbare Boutensianen (een epigonisme, dat even woekerend om zich
heen greep als enkele jaren later de navolging van Hoists elysische harpspel)
streefde hij naar een directe, gedrongen plastiek, een scherpe, kervende
expressiviteit, die niet omschrijft, niet zingt, maar zijn beelden als het ware
afvuurt. Zingen is zich versteken in een schoone vindbaarheid, had Boutens
geschreven ; zijn navolgers verstopten zich daar zoo goed in, dat ze heelemaal niet meer te vinden waren. Van den Bergh Wilde hiertegenover een
harde, heldere taalkracht stellen. Hij gaf in plaats van schemerende lieflijkheid een nieuwe, directe, explosieve plastiek. Luister naar regels als :

I

De maan roeit brandend
langs 't wolkenrif,
en 't Bosch is paars:
vergiftigd.

Maar zijn verzen bleven te verbrokkeld en versplinterd. Het zijn vlijmscherpe, flikkerende maar verscherfde sensaties. Taalkracht wist Van den
Bergh te bereiken, afzonderlijke scherpe beelden, maar hij wist zijn dikwijls
zeer willekeurige associaties bijna nergens tot een volvormde verbeelding
aaneen te smeden. Verstandelijk bezien zijn zijn verzen zoo onsamenhangend
en willekeurig van visie, dat ze niet in engeren zin begrijpelijk zijn. Maar
niettemin worden zijn visies er met een elementaire kracht in geopenbaard.
Men behoudt van zijn verzen den levendigen indruk van taalkracht, met
elkander roepen deze zware, als het ware drachtige verzen een visioen op van
vruchtbaarheid, van gistende elementen, van de vleezige natuurlijkheid der
zware, barende aard. In een van zijn verzen staat:
uit rijpen bodem
en rijke lucht
vloeit het:
alles...

Die regels bevatten een volledige karakteristiek van zijn poezie.
Duister maar toch imponeerend is zijn gestalte van den blinden karner,
waarin men iets van een oud-testamentische, profetische kracht gewaar
wordt. Ook bier is er een dichte haag van woorden, maar telkens schieten
daaruit de vogels zijner verbeelding omhoog.
Een enkele maal verheldert zich het meestal onhollandsche werk van
dezen, als Jacob Israel de Haan joodschen maar in tegenstelling tot dezen
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heidenschen dichter tot een sterk, ruim Hollandsch landschap. Dan geeft hij,
in geheel eigen toon, een pendant der natuurpoezie van Herman Gorter.
\TO& ons het veld; — de huizen bleven achter —
het vee dreef, groot en zwijgend, over 't land
en aan den einder stand, geweldig yachter,
de molen, die ons wenkte met de hand.
De wind stak op. Als een gelukkig vendel
zoo schoot ons haar zijn driftige cadans;
we proefden vruchten, honing en lavendel
en alle blaadren gingen op ten dans.
Als dichter en als criticus is Van den Bergh te vroeg tot zwijgen gekomen.
In beide opzichten is hij van baanbrekende beteekenis geweest. Maar uit den
barensnood, waarin deze kunst schijnt te verkeeren, werd zij niet verlost.
In 1925 verscheen de verzenbundel De Spiegel, in 1928 de bundel essays
Nieuwe Tucht.

M. NIJHOFF,

G..

1895

Nijhoff is niet als Herman van den Bergh in zijn aanvankelijk zoekend
modernisme blijven steken. Zijn aanleg heeft zich volkomen verwezenlijkt.
In zijn eersten bundel, De 'Grandelaar (1916), is er iets van gewild modernisme, een soms opzettelijk schrille toon, die minder bet natuurlijk gevolg van
een plotselinge levensschrik of angst dan bestudeerd effect is. Er is ook een
behaagziek spelen met romantische motieven. Voor dat spel dienen hem
bizarre figuren als pierrots en clowns. Maar daartusschendoor zegt en zingt
hij al telkens de essentieele waarheden van het hart, waarvoor hij in zijn
latere verzen soms zoo eenvoudige en natuurlijke woorden vindt, dat het is,
alsof het leven zelf daarin taal geworden is. Dit is hem alleen mogelijk geweest, doordat hij reeds in De Wandelaar naar een zoo eenvoudig mogelijke
en tegelijk volkomen doeltreffende woordkeus streeft. Dat was het merkwaardig nieuwe in De Wandelaar : de onomwonden, ongestyleerde, van alle
poetische verfraaiing afkeerige woordkeus. Terwijl zijn taal aldus reeds
dadelijk haar eigen vorm vindt, teekende zich zijn persoonlijkheid in De
Wandelaar nog slechts voorloopig en onzeker af. De bizarre motieven en
schrille wendingen in zijn verzen verrieden een bepaalden kant zijner persoonlijkheid, maar verborgen tegelijk nog den eigenlijken mensch, die zichzelf als het ware in romantische Spielereien nog uit den weg ging. Zijn nerveuse, schrille, beweeglijke verzen wezen reeds op een buitengewone sensibiliteit doch omtrent den aard daarvan bleef men nog in het onzekere. Wel
herkent men nu, toegerust met de gegevens van zijn later werk, reeds verscheidene wezenstrekken van zijn dichterschap ook in De Wandelaar, maar
nog niet zoo geprononceerd ; die zijn : een voor zichzelf als het ware terugschrikkende hartstocht, een terugdeinzende levensdrift; het is of het hart
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zijn eigen verwildering vreest en een toevlucht zoekt, waartoe het toch maar
half bereid is. Men heeft weleens gezegd, dat zijn tweede bundel Vormen
karakteristieker De vluchtende Satyr genoemd zou zijn, en inderdaad drukt
dat een van de meest wezenlijke karaktertrekken zijner poezie uit. Satyr en
Christofoor heet het eerste gedicht van Vormen en dat gedicht bevat den
sleutel tot zijn werk. Een Wilde, heidensche levensdrift hoopt toch aan zichzelf te ontkomen en zich gewonnen te geven aan een verlossend beginsel.
Maar voor dat verlossend beginsel weet de dichter geen naam te vinden, hij
schijnt weigerachtig, huiverig het te benoemen, want daarmede zou hij het
als het ware definitief over zich opgeroepen hebben. Het meest heeft het
ervan dat hij dit verlossende beginsel, datgene dat het verworden en heillooze leven als het ware verzoent, in het kind ziet. Soms echter nadert hij,
maar altijd schoorvoetend en weer ontwijkend, het geloof in Christus. Ook
verbinden zich die beide levensverzoenende elementen : Christus is dan voor
hem bij uitstek het Christuskindje.
In dat verlangen naar iets, dat het heillooze leven zou kunnen heiligen,
vinden wij wel den innerlijksten trek van Nijhoffs poezie. En zijn bijna
mystieke vereering van het kind wordt eruit duidelijk. Het is of hij terugziet
naar een verloren tijdperk van ongeschonden zuiverheid; weemoed, ontgoocheling, berouw en diep in hem levende jeugdherinneringen leiden hem
als vanzelf terug naar een verleden, dat ongerept is en wemelt van warme,
lieve dingen. In zijn mooiste verzen, zoowel in De Wandelaar als in Vormen,
wellen de warme tranen der herinnering. Gedichten als Het oude Huis,
Moeder, De Kerstboom, De Waken en het bier volgende vers Aan een Graf,
behooren daarom tot het wezenlijkste, dat Nijhoff schreef:
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen,
Al wat de stipjes vonkt door de natuur,
Warm, blij en snel, — moedertje, schoot van vuur,
Daar hield je van, en zie, die bleven bij je.
Want als ik bier de diepe stilte intuur,
Stijgt het zoo glinstrend op, dat ik moet schreien,
En duizend lachj es, lied] es, mijmerijen
Tintelen uit het gras naar het azuur.
'k Sta aan je graf als jij eens aan mijn wieg.
Moeder, vrees niet dat ik om dit verzonken
Handjevol asch mij om het vuur bedrieg:
Ik ween, als jij toen, om de vrije vonken,
De bij, het kind, de vlinder en de vlieg,
Die in het licht van puur geluk verblonken.
Ook in De Wandelaar reeds merkt men een anderen, in Vormen scherper
nog uitkomenden trek van Nijhoffs poezie op : het vast geloof in de realiteit
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van het irreeele, de overtuiging van het autonome leven der fantasie, de behoefte zijn fantasieen als een positieve werkelijkheid te aanvaarden en voor
te stellen. Men kan deze eigenschap van zijn werk een der vormen achten
van den mystieken hang, die mede een geprononceerd kenmerk van zijn
poezie is en waarop verscheidene zijner verzen teruggaan. Het is diezelfde
overtuiging van het autonome fantasieleven, die hem voor zijn tweeden
bundel den titel Vormen deed kiezen en waarop hij zijn veelbesproken vormtheorie bouwde.
Naast het verlangen naar een loutere levensverzoening en de mystieke
verbeeldingen vindt men in Vormen ook opnieuw de uitingen van nerveuse,
schrille levensschrik, van melancholie berouw en ontgoocheling, accenten
die ons uit De Wandelaar reeds bekend waren.
In Vormen, dat acht jaren na De Wandelaar verscheen (1924), is Nijhoffs
vers veel vaster geworden, zijn taal veel klaarder, zijn rhythme nog natuurlijker. Vormen wint het poetisch ver van De Wandelaar, slechts heeft het, in
zijn strakkere, meer klassieke vormgeving, iets van dat lenige, beweeglijke,
nerveuse verloren, dat aan De Wandelaar een zoo modern karakter gaf.
Nijhoffs verbazingwekkend meesterschap over het rijm is in Vormen tot
het uiterste gecultiveerd. De bouw van Nijhoffs verzen is dikwijls buitengewoon gecompliceerd, als in de kunstigste strofen van Boutens. Men heeft
op grond hiervan weleens gemeend, dat Nijhoffs kunstenaarschap cerebraal
moet heeten, doch eerder is er, dunkt mij, reden zich te verbazen, hoe hij
bij zulk een geraffineerde techniek toch zulk een spontane natuurlijkheid en
warmte weet te bewaten. Ongetwijfeld is er een element van overbewustheid
in Nijhoffs werk, die overheldere bewustzijnstoestand, die alle gevoelens
dreigt te splijten met een simultane contemplatie ervan; het is ten deele ook
de kwelling daarvan, die ertoe bijdroeg den dichter naar de onbekommerde,
van overpeinzing en analyse vrije argeloosheid van het kind te doen terugverlangen. Doch zijn verzen zijn te warm van gevoel doorstroomd om van
een cerebraal dichterschap te kunnen spreken. Het prachtige Kerstnacht is
even ongemeen kunstig als veroverend spontaan.
Tusschen De Wandelaar en Vormen staat als een interludium het lange,
romantische gedicht Pierrot aan den Lantaren (1919).
Nijhoffs uitnemende rijmtechniek was hem ook van grooten dienst bij
de vertaling van Shakespeare's Storm, zijn bijdrage tot de moderne Shakespearevertaling, die de jongere dichters met elkander voornemens zijn tot
stand te brengen en waaraan tot nu toe verder alleen A. Roland Holst met
enkele vertalingen bijdroeg. Ook vertaalde hij Ramuz' Histoire du Soldat.
Zijn critieken verzamelde hij in een bundel Gedachten op Dinsdag.
Een zeer merkwaardig en fantastisch stuk proza is De pen op Papier (1926).
Na enkele jaren zwijgen verrastte Nijhoffin1930 met zijn Vliegende Hollander,
waarin zich zijn talent tot het episch-dramatische verbreedde. Reeds enkele
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jaren tevoren was er een toenemende, belangstelling gebleken voor dit
motief, dat zoo bij uitstek ons nationaal goed is, niet minder dan de Tellsage
voor de Zwitsers. Marsman en Slauerhoff beproefden er een voorloopige,
fragmentarische bewerking van. Nijhoff gaf het motief eindelijk, na eeuwen,
op waardige wijze vorm in onze litteratuur. Hij heeft de sage van onze yolkskracht en van ons zeevaarderschap in een prachtig dramatisch gedicht opnieuw tot leven gebracht.
Grondgedachte van Nijhoffs Vliegende Hollander is : in het begin onzer geschiedenis was er een kerel. Met de sage van De Vliegende Hollander heeft hij
de geschiedenis van het Vrouwtje van Stavoren en van Bonifacius verbonden. Als tijdstip koos hij ons oudste jaartal: 754. Het is een zwak drama maar
een sterk gedicht.
J. W. F. WERUMEUS BUNING, G.. 1891
Werumeus Buning behoort naar leeftijd, evenals Besnard, Van Vriesland
en Greshoff tot de generatie van A. Roland Holst en Bloem, doch pas na
1920 werden deze dichters bekend of vonden zij, als met Greshoff het geval
is, hun eigen, oorspronkelijke stem. Bunings kleine, onvergetelijke bundel
In Memoriam is van 1921. Daarna verschenen nog enkele plaquettes : Enkele
Gedicbten (1924), Dood en Leven (1926), Hemel en Aarde (1927) en Triomf van
den Dood (1929). In Bunings gedichten ziet men een gebogen, ineengebroken
gestalte langzaam oprijzen en het gelaat heffen naar het licht. Het is, of erin
een regenfloers van de aarde wegtrekt en een stil landschap, zich langzaam
verheiderend, glinsterend van beschenen droppelen, voor onze oogen komt
to liggen. Zijn verzen zijn als het ware genezing van leed. De verzen van
In Memoriam werden geschreven uit de droefenis om een gestorven vrouw.
Een tijdlang is het, of de herdenking de eenige is die met den dichter
door het leven gaat; daarin is de gestorvene hem nabij, daarin keert zij haast
zichtbaar, haast werkelijk tot hem terug. Het is de zachte, diepe stem van
het verdriet, die deze verzen zoo innig en volkomen menschelijk doet klinken. Merkwaardig is het, dat deze verzen geschreven zijn met een plastiek,
die men nauwlijks zoo noemen kan, zoo sober, zoo schraal, zoo eentonig
van telkens terugkeerende beelden is zij ; van rijmtechniek, van versbouw
is er bijna Been spoor. Maar de diepe, elegische toon dezer verzen is zoo
doortrild van innigheid, zoo doordrenkt van leven, dat zij zonder deze plastische middelen volkomen uitdrukken wat zij willen zeggen. Onbestemd,
dwalend, soms stamelend is deze stem maar het is of de ziel zelf beeft in die
onsubstantieele, verinnigde woorden, die de diepste levenservaringen, van
liefde en dood, op mysterieuse wijze in zich vereenigen. Allengs wordt in
zijn verzen die elegische toon helderder, het is of de stem zich vermant en
eindelijk tot rust komt in de stile, diepe accenten van levensliefde en berusting. Langzaamaan stroomen zijn verzen vol licht, een helder, stil licht.
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Een kalme aardsche vreugde waarin lets van een hemelsche rust ligt treft in
latere verzen als Het kleine Paradis en andere strofen.
Zoo keerde een glans ons leven weer te binnen,
als de avondster, waar 't eindeloos heelal
iederen nacht als nieuw mee gaat beginnen,
en Gods groot licht ging op in onze zinnen,
een zingen, dat de sterren duren zal.
Buiten dezen ontwikkelingsgang staan enkele epische gedichten, in een
eenigszins archaiseerenden, vondeliaanschen trant geschreven, beschrijvingen van de scheppingsdagen ; ook daarin is er telkens dat heldere, stile,
angelieke glanzen, dat aan zijn latere verzen zulk een edele rust geeft.
Een geheel anderen, voor Buning zeer ongewonen toon hoort men in zijn
bewerking van Villons Ballade der gehangenen, waarin nets van het zwevende rhythme en de sluierende mijmertrant zijner andere verzen te vinden
is; een rauwe, harde en concreet beeldende kracht is daarin.
Van zijn critieken en beschouwingen over tooneel en dans verzamelde
hij er een aantal in enkele kleine bundels essays. Verder publiceerde hij in
1928 een klein prozawerkje, Tierelantfrnen, een licht, luchtig mediteeren, zoo
vol gratie en charme als men zelden of nooit in Hollandsch proza aantreft.

ALBERT BESNARD,
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Besnards Sonnetten trokken, toen zij in 1917 voor het eerst verzameld
werden, slechts weinig de aandacht. Dezen en een lateren bundel De Bloei
vereenigde hij in 1925, deels in gewijzigden vorm, in een kleinen bundel,
Opstand en Wroeging. Daaruit leert men Besnards poezie volledig kennen. In
deze verzen van een soms gedrongen plastiek wordt een beeld van wereld
en leven gegeven als een ontzaglijk gistings- en ontbindingsproces, waarvan
de dichter zich met bitteren twijfel afvraagt waartoe het dient. Enkele indrukwekkende visioenen van de woelende en woedende baaierd dezer
wereld heeft hij gegeven, samengaand soms met een mildere verbeelding
van menschelijk verlangen, zinnenhunkering en onweerstaanbaren bronst.
In dezen nacht waarin alleen de bloesem waakt
En waar de bloemen in de donkre lanen bloeien
Voelt zich het meisjen in haar kleeren zwak en naakt
En tengre jongens aadmen diep en willen stoeien
In dezen nacht waarin alleen de bloesem waakt.
Minder nog dan de verzen van Besnard werden die van Victor Van Vriesland bekend. Pas in 1929 werden zij in een bundel, Voorwaardelfrk uitzicht,
verzameld. Zijn stroeve, als van gedachten gefronste verzen hebben een sterk
cerebralen inslag. Er is een opvallende voorkeur in voor termen van strikt
verstandelijken inhoud, die echter het poetisch accent van zijn werk soms
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eigenaardig verhoogen. De pijniging der onzekerheid in dit raadselachtig
bestaan en het moeizame pogen tot een uitzicht te komen zijn voornamelijk
de drijfveeren van zijn poezie. Een zijner sterkste en karakteristiekste
verzen is :
HYPOTHESE
Voor wie doodgaan ten voile kon beseffen
Ware alleenzijn wat dan het diepste dreigt.
Terwijl nog 't lijf reutelend naar adem hijgt
Komt eenzaamheid ondenkbaar 't denken treffen.
De liefste, naaste, zal troostend opheffen
Ons weerloos hoofd, ze wischt het zweet en neigt
Vergeefsche goedheid naar 't klamme bed — toch zwijgt
Al-om verlatenheid bleekzwart en effen:
Zwijgender dan te kennen voor ons vragen,
Grooter dan eenig menschenhart kan dragen,
Verslindend, hardnekkig en onweerstaanbaar.
In 't laatste rochelen, niet meer verstaanbaar,
Smoort geen wanhoop om levens eeuwig heen zijn,
Maar angst, angst, angst om 't mateloos alleenzijn.
In 1926 publiceerde Van Vriesland den curieusen roman Afscheid van de
IVereld in drie Dagen. Voortreffelijke vertalingen gaf hij van Rilke's Cornet
en Marcel Schwob's Kinderkruistocht.

Als criticus schrijft hij in de Nieuwe Rott. Courant zeer indringende en
gedegen poeziekronieken.

J. GRESHOFF, G.. 1888
Greshoff heeft pas laat zijn eigen toon gevonden. Zijn oudste verzen zijn
vrij zwak en week en zingen van het oud zeer der romantiek : weemoed,
eenzaamheid, onbestemde droomen, met bier en daar een wat sterker toon
van warm verlangen, herinnerend aan Bloem en Van Nijlen. Het voorspel
tot zijn latere poezie was De Ceder (1924). Daarna volgde een aantal kleine
bundeltjes, die soms verrassende momenten en enkele zeer bijzondere verzen
bevatten. De beste van deze is .13" feestelike Gelegenheden (1928). Het is niet
juist Greshoff als den dichter van den blijmoedigen toon te kenteekenen.
Er is ook in zijn later werk nog de oude melancholie, maar die zich heeft
vastgezet in een bewuster pessimisme, dat hij dan wegspoelt met een glas
schrille vroolijkheid. De toon van zijn verzen is het gejaagd „carpe diem"
van een die vreest te laat te zullen komen. Zijn raad aan Een clowniye van:Yytgat heeft een bitteren bijtoon:
Kijk wat zit hij daar verlaten
En hoe zielig op die trom!
Wilt ge met den hemel praten?
God is doof en stom.
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God heeft ons allang verlaten,
Jou en mij en iedereen.
Om te minnen en te haten
Rest ons l'Equiere alleen.
De ondertoon van ontgoocheling geeft aan die niet geheel ongedwongen
levenslust een somber accent. Nu en dan hoort men echter ook alleen een
beminnelijken toon van kameraadschappelijke genegenheid voor in het bijzonder de niet al te best bedeelden onder het menschdom. En dan weer zijn
zijn feestelijke en ongegeneerde verzen in de eerste plaats een uitdaging van
de al te goed bedeelden en gearriveerden; tegenover het brave burgerdom
houdt hij zoo provoceerend en choquant mogelijk in soms bijzonder geestige verzen, waarin hij zich op den duur echter te veel herhaalt, de eer
hoog der schooiers, bohemiens, dak- en confessieloozen.
Meestal amusant baldadig in zijn schooierssolidariteit en burgerparodieeren, overtrof hij in dit genre eenmaal zichzelf in een grootsche apologie
der verloopen visionairen : het gedicht op Monsieur Maurice (den schilder
Utrillo).
In zijn proza bepleit Greshoff dezelfde beginselen of beginselloosheid.
Voor een groot deel is het enkel vlotte journalistiek, in vele bladen vindt
men geregeld zijn polemieken, pamfletten en boutaden. Deze snorder naar
euvelen, blunders en ongerechtigheden vindt altijd wel een vrachtje, als
koddebeier op het terrein der artisten vindt hij altijd wel weer onbevoegden
om luidruchtig te verjagen. Zijn beste stukken zijn door hun geestigheid,
bravour en vernuft een amusante afwisseling in het ernstige hollandsche
essayisme. Zoodoende is hij een animeerende, alarmeerende figuur in onze
litteratuur. Gevarieerd zijn zijn motieven echter niet : vrijwel alles wat hij
schrijft gaat tegen arrivisme, aster- en burgerdom, tegen de Hollandsche
sloomheid en plechtigen ernst.
Door zijn te stelselmatig getuigen voor het tegendeel maakt hij den indruk
van een omgekeerden predikant. Zijn artistieke happy-few-cultus herinnert
aan een oud, romantisch en hoogmoedig misverstand, dat mensch en kunstenaar onvoldoende identificeert en gaarne prijs blijft stellen op de superioriteit
van het genus artist. Zijn invallen en vooroordeelen missen zeer dikwijls den
grondslag van inzicht en kennis. Wat hij schrijft is onbezonnen en onbezonken en heeft daarvan enkele voordeelen en vele nadeelen.

J. SLAUERHOFF,

G..

1899

Van al zijn tijdgenooten is Slauerhoff in zijn werk het meest vrij van
litteraire preoccupaties. Hij is haast de eenige die nog schrijft zooals een bron
welt. Vandaar dat de ongelijkwaardigheid van zijn vele verzen er weinig
toe doet; wanneer zijn alitteraire nonchalance niet tot een onverschillige
allure verstart, is zijn slordige stijlloosheid voor de waarde van zijn werk
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vrijwel ongevaarlijk en stoort men zich aan de leelijke fragmenten, de inzinkingen en de onbeholpen strofen tusschen de prachtige vondsten, het
plastisch scherpe en diep levende van zijn werk ternauwernood.
De grondtrek van zijn poezie is een onbevredigbare onrust, samengaand
met een diep ingevreten, beurtelings norschen of droefgeestigen wrevel over
het leven. Het geliefkoosde zwerverschap van romantische schrijvers is bij
hem geen allure maar werkelijkheid als scheepsarts zwierf hij door de
wereld en inderdaad vond hij nergens bevrediging, overal hetzelfde, nergens
een Joel. Zijn verzen zijn doortrokken van die ongeneeslijke onrust, lien
gemelijken onlust, dat somber besef van doelloosheid. Zijn rebelleerende of
melancholische verzuchtingen over het leven worden een enkele maal afgewisseld door groteske ironieen en, soms, een uitbarstenden, barbaarschen
verdelgingslust. In het leven, zooals het thans is, lijkt het hem nog het best op
zee, zwervend, onzeker, zoover mogelijk van den vasten wal, de begane
paden, de stagnante posities. Maar beter schijnt hem nog het leven zooals het
was, in grootscher, barbaarscher tijden ; zijn avonturiersromantiek samen met
zijn wrevel en verzet, verklaren zijn voorliefde voor barbaarsche figuren als
piraten en Dschengis Khan. In een fletsen tijd droomt hij van grootscher,
geheimzinniger tijdperken, verdiept hij zich in de geheimen van verzonken
eilanden en ruines. Zijn onverschilligheid en diep ingeworteld besef der
doelloosheid van alle dingen voeren hem naar het laisser-aller van achttiendeeeuwsch hofleven. En eindelijk is er aan dezen tot in den grond onvoldanen
mensch een lichter, bijna schuw verteederde kant, waar enkele van zijn
mooiste verzen uit voortkwamen; het zijn gedempt teedere, zachte herinneringen in het landschap van zijn jeugd geplaatst en stemmingen van diep
begaan zijn met allen die het leven tekort deed. Het schrijnende De Gouvernante is een voorbeeld van het tweede, Lande4ke Liefde van het eerste, dit
volgt bier
Wij stonden gebogen over den vliet
Daaronder leken onze gezichten
Ziende uit een toekomst, toen een lichte
Rimpeling ons glimlachen liet,
Ons spiegelend zooals wij niet
Meer konden zijn. Nooit weer ? 1k vroeg haar:
„Laat alles weer worden zooals vroegerl"
Zij gaf geen antwoord. Haar voetje stiet
Een steen in 't water en terstond
Verdwenen we. Zoo was het altijd:
Verschijnen, verdwijnen, weerzien, afscheid.
Zoeken in elkaars oogen en mond,
Een zoen, niet bij machte kortstondige weelde
Te geven, Bien alleen het voorgevoel
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Van het wellicht voor 't laatst te doen
Een zekeren ernstigen wellust verleende.
Al de elementen van Slauerhoffs poezie vindt men reeds volledig in zijn
eersten bundel, Archipel (1923). Het karakter van zijn werk bevestigde zich
in de bundels Clair-Obscur, later uitgebreid onder den titel Saturnus, Eldorado en Serenade. Door al zijn somberheid zoekt zich toch altijd, nooit geheel
opgegeven, de irrationeele hoop een uitweg, dat niet alles op aarde vergeefsch is, handhaaft zich, de droom van een leven grooter dan het verlammend bestaan der menschen, blijft er op zijn minst de overtuiging, dat er
vervoerende uitzonderingen bestaan op de krachtelooze, droomlooze, van
grootheid verstoken existentie, die op aarde de gangbare levensloop uitmaakt.
Bewerkingen van Chineesche verzen waarvan de bittere wijsheid aan zijn
levensvisie verwant is gaf hij in Young Poe Tsjoeng.
Men vraagt zich soms af, welk ideologisch perspectief er nog zijn kan in
Slauerhoffs werk en of het op den duur niet in eigen eentonigheid moet
smoren. Er is niets van te zeggen, welke nieuwe elementen Slauerhoffs poezie
nog kunnen gaan doordringen en of er zich ooit een kentering in zal voordoen, maar al blijft zijn levensvisie altijd dezelfde, dan nog is zijn fantasie
gevarieerd genoeg om steeds weer nieuwe gestalten voor zijn onrust, zijn
wrevel, zijn melancholie en zijn droom te vinden.
In zijn proza, tot nu toe voornamelijk verzameld in den bundel Schuim
en Asch (1930), heeft Slauerhoff nog niet de hoogte van zijn beste verzen
bereikt. De compositie van zijn verhalen is zeer zwak, ze zijn slordig en
onsamenhangend geschreven en wat men erin bewondert is niet de epische
kracht van het verhaal maar de plastiek van sommige beschrijvingen en de
lyrische beteekenis van enkele dier verhalen. Larrios is een lyrisch visioen
van het lichte, loutere droombeeld, dat den dichter obsedeert en altijd
opnieuw voor hem opdaagt. Ook Het eind van het Lied bevat de idee, dat
er voor deze hopelooze wereld een bezwerend verlossingslied zijn moet,
waarvan wij het eind vergeten zijn. In zijn verbeelding ziet de dichter de
wereld als het beeldje van den monnik uit Het eind van het Lied : het bovenstuk een puur vrouwenfiguurtje, uitloopend in een vormelooze klomp.
Enkele van zijn beste stukken proza vindt men in den bundel korte
Chineesche schetsen : Het Lente-eiland.

HENDRIK DE VRIES,

GEB.

1896

Wat bij Hendrik de Vries het meest opvalt is een pijnlijke terughouding,
die hem tenslotte weerhoudt de dichter te worden, die hij in zijn diepste
wezen is. Er is een epische, objectieve reserve, waarin hij aan de uitspraak
van zichzelf zoekt te ontsnappen. Zijn hart brandt feller dan zijn vers, en
hij weet dat in zijn schijnbaar objectieve plastiek (soms enkel observatie)
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gelukkig niet te verbergen. Door de harde, koude, schijnbaar nuchtere woorden zijner poetische noteeringen (want zoo moet men zijn
haast kale en toch sterke plastiek wel noemen) heen bespeuren wij een
door het leven mateloos verontruste, een mensch gekweld door het broeien
der zinnen, overgeleverd aan de fantastische willekeur van het menschelijk
bewustzijn, dat met duizend contrasteerende en onheilspellende verbeeldingen en visioenen de enkelvoudige, oogenschijnlijke werkelijkheid
weerlegt en verwringt. Het raadsel van het leven, op zichzelf al een
obsessie, wordt nog onverdraaglijker voor hem, die de vertrouwde realiteit van een kamer, een landschap plotseling door zijn verbeeldingsleven
volslagen veranderd, verwrongen, onteigend en van vreemde dreigende
visioenen bevolkt ziet. Het is die fantastische, beklemmende verwringing
der eenvoudige werkelijkheid, die aan De Vries' verzen dat koortsachtige,
spookachtige van angstdroomen geeft.
NOCTURNE
Ik zag hem. Zijn gezicht was grauw beschreid.
Hij heeft mij aangesproken.
Hij heeft mij bij de hand geleid.
Hij liet mij binnen en heeft licht ontstoken.
Hier zit ik, Het getik der klok verbeidt
Nog steeds de dag die half schijnt aangebroken;
Een lijkig vaal, dat alles overspreidt,
Een schrik, ondraaglijk, als de schrik voor spoken.
Behalve de genoemde, voor zijn werk bij uitstek karakteristieke gedichten
schreef Hendrik de Vries zeer conventioneele godsdienstige lofzangen, en
in den laatsten tijd bewerkingen van Spaansche gedichten, landschappen en
balladen; ook daar heeft men den indruk, dat hij zijn ware wezen achter
objectiviteit zoekt te verbergen, maar het vuur gloeit er altijd weer door.
Zijn gedichten werden verzameld in de bundels De New& (1920), Vlamrood (1922), Lofzangen (1924) en Silenen (1928). Zijn poezie is slechts in
schijn cerebraal:
Al worden ze stukgeluid,
De noodklokken van het verstand,
Ze blusschen het vuur niet uit
Dat in mijn binnenste Brandt.

H. MARSMAN,

G..
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Marsmans beteekenis als modernistisch pionier en als aanvuurder zijner
generatie zagen wij reeds. Als dichter is hij ontegenzeggelijk onder zijn tijdgenooten een der sterkste figuren. Zijn oudste verzen staan onder den invloed van Duitsch expressionistisch werk; zij zijn heftig, expansief, eruptief, krampachtig, met groote woorden, breede gebaren en kosmische al-
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lures en in hun modernistische willekeur van sensaties en associaties moeilijk
te ontcijferen. Maar de taal van die eerste experimenten van Marsman is
ongetwijfeld sterk, er is spanning in, beweging, vaart en glans. Sommige
dier verzen zijn van een evocatieve, flitsende plastiek (Verzen. 1923). Eerst
in de latere verzen, verzameld in den bundel Paradise regainedverdichten
zich de oogenblikkelijke sensaties tot levensgevoel, verstrakken zich de
onbestemde gebaren tot levenshouding en gaat men de persoonlijkheid van
den dichter, van wien men nog weinig anders zag dan onstuimige voortvarendheid en vernieuwingsdrang, te onderkennen. Hij vindt dan den verstrakten vorm van het vrije vers, waarbij het gedicht een even gesloten
eenheid, een even gaaf organisme wordt als welke klassieke vorm ook.
Nu gaat men ook gewaar worden, wat dezen dichter bovenal beheerscht en
vervult : een onstuitbaar verlangen naar sterk en vurig leven, de weemoed
om het teloorgaan van groote idealen, romantische verheerlijking der middeleeuwen, waarin het hem meer dan in deze vergrauwde en verslapte tijd
mogelijk scheen dapper en vurig te leven, en eindelijk de droom van een
smetteloos, helder en volkomen geluk. Het is dit laatste verlangen, dat hem
zijn meest persoonlijke verzen heeft geinspireerd : een storm van hartstocht,
schuld, hoogmoed en driften te stillen in de teedere bescherming eener
vrouw.
Van hare handen,
die zijn hoofd namen
en het wegborgen binnen haar schoot
is toen het koele glanzende streelen begonnen
als een ijl sneeuwen over een groot, somber land...

De onbeheerschte voortvarendheid en onberedeneerde geestdrift voor
welk vaandel ook, als het maar sterk wapperde in een sterken wind, heeft
in de latere verzen van Paradise regainedvoor een deel en van Witte Vrouwen
(1930) geheel plaats gemaakt voor een bezonnener, meer ingehouden trillende stem, die van den droom van het geluk dieper vervuld en minder hevig
opgejaagd is. Ten deele verloren zijn latere verzen daardoor aan spontaneiteit,
maar in Paradise regained staan toch verzen, die voortsnellen als een wervelwind, een razende sneeuwjacht. Witte Vrouwen bevat wat zijn levenshouding
betreft een retraite, een erkenning van begrenzingen, die zijn onstuimigheid
vroeger nooit geduld zou hebben, poetisch is het een stilstand en als zoodanig eer een achteruitgang in zijn werk geweest. Daarna schreef hij wederom gedichten, die poetisch sterker en naar hun levensgevoel beoordeeld gestaalder zijn, zich vermannend als het ware, mannelijker wederom. Opnieuw
keert de verheerlijking van sterke, recht in het leven staande gestalten
terug, als in het gedicht aan Joifre en het sterk persoonlijk gereformeerde en
gemoderniseerde beeld van Breeroo. De illusie van een groot, dapper leven
vergezelt hem nog altijd, voortdurend heft hij zich daar opnieuw aan op :
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PHOENIX
Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen —
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moed' en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken,
het nest is goed maar het heelal is ruimer.

Zijn critieken verzamelde Marsman in drie kleine bundels : De anatomische
Les (1926), De lamp van Diogenes (1928) en Kort geding (1931). Er is een verschil tusschen deze bundels. In het eerste boekje vindt men meer proza, meer
impressies en karakteristiek. In De lamp van Diogenes reeds meer betoog en
theorie dan proza, maar tevens een verdiept en rechter op den man afgaand
oordeel. In het laatste boekje overheerscht zijn grondbeginsel der vormkracht, dat hij als criterium en kenmerk van alle kunst aanwendt en aanneemt, zoozeer al wat hij schrijft, dat een theoretische verschraling van zijn
werk er het gevolg van is. De levens- en persoonscritiek en -karakteristiek
is veel meer tot enkele kunstcritiek ingekrompen. Men ziet hier gebeuren,
wat op grond van hun vooropgestelde levenswil juist de schrijvers van de
Vr/e Bladen nooit had mogen overkomen, het vitalisme wordt een aesthetica,
en verliest daarbij aan leven, aan vuur, aan menschelijke stem, aan beweeglijkheid en spontaneiteit, aan vitaliteit.
De critiek van Marsman, waar ze op haar best is, zoekt, bewondert of verwerpt vooral den mensch, zijn levenskracht of tekort. Hij zoekt den mensch
anders dan Coster, die hem meet aan een maat van liefde. Marsman meet
hem aan een maat van hevigheid, van levensdrift. Dit veronderstelt een
uitgesproken en gewilde eenzijdigheid : felle keus en desnoods niet terugdeinzen voor miskenning. Als criticus schaadt hem dit, waar afkeer en afwijzing van bepaalde ideologieen en gemoedsgesteldheden of geaardheden
ook zijn artistiek, zijn aesthetisch oordeelen doordringen en beinvloeden.
Als zichzelven uitsprekend mensch komt dit kiezen van een standpunt hem
in zijn critiek ten goede, zij wordt er levender, menschelijker, principieeler
door. Men ziet echter op dit oogenblik weinig critici meer, die bereid zijn
scherp dit onderscheid vast te houden tusschen den onpartijdigen beschouwer, den kunstcriticus, en den kiezenden mensch, den levenscriticus. Ter
Braak, Marsman, Du Perron zullen van meening zijn, dat dezen niet geheel
kunnen samengaan zonder de keuze, de levenscritiek te verzwakken. De
consequentie daarvan hebben zij echter ook te aanvaarden : dat critiek die
overwegend levenscritiek is, de kunstcritiek beperkt en vereenzijdigt. Het
komt mij voor dat doelstelling en ideaal van den criticus moet zijn : zich
volledig te verdiepen en te verplaatsen in de sfeer van den ander en naar de
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mate van suggestiviteit waarmede die sfeer is opgeroepen zijn artistiek oordeel te bepalen, maar dan even volledig zich met den levensinhoud van dat
werk te meten en scherp te kiezen. Het samengaan van deze beide functies
vereischt een assimilatievermogen, dat aan het menschelijk oordeel, aan de
keuze in laatste instantie volstrekt niet afdoet maar zelfs dit oordeel verdiept,
en, hoewel niet noodzakelijk het verzachtend, toch dat oordeel eerder vrijwaart voor de ontelbare vormen van misverstand die tusschen menschen
gangbaar zijn.
Marsman onderzoekt in den regel in een kunstwerk minder den aard van
leven dan wel den graad van levenskracht. In eigenlijken zin levensonderzoek treft men in zijn critiek weinig aan. Enkele uitnemende karakteristieken daargelaten zet hij zijn critiek meestal niet tot de kennis van den mensch
voort. Met de zekerheid van sterk leven is hij zoozeer voldaan of liever gerustgesteld (daar hem voortdurend het gebrek aan vitaliteit in de hedendaagsche wereld kwelt), dat de aard daarvan er bij hem minder op aankomt.
Meestal, en vooral in zijn latere critiek, keert hij van den mensch snel terug
naar het werk en begeeft zich in een tenslotte toch vooral weer aesthetisch
onderzoek naar de wijze waarop hierin het leven in beeldende taal werd
omgezet. Zijn Lamp van Diogenes is vaker operatielamp bij de anatomische
les ! Marsman zoekt naar het levenskrachtige der dichterpersoonlijkheid en
verder voornamelijk naar de vormkracht en vormeigenschappen van het
kunstwerk. Met de complicaties der persoonlijkheid en haar ontwikkeling
laat hij zich (evenals met historische ontwikkeling en samenhang van tijdsverschijnselen) weinig in. Behalve over elementaire levenskracht handelt
zoodoende zijn critiek meer over het leven van het kunstwerk dan over
levensquaesties, den aard van schrijvers en van hun tijd. Het sterkste element
zijner critiek is zijn stimuleerende kracht. Dat er in Holland te weinig sterk
leven is, betreurt hij in alle toonaarden van woede en bedroefdheid.
Marsmans proza bewijst, voorzoover het beschrijvend, beeldend is,
wederom zijn evocatieve macht over de taal. De golflengte ervan is echter
uiterst kort (De vliegende Hollander (1927), De vhf Vingers (1929). Enkele verhalen en zijn eerste poging tot een roman (Vera) bewijzen, dat zijn epiek nog
in het aanvangsstadium harer ontwikkeling verkeert. De plastische en
lyrische qualiteiten maken het episch en psychologisch tekort niet goed.

R. HOUWINK, G.. 1899
Als dichter schreef Roel Houwink aanvankelijk onder den schuilnaam
Van Elro. Onder dezen naam publiceerde hij twee kleine bundels Hesperiden
en Madonna in Tenebris (beide in 1925). De laatste titel duidt voortreffelijk
den aard van Houwinks gedichten aan. Het motief, dat hij het best tot
poezie verwezenlijkte is dat van de jonge vrouw, verzonken in haar droomen
en verlangens. Zijn verzen bewegen zich op de grenzen van het bewustzijn,
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dicht langs den droom, dicht langs den dood, voor den drempel der werkelijicheid maar even daarvoor terugdeinzend. Die stile, schemerige sfeer,
waar de geruchten van het leven gedempt doordringen, is in een aantal
zijner verzen zeer zuiver en ingetogen tot woord gebracht.
LENTEMORGEN
Zij hield den spiegel en bewoog toen even
het hoofd in zacht gewiegel, want gedachten
die haar lippen tot een glimlach samenbrachten
waren uitgevlogen... En een beven
van verwachting had haar hart zoozeer bevangen,
dat zij nauwelij ks scheen te leven
anders dan een licht-bewogen,
vroeg-ontloken voorjaarsbloem.

Later volgden de bundels Christus' Ommegang in bet Westen, Zes kleine
Elegieen (beide 1926), Strofen (1930) en Voetstappen (1931). Met de eerste van
deze kondigt zich een keer in Houwinks werk aan. Het wendt zich naar
religieuse ervaringen, die hij zoo eenvoudig mogelijk in zijn latere lyriek
tracht tot uitdrukking te brengen. In zijn beste oogenblikken herinnert deze
religieuse poezie, gelijk Van Vriesland opmerkte, aan Angelus Silesius.
In het proza is Houwink een der eersten geweest, die naar vernieuwing,
naar strakkere plastiek streefde. Zijn novellen, waarvan de plastische kracht
in details soms groot is, komen echter niet boven het experiment uit. Ook
zijn eerste poging om een roman te schrijven, Marceline (1930) slaagde niet.
Aileen in den ouderen bundel Maria heeft Houwink iets van zijn streven
naar een strak en visionair proza verwezenlijkt.
Als essayist is Houwink allengs een der woordvoerders geworden van het
vrijzinnig Protestantisme in ons land. De wijsgeerig-religieuse bezinning op
de mogelijkheid tot regerenatie der verdeelde en verwarde moderne cultuur
is het onderwerp zijner studies.

ANTHONIE DONKER,

GEB.

1902

Van Anthonie Donker (N. A. Donkersloot) verschenen na een kleine plaquette Acheron (1926) de bundels Grenzen (1928), Kruistochten (1929) en De
Draad van Ariadne (1930). Behalve poezie verschenen van zijn hand critieken waarvan hij een aantal bijeenbracht in den bundel Fausten en Faunen
(1930), onder zijn eigen naam publiceerde hij een studie over de beweging
van 1880 : De episode van de vernieuwing onzer poitie (dissertatie). Na een eerste
slordige bewerking van Coleridge's Rime of the ancient mariner bracht hij vertalingen van R. Brownings Pied Piper of Hamelin, Shakespeare's Twelfth night
en het eerste deel van Goethe's Faust (1931). Zijn werk beperkt zich tot
poezie en critiek. In het algemeen oordeelt men, dat er in zijn beste verzen
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een warme elegische toon is, maar dat andere worden verzwakt door een te
gemakkelijk laisser-aller. De wereld zijner verzen is donker maar er ligt een
glans van verteedering over. Van een strakke, aan het epische grenzende
lyriek is hij in zijn latere verzen tot een veel opener, onmiddellijker uitspraak gekomen. Door het donkere zijner visies speelt in die latere verzen
meer licht.
SILHOUET
Een venster voor de duisternis is licht.
Een smal figuurtje in 't raam geteekend ligt
Er onbeweeglijk. Met het stil gezicht
Vurig vertrouwelijk omhoog gericht
Bidt het zijn kleine angstige bericht.
Zoo God bestond, hiervoor waar' hij gezwicht.
Het oordeel over zijn critieken varieert tusschen bezadigd en bezonken;
men bemerkt er een inslag van lichte ironie. Allengs blijkt een tendenz eer
tot verscherping dan verzachting zijner kunstcritiek. Er is een streven om
kunst- en levenscritiek scherp gescheiden te houden. Men heeft gemeend,
dat zijn oordeel van gematigd liberalisme blijk geeft; wat gematigd schijnt
is echter veeleer sceptisch voorbehoud, dat zoowel zijn vonnis als zijn bijval
remt. Onder de schrijvers zijner generatie is dit sours betreurd. Zijn betrekkelijke waardeering van sterk gevarieerde verschijnselen heeft men wet als
eclecticisme opgevat. Diep ingewortelde scepsis laat zich echter ook tot
eclecticisme niet verleiden. Grondtrek niet alleen van zijn critisch werk is
een a. h. w. mystieke verbazing over de milliardenvoudige veelvuldigheid
van levensverschijnselen en -mogelijkheden. Deze weerhoudt hem in vele
gevallen van een in haar definitief karakter eenzijdige keuze. Objectiviteit
is dit echter niet, het is een in haar onpartijdigheid in de verte aan Van
Schagen verwante levensliefde, die niet licht verwerpt noch aanvaardt maar
het veelvoudig mysterie des levens met evenveel twijfel en verbazing als
genegenheid en verteedering aanschouwt. Ook hier is zijn verwondering
beurtelings elegisch en ironisch.

A. DEN DOOLAARD,

G..

1901

De schuilnaam is teekenend voor dezen dichter (B. Spoelstra); een onstuimige romantiek kenmerkt zijn gedichten en zijn proza. Van hem verschenen
de dichtbundels De verliefde Betonwerker (1926) en De Wilde Vaart (1928).
In vele zijner gedichten vindt men de sterke, heroisch romantische gestalten,
waarnaar zijn voorliefde en vereering uitgaat Titanen, Simson, toreadoren,
vikingen, zwervers, soldaten, roekelooze bergbestijgers. Dikwijls merkt men
in die verzen een romantische grootspraak op, zijn vers is driest, levenveroverend maar van een levensmoed die nog onbeproefd is. Minder luid,
werkelijker en bitterder van leven doortrokken zijn de beide Balladen van den
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onbekenden Soldaat en van De gestorven Landloopers. Een prachtig onstuimig
vers van een meesleepend rhythme is zijn Ballade du jeune Marin. Jammer is
het, dat hij zich dikwijls den tijd niet schijnt te gunnen om zijn werk zuiver
te voltooien. Zijn verzen zijn meestal even slordig en ruw als talentvol
geschreven.
Zijn romantiek is geen „hemelsch heimwee" maar een het aardsche leven
hartstochtelijk toegedaan verlangen naar sterk en vermetel leven
TERUG
God, drijf mij terug tot de Aarde uit den ban van
den loopkring der sterren!
Ik weet wel, met wolkflarden wilde ik mij kleeden
en zon zijn onder de zonnen,
Ik weet wel, mijn kreet ging van echo tot echo,
als sterren grondeloos vielen,
Maar krom nu mijn nek naar het graan, laat mijn
hand de sikkel omknellen,
Brandmerk mijn borst met Uw zon, die mij droogt
het zweet op den rug;
Maak dof met leem de glanzing der slapen, en dof
de lichtende voeten,
Ik weet wel, ik wilde den avond doorwaden, en
uitschrijden verder dan wind zwerft,
Maar laat mij nu gaan tusschen akker en boomgaard,
en alleen maar t' avond
Naar de nachtvogels luisteren, voor ik mij strek op
het stroo Uwer velden,
En slaap.

Den Doolaards eerste poging om een roman te schrijven (De laatste Ronde)
mislukte. Het werd een onbesuisd boek, innerlijk hol maar bij vlagen zeer
beeldend geschreven. Twee andere romans, De Witte suite en De Druivenplukkers, voltooide hij nadien. Als zijn werk rijper wordt en meer doorwerkt,
is van dit in aanleg grootsch talent nog zeer veel te verwachten.

J. C. VAN SCHAGEN,

G..

1891

Van Schagen is een geheel afzonderlijke figuur in onze litteratuur. Geen
enkel dichter vermocht in ons land het vrije vers in een zoo innige, organische verbinding met zijn wezen toe te passen als hij. De wijd uitvloeiende
vorm van zijn van alle banden ontdane vers sluit volkomen aan bij wat hij
wil uitdrukken. Zijn werk is een eentonig hooglied van de goddelijke gelijkheld aller dingen.
Niets is dat niet goddelijk is,
Daarom wil ik niets uitzonderen.
Ik geef geen namen.
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Niets is meer, niets is minder dan het andere. Maar door alles gaat de
stroom van het goddelijke. Daarin tenet gaan, teloorgaan is hem het hoogste. Een werkelooze, contemplatieve levensaanvaarding is de grondidee
zijner gelaten vloeiende verzen.
Ik zal niets ontwijken.
Ik zal niets zoeken.
Ik zal bij niets stilstaan.
Ik zal maar gaan en zijn.

Zoo werden de verzen van zijn Narrenwfritheid (1925) de langzame litanie
van het panta rhei.
ZIEKENTROOST
Als ik nu doodga,
Zal de groote zee mij nemen
En ik zal zijn in de eindelooze golven.
Ik zal zijn in de branding aan verre stranden en in
de witte feesten van den maannacht.
In het kolken van het water in het paalhoofd.
Altijd hetzelfde. Altijd.
Als ik nu doodga,
Zal de groote wind mij nemen
En ik zal zijn in zijn eeuwig zwerven.
Ik zal zijn in den drift der wolken en in de diepe
ontroeringen van den herfst,
In het sprookje, dat waarschuwt aan uw oor, des
nachts, op een eenzamen weg.
Altijd hetzelfde. Altijd.
Als ik nu doodga,
Zal de groote aarde mij nemen
En ik zal zijn in haar warmen adem.
Ik zal zijn in het gras langs de stille wegen en in
den nevel 's avonds over de landen,
In den verren schreeuw van een hoog trekkenden
vogel, een Septemberdag.
Altijd hetzelfde. Altijd.

In 1928 volgde Van Schagens Litanie. Het is geen keer in zijn werk zooals
men zou kunnen meenen, het is de lijnrechte voortzetting ervan. In de
Litanie vindt men opnieuw de belijdenis der gelijkwaardigheid aller dingen
en der goddelijke alomtegenwoordigheid, maar met een positiever religieuse
achtergrond. Niet meer als in Narrenwksheid een herleiding van al wat is tot
den naamloozen oorsprong aller dingen, de bron aller dingen noemt hij
nu God.

GERARD BRUNING, JAN ENGELMAN, ALBERT KUYLE
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GERARD BRUNING, 1898-1926. JAN ENGELMAN, GEB. 1900
ALBERT KUYLE, GEB. 1903. ALBERT HELMAN, GEB. 1903
ANTON VAN DUINKERKEN, GEB. 1903
De jong gestorven Gerard Bruning is de voortrekker geweest der JongKatholieke beweging in ons land. Zijn proza en poezie waren nog onvolgroeid toen de dood hem overviel maar zijn gestalte als criticus staat in
scherpe trekken in zijn nagelaten werk, dat door Henri Bruning en Marsman
uitgegeven werd, voor ons. Het ideaal van een sterk, puur Katholicisme
beheerschte hem. Vandaar dat zijn critisch werk een hartstochtelijk protest
werd tegen alle „ketterij" en verzwakking van het geloof, tegen alles wat
hem als levenverweekend vijandig scheen aan die strakke katholiciteit, die
tenslotte misschien meer op karakter en temperament dan op het Katholieke
geloof berustte. Men vindt in zijn nagelaten werk de felle, fanatieke aanvallen op Coster, Van Genderen Stort, Top Naeff, Gide. Ook schreef hij
een bewonderend essay over Gorter, waarin hij dezen dichter a. h. w. voor
zijn groep herontdekte, en een eenzijdig maar vurig stuk over Rembrandt.
Onder de dichters der Jong-Katholieke groep is Jan Engelman het sterkste talent. Na een klein bundeltje Het Roosvenster, dat slechts de voorloopige
aankondiging van zijn talent bevatte, verscheen in 1930 zijn bundel Sine
nomine. De waarde der daarin bijeengebrachte verzen is zeer ongelijk. Richtingen en invloeden doorwoelen zijn werk, het is nog slechts op enkele
plaatsen vrij en zichzelf. Het meest bereikte. Engelman in enkele kleine
liederen van een zeldzaam bekoorlijke, lichte, wiegende klank en rhythme,
heel hoog en ver weg zingende strofen als een verborgen leeuwerikslied.
Zie, sterren reizen langs het raam,
het water stroomt, een knaap ving aan
en zong adieu — dit lied heeft uit,
mijn kleine, kleine zomerbruid.
Van Engelmans hand verschenen ook essays, voornamelijk over Fransche
litteratuur.
Albert Kuyle's beteekenis ligt minder in zijn poezie (Seinen (1925), Songs
of Kalua (1928)) dan in zijn proza. Maar mooie gedichten zijn de ballade van
den jongen, stervenden matroos Rene Marie Jehanne de Courrence en vooral
Het witte paard.
Datgene, waardoor de Jong-Katholieken als dichters innerlijk verwant
zijn, is niet zoozeer hun geloof, dat vrijwel buiten hun poezie omgaat,
maar een toon van warme, hartelijke genegenheid voor het menschdom,
die aan de Vlaamsche humanitaristen herinnert maar eenvoudiger en daardoor veel overtuigender is. Die toon hoort men bij Helman en Kuyle, bij
Engelman (De Geboorte), bij Van Duinkerken. Een der meest karakteristieke
voorbeelden ervan is Van Duinkerkens Litanie der <onderlinge Zielen.
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DE LITANIE DER ZONDERLINGE ZIELEN
Ziel van den blinden orgelman, die langs verlaten straten gaat
en klaagt een rammelende deun van levensweemoed, die geen mens verstaat;
En ziel van de jongen, die half-idioot in blindemansogen ziet
en in jouw keel voelt kloppen de treurnis van blindemannetjes lied;
(De mensen gaan jullie voorbij met een akten-tas onder den arm,
hun hart slaat alleen in de kou en een blindemanslied is zoo warm;)
En ziel van de kromme petroleumman, die je kar duwt, dag in en dag uit,
en voorzichtig de kannetjes vult en een opgeruimd straatdeuntje fluit
als leefde jij voor je plezier — en je hebt amper een sent in je zak
voor wat boter en brood en des Zondags een builtje goedkope tabak;
En ziel van de tuinman, die altijd de kindermeisjes plaagt
en bij avend wat dalia's naar het Zoete-Moeder-beeld draagt;
En ziel van de vrouw met de broodkorf, die glimlacht als ik naar je kijk,
omdat ik zooveel op je jongen, die onlangs gestorven is, lijk;
En ziel van den oerdomme klerk, die op je kantoorkruk zit
en die, als je boeken niet kloppen, Sint Teeuwes om uitkomst bidt;
En ziel van de schooiers-vrouw, die in 't kerk-portaal honger lijdt;
En zielen van alle gewone mensen, die arm en verlaten zijt,
Zielen der Zonderlingen van Jezus, der vromen die niemand begrijpt,
maar die aan je kruisboom tot vruchten van eeuwige vreugde rijpt,
bidt voor ons, in de gemeenschap met alle Gods heiligen samen,
om een warm hart en een heilige ziel en het Eeuwige Leven — — Amen.

Behalve verzen in dezen toon, waarvan men de beste in zijn eersten,
kleinen bundel, Onder Gods Ogen vindt, schreef Van Duinkerken (schuilnaam, evenals Kuyle en Helman) o. a. verzen in een hier to lang in onbruik
gebleven genre, hekeldichten als Sinte Jehanne d' Arc b.v. Onder Gods Ogen
(1927) werd later opgenomen in Lyrisch labyrinth (1931), waarin hij al zijn
lyrisch werk bijeenbracht. Van Duinkerkens verhalend proza (De ravenvvarte
en Vertelsel in de Hut) is veel zwakker dan zijn poezie. Zijn interessant en
gedocumenteerd critisch en essayistisch werk vindt men in Verdediging van
Carnaval (1928), Roofbouw (1929), Hedendaagsche kettei*en (1929), Achter de
Vuurlln (1930) en Groot-Nederland en wi (1931). Van Duinkerken (W. Asselbergs) zette het critisch werk van Bruning voort, maar minder hartstochtelijk, verstandelijker, scholastischer. Met name in Hedendaagsche kettet*en bleek hij een scherpzinnig apologeet, wiens vernuftige gedachtengangen echter soms sterk aan sofismen doen denken.
Albert Kuyle (L. Kuitenbrouwer) schreef in samenwerking met Albert
Helman (Lou Lichtveld) de reisbeschrijvingen Van .g en Burnous (1927).
Belangrijker is zijn in De Bries (1928) verzameld verhalend proza. De korte
verhalen uit dezen bundel zijn buitengewoon levendig en beeldend geschreyen en als zoodanig een der beste voorbeelden van modernen verhaalstijl
in ons land, maar wat schraal van levensinhoud. Eerder verscheen van hem
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Zeiltocht. Een bijzonder geestig verhaal, een komische film in proza is zijn
Sjooks van Manhattan. Bij Kuyle's proza sluit aan de voortreffelijke novelle
van Kees Meekels Land yonder schaduw.
Albert Helman die, behalve schrijver ook componist is, debuteerde zeer
gelukkig met jeugdherinneringen in den vorm van een korten roman, ZuidZuid West. Daarna volgde Min aap schreit (1927), een wonderlijke geschiedenis van een zieken aap, die den schrijver een obsessie words, omdat hij er
onze eigen menschelijke ellende en gekooidheid in terugvindt.
„En ik heb tegen hem gefluisterd dat wij allen zoo zijn, bange dieren in
Gods arena. In de kooi van zijn wetten krabben wij onze handen stuk, handen die willen klimmen en reiken, hooger en hooger, omdat wij sterk zijn
en een vreemde, ontembare drift ons dringt. Maar zijn gordel sluit om onze
lendenen en met een ketting heeft hij ons vastgelegd. Wat kunnen wij anders
dan schreien, schreien in de nacht, als wij denken dat hij slaapt?"
Grooten opgang maakte Helmans Hart zonder Land (1928), dat echter
Zuid Zuid West zeker niet overtreft. Een gracieuse, onhollandsche, lichte
fantasie bewondert men in deze schetsen, die echter voor een deel zwak
romantisch zijn en waarvan de teederheid soms gevaarlijk overhelt naar
teerhartigheid. Maar de telkens terugkeerende idee, dat de droom sterker is
dan de werkelijkheid, is in enkele zijner verhalen meesterlijk verwezenlijkt.
Chwang Tze, in de schets Nieuw Leven, zegt het, leunend over het water
op de ronde Wu-Fei-brug : „Nu weet ik het niet meer en wil het nimmermeer weten waar mijn droom in een andere droom verglijdt."
De korte roman Serenitas (1930) was een minder gelukkig intermezzo.
Daarop volgde Overwintering, een zwakke dramatiseering en moderniseering
der vermaarde overwintering op Nova-Zembla. De aangekondigde roman
De stille Plantage ziet men met groote belangstelling tegemoet. Onder de
jongere prozaisten is Helman met Anton Coolen stellig de interessantste.
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Van Genderen Stort, die reeds niet meer tot de jongere generatie behoort,
is tot nu toe van hen, die na de psychologische realisten kwamen, de eenige
die in staat bleek tot den breeden epischen bouw van een roman. Stort had,
eer hij in 1925 door den roman Kleine Inez bekend werd, reeds verscheidene
boeken geschreven. Na Paul Hoozen Lambert Brodeck publiceerde hij in 1917
den omvangrijken, to weinig bekenden Haagschen roman Helene Marveil.
Daarop volgde in 1919 het romantische, zeer bijzondere verhaal De Glsaard
en de Jongeling. De levenshouding en -problemen van den schrijver vindt men
het duidelijkst weerspiegeld in de beide romans Kleine Inez en Hinne Rode
(1929). De stijl ervan is zoo tot het uiterste verzorgd, dat zij menigmaal verstart tot een plechtstatige fraaiheid. Dit proza is soms voornaam patricisch,
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soms onuitstaanbaar patriarchaal. Waar hij bij het doen van zeer alledaagsche
mededeelingen dien plechtigen stijl niet gauw genoeg kan verlaten, ontstaan
er zelfs ridicule passages. Innerlijk wordt het werk van Stort beheerscht door
het ideaal van den harmonischen mensch en door het probleem, dat daar
het gevolg van is, van de bevrijding der zinnen. Het is jammer, dat zijn
romanfiguren, op wie hij dit proces episch overdraagt, als mensch zoo weinig
beantwoorden aan de karakterintensiteit, waarbij zulk een proces alleen
mogelijk is. Met name Hinne Rode blijft op zichzelf een onaannemelijke snob
en het verzwakt den roman, dat men het proces der innerlijke bevrijding,
de ontwikkeling tot den harmonischen levensstaat met al wat Stort daarover
schrijft van Hinne Rode afscheiden moet; want in hem weet de schrijver dat
proces niet waar te maken. Hoe dat proces zich voltrekt wordt aan Hinne
Rode niet duidelijk, het eindpunt der ontwikkeling is niet belangrijk; ook
Peter aan het slot van Kleine Inez, opgaande in zijn filosofie, is volstrekt niet
meer interessant. Hinne Rode is aan het eind van het boek een vrij vervelende, aangenaam levende mijnheer met een onaangenaam verleden. Zoowel het innerlijk bevrijdingsproces als den eindelijken staat van innerlijke
harmonie in een gestalte episch te verbeelden is boven Storts kracht gegaan.
Maar van belang is, wat hij schrijft over het verlangen naar den evenwichtsstaat van den harmonischen mensch en over de stadien en wegversperringen,
die hij daarvoor gelegen ziet. Over dat verlangen heeft Stort prachtige bladzijden geschreven. Zijn personen zijn zoodoende minder karakters dan wel
figuren voor bepaalde gemoedsstaten, levensstaten liever nog : de figuur van
het verlangen naar de schoone harmonie van natuur en geest (Peter, Hinne
Rode), de figuur van het voorname epicurisme, het oordeelkundig genieten
der levensvreugden (de oudere mannen in zijn boeken), de figuur der refine
vrouwelijkheid die het medium is tot de innerlijke harmonie van den man
(de meisjesgestalten Kleine Inez en Maghen).
In Kleine Inez is de idee van het verlangen naar en den strijd om levensharmonie zuiverder versmolten met het verhaal dan in Hinne Rode (ook bewondert men er een fijnere landschapsschildering in), maar in het laatste
boek vinden wij prachtige passages over de wijzen, waarop de schrijver een
mogelijke verwezenlijking van die harmonie veronderstelt : in de onbekommerde heidensche harmonie der natuurlijkheid, maar langs dezen weg is de
gemoedsrust met meer te bereiken, al heeft men er, zwemmende soms,
beminnende soms, nog een herinnering aan als aan een verloren staat; in het
verlangen zich van de vrouw te ontdoen en vrij en alleen te leven op de
hoogvlakten van den geest (Storts hooghartige opvatting van de vrouw,
die de geestelijke ontplooiing van den man zou tegenhouden door de zinnelijke verstrikking) ; in de genade van het ongerept vrouwelijke gevoel (Storts
andere opvatting van de vrouw, een zeer deemoedige, met de andere niet in
strijd maar ermee samengaand) ; in de vrede, waarbij de ziel door de liefde
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tot een nieuwe orde geroepen wordt en geest en natuur elkander niet alleen
verdragen maar zich harmonisch vereenigen.
Zwak van psychologie en karakterteekening is Storts werk belangrijk
door de platonische (en stolcijnsche) ideeen, die erin verbeeld worden. Zoo
gezien zijn zijn romans ondanks hun gebreken schoone parabelen van het
Symposion.
MENNO TER BRAAK, GEB. 1902
Meer dan een der jongere essayisten stelselmatig denker en buitendien een
sterke, polemische geest werd Ter Braak in korten tijd een der meest representatieve figuren van zijn generatie. Aan zeer verschillende cultuurverschijnselen van zijn tijd, geestesstroomingen in ons land vooral, maar ook
denkrichtingen en geloofsvormen van algemeener aard, heeft hij in tat van
essays zijn standpunt scherp en consequent gemeten. Zijn agressieve critieken en chirurgisch-intelligente analyses vindt men bijeen in twee kleine
bundels essays, Afscheid van Domineesland en Man tegen Man (1931); anti..
papistische stukken tegen Van Duinkerken, Gerard Bruning, Maritain, antihumanistische stukken tegen Havelaar, stukken tegen het geestelijk provincialisme van Alie Smeding, tegen de sexueele „heilsleer" van Dr. v. d. Velde.
Voortdurend vechtlustig zoekt hij zijn tijd en zijn land stelselmatig of naar
vijanden. Zijn aanval is onverzoenlijk, hard, zuur en laatdunkend
maar altijd sterk en principieel. Zijn keuze is beslist maar ook koppig, hij
wil ook zelf niet anders zijn dan fel eenzijdig. Dogmatisch, calvinistisch
onverdraagzaam wordt hij zoodoende, hoezeer hij ook van huis uit scepticus
is. Men bewondert de kracht van zijn overtuiging maar verbaast zich, dat
deze scherpe analyticus nooit twijfelt aan zijn gelijk. Wat voor hem onaannemelijk en onhoudbaar is, is daarmede, al is het eeuwenoud Katholicisme
of Protestantism; ten eenenmale afgedaan. „Waarom ik „Amerika" afwijs",
schrijft hij en op denzelfden toon annuleert hij Katholicisme en Protestantisme ; door eeuwen cultuur trekt Menno ter Braak een scherpe, dunne
pennestreek en het is dit parmantige gebaar, waardoor de bewondering voor
zijn scherpzinnigheid telkens ondervangen wordt door de herinnering aan
Shakespeare's woorden : There are more things between earth and heaven
then you dreamt of in your philosophy. Overtuiging is een positieve 'evenswaarde, maar de wijsheid was toch altijd nader aan den twijfel verwant dan
aan de hermetische zekerheid. Een merkwaardig essay is Ter Braaks stuk
Ondergang, dat een relativiteitstheorie der schoonheidswaarde in de kunst
van het woord uitwerkt.
Behalve een historische dissertatie en een boekje met theoretische beschouwingen over filmkunst (Cinema militia.) schreef Ter Braak een boek,
dat de voorloopige uitspraak zijner levensbeschouwing bevat : Het Carnaval
der Burgers (1930). Geen ander schrijver van zijn generatie, tenzij de KathoStroomingen en Gestalten 39
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lieke Van Duinkerken, heeft zijn levensbeschouwing nog zoo volledig en
systematisch samengevat als Ter Braak in dit boek. Hij stelt hierin de oude
antithese „dichter" en „burger", de elementen van verstarring en van beweeglijkheid en oorspronkelijkheid in het leven. In ieder mensch gaan zij
samen. Nooit trok een Don Quichote uit zonder een Sancho Pancha op een
ezel. Carnaval noemt hij het leven zelf, waarin deze beide elementen elkander
voortdurend bestrijden, carnaval den vergeefschen strijd van den dichter in
den mensch om zich van den burger in hem te ontdoen ; een strijd die altijd
opnieuw en steeds onherroepelijker uitloopt op de nederlaag en vernedering,
de Aschwoensdag. Ter Braak is er niet geheel in geslaagd het beeld van
carnaval geheel organisch met zijn betoog te verbinden, het heele boek door
moet hij het telkens opnieuw toepassen en dat gaat niet zonder eenige forceering. Voortreffelijk echter is zijn illustratie, hoe het leven een voortdurende expansie van gemeenplaatsen is, een onophoudelijk terugdringen
van het oorspronkelijke. De onverstarde oorspronkelijkheden des levens
kind, liefde en dood worden elk door de levensverstarring onschadelijk gemaakt, door de opvoeding tot het burgerschap, door de ordening der aandriften, door de godsdienstige bezwering van het dreigende in de sterfelijkheid. Het kind wordt gedrild, getraind in de ontelbare maatschappelijke
gemeenplaatsen die de burger moet kennen zooals hij geacht wordt de wet
te kennen, de liefde wordt tam en utiel gemaakt, de dood van zijn geheim
ontdaan door hemelsche of helsche beloften en dreigementen. Ter Braak
heeft aldus met een meesterlijke dialectiek het bevriezingsproces der oorspronkelijkheid beschreven, dat 's levens loop is. Door zijn consequentie vergeet
hij echter, dat het leven nu eenmaal het privilegie der uitzonderingen bezit
en, in welk stelsel wij het ook vangen, altijd opnieuw aan onze methodische
beschouwing ontsnapt. Hij beschrijft den ontwikkelingsgang der verstarring,
en de zichtbare, gangbare werkelijkheid weerlegt hem niet, maar hij ziet
voorbij, dat er in ieder mensch onder de asch van zijn burgerschap een
verraderlijk verterende vuurhaard smeult van verzwegen leven, elementaire
angsten, geheime begeerten, driften en hartstochten, jalouzie, schuwe en
verdrongen avontuurlijkheid, godsdrift, kinderlijkheid, onschuld en demonie. Hij vergeet, dat in wezen het leven oneindig minder gedisciplineerd en
gedirigeerd is dan zijn uiterlijk voorkomen. In de strenge verstandelijkheid
van zijn betoog kent de schrijver te weinig macht toe aan de „dichterpool
van den mensch". Het laatste hoofdstuk bevrijdt zijn betoog echter van de
bier en daar dreigende verenging der stelselmatigheid ; hij erkent er, dat van
de waarheid slechts een symbool te denken en te dichten valt en dat zij zich
in laatste instantie aan iedere beschouwing onttrekt. Ter Braaks philosophische essays handelen over de beperktheid en onvolkomenheid alley menschelijke dingen: gemeenschap, oorspronkelijkheid, schoonheid, geloof,
liefde, inzicht, maar houden niettemin een levensbeaming in.
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Zoowel verhalend proza en critiek als podzie heeft Du Perron geschreven;
het sterkst echter is tot nu toe zijn critiek. Een aantal critische opstellen verzamelde hij in de bundels Voor kleine Parochie en Vriend of Viand (1931).
Ook hij is als Ter Braak een polemische geest maar guller en hartelijker in
zijn bewondering en schroeiender in zijn haat; de haat van Ter Braak is een
ijzige vrieskoude, de haat van Du Perron brandende verontwaardiging. Du
Perrons critiek is echter tamelijk vluchtig, over vele dingen denkt hij na
doch zelden door, hij stipt mogelijkheden aan, lanceert aforismen, opent
perspectieven en gaat zoo steeds levendig en boeiend door, van het een op
het ander, maar zelden gaat hij ergens dieper op in. Wij zien hem eigenlijk
zelden zich in het werk dat hij beoordeelt begeven, wij zien hem er wel
opgetogen of verontwaardigd uitkomen. Zijn critiek bestaat uit invallen en
uitvallen, snelle, soms haastige karakteristieken, rectificaties, boutaden, personalia. Soms is hij bruusk nijdassig en doet denken aan een jachthond die
zich zijn prooi grommend om de ooren slaat. Sommige ergernissen komen
bij hem als een „ceterum censeo" altijd weer terug; ten opzichte van Coster
is zijn critiek monomaan, zijn kennis van Costers werk is buitendien bedenkelijk gering. Als hij zich niet enkel last leiden door zijn vluchtige invallen,
schrijft hij soms buitengewoon heldere en sterke bladzijden als over het boek
Job en over den Prediker. Inderdaad heeft Du Perron de gave over dingen
te schrijven alsof er al niet bibliotheken over geschreven waren, weet hij het
stof der eeuwen eraf te blazen en ze als nieuw te laten zien. Een diepe afkeer
van alles wat zwaartillend, moralistisch en theologiseerend is kenmerkt
zijn werk (zelf is hij echter niet luchthartig; ook als hij lacht, flikkeren zijn
tanden dreigend). Hij weet, dat in een scherzo, een tooverachtig spel van
gracie en lichte melancholie meer wijsheid zijn kan dan in een dozijn psycho-.
logische romandossiers. De Hollandsche schrijvers hebben allerlei qualiteiten, maar er is er vrijwel geen onder hen (ook onder de jongeren heerscht
meestal een doodelijke ernst), die glimlachen kan. Geestig kittelt Du Perron
soms dit doodernstige Hollanderschap, op andere plaatsen echter wenscht
men hem gracieuser, speelscher, minder koppig Hollandsch, minder uit den
treure treiterig, minder „happy-few"—superieur vooral.
Na een eerste boekje BI gebrek aan Ernst gaf Du Perron in 1930 een aantal
verhalen uit onder den titel Nutteloos verzet, die hem een eigen plaats gaven
onder de jongere prozaisten. Het zijn vreemdsoortige geschiedenissen,
oogenschijnlijk niet meer dan gruwelverhalen, maar merkwaardig door hun
achtergrond : een fantastische demonstratie tegen de fatale eentonigheid des
levens. Het is als een laatste poging tot weerspannigheid van een die door
verveling en ledige doelloosheid afgemat is. De schrijver zoekt deze weerbarstige mentaliteit onnoodig door groteske overdrijvingen en onmogelijke
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fantasieen te versterken, maar verveling heeft nu eenmaal een sterk aperitif
noodig. Interessanter echter is zijn gave, die ons ook in zijn critiek reeds
trof, de dingen van het leven als voor het eerst, opnieuw, te bekij ken, na
aftrek van al wat er omtrent reeds lang werd vastgesteld en geleerd.
Du Perrons verzen (Parlando, 1930) komen grootendeels uit dezelfde
levenswrevel voort; het, niet overal heldere, gedicht Hubertus bi Zon en
Schaduw is een klein hooglied der verveling. Zijn mentaliteit leent zich ook
goed voor het hekeldicht. De flitsende oorspronkelijkheid van zijn critisch
proza ontbreekt echter meestal in zijn verzen. Hij kiest bij voorkeur strakke,
klassieke vormen die hij echter gebrekkig beheerscht, zijn werk heeft daardoor vaak iets gekunstelds. Zijn minnepoezie is een mengsel van melancholie, ontgoocheling, onverschillige geblaseerdheid en dedain. Geheel anders dan dit altijd nog min of meer bestudeerde werk is zijn Gebed den
harden Dood, een lang, rauw, barbaarsch vers, maar zoo direct dat het is of
het zweet van den doodsangst op die woorden te zien is.
Het blijft een aaklig iets, naar 't eigen hart te luistren,
te weten dat men dood is, als het stil blijft staan.
Die spierknobbel met kleppen, waardoor 't bloed moet spuiten,
die rustig vijftig, zestig jaar kan slaan,
en soms opeens uiteenspat, als een vat in duigen.
't Is heus wat anders dan zich laten baren;
men meet de Dood soms na, bij vol verstand.
Tegen de vijf die suffend, zat van dagen,
gelijk een nachtkaars uitgaan, opgebrand,
zijn honderd die gefolterd in hun doodzweet baden.

VLAAMSCHE LETTEREN
E vroegste ontwikkeling der Nederlandsche letteren is in het Zuiden
begonnen : de rijke Middel-nederlandsche litteratuur is in hoofdzaak
Vlaamsch en Brabantsch. Na den kamp voor de vrijheid — in het
Zuiden het eerst ontbrand en daar aanvankelijk ook met geestdrift gestreden,
doch, helaas, zonder gunstig gevolg — heeft Noord-Nederland zich krachtig
kunnen ontwikkelen, terwijl de Zuidelijke gewesten, eerst onder Spanje en
daarna onder Oostenrijk, tot stilstand en achteruitgang waren gedoemd.
Van een opgewekt letterkundig leven kon daar een paar eeuwen lang ge en
sprakezijn.OotdvreignmtNod-erla(185—'30)
veranderde de toestand niet noemenswaard. De enkele Vlaamsche schrijvers
richtten zich naar de Noordelijke taalverwanten; van een eigen geest was
nog niets te bespeuren. De revolutie van 1830, die aan een zelfstandig Belgie
het aanzijn gaf, zou echter verandering brengen. De herleving der Vlaamsche letteren begint in de jaren na '30. Enkele voormannen, in de eerste
plaats Jan Frans Willems 1), bonden den strijd aan tegen het in Belgie oppe,
machtig wordende Fransch. Fransch was de taal der regeering, van de rechtspraak, van het onderwijs, en de hoogere standen spraken enkel Fransch.
Het Vlaamsche yolk, lauw en onverschillig, zag dit aan zonder verzet. Toen
trachtten Willems en de zijnen belangstelling te wekken voor de ouch
Vlaamsche literatuur en kunst, o. a. door het uitgeven van Middel-nederlandsche werken (Maerlant, 1?einaert,Oud-Vlaamsche liederen e. a.). Met hetzelfde doel stichtte hij de „Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen" en het
tijdschrift Het Belgisch Museum; Blommaert en Serrure waren hierbij zijn
medestanders. Vooral door Willems' streven is de Vlaamsche beweging geschapen ; de strijd voor het recht van eigen taal en het streven naar aansluiting bij de cultuur van Noord-Nederland. Als een propaganda-middel golden de bekende taalcongressen, waarvan het eerste in 1841 te Gent gehouden
werd. Opgewekt door Willems geestdriftig voorgaan volgden anderen,
dichters en prozaschrijvers, doch een bloeiende literatuur, uiting van wat
er leeft en werkt in het yolk, kon maar niet zoo opeens ontstaan : eerst moest
de slapende volksziel tot bewustheid worden gewekt. Vandaar aanvankelijk
vooral veel strijd-podzie, getuigende van de liefde voor yolk en taal en vol
vinnigen spot en haat tegen het Fransch.
In Europa overheerschte in het midden der 19de eeuw de Romantiek.
Vlaanderen onderging haar invloed zoo goed als ons eigen land, of neen,
eigenlijk veel sterker, want het Vlaamsche gemoed is voor de romantische
excessen veel gevoeliger dan het onze. Een van de eerste kenmerken der
romantiek is het terugzien naar de Middeleeuwen, het dwepen met het ver-
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j. F. Willems (1793 1864); ontvanger te Antwerpen; daar bevriend met
Potgieter, om zijn Vlaamsch-gezindheid teruggezet naar Eekloo; later ontvanger
te Gent.
-
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ledene. Het spreekt van zelf, dat de strijdbare Vlaamsche dichters met bizondere voorliefde de Middeleeuwen voor hun verbeelding deden leven : het
was immers de tijd van Vlaanderens macht en roem, toen de fiere burgers
van Gent en Brugge de gehate Franschen en verfranschte Vlamingen
(Franskiljons, Leliaarts) in den slag der Gulden Sporen overwonnen, en
Vlaamsche steden den wereldhandel in handen hadden. De vruchtbare
romanschrijver Hendrik Conscience (1812-1883) liet in zijn Leeuw van
Vlaanderen (1838) de oude strijdleuze : „Vlaanderen den Leeuw ! Wat Walsch
is, valsch is !" weerklinken, ook, ja vooral, als opwekking voor de eigen
tijdgenooten. En in romans als Jacob van Artevelde, De Kerels van Vlaanderen,
e. a. verheerlijkt hij eveneens den tijd van Vlaanderens roem en glorie. Onder
de velen die met voorliefde den lof zongen van Vlaanderens vroegeren bloei
en streden tegen de Fransche overheersching, behooren mast Conscience
genoemd te worden:
Hippolyt van Peene, de dichter van De Vlaamsche Leeuw; Prudens van
Duyse (1804—'59) die behalve vaderlandsche poezie, ook enkele lieve liedjes
heeft nagelaten ; Karel Lodewijk Ledeganck (1805—'47), vooral bekend en
indertijd veel geprezen om zijn De Drie Zustersteden 1) ; bij hem is invloed
van Byron op te merken; Jan Theodoor van Rijswijck (1811—'49), de gemoedelijke Antwerpenaar, goedmoedig humoristisch, maar vinnig tegen de
Franskiljons ; Frans De Cort (1834—'78), schrijver ook van aardige yolksliedjes ; Jan van Droogenbroeck (Jan Ferguut) (1835-1902), onder den invloed van Riickert, beoefenaar ?) van Perzische en Arabische dichtvormen;
zijn Makamen, enz. zijn soms niet onaardig als rijmelarij, maar de liefde voor
taal en yolk teekent den schrijver; Julius de Geijter (1830-1905), patriottisch dichter vooral in zijn episch dichtwerk Keirer Karel en bet Rik der
Nederlanden; overigens meer realist.
Een kenmerkende trek van de romantiek is de neiging tot het gevoelige,
zelfs 't ziekelijk gevoelige of sentimenteele, wat we ook bij veel Vlamingen
opmerken. Teekenend is in dit opzicht de jeugdpoezie van Jan van Beers
(1821-1888), b.v. zijn Jongelingsdroomen, waaruit gedichten als De zieke
Jongeling, Livarda, Bij 't Kerkportaal, veel bijval vonden, vooral in NoordNederland. En hij was waarlijk niet de eenige. Sentimenteel zijn verschillende vertellingen van Conscience, b.v. Het keren Graf en bij het doorbladeren
van een Vlaamsche bloemlezing van werk uit het midden der 19de eeuw
treft ons het overgevoelige op bladzijde na bladzijde. Verwant hiermee is de
zin voor het rhetorische, het gezwollene, de klinkende, doch vaak leege
fraze, wat veel gedichten van Bien tijd voor ons geslacht ongenietbaar maakt.
Bilderdijk, Helmers en Tollens bleven voor veel Vlamingen nog lang de
geliefde voorbeelden.. Langzamerhand echter is er een louteringsproces in
1) Zie Nieuwe Bundel V, Zeven Eeuwen III, Aan Gent.
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de Vlaamsche kunst begonnen : de taal werd minder pathetisch en de eenvoudige uiting van liefde voor de natuur en het huiselijk leven verving de
rhetoriek van den eersten tijd. Duidelijk is de kentering te zien in het werk
van Jan van Beers, wiens Bestedeling en Begga een geheel anderen geest ademen dan zijniongelingsdroomen ; een tafereeltje als De besteek bij den Kuiper
uit Begga 1) is een zuiver geteekende idylle zonder eenig valsch gevoel of
pathos. Ook Conscience, de strijdbare vaderlander, maar tevens de zachtmoedige reine van hart, de liefdevolle idealist, die het zeldzame voorrecht
heeft mogen genieten, door heel zijn yolk gelezen te zijn, bekoort ons tegenwoordig het meest in de eenvoudige verhalen, ontleend aan het leven van
zijn eigen tijd, als De Loteling, De arme _Edelman, Baas Gansendonck en dergelijke. Opmerkelijk, en zeer verklaarbaar, is de in de tweede helft der 19de
eeuw in Vlaanderen vrij sterke Duitsche invloed. In den strijd tegen het
Fransch kwam men — en dit was verkeerd — als vanzelf ook vijandig te
staan tegenover de Fransche cultuur. Men wantrouwde wat van Frankrijk
kwam, men wilde zich als Germanen voelen en zocht aansluiting bij de
Duitsche dichters als Schlegel, Uhland, Ruckert, Bodenstedt, e. a. Het oneindig grootere gevaar van den Duitschen invloed, zoowel voor Vlaanderen
als voor Nederland — niet alleen voor de taal maar ook voor het yolksbestaan — zag men daarbij over het hoofd. De Vlaamsche dichters hebben
het wel niet zoo bedoeld, doch hun optreden was een in de kaart spelen van
het Duitsche Pan-germanisme, die bedreiging van den vrede in Europa.
Duitsche sentimenten werden vertolkt, Duitsche gedichten vertaald, Duitsche metra nagevolgd. Frans de Cort, J. M. Dautzenberg (1808—'69), Jan.
van Beers en meer anderen beoefenden naar Duitsche modellen den hexameter, Van Droogenbroeck deed Ruckert na, Dautzenberg dichtte evenals
Hoffman von Fallersleben nagemaakte Middel-nederlandsche versjes 1), en
nog bij een later geslacht — Antheunis, Victor de la Montagne, Pol de Mont,
Albrecht Rodenbach — zijn Duitsche sentimenten en het volgen van Duitsche modellen telkens te herkennen. Het verschijnsel heeft evenwel stellig
zijn goede zijde gehad, n.l. dat het brallend rhetorisch-vaderlandsche van de
strijdpodzie plaats maakte voor het streven naar natuur en eenvoud. Verschillende gedichtjes van Dautzenberg, Antheunis en De la Montagne kunnen nog bekoren als lief en vriendelijk werk.
Naast het werk dezer dichters staat dat van enkele novellisten onder wie
Anton Bergmann (1835—'74) in de eerste plaats vermelding verdient. Hij
schreef onder den schuilnaam Tony : Ernest Staes, Schetsen en Beelden, een
mooi boek om zijn welbeheerschten stijl, zijn zachten humor en liefde voor de
zaak van zijn yolk. Ook de gezusters Rosalie en Virginie Loveling (1834(36)1875), die beide tevens gevoelige gedichtjes schreven, muntten vooral uit
1) N. B. V (Z. E. III).
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als novellisten. Virginie is zonder twijfel de beste van de twee; haar boek :
Ben dure Eed bevat fragmenten, die om zoo te zeggen reeds het werk van
Buysse en Streuvels aankondigden 1).
Geheel afzonderlijk, hoog boven de genoemde romantici was reeds uit
gerezen de eenzame figuur van Gezelle, die omstreeks 1860 met zijn onrhetorische, geheel-natuurlijke poezie de geniale voorlooper werd van die
jongeren, welke een dertig jaren later met hun tijdschrift „Van Nu en
Straks" een nieuwe kunst zouden brengen, zuiver, echt en persoonlijk.
Intusschen schreed de ontwikkeling der Vlaamsche beweging voort en
naarmate zij verder Imam van haren oorsprong, wijzigde zich gaandeweg
haar karakter. Zij bleef niet enkel taalstrijd, ook andere factoren begonnen
te werken. Julius Vuijlsteke (1836-1903), de geestdriftige leider van het
Gentsche studentengenootschap „'t Zal wel gaan", is een der eersten geweest
die heeft ingezien en uitgesproken, dat het Vlaamsche vraagstuk ook een
economische zijde ha d en dat de vijand niet alleen buiten, maar ook in Vlaanderen te zoeken was. Ontwikkeling en beschaving van het Vlaamsche yolk
was zijn ideaal. Anton Bergmann (Tony), zijn volgeling en medestander,
onderschreef zijn meeningen, als blijkt in Ernest Staes, en anderen volgden.
Zij wilden niet langer louter verheerlijking van vroegere helden, geen
romantisch dwepen en droomen, maar het nuchter-zien-van-de-werkelijkheid. Men begon te wijzen op de achterlijkheid van het Vlaamsche yolk,
op zijn onverschilligheid en ruwheid, natuurlijke gevolgen van de onthouding van het eerste aller rechten : onderwijs in de eigen taal. Politici en
economen gingen belang stellen in de Vlaamsche zaak en begonnen aan te
dringen op Vlaamsch in het onderwijs, in de rechtspraak, in het leger. De
Vlaamsche beweging was een nieuwe periode ingetreden en schreef in haar
vaandel naast de leus voor de taal, ook die voor verheffing van het volkspeil.
Haar ideaal werd : „een eigen Vlaamsche cultuur, niet vijandig tegenover
de Fransche, maar gelijkwaardig ernaast", en de kunst moest daarin voorgaan 2). Deze geleidelijk gegroeide gedachten hebben gevoerd tot de daad
van enkele jonge Vlamingen, n.l. de oprichting van het tijdschrift Van Nu
en Straks (1893), waarvan Prosper van Langendonck, August Vermeylen,
Emmanuel de Bona en Cyriel Buysse de redacteuren waren. „La jeune Belgique" en de Nieuwe Gids-beweging in het Noorden is voor hun optreden
niet geheel zonder beteekenis geweest — voor het artistieke streven der
Vlamingen naar een persoonlijke kunst konden Kloos, Van Deyssel, e. a.
opwekking en steun geven — hoofdzakelijk is het echter te beschouwen als
een gevolg van wat in Vlaanderen zelf al was gebeurd. Daartoe is in de
1) Men zie b.v. het fragment „Het Onweder", dat doet denken aan een passage
in Streuvels De Vlaschaard.
2) Zie voor het karakter der Vlaamsche beweging Verzamelde Opstellen, Eerste
bundel, van August Vermeylen; ook d'Oliveira De mannen van '80 aan het woord.
_

TWEEDE PERIODE DER VLAAMSCHE BEWEGING, GUIDO GEZELLE

617

eerste plaats te rekenep. de opwekkende kracht en het voorbeeld van Guido
Gezelle en van Albrecht Rodenbach.
De mannen van Van Nu en Straks wilden de Vlaamsche kunst brengen op
Europeesche banen en tevens plaats geven aan elke individueele uiting van
beteekenis. Ze hebben dit gedaan en Zuid-Nederland heeft ontzaglijk veel
aan hen te danken. Men denke slechts aan het werk van Streuvels en Van
de Woestijne, Teirlinck, Buysse en Vermeylen, die hierna worden besproken. Maar de dichters onder hen stelden zich te veel buiten het algemeene
leven, vooral Karel van de Woestijne ; terwijl voor de romanschrijvers het
leven beperkt scheen tot den kring van boeren en werklieden. Tegen deze
eenzijdigheid ontstond, toen het uit Van Nu en Straks voortgekomen tijdschrift Vlaanderen sinds drie jaren had opgehouden te bestaan, in 1910 een
reactie, die aanleiding gaf tot de oprichting van twee tijdschriften : het Katholieke Vlaamsche Arbeid (1906) en het vrijzinnige, ook door Noord-Nederlanders gesteunde blad De Boomgaard (1910), dat slechts twee jaren bestond.
Zij hebben nieuwe elementen in de literatuur gebracht, toen impressionisme
en naturalisme haar op een dood spoor hadden gevoerd. „Door de redacteurs van De Boomgaard werd de groote stad ontdekt, met haar veelvuldige
aspecten, haar razende jacht waarin de polsslag van het moderne leven
klopt : door de medewerkers van Vlaamsche Arbeid werd de tantazie bevrijd,
zoodat wij in dit tijdschrift weer historische en fantastische verhalen, ja zelfs
een exotischen roman aantreffen, terwijl wij er anderzijds een vernieuwing en
verdieping van de godsdienstige poezie aan te danken hebben" 1).
De veelzijdige Andre de Ridder, romanschrijver en letterkundig essayist,
en de door het wereldraadsel gefolterde dichter Firmin van Hecke 2), de bewonderaar van Lucretius (zie het moo. vers : Aan Lucretius), waren de voornaamste vertegenwoordigers van Dc Boomgaard; in Vlaamsche Arbeid
onderscheidden zich de Antwerpsche kunsthistoricus Jozef Muls en de
hartstochtelijke persoonlijkheid van Karel van den Oever.
Buiten deze tijdschriften staan de rustige, fijne dichterfiguur van Jan van
Nijlen en de vlot-scherpe satyricus en humorist Willem van Elsschot, maar
hiermee zijn lang niet alle verdienstelijke auteurs van voor den oorlog genoemd 3).

GUIDO GEZELLE, 1830 1899
-

Guido Gezelle is de zingende ziel van Vlaanderen. De natuur en het
kinderlijk geloof van zijn geboorteland hebben in zijn poezie hun hoogste
1) Paul Kenis, Een Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na „Van nu en Straks"
1930.
2) Van Hecke's werk vindt men in Verzen (1912) en kompleter in Gedichten
(1925).
3) Slechts het allervoornaamste is even aangestipt. Voor een afdoende behandeling is hi er geen ruimte.
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uitdrukking bereikt. Zij is dus in zekeren zin beperkt omdat zij gewestelijk
is. „Zijn kunst was lyrisch en daarenboven eene Vlaamsche, eene kunst gewonnen uit zijn Vlaanderen zelf, geboren uit de ziel van 't Vlaamsche yolk,
opgekweekt aan de borst van den Vlaamschen moedergrond, gevoed met
de schoonheid van Vlaanderen's natuur, bezield met de verhevenheid van
den Vlaamsch-Katholieken godsdienst" (Caesar Gezelle).
Daar Gezelle het Vlaamsch-eigene zoo bizonder liefhad, schreef hij geen
Noord-Nederlandsch; die taal zou niet gepast hebben bij hem noch bij zijn
Vlaamsche onderwerpen, maar een veredeld 2) en verrijkt West-Vlaamsch,
een zelfgeschapen, zelfveroverde kunsttaal, met woorden, wendingen en
spreuken opgevangen uit den mond van het Vlaamsche yolk of opgediept
uit de boeken van Maerlant en andere oude Vlaamsche dichters.
Guido Gezelle werd den 1sten Mei 1830 geboren te Brugge aan den
Rolleweg, in het huis dat nu als Gezelle-museum 3) is ingericht, als noon van
een eenvoudig tuinman. In 1846 ging hij studeeren op het Klein-Seminarie
te Rousselaere; om de kosten van het schoolgeld te verlichten was hij daar
tevens portier en boodschapper. In 1850 ging hij over naar het GrootSeminarie te Brugge om zich te bekwamen voor het priesterambt, ontving
er de priesterwijcling en kwam in 1854 als leeraar aan hetzelfde KleinSeminarie waar hij eens leerling was geweest. Door zijn ongemeene gaven
en warme toewijding wekte Gezelle in Rousselaere bij verscheiden leerlingen een groote geestdrift voor taal en letterkunde (o. a. bij Eugeen van
Oye, Karel de Gheldere, Hugo en Gustaaf Verriest), leefde met hen in een
innig geestelijk verkeer, prikkelde hen, hun krachten te beproeven in de
dichtkunst en verzamelde met hun hulp een schat van schilderachtige woorden en uitdrukkingen, die hij later, met andere vermeerderd, uitgaf in de
weekbladen bond den Heerd en Loquela. Die lexicografische studien, welke
door vele dichters tot schade van hun voile ontplooiing verwaarloosd worden, verleenen aan zijn poezie een welige overvloedigheid en schilderachtige
verscheidenheid van taalbloei, zooals we die alleen kennen uit de werken
van de groote meesters als Vondel, Bilderdijk en Bredero.
Zijn eerste poezie vinden we in den bundel Dichtoefeningen van 1858, opgedragen aan de studenten van het Klein-Seminarie te Rousselaere. Men
heeft er toen nets van begrepen wat dit boekje eigenlijk beteekende : de
plotselinge zuivere uiting van een groot, oorspronkelijk kunstenaar, die,
geleid door zijn onbedorven aanleg, de romantische rhetoriek van zijn tijd
had overwonnen en nieuwe banen wees. De eenvoudige priester, Bien
1) Voorwoord voor Gedichten van G. Gezelle, bloemlezing van Dr. J. Aleida
Nijland.
2) Hij schreef dus niet: „Mettak weg was kwampi", maar „met dat ik weg was
kwam hij".
Het hoorde bij het buitengoed van graaf Van de Walle—Van Zuylen.
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slechts weinigen kenden, had geheel alleen, zelfstandig, gedaan wat omstreeks
1880 eenige jonge Noord-Nederlanders tezamen zouden doen : hij gaf een
geheel nieuwe poezie zoo frisch als sprankelend water, alleen door naar zijn
eigen binnenste te luisteren. Hij werd de oorspronkelijke dichter der vrome
natuuraanschouwing. Vervuld van een innig en teeder, men zou haast zeggen
kinderlijk godsdienstig gevoel, en begaafd met een allerfijnst opmerkingsvermogen, heeft hij de wolken en weiden en wateren, de dieren, de planten,
de boomen en de bloemen van zijn geliefde Vlaanderland ons bewonderend
getoond en beschreven als de zichtbare teekenen van Gods heerlijkheid.
Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het al te male
Dat God geschapen heeft.

Maar hij deed nog meer. Zijn eigen smart en weemoed, zijn hunkeren naar
liefde, zijn smachten naar verlossing, zijn mystiek verlangen naar God, heeft
hij uitgezongen, bijna altittl in beelden ontleend aan de natuur, waarin hij
zijn geheele leven rondging als een gevoelig kind, de oogen groot-open van
verwondering.
We vinden in Dichtoefeningen, om er enkele te noemen, de verzen Het
Schrfr'verke, dat „den heiligen Name van God" op het water schrijft ; dan het
vers, waarin Gezelle's droevig-gestemde ziel in het ruischend net zich zelve
terugvindt, hij zelve een arme, kranke, ldagende riethalm, die hoopt dat God
naar zijn klacht even genegen zal luisteren als naar het weemoedige netgeruisch. Het pittige gedicht Pachthofschilderinge, waar de dichter zijn humor
en beschrijvingskunst toont in de rake teekening van den haan en de hoenders, de eenden, de duiven en, lest best, den zotten kalkoen; maar tevens —
en dit is een typische trek in Gezelle, Gods verborgen lessen ontdekt, die
overal in de natuur geschreven staan :
't zij met bloemen, 't zij met sterren,
't zij hier bij ons, 't zij daar verre, en
't zij ze spreken of te niet
al de talen die men ziet
in den glim van rooze of druive,
in den eenvoud van de duive,
in de driestheid van een hoen,
in den zotten kallekoen
in wat, voor die luistren wil,
spreekt, aan 't herte sprekend, stil:
't wezen, 't werken, en 't gebod
van den goeden grooten God.

Een gedachte, misschien nog mooier uitgedrukt in het bekende Kleengedichtje :
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Als de Ziele luistert
Spreekt 'et al een taal dat leeft... 1)
Dan het bizonder mooie gedicht De Berechtinge, een herinnering uit zijn
jeugd hoe hij als kleine jongen op een warmen Augustusdag mee mag met
den pastor en voor hem uitloopt met de luidende bet, want er ligt een eind
ver, in een hut, een arme man op sterven die ten voile bediend moet worden;
en hoe hij, wanneer de pastor binnen is, vermoeid in slaap valt en droomt
het mystieke vizioen van den stervende, die door den zegen van de Heilige
Hostie en den bijstand van de Engelen aan de duivelsche machten ontkomt
en als zalige ziel mag opvaren naar den hemel. De priester wekt hem uit zijn
sluimering, en nu zonder belleklank gaan beiden terug naar de kerk, waar
de pastor hem den zegen geeft en heen laat gaan. We vinden in dit gedicht,
dat voor een groot deel de wandeling beschrijft door het Vlaamsche akkerland in oogsttijd, reeds den geheelen Gezelle : den kinderlijk-vrome en den
extatischen mysticus, den vriend van de onuitputtelijk rijke natuur en den
vriend van het eenvoudige Vlaamsche landvolk, dat den zwaren arbeid nog
niet als een vloek had leeren beschouwen.
Eenige maanden voor Dichtoefeningen waarvan hij de uitgaaf bezig was
voor te bereiden, was het aandoenlijke boekje Kerkhofblommen verschenen,
proza afgewisseld met verzen. Dit behoort tot het mooiste wat Gezelle heeft
geschreven. Den 3den Mei 1858 was Eduard van den Bussche, uit Gezelle's
klasse, te Staden in zijn vaderhuis gestorven. De professor maakte zijn zielgedichtj e :
Zoo der ooit een blomke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide
Zuiver als het zonnelicht !...
riekend vol van honing ende
geren van de bie bezocht,
Nog en waar 't voor die u kende
geen dat u gelijken mocht.

Gezelle wist bij den Superior te bewerken, dat hij met de heele klas naar
Staden mocht gaan ter begrafenis. „Zij gingen, zwijgend veelal, en biddend,
in 't heengaan. De meester stil, al de snaren van zijn hemelharpe gespannen
en gestemd tot zingen. Veld en lucht, vogel en mensch, al wat ze gemoetten,
raakte en roerde hem, en hij tong inwaarts. De hofstede waar hun makker
over eerde lag; 't kruise van gevlochten stroo, voor de balie; de wagen die
gereed stond om het lijk te vervoeren ; de moeder die eerst de bezoekers
ontving en stoelen bijbracht, en onschuld vroeg „omdat 't al overende
1

) Gedichten, Gezangen, Gebeden en Kleengedichtjes (Eerste XXXIII Kleen-

sedichtjes).
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stond" om eindelijk uit te bersten in tranen; de vader die zelve doodelijk
ziek lag en kloeg : „Eduard, och mijn Eduardje toch!" 't laatste gebed bij
de doodkist, de lijkvaart, met het kruis aan 't hoofd, gaande door de groene,
wentelende koornvelden van Vlaanderen; de lijkdienst in Staden-kerke, met
de hooge dichterlijkheid van Psalm- en Misgebeden, van rouw en toch zegezangen : „In Paradisum deducant te Angeli !" de begrafenis zelf... hij leefde
't nu al dubbel hoog en sterk mee, omdat hij 't voor die kinderen condom
hem Wilde meeleven. Ook, toen hij bij 't graf den mond opende om 't woord
van scheiden te spreken ; wat een woord ! — „ ...En toen ze thuisgekomen
waren, liep het hert over, liep de pen op het blad, en op twee dagen lag daar
dat prachtbeeld in vers en proza afgewerkt : Kerkhofblommen, geplukt en
bewaard ter nagedachtenis van zaliger Mijnheer Ed. van den Bussche, student in poesis..." (Alois Walgrave, Het leven van Guido Gezelle).
Het was het eerste gedicht dat van Gezelle in het openbaar verscheen.
Een jaar later (1859) werd hem de klas voor letterkunde (Poesis), waar
hij zoo bezielend werkte, afgenomen. NOg een jaar en hij werd ontslagen
als leeraar en overgeplaatst naar Brugge, waar hij aan het Engelsch Seminarie
onder-rector en later aan Sint Walburge onder-pastor werd. Maar ook in
Brugge vond de droomer en dichter geen blijvende plaats. In 1872 moest
hij zijn gebootteplaats verwisselen voor Kortrijk, in dezelfde betrekking van
onder-pastor. De oorzaak van al deze wisselingen? Hij week te veel of van
het gangbare type; hij was te geniaal, te persoonlijk om zich te voegen in
het kader van de praktische schoolmannen en in het gareel van de schooltucht. Sommige leerlingen trok hij machtig aan, maar andere, minder begaafde, vervreemdde hij van zich, zonder het zelf te willen. Als dichter
weinig gewaardeerd, als leeraar onbruikbaar geacht, is het te begrijpen dat
zijn levensmoed een gevoeligen knauw kreeg en hij heeft dan ook in de
eerste jaren na 1860 weinig gedicht. Hij vond troost in ijverige studie. In
1862 verzamelden twee zijner leerlingen den bundel Gedichten, Ge<angen en
Gebeden, een Schetsboek voor Vlaamsche Studenten. Twee jaar later stichtte hij
het weekblad .fond den Heerd, een volksblad over letterkunde, wetenschap,
geschiedenis, folklore, dat hij heeft bestuurd tot 1871. Slecht financier moest
hij daarna zijn geliefd blad aan andere handen overlaten en zich bepalen tot
zijn priesterlijken arbeid. Hierin was hij een voorbeeld voor allen. Als een
Sint-Franciscus schuwde hij geen gevaren en wijdde zich met de grootste
zelfverloochening tijdens een paar cholera-epidemieen aan de geestelijke
verzorging van zijn stadgenooten. Maar toch ook in Brugge werd hij
onmogelijk, o. a. door buiten zijn toedoen in schulden te geraken. Eerst in
Kortrijk heeft de dichter langzamerhand zijn evenwicht en levensmoed
teruggevonden.
1) „Mogen de Engelen u weg voeren naar het Paradijs1"

622

GUIDO GEZELLE TE KORTRIJK

In dien tijd, 1876, begon een opgewekt Vlaamsch leven onder de studenten, van wie Rodenbach, de leerling van Hugo Verriest, de strijdende
voorman zou worden. Ook Gezelle voerde in het publiek het woord en
dichtte het bekende
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan!
't En zal!...
— Mijn Vlanderen spreekt een eigen taal
God gaf elk land de zijne,
en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal,
Ze is Vlaamsch, en ze is de mijne!
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan!
't En zal I
Dat 't Waalsch gezwets zal boven slaan:
't En zal
...Zoo lange als wij ons weeren, wij!
't en zal, 't en zal, 't en zal!
Langzamerhand werd de dichter in Gezelle weer wakker, zeker ook tengevolge van een toenemende waardeering. Hij was in Kortrijk geeerd en.
bemind. Zijn bundels Dichtoefeningen en Gedichten, Gezangen en Gebeden werden in 1878 en '79 herdrukt en in 1880 verschenen Liederen, Eerdichten en
Reliqua. Daar twee derde van dit boek verzen zijn uit de jaren 1860 tot 1870,
blijkt voldoende dat het twintig- of dertig-jarig zwijgen nets dan een
sprookje is. Men mag alleen zeggen dat hij tusschen 1860 en 1880 minder
heeft geschreven dan voor en na dien tijd, en dat de lyrische dichter in
Gezelle toen heeft gezwegen, daar hij hoofdzakelijk gelegenheidsgedichten
schreef. Naast zijn poezie was het de taalstudie die hem bezig hield.
In 1881 stichtte hij het blad Loquela met Gustaaf Verriest, Karel de Gheldere en L. de Bo. Wat hij in Rond den Heerd had gedaan voor de oudheden
en de folklore van Vlaamschen bodem, dat deed hij nu voor de taal: verzamelen en verklaren wat er nog aan echte, teekenachtige woorden leefde
onder zijn Vlaamsche yolk. „Voor de schrijvers van Loquela," meldt de
prospectus, „is de tale de tale, gelijk de sterren de sterren zijn : zij bestaat,
zij is daar, zij leeft en zij roert nog dagelijks, en wij zoeken ze met eerbied
te kennen, in haar wezen en in hare waarheid, in hare oorbaarheid of goedheid, en in hare wonderlijke schoonheid." Duizenden woorden en spreekwijzen zijn op die wij ze bijeenverzameld en hebben een plaats gevonden in
het beroemde Westvlaamsche Idioticon (woordenboek) van L. de Bo.
Deze geleerde taalkundige en vriend van Gezelle stierf in 1885. Kort na
de uitvaart hield Gezelle een welsprekende rede .) op een huldedag te Thielt,
1) In Rond den Heerd, 1885, blz. 349. Hun belangstelling stemde overeen met die
der moderne taalgeleerden en dit verklaart den zedelijken steun dien zij, behalve
van Alberdingk Thijm, ook ondervonden van de hoogleeraren Kern en Van Helten.
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waar ongeveer achthonderd Vlamingen uit alle streken samen kwarnen.
Teekenend voor Gezelle's opvattingen waren zijn woorden over de Vlaamsche beweging. Van luidruchtigen strijd, zooals gevoerd werd door de vrijzinnige Vlamingen van Gent en Antwerpen, was hij echter afkeerig ; als particularist en minnaar van het oude Christelijke Vlaanderen voelde hij er niets
voor, dat zijn land deel kreeg aan de moderne cultuurstroomingen. Geen
politieke rechten wenschte hij voor zijn yolk te veroveren : hij wilde niets
anders dan het meest eigene : de taal, de oude onbedorven zeden en het
Katholieke geloof handhaven en versterken en nieuwe verbasterende invloeden weren. Hij wilde de ploeg zijn die ontembaar zich een weg vecht
door de weerbarstige aarde van Vlaanderen om de mogelijkheid te scheppen voor een rijken oogst. (Zie het gedicht 0 Vechter).
Al is dit standpunt van een eng particularisme tegenwoordig overwonnen,
toch is Gezelle de belangrijkste drager van de Vlaamsche idee, en hij is dit
door zijn allen-overtreffend dichterschap.
Zijn dichterlijke werkzaamheid, in Kortrijk sinds 1876 herleefd, leidde
eerst tot de meesterlijke vertaling van Longfellow's The Song of Hiawatha,
waarmee hij al in zijn Rousselaerschen tijd een begin had gemaakt. De hooge
zedelijke idealen en de liefde voor het ras-eigene in dit groote epos van den
Indiaanschen Messias moesten Gezelle wel aantrekken. In 1886 werd het
door het Davids-fonds uitgegeven als Hiawadha's lied. Nog eenige jaren en
Gezelle werd een beroemd dichter door de verschijning van twee bundels
die gelden voor zijn meesterwerken : In 1893 verscheen T/dkrans, een reeks
natuurschilderingen van al de maanden van het jaar, en in 1896 R/msnoer
OM en om het jaar. In het laatst van zijn leven, in 1899, werd hij naar Brugge
geroepen om bestuurder te worden van de Engelsche Augustijner zusters ;
zes maanden later, den 17den November 1899, overleed hij. Na zijn dood
verschenen de nagelaten gedichten : Laatste vervn.
Op eenige belangrijke gedichten uit zijn eerste periode is reeds de aandacht gevestigd. Wanneer we van de talrijke, na 1860 ontstaan, iets zouden
willen noemen, dan zou het kunnen zijn uit Gedichten, Gezangen en Gebeden,
het vers, aanvangend met :
0 'k sta mij zoo geren te midden in 't veld
en schouwe in de diepten des hemels!

Vurig geloof en liefde voor de natuur komen bier samen in den vorm van
een verheven pantheisme, zooals we het ook kennen uit het werk van den
middeleeuwschen mysticus Angelus Silezius en onzen dichter Adwaita (Der
Mouw). De dichter vereenzelvigt zich hier met de natuur, zoodat hij in zijn
verbeelding de wolken regeert en de aarde diep beneden zich ziet; van al
het omringende, al het geschapene voelt hij zich koning, maar alleen om
het aan God terug te geven in het lied. Deed hij dat niet, dan kon de wereld
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met haar verleiding hem te machtig worden. We hooren hier den zielsdiepen
kreet van den jongen, steunbehoevenden priester, die bij Jezus om redding
smeekt. De teerhartige dichter was in den eersten tijd niet tegen het Leven
opgewassen. Toch al zwaarmoedig van aanleg, werd hij neerslachtig. Hij
voelde zich bekneld door zijn omgeving, gekerkerd als een vogel in een
kooi, was o zoo dankbaar voor een zonnestraaltje, een druppel poezie, een
weinig vriendschap. Hij heeft het ons gezegd in eenige van de aandoenlijkste
en schoonste gedichten : Gij badt op eenen berg, Ach hemel-lawerke, Hangt
nen truisch hem over 't hoofd, en dat fijne, innige Dien avond en die rooze
en Ik misse u, beide opgedragen aan zijn jongen vriend Eugene van Oye,
zijn liefsten leerling.
Zijn troost voor levensleed was naast vriendenhartelijkheid de poezie.
Zoo dichtte hij het extatische :
0 Lied! o Lied!
gij helpt de smert
wanneer de rampen raken,
gij kunt, o Lied, de wonde in 't hert,
de wonde in 't pert vermaken!
0 Lied! o Lied!
gij laaft den dorst,
gij bluscht het brandend blaken
gij kunt, o Lied, de droge borst
en 't wee daarvan doen staken.
0 Lied, o Lied!
het zwijgend nat,
dat leekt nu langs mijn kaken,
gij kunt het, en uw kunst is dat,
gij kunt het honing maken...
0 Lied, o Lied!

Zulke roerende klachten komen in de latere gedichtenbundels, Tjdkrans
en R/msnoer, niet meer voor. De stemming van den dichter is gelijkmatiger,
gelijkmoediger geworden, maar zijn drang om Gods schepping in beeld te
brengen, is niet minder sterk dan vroeger. Zoo volgden elkander in de
grootste verscheidenheid de verzen waarin hij op zijn karakteristieke manier
de natuur afschilderde, nu eens alleen om het pleizier van het schilderen zelf,
dan weer om tevens in zijn deelnemende beschrijving (want de natuurverschijnselen waren hem als levende wezens) zijn dankbaarheid uit te spreken
jegens den Schepper b.v. Winterzonne, Canteclaar, De Nachtegale, De Rave,
Als ge naar het koren luistert, 0 Wilde en onvervalschte pracht der blommen, langs
en ontelbare andere.
den Watergracht! Het gulden Vlies, Het bazegrauwt,
Natuurlijk ontbreken ook niet de verzen waarin hij zijn belangstelling toont
voor den medemensch, maar ze vormen toch een kleine minderheid. We
noemen als voorbeelden Beeksala, het lied van den man die om zijn waterkers
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te venten naar het Walenland trekt, het vers van de spellewerkster (de kantwerkster), die onder haar arbeid het lied van Heer Halewijn zingt, Uslandvaarders, waarin de onverschrokken zeeman die geen gevaren telt, sprekend
wordt ingevoerd, Storme op Zee, waaruit de nood der visschersgezinnen ons
tegenklinkt en Schippers terugkomst; Spaman, het beeld van den ouden,
kromgewerkten naar de aarde gebogen spitter, zooals we lien kennen uit het
werk van Vincent van Gogh. Maar langzamerhand raakte hij geheel los van
al het aardsch-menschelijke. In Laatste Veren komt het nog eens op het
teerst voor den dag in een van de treffendste gedichten welke ooit een noon
over zijn moeder geschreven heeft Moederken, verder bevat deze bundel
het forsche gelegenheidsgedicht Groeningen's Grootheid of De Slag van de
guldene Sporen, en een reeks van de prachtigste natuurschilderijen, maar
alles wordt bekroond door zijn zwanenzang: Ego Flos, het hartstochtelijke
lied van de smachtende ziel die zoo gaarne zou los zijn van aardsche banden om eindelijk geheel en al een te worden met God.
Geen wonder dat Gezelle in dit laatste gedicht nog eens zijn natuurliefde
moest uitspreken en zich zag als een kleine bloem die bloeit naar God, het
,geweldig zonnelicht".
Gezelle's prosodie onderscheidt zich, behalve door kleurigheid van taal,
door veelvuldigheid van enjambement en allitteratie, afwisseling van rhythmische vormen, en vooral door haar verbluffenden rijkdom van oorspronkelijke beelden, al zijn er, vooral onder de Zielgedichtjes, ook vrij wat verzen
met een meer sobere en direkte zegging, b.v. :
A. V. D. 1860
N. V. N. 1860
of
God gaf het ons,
Hetgeen een moeder troosten kan,
God nam het ons
die weent,
Gods name zij geprezen;
noch vriend noch vreemd en weet daarvan,
't Was wel bij ons,
o neen 't.
't ging weg van ons,
't Is God die slaat, 't is God die troost,
't was beter in den Hemel;
't Is God die alles doet:
daar blijft het ons,
't Is vele dat men goedheid heet,
daar wacht het ons,
maar God alleene is goed.
daar zien wij 't eenmaal weder I
Voor den eens miskenden dichter is te Brugge kort geleden een bronzen
standbeeld opgericht, vervaardigd door den beeldhouwer Jules Lagae.

HUGO VERRIEST,

G..

1840

Gezelle's beminnelijke leerling en vriend, Hugo Verriest, geboren te
Deerlijk, studeerde eveneens in het seminarie te Roesselaere, waar hij later
leeraar werd en ads docent en dichter het werk van zijn grooten meester
voortzette. Hij behoort met hart en ziel tot de West-Vlaamsche school, door
Gezelle gesticht. Door zijn geschriften en vooral door de kracht van zijn
Stroomingen en Gestalten 40
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woord — hij was een zeer oorspronkelijk redenaar — ijverde hij voor de
Vlaamsche zaak. Behalve zijn gedichten, in tijdschriften verspreid, schreef
hij pittig prozawerk, waarvan Twintig Vlaamsche koppen wel het belangrij kste is.

ALBRECHT RODENBACH, 1856 1880
-

Een dezer „koppen" is Albrecht Rodenbach, geboren te Roesselaere, waar
hij ook student is geweest aan het klein seminarie. Hij volgde daar de lessen
van Verriest, wiens meest geliefde leerling hij was. Later werd hij student
aan de hoogeschool te Leuven. Zijn vroege dood was voor de jonge Vlaamsche letteren een mare slag; Rodenbach toch scheen bestemd om voort te
zetten, wat Gezelle begonnen was : de stichting eener Westvlaamsche school.
Onder zijn medestudenten genoot hij een ongekende populariteit, hij was
de afgod van de studeerende Vlaamsche jongelingschap. Niet enkel om wat
hij geschreven heeft — een bundel Gedichten en een drama in verzen Gudrun,
een verheerlijking van het Germaansche ras — maar vooral om het bezielende van zijn geheele wezen eerde men in hem, zooals zijn leermeester Verriest
later van hem heeft getuigd : „den Dichter, de Ziel, het Hert, den Geest,
het Woord van het Herwordend Vlaanderen". In Rodenbach gloeide nog
de geestdrift der romantici uit de school van Conscience. Hij voelt zich een
met de opstandige kerels van het oude Vlaanderen :
Isis de kerels te gare zijn,
doedle, bomle, rom, dom, dom,
Wat liedje moet er gezongen zijn,
doedle, rom dom, dom?
't Kerelslied, 't kerelslied,
doedle, bomle, rom, dom, dom,
't Kerelslied, 't Kerelslied,
doedle, rom, dom, dom.
Maar het bleef bij hem niet enkel dwepen met het verledene; hij zag met
onbevangen blik de dingen zooals zij waren. De vurige jongeling, geprikkeld door de tucht van het seminarie, waar de leerlingen als teeken van
schande een zwaar stuk hout, een „signum", moesten torsen, wanneer ze op
Vlaamsch spreken werden betrapt, zelfs in de speeluren, wond zich op bij 't
herdenken van de daden van Breijdel en De Coninck, maar voelde tevens
de schaamte schrijnen over het diepgezonken en verbasterde Vlaanderen, dat
zoodanig van der vaadren ziel en aard ontaardde,
dat niets in Vlaanderen Vlaamsch bleef dan de onteerde oude aarde,
en 't kind met boete er boet een woord der moedertaal .).
Daardoor ontwaakte in hem het vurig verlangen, dat dit anders worden
mocht en het besef van den duren plicht, met inspanning van alle krachten
1

) Wandeling langs de Vaart. N. B. V (Z. E. III).
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te streven naar de opheffing van het Vlaamsche yolk. „Rodenbach sprak o.a.
in zijn opstellen duidelijk uit, dat de Vlaamsche beweging moest trachten
naar grootmaking en vermooiing van Vlaanderen in elk opzicht : niet alleen
een strijd voor de taal zelf, maar voor alles dat 't land menschelijk-beter zou
kunnen maken" 1). En het besef van lien plicht ook bij anderen te hebben
gewekt, blijft Rodenbach's onvergankelijke verdienste. Zijn spreuk „Vliegt
de blauwvoet? storm op zee !" werd de bindende leus van de geestdriftige
jongeren. Men voelde in hem den bezielenden aanvoerder, die bestemd
scheen, de taak van „den ouden generaal" 2) Conscience, over te nemen.
„Albrecht Rodenbach," getuigt Emmanuel de Born 2), „was de voorman,
de echte, onbetwistbare, ook door een later geslacht als zoodanig erkend of
liever uitgeroepen. Hij was de geniaal aangelegde, de klassiek gevormde,
veelzijdig begaafde, de „Goethiaansche jongeling"." Hij was de jonge Westvlaming, gedijd onder de vaderlijke hoede van Hugo Verriest, die 't eerst
de kern van Guido Gezelle's en van Verriest's vruchtbaar taalvoelen en
wijdstrekkenden geest in zijn werk tot levende eenheid wist te brengen".
Het is niet te ontkennen dat zijn historische dichtstukken (Breijdel en De
Coninck ; Sneyssens, e. a.) ons studentikoos-bombastisch aandoen. Het hing
samen met de opgezweepte Vlaamsche studenten-romantiek van die dagen.
In alle geval heeft hij, niet minder dan Conscience, onder zijn mede-studenten wakker gemaakt het besef van saamhoorigheid met het fiere ras dat
Vlaanderen in de middeleeuwen groot had gemaakt. Dit was en is nog de
maatschappelijke beteekenis van deze podzie. Maar hiernaast zijn er ook
verzen van eenvoudige zegging, waar we meer den zuiveren dichter hooren
(De Zwane, Minnezingers Meilied, Klokke Roeland, W/andeling langs de Vaart en
vooral Avond, een rustig geteekend tafreel van boerengezinsleven, waarin
we zijn liefde voelen voor het Vlaamsche landvolk.
Zijn taalschepping heeft Rodenbach geoefend door verschillende vertalingen, waaronder die van Aischulos' Prometheus in de boeien uitmunt. Zijn
Eerste Gedichten verschenen in 1878. In 1909 werden deze met andere uit
tijdschriften aangevuld en uitgegeven door Leo van Puyvelde : Albrecht
Rodenbach, Gedichten, Volledige uitgave.

VICTOR DE LA MONTAGNE, 1854-1915
POL DE MONT, 1857-1931
Van denzelfden leeftijd als Rodenbach waren twee anderen, wier namen
al eenige malen genoemd zijn, n.l. Victor de la Montagne en Pol de Mont.
1) August Vermeylen in het vraaggesprek met d'Oliveira. Zie : De mannen van
'80 aan bet woord, Nederl. Bibliotheek LXX en LXXI.

2) Zie: Victor de la Montagne: Hendrik Conscience, 25 Sept. 1881. N. B. V
(Z. E. III).
8) In de voorrede van de uitgave der Gedicbten van V. de la Montagne. Nederl.
Bibl. XIX.
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De eerste een gevoelig dichter van stemmingsvolle liedjes, maar geen krachtige persoonlijkheid, trok zich spoedig in eenzaamheid terug en heeft voor
de beweging niet veel beteekend. De tweede wel, dock zijn invloed is maar
tijdelijk geweest. Zijn verdienste is, dat hij getracht heeft, het werk van
Rodenbach, met wien hij te Leuven bevriend was geworden, voort te zetten,
waartoe hij echter de kracht niet bleek te bezitten. Wel heeft hij door woord
en geschrift geestdrift en liefde gewekt voor de eigen taal, de belangstelling
voor de Nieuwe-Gids-beweging in Vlaanderen bevorderd en de dichteres
Helene Swarth, die aanvankelijk Fransch schreef, tot het Nederiandsch bekeerd, maar een geestelijk leider, een sterke stuwkracht, is hij niet geweest.
Hooren we ook over hem het oordeel zijner landgenooten, en wel van dezelfden die zich over Rodenbach hebben uitgesproken. Emanuel de Born
zegt van hem : „Ondertusschen had zich onder den Vlaamschen letterhemel
reeds roemzuchtig aangemeld de jonge, schitterende, echt Zuid-Brabantsche
zanger, die zich de „Brabantse leeuwerik" heeft genoemd; de luchthartige,
jolige, vernuftige en ook wel eens er-maar-op-los deunende Pol de Mont...,
die met sierlijk werktuig zijn vers wist te ciseleeren, te vijlen en te polij sten...
de handige virtuoos, altijd op den uitkijk en nieuwsgierig naar wat over alle
grenzen in onze nog nuchtere letterwereld kon binnengesmokkeld worden,
bezield met de eerzucht om het elders vernomen lied in eigen land, in eigen
taal te doen weergalmen; de begaafde „improvisator", de bij uitstek opborrelende en licht overloopende, schuimvlokken-spattende, maar ook vaak
vonken-schietende lichte geest. Met aanstekelijke geestdrift wist hij jongeren
op te wekken, en hij genoot een luidruchtige, maar niet bestendige faam
van groot dichter. En Vermeijlen, sprekende over den tijd van de oprichting
van Van Nu en Straks uit zich als volgt : „Onze gedachten waren in die paar
jaar (1890—'93) trouwens al gewijzigd. Wij hielden nu bepaald veel minder
van Pol de Mont. Wij voelden nu, hoe oppervlakkige lichtschittering daar
in zijn poezie stak, en dat gebrek aan diepte deed ons onaangenaam aan.
Daarbij kwam ook nog wel iets anders : Pol de Mont voelde zich altijd
zoo'n beetje het hoofd van de renaissance in de Vlaamsche literatuur...
enne... hoe zal ik zeggen? altijd gereed om een speech of te steken of een
toost te slaan. En we hielden daar niet van. We waren heel jonk, maar ook
ernst hadden we genoeg... Maar Rodenbach bleef onze man. En Van
Langendonck, de rijpste geest onder ons, wist wel duidelijk te zeggen, waarom we Rodenbach stelden boven De Mont. Wij voor ons voelden bij Rodenbach meer een menschelijk gevoel dat zich in verzen uitdrukt... bij De Mont
was 't ons te veel rijm en rhythm.e... wij voelden niet veel vertrouwen in
de sentimenten die hij Wilde uitdrukken."
Zoo waren de meeningen omstreeks 1890, toen de jongeren de leiding
der Vlaamsche beweging in handen namen en in '93 met hun tijdschrift Van
Nu en Straks op hun individualistische manier de schoonheid dienden en
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de Vlaamsche letterkunde verhieven tot het peil van de Europeesche literatuur. Na het tiende nummer „ging het" — om met Vermeylen te spreken —
„stillekens kapot", maar het herleefde in een tweede reeks, als een algemeen tijdschrift (literair, ethisch, economisch, politiek), dat tot 1901 bleef
bestaan. In het begin van 1903 werd het vervangen door Vlaanderen geleid
door dezelfde redacteuren als VanNu enStraks (behalve Buysse), waar echter
Stijn Streuvels en Herman Teirlinck nog bij kwamen. Het bleef bestaan tot
1907.
En zoo is dan de Vlaamsche beweging in haar tegenwoordig stadium gekomen en geworden „niet alleen een taalbeweging, maar een sociale bewe
ging in den ruimsten zin des woords. „Zij moet niet alleen aan de menschen
hun taalrechten verzekeren, maar ook het middel zijn, om alle krachten die
in het Vlaamsche land nog sluimeren, wakker te maken" 1). En veel is reeds
bereikt. Vlaanderen kan bogen op een veelzijdige literatuur, gelijkwaardig
aan de letterkunde van Noord-Nederland, maar met een geheel eigen karakter ; een aanwinst voor den geestelijken schat van den Nederlandschen stam.
Moge nog niet alles vervuld zijn waarnaar de Vlaamsche beweging streeft
en waarop zij recht heeft, — het in den oorlog opgekomen activisme heeft
aan de Vlaamsche zaak veel kwaad gedaan — vergeleken met den toestand
tijdens de romantische periode zijn de resultaten niet gering.
De meest vooraanstaandeVlamingen der periode van „ Van Nu en Straks"
willen we thans kort bespreken.

CYRIEL BUYSSE,

G..

1859

Cyriel Buysse, neef der gezusters Loveling, in 1893 een der oprichters van
Van Nu en Straks, heeft zich later geheel aan de Vlaamsche zaak onttrokken.
Hij vertoefde veel in Holland, en werd in 1903 mede-oprichter en redacteur
van het tijdschrift Groot-Nederland. Gedurende den oorlog woonde hij in
Den Haag ; tegenwoordig wisselt hij zijn verblijf in Den Haag of met dat in
Deurle in Oost-Vlaanderen. Zijn indrukken gaf hij toen weer in het weekblad de Haagsche Post in schetsjes onder den titel Van den Hak op den Tak.
Buysse's werk is gevoelig realistisch; onder de Vlamingen is hij de beste
verteller en doet als zoodanig denken aan Guy de Maupassant; het OostVlaamsche dialekt en de soms vroolijke, soms weemoedige humor verleenen
met de zoete weligheid van zijn taal aan zijn werk een bijzondere aantrekkelijkheid. Het beste is hij in zijn schetsen en vertellingen, b.v. in de bundels
Lente (1907), Obsessies, Uit Vlaanderen. Grootere werken, romans, zijn Het
Recht van den Sterkste, Sursum Corda, Mea Culpa en meer andere ; ze zijn goed
geschreven en onderhoudend, maar niet diep van psychologie. Het begin
van Sursum Corda schijnt wel geinspireerd door de oprichting van Van Nu en
1

) August Vermeylen in het meermalen genoemde vraaggesprek.
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Straks. Een mooi boek is Van Hoog en Laag, Het eerste Levensboek. De ontwikkeling van Fonske het koewachtertje met schildersaanleg, dat zich als hij zich
verder in de kunst bekwaamt, minderwaardig voelt, omdat hij Been Fransch
kent; van dien genialen maar nederigenVlaamschen boerenjongen, die dwepend en eerbiedig opziet naar de menschen uit een hoogere wereld, wier
mindere hij zich acht, schoon langzamerhand het bewustzijn in hem groeit,
hun gelijke te zijn; en die na het verlies van zijn ideaal—de aanbiddend vereerde freule van het kasteel trouwt met een baron en draagt den jongen
schilder de versiering van haar apartementen op — de bezielende kracht
voor zijn kunstenaarschap put uit de liefde voor een kind van het yolk
gelijk hij zelf is ; die ontwikkelingsgang kon wel symbolisch zijn voor
het ontwakende Vlaamsche ras. Of het zoo bedoeld is ?...
De boeken die Buysse zelf het hoogst schat zijn : De nachtelfrke aanranding,
Rozeken van Dalen, Het Ezelken en De Schandpaal. Een alleraardigste verzameling korte schetsen is Lente en Tusschen Leie en Schelde. Met Frans Coenen redigeert hij het tijdschrift Groot-Nederland.
Uit de Vlaamsche beweging moge de schrijver zich terug getrokken hebben, dat hij het yolk met warme liefde waarneemt en uitbeeldt, is zeker.

PROSPER VAN LANGENDONCK, 1862

-

1919

Prosper van Langendonck, te Brussel geboren, was geruimen tijd werkzaam als ambtenaar aan het Ministerie van Justitie en daarna verbonden aan
den vertaaldienst der Kamers. Als dichter en criticus werd hij in 1893 door
zijn bentgenooten hoog geschat en erkend als „de rijpste geest" onder hen
alien. „Van Langendonck was zoowat de eenige onder ons, die vaste ideeen
over literatuur had, de eenige die goede critieken kon schrijven," zegt
August Vermeylen. Die critieken, kalm betoogend en getuigend van een
helder kunstbegrip, verschenen eerst in de Diehl- en Kunsthalle, later in zijn
eigen tijdschrift. Als dichter heeft hij niet veel geschreven — 't is verzameld
in het bundeltje Verzen (1901) — maar het meeste is superieur werk.
Los van de Nieuwe-Gids-beweging heeft hij zich ontwikkeld en in zijn
poezie toont hij zich een voornaam, gevoelig dichter, die aan de stemmingen
door de natuur in hem gewekt, in mooi zingende verzen citing weet te
geven. B.v. Wezembeek met zijn prachtige beschrijving van golvende korenvelden en de gedichten van Westerloo. Maar ook 't ontstuimig bonzen van
zijn gloeiend hart", zijn verlangen en weemoed heeft hij melodisch verklankt.

ALFRED HEGENSCHEIDT,

GEB.

1866

Een der medewerkenden aan Van Nu en Straks en Vlaanderen schreef een
drama in rijmlooze vijfvoeters Starkadd, dat op invloed van Shakespeare
wijst. De taal is vaak mooi en dichterlijk, soms wel wat pathetisch; maar
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de handelende personen zijn te weinig echte menschen. De verwachtingen
die de dichter gewekt heeft, zijn tot nog toe niet in vervulling gegaan.
STIJN STREUVELS,

GEB.

1871

Frank Lateur, meer bekend onder zijn schrijversnaam Stijn Streuvels, de
vermaardste prozaist van Zuid-Nederland, is geboren te Heule bij Kortrijk.
Zijn moeder was een zuster van Guido Gezelle. Tot 1906 is hij pasteibakker
geweest te Avelghem. Daarna heeft hij zich gevestigd in het dorp Ingoyghem,
de standplaats van pastoor Verriest, waar hij nog woont en zich geheel aan
de kunst wijdt. In de Vlaamsche en Nederlandsche letteren neemt Streuvels
een eerste en geheel eigen plaats in. De Vlaamsche natuur en het leven van den.
Vlaamschen boerenstand heeft hij op onnavolgbare wijze in zijntalrijke schetsen en verhalen uitgebeeld. Realistisch, zelfs naturalistisch doet Streuvels'
kunst vaak aan, maar toch : de werkelij kheid geven enkel en alleen óm de we,
kelijkheid, doet hij niet. Zijn fantasie herschept haar tot een andere werkelijkheid, gekleurd door de verbeelding en doortinteld van het gevoel van den
schrijver, maar niettemin zoo mogelijk reeeler nog dan de realiteit-zelve. Vergelij k ten bewijze de schildering van de kerstviering uit MinnehandeP) en van
het zaaien en slijten van het vlas uit De Vlaschaard (waarbij een keur vanliedjes, nieuwe en oude, door de boerenjeugd gezongen wordt), met pastoor
Verriest's droevige ervaringen aangaande den Vlaamschen volkszang 2). De
waarheid is ongetwijfeld aan de zijde van Verriest; wat Streuvels geeft is
de vrome wensch van den kunstenaar, die de beelden zijner fantasie tot
waarheid maakt. Verder is Streuvels een scherp waarnemer en ontleder van
de karakters ; hij is een psycholoog die diep indringt in 't zieleleven van zijn
objekten. Vandaar dat alle menschen, die hij uitbeeldt treffen als volkomen
levenswaar ; met hetzelfde meesterschap teekent hij kinderen (als Horieneke
en haar broertjes in Lente, of de boerenjeugd in Een Speeldag), zwoegende
arbeiders (als in Zonneti en Zomerland), trotsche, stugge Vlaamsche boeren
(als Vermeulen in De Vlaschaard) en tyrannieke kasteelheeren (als de baron
uit Dorpsgeheimen). De taal van Streuvels is een zelfgeschapen kunsttaal, als
die van Gezelle, waarin echter 't West-Vlaamsche dialect van zijn streek den
boventoon heeft. Zijn eerste reeks schetsen verscheen in 1899; 't is de bundel
Lenteleven, waarin het verhaal van Horieneke's eerste commune, de prachtige
idylle Lente met Bien somberen bilk in de toekomst aan het slot. Achtereen
volgens verschenen daarna : Zomerland, Zonnetl, Doodendans, Langs de IVegen,
Dagen, Minnehandel, Dorpsgeheimen,' t Uitzicht der dingen, De Vlaschaard(1907),
De Werkman, Dorpslucht, Prutske (1921) en meer andere. Van bijzondere beteekenis voor de kennis van den schrijver is de bundel Stille Avonden, waarin
1) N. B. V (Z. E. III).
2) Zie het opstel van Verriest in N. B. V. (Z. E. III).
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hij boven de overpeinzing getiteld Ingoighem, als dichterlijke geloofsbelijdenis het motto geschreven heeft : „Onze kunst is het verbeelden van ons
eigen, innige voelen".

AUGUST VERMEYLEN,

GEB.

1872

Vermeylen is Brusselaar door geboorte en opvoeding. In zijn vaderstad
promoveerde hij tot doctor in de Geschiedenis op een Vlaamsche dissertatie
over „Het Twaalfjarig Bestand". Na een tweejarig studieverblijf aan de
hoogescholen van Berlijn en Weenen werd hij in 1899 te Brussel tot „speciaal
doctor" uitgeroepen na het schrijven van zijn proefschrift over „ Jonker Jan
van der Noot", een verdienstelijk werk, van belang voor den kijk op onze
Renaissance-kunst. In 1901 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en de kunstgeschiedenis aan de
Brusselsche hoogeschool. Thans is hij Rector Magnificus van de Nederlandsche Hoogeschool te Gent. Over Vermeylens aandeel in de Vlaamsche beweging, over zijn leiderschap, zijn stuwende kracht en zijn zuiver onderscheidenden critischen geest is in de voorgaande bladzijden reeds herhaaldelijk gesproken. Zijn gedachten zijn bijeen gevoegd in twee bundels VerzameldeOpstellen. Als kunstenaar schreef hij enkele in tijdschriften verspreide
gedichten, benevens De Wandelende food, zijn hoofdwerk. De legende van
Ahasverus, die den vergevenden blik en den liefdevollen glimlach van den
stervenden Christus gezien maar niet begrepen heeft en die nu, rusteloos
voortgejaagd over de wereld, lien blik als een obsessie op zich voelt rusten,
scheen den dichter „geschikt om in den vorm van allegorieen en symbolen
alles te bevatten wat [hij] te zeggen had" 1). Het lezen van Der eivige Jude,
een fragmentarisch gedicht uit Goethe's jeugdpoezie, heeft hem op het denkbeeld gebracht. De wandelende pod, geschreven in een zeer verzorgden sdjl,
bevat schitterende beschrijvingen en treft evenzeer door de kracht van
plastiek als door de zuiverheid van gevoel.
RENE DE CLERCQ, GEB. 1877
Rene de Clercq is geboren te Deerlijk bij Kortrijk. Aan de hoogeschool
te Gent promoveerde hij tot doctor in de Germaansche philologie op een
dissertatie over Guido Gezelle (niet gedrukt). Toen werd hij leeraar in het
Nederlandsch aan het Athenaeum te Gent. De oorlog heeft hem naar NoordNederland gedreven; onder het Duitsche bestuur heeft hij de ibetrekking
aanvaard van conservator van het museum Wirtz te Brussel. Zijn geestdrift
voor de Vlaamsche zaak heeft den vurigen dichter gevoerd op de gevaarlijke
paden van het activisme. De Clercq is zeer populair geworden door zijn
liederen voor het yolk, waarvan er verschillende op muziek zijn gezet en
veel worden gezongen. Vooral de zanger-componist Emiel Hullebroeck,
1) Vraaggesprek met d'Oliveira in : De mannen van '80 aan het word.
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de propagandist voor het Vlaamsche lied, heeft de bekendheid van De
Clercq's liederen sterk bevorderd. Met name in zijn vroegste gedichten
is de frischheid „van den buiten". De eerste bundels van zijn podzie zijn
in 1907 vereenigd in Gedichten. De verzen uit den bundel Toortsen zijn
grootendeels van sociale strekking; die uit De Zware Kroon (1915) en De
Noodhoorn (1916) zijn door den oorlog geinspireerd.

KAREL VAN DE WOESTIJNE, 1878 1929
-

Karel van de Woestijne, de grootste Zuid-nederlandsche dichter na Guido
Gezelle, maar in alles zijn tegendeel, werd in 1878 te Gent geboren. Door
veel en velerlei lectuur een vroegrijp kind, leidde hij in de donkere kamer
achter den winkel van zijn nijvere ouders een in zich zelf gekeerd, vereenzaamd bestaan van verzwegen droomerijen. Leerling van het Athenaeum,
werd hij gegrepen door de beweging van Van Nu en Straks, publiceerde
in 1896 zijn eerste verzen, werd medewerker aan Van Nu en Straks, vervolgens aan Vlaanderen, studeerde een korten tijd aan de Gentsche Hoogeschool
in de Germaansche philologie en heeft daar in de laatste jaren van zijn leven
het hoogleeraarsambt bekleed. Op zijn 21ste jaar vestigde hij zich met zijn
broeder Gustave, den schilder, in Sinte-Martens Laethem aan de Leie en
verkeerde daar in den kring van de artiesten George Minne en Valerius de
Saedeleer. Zijn werk is omvangrijk.
Aan poEzie gaf hij achtereenvolgens Het Vader-huis (1903), Verzen
(1905), een vermeerderden herdruk van Het Vader-huis ; De gulden Schaduw
(1910), dat behoort tot zijn beste lyriek; twee bundels Interludien (1912—'14),
waarin Grieksche stof episch werd verwerkt (o. a. Orpheus en De Paarden
van Diomedes) ; De Modderen Man (1920) ; Zon in den weg (1924) ; Het zatte
Hart (1926) ; God aan Zee (1926) en Het Bergmeer.
P r o z a : Laethemsche Brieven over de Lente (1901), Janus met het dubbele
Voorhoofd (1908), Afwikingen (1910), Goddel/ke Verbeeldingen en zijn mooiste
prozawerk De Bestendige Aanwezigheid (1918).
Bovendien schreef hij belangwekkende studies over plastische en literaire
kunst : De Vlaamsche Primitieven. Hoe ze waren te Brugge (1903) ; Kunst en Geest
in Vlaanderen (1911) ; De SchroeNn, I, Opstellen over Plastische Kunst en II, opstellen over Literaire Kunst (1929).
Ten slotte in 1917—'18 een „roman" in brieven, gewisseld tusschen Herman Teirlinck in Ganshoven bij Brussel en Van de Woestijne in Gent :
De Leemen Torens, geen eenheid maar rijk aan mooie fragmenten.
Zij n Aar d. Omdat Van de Woestijne's werk van zoo groote beteekenis
is en invloed heeft gehad op dat van sommige Noord-Nederlanders, o. a.
Geerten Gossaert, verdient hij een uitvoeriger bespreking dan de andere
Vlamingen.
Van de Woestijne was een somber-broedende hartstochtelijke natuur, die
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voor de kwelling van zijn koortsige zinnen bevrijding zocht in geestelijken
en artistieken arbeid. Hij was de verscheurde, onevenwichtige, die den hemel
begeerde en de reinheid der hoogere sferen, maar door de macht van zijn
vleesch werd neergetrokken naar de aarde. De dichter, die de trotsche
blijdschap kende over zelf-geschapen schoonheid, maar dan weer neerzonk
in levensmoeheid en zelfvernedering. De mensch die de noodzakelijkheid
van de tucht inzag. „Waar echter zijn zintuigen stelden den eisch van hun
oppergezag, daar werd hij van lieverlede de dichter eener geestelijke ellende,
eener armzalige ontreddering : de dichter van den onuitsprekelijken en onleschbaren dorst der volledige uitdrukking; de dichter die, gedoe .md tot
absolute oprechtheid, weet nimmer te zullen bereiken het bergmeer tusschen
de ijs-klippen, waarvan het water zoo klaar is en zoo diep, dat hij bij zijne
absolute doorschijnendheid, den droesemigen bodem zou zien van zijn eigen
wezen 1)." — Breed stroomend is de val van zijn rhythmen, kernig of
exotisch-teer en altijd kunstig, tot gekunsteld-wordens toe, is zijn taal,
waarin een voorliefde heerscht voor allitteratie en assonans ; en zijn zinsbouw vaak gewrongen en moeilijk te volgen. De poezie en ook het proza
van zijn eerste periode (tot ca. 1918) is dikwijls overladen door een pralende
overdaad van rhetorische versiering : het is rijke barok-kunst. Later,
wanneer de hevigste woeling bedaard is en de dichter vordert op den weg
der vergeestelijking, ook door de vereenzelviging met de middeleeuwsche
mystieken en andere „armen van geest", wordt zijn taal eenvoudiger, doorzichtiger, menschelijker en komt hij tot de puurste uiting van zijn kunstenaarschap.
Er zit in dezen verfijnden stadsmensch met zijn aristocratische levenshouding veel van den Renaissance-dichter, die buiten de maatschappij, in
zelf-minnende vertroeteling, niets anders zoekt dan de bevrediging van zijn
schoonheidsverlangen, door een poezie van beweging, van geur en kleur en
klank : van lange, loom zich rekkende beweging, van zwaren, zwoelen geur,
van de kleur der dampige, schemerige avonden, van den donker zingenden
klank eener altviool. Maar ook een dichter van geweldige verbeeldingen,
waarin een kleinere plastiek besloten ligt, die nu eens vloeiend is als de lijnen
en glooiingen van een beeld van Rodin, dan weer vast en stellig gebeiteld
als de sculptuur der Hellenen. Men denkt bij het lezen van zijn verzen dikwijls aan de muziek van Verlaine ; maar ook hooren we telkens het mannelijke geluid van onzen Hooft.
Z ij n op v a t t i n g van de L y r i e k. Als gewaarwordingsdichter staat
Van de Woestijne het dichtst bij Kloos, zooals trouwens de geheele beweging
van Van Nu en Straks onder den invloed stond van de Nieuwe Gids. „De
zinnelijkste gedichten blijven toch wel de schoonste", schreef hij aan het
) De bestendige Aanwercigheid, De Heilige van het Getal, bk. 94 en 95.
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slot van zijn literaire kroniek over De Nieuwe Geboort van Henriette Roland
Hoist. De zuivere poezie wordt geschaad door de vermenging met bespiegeling of maatschappelijke tender'.
„Maar zoo, daarentegen, de dichter me zegt de vreugde van zijn oor en
zijn oog (ik noem bier vreugde : de zinderende bewustheid der perceptie,
't zij blijde, 't zij leede) een zang van verre koeien-wachters, of de roode
zon achter vier — vijf purperen wolke-balken; of dan, dieper en schokkender, de geheimen van vertwijfelden of meegevenden hartstocht, smarten of
genuchten van zijn lichaam gedoken onder 't goed kleed der beelden; —
heeft hij 't baren gekend van wat hij heeft ondergaan of genoten in zijne
zinnen; de mijne zullen hem begrijpen; zijn beelden-gang wekt beelden in
mijn hart en in 't geheugen mijner vroegere driften ; ik word een beter
mensch, want hij leers me nauwer in mij den pols-slag van mijn menschelijkheid te hooren. — En gaat zijn sensueel ondervinden zoo hoog, dat hij ziet
en vreest een God; dat hij ontdekt, met schroom, uit eigen onder-grond,
eene natuur-wet; dat hij zich nader vindt bij de al-voedster Aarde en nederiger bij den al-schepper Leven; dat hij, „de nieuwe Adam", opborrelen voelt
de diepste bronnen van zijn ik-heid uit zijn eigen zijn ; treedt hij mij aldus
nader, blijde, moede, vroom of aangedaan, dan doet hij dat ik huiver van
smartelijk geluk om dezen Mensch die een Dichter is... 1)."
Zij n Poezi e. In zijn eersten bundel, Het Vader-huis, vinden we dadelijk
al zeer mooie verzen. We noemen het prachtige Wijdingssonnet aan zijn Vader, de dialogen De Moeder en de Zoon en Venus en Adonis en het bekende
biddende : Zegen deze' avond, God. Belangrijk is het boek De GuldenSchaduw,
het lyrische dagboek van zijn leven tijdens zijn verloving en huwelijk in
den Laethemschen tijd. Hier is liefde voor het Leie-landschap, zielevrede,
maar ook weer weemoed en droefenis, b.v. in Het Huis aan. den Vijver bij
het Woud, te Boschvoorde :
Ik heb een vrouw, ik heb een kind,
en 'k heb in 't harte harde zorge...

Ook in het fraaie gedicht Het Afscheid :

1)

Het is 't getijde, 'et is de wijl, dat te aller schure
de diepe en duistre Herfst de klare schoven beidt...
Vaarwel, o paarsende aarde in blakende avond-ure,
o blakkre Leie, o blakkre landen: 't is de tijd...
— Als 't weeke vloeien van omwiekend vleugel-zoeven
wiegt moede een zoete wind verwijlend om mijn Naar;
de geur der grassen komt me streelen en bedroeven;
en 'k zie 't gestraal van mijne tranen, waar ik staar.
En, van mijn blik gekleed in trane-stralend gloren,
waart traag de schare van uw weelden om me heen,
Vlaanderen I, Maart 1903, Proletarische poezie en mevrouw Roland Hoist.
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o Leie en land, voor 't laatst gewonnen en verloren,
en droef van mijne liefde, en schoon van mijn geween.
0 lage Leie; — en 'k zie bij 't zilver-zingend rechten
der riemen, 't donkey beeld op fenklende' avond gaan
der maagden, onbewogen-pal ten platte plechte,
en 't monlden om haar blank-bebronsde kone staan.
Zij varen...
En- clan zien wij ze, met hun kruiken op de heup, opklimmen aan den
anderen oever om de dorstige maaiers te laven, om daarna langzaam heen
te gaan. Het is klassiek en groot van lijn, dit gedicht, en doet denken aan
een schilderij van Leopold Robert. De Gulden Schaduw wordt besloten met
de reeks Patna/a, waarin vertrouwdheid met de groote lyrische dichters
der oude Grieken, als Sappho en Alkaios, zijn verbeelding heeft bevrucht en
de eigenaardige romantisch-klassieke kunst deed ontstaan welke we ook o.a.
aantreffen bij Andre Chenier, Holderlin en Willem Kloos. Ze zijn samengebracht onder den titel: Uit Het Lied van Phaoon.
Als Phaoon Aphrodite heeft gezien in haar naakte schoonheid is de indruk
voorgoed in zijn ziel gebrand en klinkt het:
Hij, die de schoonheid van haar strenge roede sloeg,
hij, die in 't aangezicht der schoonheid-zelf mocht leven,
hij is de Koning die, uit eigen rijk gedreven,
alleen de zekerheid der onmacht mede-droeg.
Aan zulke borst gevoed wordt asch hem elke bete;
Van zulke bron gelaafd wordt eeuwig elke dorst...
— Ik was een knaapken dat de schoonheid minnen dorst...
o Gruwbre eenzaamheid, zich-zelven schoon te weten
Van 't schrikkelijke beeld dat glim-lacht in uw borst.
Deze Phaoon is Karel van de Woestijne zelf.
„0 gruwbre eenzaamheid, zichzelven schoon te weten!"
Een machtig schilder met de taal is Van de Woestijne, een haast te knap
woordkunstenaar in de wat overladen Interludien met de aangrijpende breede
beschrijvingen „De Paarden van Diomedes" en „Orpheus". Het laatste is,
zooals zoovele gedichten, een bedekte auto-biografie. Hierbij sluit zich aan
de bundel Zon in den Rug, ook een reeks van Helleensche verbeeldingen,
maar niet somber, doch omstraald door het serene licht en de blijheid van
den Griekschen hemel.
Minder pralend en troebel, zuiverder en heviger wordt zijn vers in De
Modderen Man (1920), het „pijnlijke boek" waarin hij onmiddellijker en vollediger dan ooit den vloek zijner zinnelijkheid heeft uitgezegd. Haar machtig
gebod is hem een blijvende onrust, maar tegelijk is er de zucht en hunkering naar een zuiver leven, naar vrede en verlossing.
De verzen in dit boek behooren tot de allerschoonste, b.v. Weer gaat het
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veege licht der Asters bloeien; en Weer staat mijn venster open op den nacht,
en vooral dat sterke gedicht : Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.
Daarna volgden nog de boeken Het Zatte Hart, God aan Zee, beide van
1926 en Het Bergmeer, dat weldra verschijnen zal. In het laatste schroeft hij
zich op tot een roekelooze levenslust die niets kan zijn dan een „pose":
,,Zou'n wij geen glaasken mogen drinken?" De beide andere zijn vervolgen
op De Modderen Man, maar de toon in God aan Zee is stiller, de stemming
meer bezonken.
Het Proz a. Van de Woestijne's geheele werk is eene gesymboliseerde
zelf-beschrijving. Ook in het proza zien we achter de personen den dichter
zelf. B.v. Janus met bet dubbele Voorhoofd, waarin het verhaal Christoforus.
De middeleeuwsche legende van den reusachtigen heiden, die den machtigsten heer der wereld dienen wilde, en, na eerst den Satan te hebben
ontmoet, den Christus vond, voor wiens leer hij een martelaar werd, heeft
hem tot dit werk geinspireerd. In den hartstochtelijken Christoforus, die zijn
driften zoo moeilijk temmen kan en een „Meester" zoekt „die hem 't juk op
de schouders kon leggen en den breidel in den mond", herkennen we het
beeld van den dichter.
Ook zijn sch6Onste proza-werk, De bestendige Aanwev'sheid, is van het begin tot het einde een biecht. Zooals Apolloon bij koning Admetos eens als
gast vertoefde, zoo is God nu altijd bij hem, den dichter. Hier vinden we
het verhaal van des dichters dubbelganger, den Heilige Arnulphus, wiens
leven van strijd en overwinning de Dichtung and Wahrheit is van des
schrijvers eigen geschiedenis.
Diepzinnig is de symboliek in De Heilige van het Getal. Het is een wonder
van de subtielste zelfontleding en een oprechte belijdenis. „Hem, wiens geschiedenis hier verhaald wordt, knelde de gedachte, dat zijne aaneengeschakelde klanken en woorden niet vermochten te staan buiten den doem
der zinnelijkheid." Hem folterde het besef dat hij zijn dierbaarste uren van
zuivere geestelijkheid „niet vermocht te gedenken dan door ze in aanraking
te brengen met wat hem van den doen-i uit het vorige, het helsch-driftelijke
bestaan overbleef". Zoo ging hij zich wijden aan enkel abstracte bespiegelingen, aan het zuivere begrip dat onvermengd is met eenige zinnelijke gewaarwording, wat hem een onzeggelijk genot gaf. „En aldus voelde hij,
mijn held, mijn inderdaad zeer roekelooze held, voelde hij zich lengerhand,
in onverbroken communie met zijne vereerende bezoekers opgenomen
in een wereld, waar niets aardsch' meer aan was, en die hij, binnen de eigen
eenheid, vermocht uit te spreken naar onpersoonlijke, maar des te eeuwiger
duurzaamheden, in hunne ijle vastheid, met hunne onzichtbare, ontastbare,
onhoorbare, maar des te meer onbetrekkelijke, absolutere waarheid.
1)

.

De Engelen.
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Der zieke, onzekere en onzuivere krankheid ontrezen van het vleesch
voor de onkreukbare gezondheid van een gelouterd ziele-leven ; de wet in
hem der maat en van 't getal, der klanken en der rhythmen opgenomen in
de deugdelijkheid der blinde, maar des te minder weifelende harmonie die
de werelden samenhoudt..." Toch is hem nog iets onthouden : de genade
van het geloof dat vrede schenkt. Dan verschijnt hem de Engel der Nederigheid, die hem, den twijfelaar aan God, verwijtend maar meewarig aanziet
en leert gelooven. Als hij vol van snikkend berouw zijn betraande oogen
opheft, staat zijn eerst donker gekleede en bedroefde hemelsche bezoeker
in doorschijnend licht, en hij die om vergiffenis had gebeden, ziet God!
Het mooiste echter dat Van de Woestijne ons geschonken heeft is het verhaal De Stervende Boer, dat dan volgt. Het is een hooger soort van realisme en
doortrild van een hartroerende innigheid. In de gedaanten van vrouwelijke
dorpsgenooten komen beurtelings de vijf zinnen den stervenden man herinneren aan alles wat hij door hen mocht ondervinden en genieten. Het verhaal
bereikt zijn hoogste stijging in de laatste toespraak, die van zijn overleden
vrouw Wanne.
De voorname, eens op schoonen sier beluste poeet toont hier het eenvoudige yolk in heel zijn „doening" en ook de natuur van zijn Vlaamsche
land te kennen, en zoo diep te beminnen, dat hij niet schroomde, zijn teerste,
heiligste gedachten, zijn gevoel van dankbaarheid voor de kleine vreugden
van het leven, zijn vrome liefde en zijn verlangen naar God den Vader, te
hullen in het schamel kleed van boersche landelijkheid.

HERMAN TEIRLINCK,

G..

1879

Herman Teirlinck is geboren te Brussel. Na twee jaren aan de Hoogeschool der hoofdstad in de medicijnen te hebben gestudeerd, volgde hij
nog een jaar te Gent de colleges voor Germaansche philologie. Toen werd
hij stedelijk ambtenaar te Brussel. Hij is ook meubelontwerper en was de
leermeester voor letterkunde van den Kroonprins. Bij de oprichting van
Vlaanderen maakte Teirlinck deel uit van de redactie. Hij trad op als dichter
en prozaist. Als dichter gaf hij uit den Sonnettenbundel Metter Sonnenwende
(waaraan nog enkele minder bekenden medewerkten) en een bundel Verzen. Meer bekend is hij echter geworden door zijn prozawerk, waarin naast
het realisme een neiging tot mystiek en symboliek te bespeuren valt. Sommige zijner vertellingen doen soms aan Streuvels denken, maar hij geeft
toch iets geheel anders. Enkele zijner bekendste werken zijn : De IVonderbare
IVereld (1902), Het Stille Gesternte (1903), Het bedre van den Kwade (1904),
Zon (1906), een bizonder mooi boek en Het Ivoren Aapje (1909). Vooral in
zijn latere werk toont hij zich een scherp waarnemer en fijn karakterontleder.
Zijn beste boek naast Zon is zonder twijfel Minbeer Serjanszoon (1908). De heer
J. B. Serjanszoon, orator didacticus, is de quasi historische maar in werkelijk-
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heid fictieve figuur van een klassiek gevormden filosofischen, dichterlijken en
precieusen 18de-eeuwschen Brabantschen aristocraat. In hem klopt het hart
van den kunstenaar : „het verlangensmoede en telkens weer verlangende,
hetwelk vol teleurstellingen is en nooit geheel teleurgesteld ..." Wanneer
hem op meedoogenlooze wijze duidelijk wordt gemaakt, hoeveel de werkelijkheid verschilt van de fictie van den met zijn verbeelding levenden kunstenaar, en dat vooral de vrouw altijd anders is dan de voorstelling die de verliefde dichter van haar maakt, antwoordt de heer Serjanszoon : „Moet het
waar zijn dat ik mij bedrieg — ik verwijl, mijnheer, met groote blijdschap
in mijn leugen. Illuzie, zegt gij ! Laat dit, ik bid u. Wellicht is alles illuzie
wat wij waarnemen met onze zinnen. Onze werkelijkheid is een spel van
verhoudingen en de ideale waarheid is een woord met een Breeden buik vol
ledigheid. Ik leef in mijnen tuin en ik verdraag dat gij op hooge ijsbergen
verblijft. Gij kunt van girder boven neerkijken op mij en ik zal niets doen
om uwen blik te ontvlieden. Ik zal onwetend zijn, waar gij verlicht zult
wezen... Maar, mijnheer, de vreugde zal ik op de vijf snaren van mijne
zinnen bespelen als op een wonderluidende vedel. En, onbezorgd, zal ik de
rozenhaag overkijken, want — zoo zal ik denken, met uw verlof — mijne
buurvrouw is een heerlijk meisje en haar beeld heb ik, 'k en weet niet waarom, als een outer in mijn hart geplant." In den heer Serjanszoon, den
schoonheidszoeker en -genieter, teekent de schrijver zich zelven en tevens
iederen dichter, die de schepselen zijner verbeelding meer lief heeft, dan wat
ook ter wereld; die ze in de werkelijkheid meent terug te vinden, maar droef
ontgoocheld wordt; doch die ondanks dit alles, na iedere teleurstelling, weer
den blik gaat richten op een ander wezen, dat zijn fantasie omkleedt met de
bekoring van het ideale.
Ook dramatisch werk heeft Teirlinck geschreven; zelfs beoogde hij een
hervorming van het tooneel. We noemen Ik dien, een moderne bewerking
van de legende van Beatrijs en De vertraagde Film. Tevens was hij de ontwerper van Het Torenspel bij gelegenheid van de Delftsche lustrumfeesten.
Met Karel van de Woestijne schreef hij nog de voor beide auteurs kenmerkende brieven De Leemen Toren! (1916).
,

KAREL VAN DEN OEVER, 1879 1926
Karel van den Oever, de Antwerpsche sinjoor, is een persoonlijkheid van
beteekenis geweest in Zuid-Nederland, niet alleen als dichter en prozaist,
maar ook als strijdend Flamingant. Hij was de meest markante figuur van
de schrijvers die zich sinds 1906 vereenigden in het Katholieke tijdschrift
Vlaamsche Arbeid, maar toch ook iemand van wien men telkens een koersverandering verwachten kon op grond van een aangeboren grilligheid. De
Groot-Nederlandsche gedachte trachtte hij te bevorderen, niet slechts om
de Vlaamsche zaak te dienen, maar ook om zijn Roomsch geloof ter over-
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winning te voeren. Als alle ijveraars was hij blind voor het goede van zijn
tegenstanders : zijn fanatieke haat was gericht evenzeer tegen het Protestantisme als tegen de Franskiljons en het Gallisch liberalisme. Hij betreurt
het, dat in 1830 de Belgische opstand scheiding bracht, daar anders, bij
een voortgezette vereeniging van Noord en Zuid de Katholieke hegemothe verzekerd zou zijn geweest. Deze gedachten spreekt hij uit in een
boekje De Hollandsche natie voor een Vlaamsche Spiegel, dat hij te Baarn in
1924 heeft geschreven, toen hij als zoovele Belgische vluchtelingen de Hollandsche gastvrijheid genoot. Het is een verzameling van scherp gestelde
aforismen en boutades, die een enkele maal den spijker op den kop tikken, maar over 't algemeen mank gaan aan de schromelijke eenzijdigheid
van den fanaticus, die in zijn Antwerpsche sinjoren-mentaliteit onmogelijk den Hollandschen volksaard billijk beoordeelen kan. De tegenstelling
van Vlaamsch gemoed en Hollandsche stroeve verstandelijkheid loopt
bij hem parallel met die van Roomsche blijhartige innigheid en Protestantsche kilte. In zijn beperkte Katholiciteit zag hij voorbij dat religieus
gevoel niet het monopolie is van een enkele soort van godsdienst. Aan de
echtheid van zijn overtuiging mogen we intusschen niet twijfelen, hoe dan
ook schijn-idealisme en mooie leuzen dikwijls zuiver-materialistische oogmerken bij velen zijner landgenooten dikwijls moeten bemantelen. Hij was
een gothieke middeleeuwer, hij voelde zich de geroepen dienstknecht van
den Heiligen Geest en daarvan wilde hij in zijn poezie getuigen : „Een inwendige verplichting gebiedt ons, elke kunst als schoonheidswaarde aan den
voet Gods te leggen en in Zijn Heilig Hart te bergen, ja, uit zijn Drieheilig
Geheim de inspiratieve liefde te zoeken voor ons werk" (De Hollandsche
Natie voor een Vlaamsche Spiegel)
Opmerkelijk is dat deze naar het Verleden gekeerde oudere, in de poezie
meer en meer een volgeling werd van jonge extremisten als Paul van
Ostayen, Mies Moens en Marnix Gijsen. Het sonnet, als een kunstmatigen
vorm, verwerpt hij. Hij verfoeit de oude metrische vormen, de jambe en
trochee, en beschouwt rijm en melodie als bijzaken. Tegenover de liefelijkheid van de melodie, „een muzikale zeepbel", stelt hij den klank, den toon
van het echte gevoel, als het ware de uitwendige hoorbaarheid van het zielsrythme, die hij bewondert in moderne Fransche expressionisten en Ostayen
c.s. Voor Gezelle heeft hij dan ook maar een matige waardeering en hij vindt
het ouderwetsch „diens wiegelende allitteraties, zijn zangerig taalparticularisme, zijn frisch rijm en zijn oude versvoeten als „essentieele" bestanddeelen van zijn poezie te beschouwen, waar ze slechts bij-elementen zijn"
(t. a. p. blz. 54). „In de vertaling — de krachtproef op de dichterlijke som —
is Gezelle niet bij machte zijn reputatie te handhaven". En dan haalt hij, in
tegenstelling met Gezelle's werk, een modern Fransch gedichtje aan, dat bij
vertaling nagenoeg niets verliest :
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„Ik ben gegaan naar Barbizon
en ik heb herlezen de reizen van Kapitein Cook
ik heb mij uitgestrekt op het elastisch mos
ik heb gedichten geschreven die hingen aan de takken
de kleine spoorweg deed me denken aan de transcanadien
en deze avond glimlachte ik omdat ik bier ben."
En hij vervolgt : „Dit is allernaaktste, scherp-gekraste poezie, ontdaan van
alle taal- en vormdraperieen die de waarde van een vers slechts artificieel
kunnen opsmukken. In de vertaling is het levend rythme niet verloren gegaan omdat er in het oorspronkelijke nergens last was van zoogenaamde
„woordkunst" en oude versvoeterij. Zullen de Hollandsche kritici hun
literair snobisme over Gezelle nu eens willen herzien?" Deze kunsttheorie
heeft Van den Oever o. a. toegepast in zijn verzenbundels Het open Luik,
De Heilige Berg en Pavijoen (1927), (vroeger schreef hij andere verzen!),
waarin hij zijn godsdienstige stemmingen en impressies van het leven uitdrukt op die eigenaardige, soms wel suggestieve manier, die we kennen uit
het werk van de modernen : meestal rijmlooze regels van verschillende
lengte, een vreemd beeld bier en daar, wat eigennamen en uitheemsche
woorden (Poolsch, Indisch, Engelsch).
In deze „naakte", „naleve", proza-achtige verzen zit het gewilde, het opzettelijk-nieuwe, dat we bij modernisten overal bespeuren. Al de gezochte
beeldspraak van de eerste expressionisten vindt men bij hem a fortiori terug.
Maar daar tusschen wordt soms, op eens, zijn stem vast en ontstaat een
scherp, beheerscht beeld :
AQUARIUM
Soms staat langdurig
een emeralde visch
voor een aquariumruit:
hij kijkt vurig
naar mij uit.
Hij glijdt niet langs het helder glas:
zijn bone oogen
(onbewegelijk geheim)
o, ze hebben mij heftig bewogen.
Zoo staart de vreemde bekoring
mij reeds de gansche dag aan.
Uit die wreede oogen,
mijn God,
kan ik niet vandaan.

Met God veroorlooft de dichter zich allerlei familiariteiten. Nu eens draait
Hij het levenskoordje voor den dansenden dither (Het Spel ; De Springkoord), dan weer houdt Hij den vuurhoepel gestrekt, waardoor hij „smart41
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voile clown", springen moet. — Een echt godsdienstig gevoel neemt hier de
zonderlingste vormen aan. Als hij het leven beschrijft : De vervallen Stoomboot,
De Emigrante, Abdallah (een Indier op een schip) enz., is het hem to doen
om de expressie van een ontroering door middel van de soberste vormen,
direkt aan het leven ontleend, b.v. Dinska Bronska :
Uit een oud dorp
Kameelbruin als de steppe —
uit Plocka
kwam Dinska Bronska.
Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
en heur haar vlas-geel;
ook waren haar oogen blauw
als fjord-water
Zij rook naar knoflook en spar,
zij droeg laarzen
en ging zeer zwaar en gauw.
In het „Hotel Lapland" zat zij
bij een tafel aan het straat-raam:
zij schreef 'n brief,
Een haarlok viel laag op haar roode kaak
en zij stak haar tong uit,
want ze schreef moeilijk die brief
en daaronder „Dinska Bronska", haar naam.
0 Dinska Bronska,
met je zeer dikke vingers:
je schrijft zoo moeilijk die brief.
Je oogen zoeken vliegen op het plafond.
„Moj Boze!"
Er zit 'n tranen-veeg,
o zoo verdrietig,
van je blauwe oogen naar je mond.
0, Dinska Bronska!
De poezie van na '80 kennend, begrijpen we dat verzen als Dinska Bronska
een protest beteekenen tegen veel zoogenaamd artistieke woordkunst van
de Nieuwe-Gids-epigonen. Als correctief tegen veel flauwe mooidoenerij
hebben ze hun beteekenis maar — is dit poezie? En vergeten we niet dat
hij zelf in vele verzen de precieuze woordkunst met voorliefde en goed
gevolg beoefend heeft, b.v. in Van stille dingen en in De Geuzenstad.
Het dichterlijk en prozaistisch werk van Van den Oever is vrij omvangrijk
en zeer verschillend van aard. Van het proza noemen we : Kempische Vertelsels (1905), drie sprookjes waaronder uitmunt „De Verdronkene Jonkvrouw", Oud-Antwerpsche Vertellingen (zonder jaartal); De Vlaamsche Beweging, politiek-historische schets met beschouwingen (1918), Het Inwendig leven
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van Paul (1923). „Aan wie mij vroeg om de stijl-reden van Het Inwendig /even
van Paul, antwoordde ik een reaktie tegen de woordendiarree der Hol-

landsche beroepsschrijvers, een uitspuwing van de krantpraatstijl, een verzet tegen de naturalistische en analytische frazeering en het verbalisme waarin de Nieuwe-Gids-beweging verloren liep. Weg met de... stijl van Herman
Robbers" 1). Zijn gedichten vinden we in : In Schemergloed der Morgenverte
(1901), Van Stifle Dingen (1904), De Geuzenstad (historische verbeeldingen
uit de 16de eeuw, 1911). Het drievuldig Beeld (1907), De zilveren Flambouw
(1918), Gockruchtige Maan-rimen (1911), Lof van Antwerpen (1912), Verzen
uit Oorlogstfrd (1914-1919), De betooverde Heide (1921), Het open Luik (1922),
Schaduw der Vleugelen (1923), De Heilige Berg (1925), Pavijoen (1927).
De laatste bundel, van 1927, is ingeleid door een warm, geestdriftig herdenkingswoord van Gerard Walschap. Het tijdschrift Vlaamsche Arbeid bezorgde na Van den Oever's dood een afzonderlijk Karel van den Oevernummer (December 1926), met bijdragen van talrijke vooraanstaande letterkundigen, o. a. Felix Timmerman. — Er bestaat nog een keur uit de verzen
van Karel van den Oever, uitgegeven te Averbode (1926) door De Pelgrim.
WILLEM ELSSCHOT, G.. 1882
Door twee boeken, Villa des Roses (1913) en Llmen (1924), heeft de
Antwerpenaar Alfons de Ridder (zich noemend Willem Elsschot) zich een
eigen plaats veroverd onder de beste prozaisten van Zuid-Nederland. Toen
Kloos over Villa des Roses een zeer prijzende kritiek schreef 2), waarbij hij
wees op den bizonderen stijl van dit boek, welke zich onderscheidt door een
levendige, snel voortgaande direktheid, maakte hij de juiste opmerking dat
het proza van Van Elsschot zoowat het midden houdt tusschen wezenlijke
letterkunde en gauw vergeten amusementslektuur. Het vertegenwoordigt
dus een aparte soort litteratuur waarvan we bier te lande niet zoo heel ruim
voorzien zijn, en in die soort is het iets meestetlijks, ook wegens zijn eigenaardigen humor en fijn psychologisch inzicht.
Villa des Roses is de beschrijving van menschen in een pension te Parijs.
Het boek heeft geen eigenlijke intrige en toch boeit het door de wijze waarop
de schrijver met enkele suggestieve trekken de karakters der verschillende
personen voor ons tot iets levends weet te maken. Kostelijk is het verhaal
van de sinaasappeldiefstal der schijnbaar-eerwaardige stokoude dame, Madame Gendron, die terwijl er op een huiselijk feestje getoast en geapplaudiseerd wordt, listig den eenen sinaasappel na den anderen van de fruitschaal
in haar handtaschje laat verdwijnen, meenend dat niemand iets gemerkt heeft
en daarna door den gastheer op een slimme en allerleukste manier ontmaskerd wordt.
1) De Hollandsche Natie voor een Vlaamsche Spiegel, blz. 61.
2)Letterk. Inzichten en Vergezichten V//(Nieuwere Lit. Gesch. XII) blz. 131 vlgg.
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Een even knap verteller toont Van Elsschot zich in zijn la,atste boek
LMmen. Het is het klein satyrisch epos van de humbug en de oplichterij ; het
ik-verhaal van een aan lager wal geraakt Flamingant, die door de omstandigheden het gewillig colporteerend werktuig wordt van een vernuftig bedrieger. Het doel van dezen is, geld te incasseeren door gebruik te maken van
de domme ijdelheid en concurrentiezucht van allerlei firma's, die voor goed
geld duizenden exemplaren koopen van afgedrukte studies uit een niet bestaand „Algemeen Wereldtijdschrift voor Financien, Handel, Nijverheid,
Kunsten en Wetenschappen, opgericht in 1864, Direkteur-generaal Ch. A
Bohrmann". In dienst van dezen opperst-brutalen zwendelaar moet de verteller, onder een aangenomen naam, de menschen bezoeken en hen lfr.men
om abonne te worden. Vandaar de titel. Het is geschreven met een opmerkelijke vlotheid en in een taal die slechts even haar Vlaamsche afkomst verraadt. Van het Vlaamsch-sentimenteele is hier geen spoor; de toon wisselt
tusschen het gemoedelijk-grappige en cynisch-gevoellooze, maar dit laatste
is niets dan schijn, want daaronder voelen we een wrangen humor. In 1921
verschenen van hem nog twee minder belangrijke dorpsnovellen: De Verlossing en Een Ontgoocheling.

FELIX TIMMERMANS,

G..

1886

Felix Timmermans, geboren te Lier, heeft plotseling grooten naam gemaakt mei het boek Pallieter, dat bij gedeelten in De Nieuwe Gids verschenen (1913—'14) en in 1916 als boek uitgegeven is. 't Bevat schoone
beschrijvingen van het wijde Kempische land. Pallieter, de uitbundige,
jubelende levensgenieter, is als het ware de heerlijke god Dionysos zelve,
overgebracht naar het Vlaamsche land, en het boek is een juichende dithyrambische hymne aan de levensvreugde, aan het blijde genot en aan de
eeuwig jonge schoonheid der vruchtbare Moeder Aarde. De jonge prozadichter heeft dit welige kunstwerk geschapen na genezen te zijn uit de stemming van sombere, zielszieke zwaarmoedigheid, waarin hij een pool verzonken is geweest. Die stemming is weerspiegeld in Schemeringen van den Dood,
een bundel lugubere verhalen, die aan Edgar Allan Poe doen denken, reeds
in 1909 geschreven zijn, doch eerst na Pallieter gepubliceerd. Nog voor Pallieter had hij reeds, samen met Frans Thiry de mystieke Beg#nhof-sproken uitgegeven. Ook schreef hij nog Het KindekenJezus in Vlaanderen, benevens het
dierdicht Boudewfr'n, met het motto : „'t Geen da' ge peist is 't nie"; het herinnert aan den Reinaert en bevat niet onduidelijke toespelingen op de verhouding van Flaminganten en Franskiljons. Van hetzelfde jaar als Boudegn
(1917) is De zeer schoone wren van Juffrouw Symforosa, BegOtjen, met rustigen, genoeglijke humor vertellend van de ontluikende liefde van een jong
begijntje voor een frisschen tuinman, die van haar gevoelens niets bemerkt
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en kloosterbroeder wordt. Door Rijn vredig geluk wordt haar teleurgestelde liefde gelouterd tot zuiver geestelijke blijdschap.
Latere werken zijn : het romantische Anna Marie, dat hij samen met Eduard Veterman onder den titel M/nheer Pirroen later voor het tooneel heeft
bewerkt; een tooneelwerkje in den geest van Het KindekenJezus in Vlaanderen
(het Nieuw-Testamentische gegeven overgebracht in den eigenaardigen
Vlaamschen sfeer) n.l. En waar de Ster bleef stille staan... ; De Pastoor uit
aen bloeyenden Wkngaerdt des Heeren (1923), De Vier Heemskinderen, naverteld (1922), Naar waar de appelsienen groeien (1926), Pieter Breughel, hoe ik
hem nit z'y'n werken heb geroken (1929), dat een zeer persoonlijken kijk geeft
op dezen Vlaamschen meester, De Hemelsche Salome, spel in zeven tafreelkens (1930); benevens nog eenige andere. Na Pallieter is Timmermans
hoe langer hoe meer, als trouw zoon van de Kerk, de woordvoerder geworden van de Katholieke wereldbeschouwing, to zeer zelfs, zooals blijkt
uit „de Pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt", waarvan de hoofdpersoon trouwens niet als realistisch-juist door Katholieke kunstenaars
wordt aanvaard.

VLAANDEREN NA DEN OORLOG
PAUL VAN OSTAYEN, 1895-1925
NTDEKKINGSREIZIGER van den bloede isVanOstayeninVlaanderen de modernist bij uitnemendheid geweest. Hij was daar onvoorwaardelijk de interessantste der jongeren. Het eerste werk van Van
Ostayen, Music-Hall (1916) en het Sietjaal (1918), vertoont in den versvorm,
maar ook in de humanitaristische mentaliteit de sporen van den invloed van
het Duitsche expressionisme. Nijhoff vond er ook iets in terug van Jules
Romain's unanimisme. Van 1921 is zijn Bezette Stad, zijn latere verzen verschenen verspreid in de tijdschriften en werden pas na zijn dood met ander
werk in den bundel Gedichten bijeengebracht. In deze latere verzen wordt
voor hem het dichten meer en meer eenmuzikaal, rhythmischtaalexperiment.
Hij zocht, met evenveel taai geduld als springlevende fantasie naar een
maximum van expressiviteit enkel door de herhaling en varieering van
enkele woorden, die niet in de eerste plaats door hun zin noch door het
zinsverband maar door hun schikking en daardoor teweeggebrachte onderlinge klank-speling suggestief werken. Dat het vers daarbij leegliep van zijn
geestelijken inhoud, kan men een nadeel achten, maar Van Ostayen heeft
niettemin bewezen, dat in poezie nu eenmaal alles mogelijk is, als de dichter
maar meesterlijk genoeg toovenaar is met de taal. Van Ostayen is veel nagevolgd en zijn epigonen zijn daarmee op doodloopend spoor geraakt, maar
bij zelf slaagde erin dat zinledige muzikale gedicht zoo suggestief en meesterlijk to schrijven, dat het langs den ongeestelijken weg van louter klanken opnieuw met den geest in verJpinding geraakt en onomschrijfbare maar
zeer wezenlijke en intensieve gevoelsreacties oproept. Sterk is dat het geval
in het prachtige Melopee, dat echter nog een vrij duidelijken inhoud heeft
buitendien, maar vooral niet minder in die wiegelende taaltango's en geestig
moduleerende klankfantasieen als het Alpenjagerslied, De Boerencharleston,
Marc groet 's morgens de dingen en 14ke armoede van de Trekharmonica.
RIJKE ARMOEDE VAN DE TREKHARMONICA
Rodica en Dodica waren aan elkaar gebonden
zo heeft de vroedvrouw ze gevonden
Rodica en Dodica
De ooievaar speelt trekharmonica
Op de trekharmonica
schilderde de schilder Rodica en Dodica
Rodica was net zoo groot als Dodica
op die trekharmonica
Op de trekharmonica
speelt het liedje van Rodica en Dodica
Dodica had een vrij er lief en Rodica had er geen
toch was Rodica net zoo groot as Dodica
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Met een lange ruk is het liedje uit op de. trekharmonica
van Rodica en Dodica
Dodica is dood en Rodica is rood
toch was Dodica net zoo groot as Rodica
De eenige logica van dit vers zijn zijn klankassociaties, maar des to wonderlijker is het, dat zijn bekoring niet alleen in die schommelende melodie
is gelegen, maar niet minder in zijn tegendraadsche antilogica en fantastisch
onredelijke consequenties. Zeer velen halen ook thans de schouders op over
zulk werk en het is mogelijk, dat er later niemand meer gevonden zal worden
die het waardeeren kan, maar dan nog zullen latere generaties zich moeten
afvragen, hoe deze wonderlijke verzen van Van Ostayen voor de dichters
van zijn generatie en andere tijdgenooten zulk een onloochenbare bekoring
konden hebben. Ook daarvan moet het geheim toch ergens schuilen in die
onontwarbare maar bekorende regels.
En indien men later twijfelen zou aan zijn talent, zijn er genoeg andere
verzen, zijn landschappen o. m., die zijn ongemeene oorspronkelijkheid
overtuigend bewijzen.
Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
van de blauwe velden langs de maan
's avonds hoort gij aan de verre steenwegen
paardehoeven
gij hoort plots het zijpelen
van avondlik water—
de paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun stalwaarts draven
Naast zijn poezie is er nog zijn verhalend proza, o. a. Het bordeel van Ika
Loch, en zijn critieken, na zijn dood in twee bundels uitgegeven, waarin hij

zijn inzichten en modernistische ontdekkingsreizen met hartstocht verdedigde.

RICHARD MINNE, G.. 1 8 91 . MAURICE ROELANTS, G.. 1895
De dichters van Het Fonteintje, een in 1921 opgericht, klein,spoedigdaarna
weer verdwenen tijdschriftje, waartoe behalve Roelants en Minne ook Reimond Herreman en Karel Leroux behoorden, waren geestdriftige bewonderaars van Karel van de Woestijne en volgden zijn voetsporen, met slechts
nu en dan een enkele escapade in de richting van het modernisme. In 1924
gaven zij onder den titel De Dichters van Het Fonteintje met hun vieren een
bloemlezing uit hun werk uit. De belangrijkste figuren van deze groep zijn
Roelants en Minne. Minne is het meest van hen dichter, een buitengewoon
origineel talent, wiens verzen warm en grillig zijn, vol onverwachte wen-
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dingen, paradoxaal, beurtelings vernuftig en verteederd, wemelend van
vondsten. Zijn werk is een prachtig, onberekenbaar wisselspel van losse
ironie en warme, haast tot schreiens toe geroerde levensliefde.
De wereld is een fluit met zooveel duizend monden.
En elkeen blaast zijn lied. En 't maakt een droef geluid
waarin ik nets van eigen klank heb weergevonden.
En gij ? Misschien hebt ge ook getikt aan meenge ruit
en werd ge als ik weer feestlij k wandelen gezonden!
Nochtans : Ik heb gedroomd, gehoopt; en ik droeg boete.
'k Zag de Alpen, Vlaanderen en Straatsburg aan den Rijn.
Ik heb bemind. Ik sloeg den trommel in veel stoeten.
Ik pluisde in boeken die vol oude wijsheid zijn.
Ik heb gezocht, als 't kan, met handen en met voeten.
En 't slot? Ik hield daaruit als onvervreemdbaar deel,
den troost van 't eigen lied, wanneer ik stil gezeten,
des avonds op den hoogen berm een wijsje speel,
net voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slechts voor 't heden.
Dat maakt me een blij den dag temeer. En dat is veel.

Men vindt zijn altijd verrassende, van vondsten mousseerende verzen
bijeen in den bundel In den Zoeten Inval (1926).
Roelants' kracht bleek later vooral in het proza te liggen. Zijn verzen
(Het Verzaken, 1930) waren aanvankelijk geheel uit de school van Van de
Woestijne. Van den lateren tijd echter dateeren een aantal verzen, waarin
hij zijn eigen stem heeft gevonden. Verzen van een zachtmoedigen eenvoud
en warme levensvreugde. De bewerking dezer motieven heft dan weleens
tezeer naar kleine huiselijkheid over, maar soms weet hij de warm vertrouwelijke sfeer van eigen huis onverkleind op te roepen. Zijn poezie beweegt
zich dan in den gedachtenkring van „Sluit kalm den zondvloed uit uw
veilige arke" en „Uw huis ligt als een eiland in den nacht", dan is zij van
een zuivere kalmte en schoonheid.
Aan uwen boezem einden alle tochten,
mijn vrouw, die mij met God en mensch verbindt.
Altijd ontboeid en nimmer vrijgevochten,
troost zich mijn ziel aan u en aan ons kind.
Met U en bruinen herfst in dezen huize,
de appels geblonken op de schouw, in rij,
wachtende boeken, vuur en vlammend suizen,
is 't hart, hoe droef ook, toch onzegbaar blij.

Als prozaist verwierf Roelants aanstonds naam met den roman Komen en
Gaan (1927). In een evenwichtig proza verhaalt hij den omgang, de wederzijdsche uitwisseling van innerlijk leven tusschen enkele menschen en hij
heeft weinig gebeurtenissen noodig om langzaam en zeker tot het wezen
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zijner personen en hun verhoudingen door te dringen. Zwakker dan Komen
en Gaan is de novelle (korte roman heet dat tegenwoordig) De Jazzspeler
(1928), waarin een in eer en deugd getrouwd burger zijn lastige, jeugdig
erotische neigingen met jazzmuziek probeert te verdrifren. Nieuwe romans
van Roelants zijn aangekondigd; zijn werk, dat in een helder proza uiting
geeft aan een levensliefde die zoekend tracht naar evenwichtig geluk, behoort tot het weinige waardevolle verhalende .proza, dat de laatste jaren
hebben gebracht.
MARNIX GIJSEN, G.. 1899
Reeds in het oudste werk van dezen onder schuilnaam schrijvenden dichter (J. A. Goris), De Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi, een lang, onbeholpen maar hoog jubelend gedicht in den ongebreidelden versvorm der
Duitsche expressionisten, werd men zijn zeer bijzonder talent gewaar. Daarna volgde in 1925.de bundel Het Huis, waarin ook De Litanie werd herdrukt.
De afdeelingen Kronfrk maar vooral Het Huis zelf bevatten verzen, die tot
het beste behooren, waarmee onze litteratuur na 1900 werd verrijkt. Gijsen
is met deze verzen de schepper geworden van een genre, dat hij meesterlijk
heeft verwezenlijkt, en dat onvermijdelijk sindsdien veel goedkoope navolging heeft gevonden. Kronik noemt hij een der afdeelingen van zijn
bundel en die naam typeert den acrd van zijn verzen kronieken zijn het
van menschelijk leven, samengetrokken in een van leven en eeuwigheid geladen moment. Anecdoten, nuchtere verslagen van toevallige en schijnbaar
weinig beteekenende voorvallen, maar zoo van het essentieele van een menschenleven of van de verhouding van twee menschen doortrokken en doorlicht, dat hun leven zich erin tot op den bodem opent. De anecdoten dezer
toevallige menschen worden parabelen der menschheid. Hun gestalte groeit
over hen heen als ontzaglijke vergroote schaduwen tegen een muur, andere
menschen uit een eeuwenoud verleden gaat men in die schaduwgestalten
geheimzinnig herkennen, de man in de bankkluis wordt een Pharao voor de
pyramide.
MET MIJN ERFOOM IN DE BANKKLUIS
Hij is mijn erfoom. Hij is al oud.
Hij is wel goed, maar zijn wooed slaat koud
als wrokkig spijt, als koelen haat.
Wij gingen samen naar de bank.
De stemmen der trams waren lief gezang
voor mij,
want ik was verliefd en blij
als een jong vrouwtje in een heel nieuw huffs.
De lichten schrilden fel in de kluis.
Met metalen geruisch
week open de wand.
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Zijn magere hand
gaf me de waarden. — Ik telde ze na.
Hij zei dan romantisch: „Ik sterf weldra..."
Hij knipte coupons. Ik schikte ze dan.
Er was een Teed, dat ik niet zeggen kan.
Er hingen gedachten als vlaggen in regen.
Hij hoestte en liet me juweelen wegen.
Hij zei me legaten. Ik zag zijn haar.
Het was zoo grijs en zoo moe voorwaar!
Hij toonde me diep in gedachten zijn testament.
Zijn hand had de vale kleur van cement.
Hij was de Pharao, die zijn graf bezocht,
voor dat de pyramide, afgewrocht,
sneed haar hoek in den horizont.
Hij sprak geen woord. Zijn zure mond
was recht en toe.
Hij zette moe
Zijn voet op d'ijzeren treden als een zware spa.
Ik ging hem schier weenende achterna.
In tal van zijn verzen trillen liefde en de pijn om den afstand, die er tegelijk
is, tusschen verwanten. De stem van Gijsen is bijna dof, eentonig, een droog,
nuchter opnoemen, maar in die droge klank is een onnavolgbare trilling,
die het geheim is van zijn poezie. Soms noemt hij enkel een naam, een jaartal
(Rilke deed dat ook reeds) maar het is wonderlijk hoe die zich met werelden
vullen.
Jacquemijne Bolats werd to Leuven begraven,
in 1520,
naast haar man en haar kind.
Ze had bei met dezelfde liefde bemind,
al haar dagen.
In het verband van het gedicht vullen zich naam en getal met visioenen
van menschenleven en verleden.
Over mijn hoofd was haar hoofd gebogen
en haar stem in mijn haar
als een bevend vuur...
In enkele regels trilt alles wat er tusschen menschen zwijgend bestaan kan
Het vrije vers is bij Marnix Gijsen van een innerlijke strakheid, die het
geslotener en gespannener doet zijn dan dikwijls de formeele strakheid van
sonnetten is. Het Huis is een hoogtepunt der Vlaamsche lyriek. Naar het
schijnt heeft de dichter zich in dezen bundel volledig uitgesproken. Nadien
volgde geen poezie meer, wel in proza de indrukken van zijn reizen naar
Amerika en Griekenland : Ontdek Amerika, en Odysseus achterna.

INLICHTINGEN VOOR VERDERE STUDIE
IE van de Nederlandsche letterkunde een diepere studie wenschtte
maker of van een of andere persoon of periode weer verlangt te
W weten clan ors boek geven kan, verwijzen we naar de groote werken van Kalif: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (7 dln), en Te
Winkel: De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde (4 dln).
De nieuwste tijd words door Kalif niet en door Te Winkel met vooroordeel
besproken.
Ten slotte Dr. J. Prinsen J. Lzn. : Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
In deze werken vindt men de studiebronnen, waarvan wij enkele zullen
vermelden. Men neme in aanmerking dat deze lijst niet volledig is.
DE MIDDELEEUWEN
Een mooi boekje, dat van de Middeleeuwsche Maatschappij een goed
beeld geeft, is De Middeleeuwen van H. Brugmans (Ned. Bibl.); over het
erode deter periode handelt het belangwekkende boek van J. Huizinga :
Het Herfsttij der Middeleeuwen.
RIDDERROMANTIEK. Voor de kennis van de Ridderromantiek is
het nuttig, te bestudeeren: J. te Winkel: Het Kasteel in de dertiende eeuw,
geschetst volgens de gedichten van lien tijd en De bewoners van een kasteel
in de dertiende eeuw. Uitstekend is de studie van den Kopenhaagschen
hoogleeraar Vedel: Die Ritterromantik (in de serie Aus Natur and Geisterwelt) en Mittelalterliche Kulturideale.
Een nieuwe verklaring van het ontstaan der Ridderromans gaf Bedier :
Les Legendes epiques. Recherches sur la formation des chansons de geste.
Deze dichterlijke filoloog gaf ook een mooie reconstructie van den Britschen roman van Tristan en Isolde, in het Nederlandsch vertaald door
Marie Loke. Voor de Graallegende leze men Wechssler : Die Sage vom Graf;
W. Hertz : Parzival; G. Busker Huet: De Graalsage bij Chretien de Troyes.
REINAERT. Een degelijke inleiding op den Reinaert gaf Buitenrust
Hettema in de Zwolsche Herdrukken. Het voornaamste werk over dit onderwerp is Muller, Van den vos Reinaerde.
MAERLANT kan men nog steeds het best leeren kennen uit J. te Winkel's
proefschrift : Maerlant's werken beschouwd als Spiegel van de dertiende
eeuw. Verder noemen wij : J. Koopmans, Maerlantstudien (Taal en letterer
VII, VIII, IX).
MARIA-LEGENDEN enz. Hiervoor raadplege men De Vooys : Middelnederlandsche legenden en exempelen.
RUUSBROEC, THOMAS A KEMPIS, BRUGMAN EN ANDERE
MYSTIEKEN zijn behandeld resp. door Van Otterloo, Acquoy en Moll.
Over Hadewych schreven o.a. : Johanna Suellen, J. Vercoullie en pater van
Mierlo. Over Ruusbroec tie o.a. C. G. N. de Vooys : Twee Christen-
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demokraten uit de XIVde eeuw. (Twintigste Eeuw IX en Verzamelde letterkundige studien.)
De Hollaiidia-drukkerij gaf ook een heel goede en goedkoope serie:
Groote Mystieken door Dr. Aalders.
TOONEEL EN REDERIJKERS. Hierover leze men:
J. A. Worp, Geschiedenis van het drama; H. E. Moltzer, Geschiedenis
van het wereldlijk tooneel in Nederl. gedurende de Middeleeuwen; J. H.
Gallee, Bijdrage tot de Gesch. der dramatische vertooningen in Nederl.
ged. de Middeleeuwen. Verder : H. J. E. Endepols, Het decoratief en de
opvoering van het Middelnederl. drama, en E. J. Haslinghuis, De duivel in
het drama der middeleeuwen ; Schotel : Gesch. der Rederij kers in Nederland.
In een Gids-artikel Rederijkers eerherstel (Gids, 1910, I) heeft J. A. N.
Knuttel het to ongunstige oordeel willen corrigeeren.
HET LIED vond zijn beschrijvers in Kalff en Knuttel. Van den eerste is
Het lied in de Middeleeuwen, van den tweede Het geestelijk lied in de
Nederlanden voor de Kerkhervorming.
RENAISSANCE EN HERVORMING
Een beroemd werk is : Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien.
Een mooie en populaire karakteristiek van de Renaissance geeft Walter
Pater's The Renaissance (Duitsche uitgave : Die Renaissance in : Studien
in Kunst und Poesie, 3e Aufl. Jena 1910). Zeer lezenswaard is ook Soderhjelm : De Italiaansche Renaissance (Utr. 1909). Grootere studieboeken
zijn Georg Voigt : Die Wiederbelebung des Klassischen Altertums en L.
Geiger : Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Interessant zijn Heinrich Heine's beschouwingen over Gothiek, Renaissance en
Humanisme in : Deutschland, zur Geschichte der Religion und Philosophie
en in : Die GOtter im Exil. Voor Erasmus en andere humanisten leze men
Busken Huet's Land van Rembrandt, en J. Huizinga, Erasmus (2de druk,
1925).
Het karakter van de Renaissance in ons land gedurende den eersten tijd
van haar ontwikkeling is goed verklaard door R. Jacobsen : Carel van Mander ;
Prinsen : Jan van Hout; August Vermeylen : Jan van der Noot ; verder door
Kalif: Gesch. der Nederl. letterk. in de 16de eeuw. Zie verder : J. Huizinga,
Renaissance-studien (Gids, Oct. en Nov. 1920).
MARNIX. Men leze Tjalma's biografie, terwijl aan belangstellenden in
zijn Biencorf wordt aanbevolen het proefschrift van Goossens, Franciscus
Sonnius in de pamfletten.
COORNHERT en zijn Wellevenskunst zijn goed behandeld door J. ten
Brink en door F. D. J. Moorrees, die een Levens- en Karakterschets van
dezen Stolcijnschen Christen schreef: Coornhert, de Libertijn, 1887.
Met de leer van de Stolcijnen en Epicuristen, welke op de denkwijze
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van de 17de-eeuwers grooten invloed hebben gehad, kan men gemakkelijk
kennis maken door de handige boekjes van J. H. Leopold: Stoische Wijsheid en Uit den tuin van Epicurus.
ZEVENTIENDE EEUW
JACOB CATS heeft zijn levensgeschiedenis zelf verhaald in zijn Tweeen-tachtig-jarig Leven. Een beknopte studie over hem vindt men in : G.
Kalif, Studien over Nederlandsche dichters der 17de eeuw, waarin behalve
Cats ook Vondel, Huygens, Hooft en Camphuysen behandeld worden.
Interessant is A. Kuyper, Het Calvinisme en de Kunst. Een uitgebreid
werk gaf de Vlaming G. De Ridder : Un poete neerlandais, Cats, sa vie et
ses oeuvres.
HUYGENS. Een beknopte studie over hem vindt men in: G. Kalif,
Studien over Nederlandsche dichters der 17de eeuw.
BREDERO. Een warm en aanschouwelijk geschreven levensbeeld gaf
Herman Poort : Gerbrand Adr. Bredero. Belangrijk is de studie van Schepers : Bredero's Liefde voor Margriete, de grote stuwkracht van zijn kunst
(N. Gids, 1913, I). Vroeger heeft J. ten Brink verdienstelijk over hem geschreven, nl. een novelle : De Bredero's en een studie : Gerbrand Adriaensz.
Bredero (188$).
STARTER. Ook over hem schreef Ten Brink een novelle : Jan Starter en
zijn wijf. Verder noemen wij : M. M. Kleerkooper, Starter's laatste levensjaren (Taal en letteren XIII).
P. CZ. HOOFT. Over Hooft raadplege men G. Brandt, Leven van Hooft
(niet zoo goed als diens Leven van Vondel), maar vooral leze men zijn
Brieven (een bloemlezing hiervan verscheen in het Pantheon). Wie kennis
heeft genomen van Hooft's werken, bestudeere Koopmans : Hooft als Allegorist (Letterk. Studien I) ; Dr. J. C. de Haan, Studien over de Romeinsche
elementen in Hooft's niet dramatische poezie (1923) ; Dr. Breen, Hooft als
schrijver der Nederlandsche Historian (1892); Dr. K. H. de Raaf, Over P.
C. Hooft (N. Gids, April, Mei 1923).
JOOST VAN DEN VONDEL. De literatuur over Vondel is heel uitgebreid. De bekende bibliografie van Unger behoeft een nauwkeurige aanvulling. De oudste levensbeschrijving is nog steeds van groote beteekenis,
omdat zij den grondslag vormt van volgende studies. Men kan dus beginnen met Brandt : Leven van Vondel (bewerkt door J. Hoeksma, Nederl.
Klassieken, 1905). Een uitgebreide Duitsche biografie is die van den Jezuiet
Baumgartner (1882). Ook Kalif, Barnouw en Leendertz Jr. beschreven
Vondels leven, de laatste uitvoerig. Alberdingk Thijm, Portretten en Brom,
Vondels Bekering getuigen van warme liefde en vereering voor den mensch
Vondel. Het laatste moet echter wel met de noodige kritiek gelezen worden.
Den treurspeldichter Vondel leerde ons Te Winkel kennen door zijn
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Vondel als Treurspeldichter in : Bladzijden uit de Gesch. der Ned. Lett.
Differee behandelde Vondels eerste levensperiode in zijn boek : Vondels
Leven en Kunstontwikkeling.
Bij de Wereldbibliotheek verschijnt een Volledige en geillustreerde tekstuitgave van de werken van Joost van den Vondel, in 10 deelen, met levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting van Dr. J. F. M. Sterk.
Deze standaarduitgave is voor Vondel-studie onmisbaar. Verder noemen
wij nog van Dr. Sterck : Hoofdstukken over Vondel en zijn kring, 1923,
Het leven van Joost van den Vondel, 1926, en Rondom Vondel, 1927; Dr.
C. C. van de Graft, Verzen van Vondel, bloemlezing van onzen tijd, 1929.
Over de hekeldichten schreef Dr. G. Penon : Historische en bibliografische
beschouwing van Vondel's hekeldichten, 1873.
CAMPHUYSEN. Zijn leven en werken zijn behandeld in het proefschrift
van Rademaker.
REVIUS is beschreven door Dr. W. A. P. Smit: De dichter Revius, 1928.
HEIMAN DULLAERT is beschreven door Dr. Wille.
JEREMIAS DE DECKER. Een uiteenzetting van zijn beteekenis als
dichter geeft het artikel van K. H. de Raaf in De Nieuwe Gids, Jan. 1912.
JAN LUYKEN. De kenner van Luyken is Hylkema. Hij schreef over
Luyken een uitstekend artikel: De Nieuwlichter Jan Luyken, in De Gids,
October 1904. Ook gaf hij Luykens Stichtelijke Verzen uit met een Inleiding. Voorts schreef over hem Van der Valk : Jan Luyken, een mystiek
Christen, Ons Tijdschrift, 1908; J. P. van Melle : De „oude" Jan Luyken,
1912.
Het PROZA van de 17de eeuw is besproken door J. ten Brink : De
romans in proza. J. A. N. Knuttel gaf een bloemlezing Proza uit de 17e
eeuw met Inleiding.
ACHTTIENDE EEUW
Den geest der 18de eeuw leert men goed kennen uit Van Lennep's Ferdinand Huyck. Kloos heeft het goede der 18de-eeuwsche dichters naar voren
gebracht in Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid.
PIETER LANGENDIJK. Langendijk is goed behandeld door C. P. Ch.
Meijer : Pieter Langendijk, 1891.
JUSTUS VAN EFFEN. Hem en zijn tijd leert men het best kennen uit
Hartog : De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800.
POOT. Poot en zijn De maan bij Endymion komen mooi uit in Potgieter's novelle, De Foliobijbel. Busken Huet schreef over hem een interessante studie (Lit. Fant. en Krit. I).
De VAN HAREN'S. Over hen schreef Busken Huet (Lit. Fant. VI) en
Koopmans in De Beweging (Aug.—Sept. 1907). De laatste behandelt hen
als vertegenwoordigers der „Verlichting".
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WOLFF EN DEKEN. Het best leert men haar kennen uit de onderhoudend geschreven Brieven, uitgegeven door Dyserinck. Een belangrijke
studie is die van Busken Huet in Lit. Fant. XIX, welke vroeger deel uitmaakte van zijn boek Oude Romans. Verder noemen wij nog het proefschrift van Mej. H. C. M. Ghijsen, Bete Wolff in verband met het geestelijk
leven van haar tijd, 1919, en J. A. Naber, Wolff—Bekker en Agatha
Deken, 1912.
VAN ALPHEN. Over Van Alphen handelt het degelijke proefschrift van
Mej. A. de Koe : Van Alphen's literair-aesthetische theorieen, 1910.
FEITH. Zijn beteekenis is het best in het licht gesteld door H. G. ten
Bruggencate (proefschrift).
BELLAMY. Busken Huet, Litt. Fant. VI en XXIV. Mej. A. Nijland
schreef over hem een standaardwerk.
DE ROMANTIEK. Een beschouwing over dit cultuurverschijnsel gaf
Prinsen in zijn : Multatuli en de Romantiek. Vgl. verder zijn De oude en de
nieuwe historische romans in Nederland. Van de buitenlandsche werken
hierover noemen we Brandes, Haupt stromungen ; Pierre Lasserre, Le romantisme francais ; L. Maigron, Le roman historique a repoque romantique;
L. Maigron, Le romantisme et les moeurs, Heinrich Heine, Die romantische
Schule; Th. Gautier, Histoire du romantisme.
NEGENTIENDE EEUW
BILDERDIJK. Veel is over Bilderdijk geschreven door menschen van
allerlei richting. Belangrijk, maar minder critisch, daar haast blinde veneering bier tot schrijven noopte, is Da Costa's boek : De Mensch en de
Dichter Bilderdijk. Het beste en uitvoerigste werk over Bilderdijk is :
Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven en werken (1891).
Als voorlooper van Het Revell werd B. bezien door Pierson in Oudere
tijdgenooten. Bavinck beschreef hem als Denker en Dichter (1906). Geerten
Gossaert is een van de modernen, die hem als dichter huldigden (Ons Tijdschrift, Oct.—Nov. 1910). Kloos gaf een bloemlezing met Inleiding, August
Heyting een (aesthetische) studie : Willem Bilderdijk als dichter, 1931.
TOLLENS. Over hem leze men : Beets, Verscheidenheden I, en Busken
Huet, Litt. Fant. XIV.
VAN DER PALM. Beets, v. d. Palm's kleinzoon, schreef over hem de
biografie : Leven en karakter van J. H. van der Palm.
DA COSTA. Behalve het Levensbericht door H. J. Koenen in de Handelingen van de Maatschappij der Ned. Lett. bezitten we als bronnen voor de
kennis van Da Costa: Bijvanck, De jeugd van Isaac da Costa, en Pierson,
Oudere Tijdgenooten, waarin meteen het Revel geschilderd wordt. Interessant is ook het Dagboek van Willem de Clercq, door Pierson uitgegeven.
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STARING. Een aardig boek over dezen dichter gaf Opstelten : Staring,
Brieven. Verder kan nog genoemd worden : Jolmers, Staring als verhalend
dichter, 1919.
GEEL is uitstekend behandeld door Mej. Hamaker: Jacob Geel, naar zijn
brieven en geschriften geschetst (proefschrift).
J. VAN LENNEP. Zijn leven is beschreven door zijn kleinzoon M. F.
van Lennep : Het leven van Mr. Jacob van Lennep.
DROST. Over hem verscheen een degelijke studie van Mej. J. M. de
Waal : Aernout Drost, (proefschr. 1918) en een studie van Koopmans :
Aernout Drost (Beweging 1917).
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. Behalve Potgieter, Leven van R. C.
B. v. d. Brink, voortgezet door Fruin, staan ons ten dienste twee verzamelingen van brieven. De geleerde spreekt uit S. Muller, Briefwisseling van
Bakh. v. d. Brink; de mensch uit C. en M. Scharten-Antink, Julie Simon,
de levensroman van R. Bakhuizen v. d. Brink.
POTGIETER. Het aantrekkelijkst beknopte werk over Potgieter is Busken Huet, Persoonlijke Herinneringen. Een grondleggend werk schreef J.
H. Groenewegen, E. J. Potgieter, 1894. Een mooi boek is Albert Verwey,
Leven van Potgieter, maar de voorstelling door Verwey gegeven van Potgieter's jeugdliefde is onjuist, zooals door De Raaf werd aangetoond in De
N. Gids van 1910 : Uit Potgieter's jongelingsjaren. Het karakter van Potgieter's dichterschap is goed verklaard door Verwey in zijn feestrede :
Droom en Tucht (1908). Verder : De Vooys, Potgieter. en Busken Huet als
critici, en Potgieter en het liberalisme (Letterk. Studien, 1910).
BEETS. Over hem schreef Chantepie de la Saussaye een standaardwerk :
Nicolaas Beets, 2de druk 1906. Zeer uitvoerig, maar minder leesbaar is G.
van Rijn's biografie, 1911. Verder kunnen nog genoemd worden: Mr. H.
Th. 't Hooft, De student Beets, 1914, en Aanteekeningen uit het dagboek
van Nicolaas Beets, Onze Eeuw Dec. 1915.
KLIKSPAAN. Luyt behandelde hem in een proefschrift : Studentenschetsen.
BOSBOOM-TOUSSAINT. De biograaf van mevrouw Bosboom is Dyserinck : Mevrouw Bosboom-Toussaint, 1911. Hierin zijn onuitgegeven brieven verwerkt. Verder noemen wij : J. Prinsen, De liefde in de Leicestercyclus (Gids 1912) en de door J. Bosboom Nzn. in 1913 uitgegeven, aan
haar gerichte, Brieven van Potgieter.
ALBERDINGK THIJM. Van Deyssel (pseudoniem A. J.) gaf een buitengewoon gaaf kunstwerk in de biografie van zijn vader : J. A. Alberdingk
Thijm door A. J. Interessante gegevens gaf hij ook in zijn Gedenkschriften.
Een Bloemlezing uit Thijm's verhalend proza werd samengesteld en ingeleid
door Maria Viola.
DE GENESTET. Tiele heeft een levensschets doen voorafgaan aan De
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G.'s werken. Over zijn poezie schreef o.a. Busken Huet in Lit. Fant. III; bij
zijn dood : De Genestet's Uitvaart, in Lit. Fant. VII. Van H. L. Oort is de
studie P. A. de Genestet naar zijn verzen en brieven (Gids, April 1905).
SCHIMMEL. Een levensbeschrijving over hem verscheen in de serie
Mannen van Beteekenis van de hand van Herman Robbers.
BUSKEN HUET. Over zijn leven. schreef Quack: Persoonlijke Herinneringen (Gids, 1886) en Pierson in Jongere Tijdgenooten (Verspreide Geschr. 1 e reeks, I). Ook is er een biografie van Van Hamel in Mannen van
Beteekenis, 1887. De Vooys behandelde hem als criticus in Potgieter en
Busken Huet, zie Letterk. Studien; Kloos in Veertien jaar Lit. Gesch. I en
II; J. Saks in Busken Huet en Potgieter, 1927.
HAVERSCHMIDT. Dyserinck beschreef hem in 1908.
MULTATULI. Vosmaer schreef over hem : Een Zaaier. Hiertegenover
staat Van Vloten, Onkruid onder de tarwe. Een aardige beknopte beschrijving gaf Busken Huet, verlevendigd door dagboek-aanteekeningen uit
Dekkers eersten tijd, in Lit. Fant. XII, ook te vinden in Ten Brink's Geschiedenis der Noord-Nederl. Lett. III.
Swart Abrahamsz. beschouwde Multatuli uit medisch oogpunt in E.
Douwes Dekker, Eene Ziektegeschiedenis.
Karel Alb. Thijm (A. J.) schreef een boekje Multatuli.
Allerlei losse aanteekeningen en brieven gaven A. S. Kok en Petit in
Multatuliana.
Prinsen teekende hem als den vertegenwoordiger der Romantiek in zijn
mooie studie Multatuli en de Romantiek.
Allerlei levensbizonderheden gaf Meerkerk in E. Douwes Dekker.
Een nog jong standaardwerk over Multatuli is van De Gruyter : Het
Leven en de Werken van Eduard Douwes Dekker.
VOSMAER. Sachse gaf in Mannen van Beteekenis een beknopte levensbeschrijving. Pierson herdacht hem in zijn Verspreide Geschriften. Men leze
verder Kloos : Veertien j. Lit. Gesch. II. Het boek van Dr. J. P. Boyens,
Mr. Carel Vosmaer, 1931, is door het katholieke standpunt van den schrijver niet vrij van partijdigheid.
PIERSON. Naber schreef over hem een boekje : Allard Pierson herdacht
(1897). De Vooys in zijn Letterk. Studien behandelde Pierson's Verspreide
Geschriften. Een goede monografie verscheen in Mannen van Beteekenis
1898, van Van der Wijck (ook in den bundel Gestalten en Gedachten).
DE NIEUWE TI JD
JACQUES PERK. Ter verklaring van de Mathilde schreef Kloos een
Inleiding voor zijn uitgaaf; ook te vinden in Veertien jaar Lit. Gesch. I.
Aleida Nijland schreef een studie Jacques Perk, 1906 over de „Platonische
gedachte" van de Mathilde. Dr. Schepers schreef over Perk in Taal en
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Letteren 1909 : Jets over Jacques Perk en de grotsonnetten ; Dr. Aegidius
Timmerman: De heer Greebe en zijn boekske, (N. Gids, Juli, Aug. 1915).
Verder zij nog vermeld Schepers, De vriendschap van Jacques Perk voor
Willem Kloos en de wijziging van de Mathilde-cyclus (N. Gids 1916).
Den jongen Perk als mensch en hoe zich in hem de dichter van de Mathilde ontwikkelt beschreef zijn jeugdvriend Ch. van Deventer in zijn studie :
Uit het leven van Jacques Perk (Gids, Aug. en Sept. •916).
DE NIEUWE-GIDS BEWEGING
Men leers die kennen 1.. uit Kloos' Veertien Jaar Lit. Gesch. I en II ; 2°. uit
de Verzamelde Opstellen van Van Deyssel, dl. I, II en III; 3°. uit den eersten
bundel Studies van Van Eeden, met de mooie beschouwing van Gorter's
verzen. Een beknopt, samenhangend overzicht gaf V erw ey in zijn Inleiding
tot de Nieuwe Nederl. Dichtkunst. Veel gegevens bieden ook de verzameling
interviews van d'Oliveira : De mannen van '80 aan het woord en Frans Coenen, Studien van de tachtiger Beweging, 1920. Zeer inlichtend is Dr. Donkersloot, De episode van de vernieuwing onzer poezie, 1930. P. N. van Eyck
overziet de beweging in een reeks artikelen in het tijdschrift Leiding, 1930.
VAN EEDEN. De Kleine Johannes' van Van Eeden werd toegelicht
door Jan Ligthart in Letterkundige Studien I; Is. van Dijk beproefde een
verklaring van Johannes Viator in : Gezamenlijke Geschriften, III. VoorVan
Eeden's ontwikkeling leze men Fragmenten eener briefwisseling uit de
jaren 1883-1899 (1907) ; met de noodige kritiek Dr. G. Kalff Jr., Frederik
van Eeden, psychologie van den Tachtiger ; verder L. J. M. Feber, Frederik
van Eeden's ontwikkelingsgang, 1922. In het tijdschrift Opgang verschijnt
Van Eden's dagboek.
VERWEY. Over hem schreef in 1908 Maurits Uyldert een studie.
GORTER. R. A. Hugenholtz heeft over Mei een monografie geschreven. Over Pan schreef Dr. W. van Ravesteijn : Herman Gorter, de
dichter van Pan, 1928.
VAN DEYSSEL. Over hem schreef J. M. Acket een studie. Zeer goed
is ook P. H. Ritter's karakterschets in Mannen en Vrouwen van Beteekenis
(1912). Een groot bewonderaar van Van Deyssel toonde zich Just Havelaar
in een Gids-artikel (1912). Zie verder ook: Is. Querido, Lodewijk van.
Deyssel (De Ploeg, III) ; Frans Erens, Van Deyssel (in Litteraire wandelingen).
COUPERUS. Over zijn eerste werken schreef Van Deyssel in de Verzam.
Opstellen I en II. Frans Coenen behandelde hem in De Ploeg ( Juli 1913).
JACOBUS VAN LOOY. M. J. Brusse, Jacobus van Looy over zijn werk,
1930.
HENRIETTE ROLAND HOLST. Bernard Verhoeven : De zielegang
van Henriette Roland Holst, 1925.
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S. A. Baelde, inleiding bij Keur uit de gedichten van Henriette Roland
Hoist.
OVER DE TACHTIGERS en het op hen volgend geslacht van schrijvers
kan men overigens veel wetenswaardigs vinden in de verschillende bundels
Kritieken. We noemen Kloos : Veertien jaar lit. Gesch. en de vervolgen
daarvan : Nieuwe Literatuurgeschiedenis en Inzichten en Vergezichten;
Verwey, Proza (10 deelen).
Scharten : Krachten der Toekomst ; De Roeping der Kunst en Kroniek
der Nederl. Letteren.
M. H. van Campen : Over Literatuur (2 din. ; het eerste in de Ned. bibl.).
Querido : Letterkundig Leven (I en II) en Van Verleden en Heden.
Waardeerbare inlichtingen geeft ook d'Oliveira in De Jongere Generatie
Uitstekende soms eenzijdige essays o.a. over onze moderne auteurs schreef
ook Dirk Coster in de Gids, later in De Stem en gebundeld in Verzameld
Proza. P. N. van Eyck schrijft in het tijdschrift Leiding, 1931, een reeks
studien : Een halve eeuw Noord-Nederlandsche poezie.
HET TOONEEL. Zie hiervoor o. a. Rossing, Het Tooneel (Een Halve
Eeuw, II), Frans Mijnssen in De Nieuwe Gids (van 1914, 15 enz.) en Top
Naeff, Dramatische Studies.
DE VOORNAAMSTE TIJDSCHRIFTEN
De voornaamste tijdschriften, waarin een groot deel van onze letterkunde
tot het publiek wordt gebracht alvorens in boekvorm te verschijnen, en een
geregelde kritiek, verklarend en schiftend, werkzaam is, zijn:
De Gids, De Nieuwe Gids, Groot Nederland, Leiding, De Vrije Bladen,
De Stem, Opwaartsche wegen (orgaan van het Verbond van Christelijkletterkundige kringen in Nederland), De Gemeenschap. Verder noemen
wij Het Critisch Bulletin, dat als bijvoegsel van de Stem verschijnt en alleen
op het gebied van de critiek werkzaam is. Het Weekblad de (groene) Am.sterdammer geeft ook lezenswaardige critieken. Onze Eeuw, de beide Katholieke tijdschriften Van onzen Tijd en De Beyaard, De Beweging van
Verwey en het Calvinistische Ons Tijdschrift hebben resp. in 1924, 1920,
1925, 1919 en 1914 opgehouden te bestaan. Ook de voornaamste dagbladen geven tegenwoordig dikwijls belangwekkende kritieken.
VLAAMSCHE LETTEREN
De Vlaamsche beweging en de Geschiedenis der Vlaamsche Letteren kan
men leeren kennen uit : Th. Coopman en L. Scharpe, Geschiedenis der
Vlaamsche letterkunde van 1830 tot heden (Antw. 1899) en uit : De Nederlandsche letterkunde in Belgie sedert 1830 (Brussel 1904). Voor de laatste
periode van de Vlaamsche beweging zijn van belang : August Vermeylen,
Verzamelde opstellen (Bussum 1904—'05), en La poesie flamande de 1880
Stroomingen en Gestalten 42
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a 1910 (Zuid en Noord, 3e jaargang). Aan te bevelen is verder Karel van de
Woestijne, Kunst en Geest in Vlaanderen. Over vooraanstaande Vlamingen.
schreef Hugo Verriest in : Twintig Vlaamsche koppen. Zie ook : d'Oliveira,
De Jongere Generatie.
HENDRIK CONSCIENCE. Een onderhoudend boek over hem schreef
Pol de Mont. In de Wereld-Bibliotheek verscheen een studie over Conscience van De Bock.
GUIDO GEZELLE. Voor een eerste orientatie is geschikt de groot
bloemlezing van Dr. Aleida Nijland : Guido Gezelle, Gedichten. Over hem
schreven : Hugo Verriest in Twintig Nederlandsche Koppen II, verder in
Werk ; Van Herwerden, Guido Gezelle, 1903 ; Caesar Gezelle, Guido
Gezelle, 1918; Bernard Verhoeven, Guido Gezelle, vader van het nieuwe
Vlaanderen. Het volledigste werk over Gezelle is van Alois Walgrave, Het
leven van Guido Gezelle, 1923.
ALBRECHT RODENBACH kan men leeren kennen uit Verriest's
Werk en Twintig Vlaamsche koppen; over hem schreef ook F. Rodenbach:
Albert Rodenbach en de Blauwvoeterij. Verder een opstel in de N. Gids
1909 van A. de Ridder, die ook over Conscience schreef (Gulden Winckel
1912). Zie verder Vermeylen, Verzamelde opstellen en Em. de Bom's Inleiding voor de uitgave van De la Montagne's Gedichten. Over Gudrun
schreef L. van Puyvelde : Rodenbach's Gudrun.
CYRIEL BUYSSE. Zie : Victor de Meyere, Un romancier flamand, en
H. van Puymbrouck, Cyriel Buysse en zijn land (Antw. 1911).
STUN STREUVELS. Men leze zijn Autobiografie (Tijdspiegel 1911)
en Stille Avonden. Verder A. de Ridder : Stijn Streuvels, zijn leven en zijn
werken (Amst. 1908).
AUGUST VERMEYLEN. Verwey schreef over hem in De Beweging
(1906 en 1909). Zie ook : d'Oliveira's „De mannen van '80 aan het woord".
KAREL VAN DE WOESTI JNE. Zie over hem o.a. Verwey's opstellen
in De Beweging 1906, 1910, 1913 (ook in Proza).
HERMAN TEIRLINCK. Herman Robbers schreef over hem : „Herman
Teirlinck" (in De Boekzaal 4e jrg. 1910).
FELIX TIMMERMANS. Over hem schreef Th. Rutten een geillustreerd
Leuvensch proefschrift : Felix Timmermans, 1928.
Voor de jongste Vlaamsche literatuur vindt men een gids in Paul Kenis,
De Vlaamsche letterkunde na „Van Nu en Straks", 1930.
Van de voornaamste Vlaamsche tijdschriften noemen wij : De Vlaamsche
Gids ; Dietsche Warande en Belfort.
REPERTORIUM VOOR NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. We maken melding van deze nieuwe belangrijke uitgaaf
(Wolters), waarin alles wat, in periodieken, over literatuur verschijnt, te
beginnen met 1931, wordt opgenomen.

OPMERKING
In de voorrede hebben we verklaard dat we niet volledig konden zijn.
Het blijkt uit de volgende lijst van proza-schrijvers en dichters die ieder
voor zich hun beteekenis hebben, een lijst die nog aan to vullen zou zijn.
Proza-schrijvers : Albertine Draaijer-de Haas, Ellen (D. MollingerHooyer), J. Everts Jr., Marie Gijsen, C. M. van Hille-Gaerthe, S. Hofker
(De Lang), Frits Hopman, D. Th. Jaarsma, A. M. de Jong, Fenna de
Meijier, Henriette Mooy, W. A. Paap, P. Raeskin, R. N. Roland Holst,
Frits Roosdorp, Nine van der Schaaf, Theo Thijssen, lEg. Timmerman,
Marie Verhoeven-Schmitz, Maurits Wagenvoort, J. L. Walch, Johan Wesselink, Jo de Wit (Jo van Dullemen-de Wit), Marie C. van Zeggelen,
A. J. Zoetmulder.
Zuid-Nederlandsche Proza-schrijvers : F. V. Toussaint van Boelaere,
Ernest Claes, Frans Verschoren. Zuid-Nederlandsche dichteres : Alice
Nahon.
Tooneelschrijvers : Madeleine Bohtlingk, A. Defresne, L. J. M. Feber,
H. Gerversman, J. de Koo (Doctor Juris), Alph. Laudy, W. G. van Nouhuys, Herman C. J. Roelvink, C. P. van Rossem.
Dichters : Marie Cremers, Ine van Dillen, W. van Doom, Mathias Kemp,
Pierre Kemp, H. W. J. M. Keuls, J. van 't Lindenhout, Rn. Mas Noto
Soeroto, P. Otten, Jac. K. Rensburg, Nine van der Schaaf, Maurits Uyldert, Jan J. Zeldenthuis.
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