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VOORBERICHT
Een halve eeuw lang is de 'Schets' van De Vooys een betrouwbaar hulpmiddel geweest bij letterkundig onderwijs en letterkundige studie. Gedurende dertig jaar heeft De Vooys de drukken
alléen verzorgd en nieuwe gegevens daarin verwerkt; de laatste
twintig jaar heb ik hem op zijn verzoek daarbij mogen helpen, al
bleven de eindredactie en de verantwoordelijkheid ten volle bij
hem. Overwegende wat het beste was, een vrijwel ongewijzigde
herdruk of een ingrijpende omwerking, heb ik tenslotte de omwerking gekozen. Meermalen in de laatste jaren heb ik met mijn
oude vriend en collega de veranderingen besproken die ik voor
wenselijk hield. Hij betwistte ze niet, hij gaf mij volmacht voor de
toekomst, maar hij wilde toch, zo lang hij nog leefde, het boekje
laten zoals het was. Gebruik makende van die volmacht, heb ik
nu de tekst niet enkel bijgewerkt maar van het begin af herzien,
om aldus ook de nieuwste inzichten tot hun recht te doen komen
in deze eenvoudige schets. Volgorde, samenhang en formulering
zijn van bladzijde tot bladzijde gewijzigd; de scheiding tussen
Nederlandse en Vlaamse letteren is opgeheven, overeenkomstig
de inzichten die reeds tot uiting zijn gekomen in mijn 'Eeuw
Nederlandse letteren'; de omvangrijke afdeling 'Inlichtingen en
Raadgevingen' is grondig gemoderniseerd en bekort. Ook het
hoofdstuk over Zuid-Afrika, dat in de laatste drukken was verbeterd en aangevuld door Prof. Dr. D. Bax te Kaapstad, is met gebruikmaking van het bestaande materiaal door mij herschreven.
Ondanks al deze verschillen is het boekje ook nu nog zó zeer de
voortzetting van de vertrouwde 'Schets' van De Vooys, dat zijn
naam op het titelblad heel wat méer is dan een welverdiende
hulde: opzet, bouwen bedoeling van zijn werk immers bleven
geheel intact.
G. STUIVELING
Hilversum, juli 1958.

Bij de nieuwe druk. Aan allen die mij per brief of in besprekingen
hebben gewezen op drukfouten en onvolledigheden, betuig ik
mijn welgemeende dank. Voorzover deze herdruk in gunstige
zin verschilt van z'n voorganger, is dat mede hun werk.
v.STUIVELING
Hilversum, maart 1966.
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INLEIDING

Wie de geschriften bestudeert die vroegere geslachten van Nederlanders hebben nagelaten, kan tweeërlei standpunt innemen.
Zijn doel kan zijn, een schifting te maken tussen dat wat zijns
inziens blijvende kunstwaarde heeft, en wat het tegenwoordige
geslacht als waardeloos beschouwt. Zo doet de kunstkenner, de
kunstgenieter. Hele tijdvakken blijken dan soms onbeduidend te
zijn; van de meeste schrijvers vindt het werk maar gedeeltelijk genade. De vrucht van deze beschouwing zou zijn een keur-bibliotheek, ofliever nog een bloemlezing. Natuurlijk is het daarbij niet
onverschillig, wie die bloemlezing zou maken, en hoe de smaak en
de geestesrichting zijn van de tijd waarin de samensteller leeft.
Bij deze beschouwing zou er van geschiedenis geen sprake zijn. De
geschiedenis leert immers, hoe het een zich na en vaak uit het ander
ontwikkelt. Daarin kunnen geen gapingen zijn. Wat uit artistiek
oogpunt minderwaardig is, blijkt soms een onmisbare schakel.
Geheel tegenovergesteld is dus het tweede standpunt. Uit de boeken van het voorgeslacht kunnen we nog iets méer leren, dan de
hoogte die de literaire kunst in de beste produkten bereikt had.
De studie van de letterkunde in een bepaalde periode opent ons
het geestelijk leven van de verschillende mensengroepen die toen
leefden. Vooral leren we enkele van de fijnst ontwikkelde individuen kennen, die in hun werk het zuiverst de denkbeelden en gevoelens van hun tijd hebben uitgedrukt. Daardoor wordt de letterkunde de spiegel van het geestelijk leven, en dus belangrijk
voor ieder die het verleden meer dan oppervlakkig wil leren kennen.Maar tegelijk wordt deze studie daardoor ook buitengewoon
moeilijk. De geest van elke mens heeft door zijn karakter, zijn
opvoeding en zijn omgeving een zekere richting gekregen. Mensen die heel anders denken en voelen, zijn voor ons een raadsel.
Er is veel goede wil, veel mensenkennis en levenservaring voor
nodig, om onbevooroordeeld tegenover een vreemde geestesrichting te staan. Nog moeilijker is het, ons daar z6 in te verplaatsen,
dat we de uitingen van andersdenkenden volkomen begrijpen, en
de schoonheid ervan op ons kunnen laten inwerken.
Do Vooys Schets
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I

Niemand moet zich dan ook inbeelden dat de hele letterkunde
voor hem openstaat. Er zullen mensen en boeken zijn waarin hij
nooit geheel doordringt; andere, die eerst langzamerhand, en na
veel inspanning toegankelijk worden. Vooral de beginner dient
dat goed te beseffen. Boeken, die iemand op zijn zeventiende jaar
'vervelend' vindt, kunnen later van grote betekenis voor hem
worden. Wie dat inziet, zal bereid zijn het eigen oordeel te toetsen
aan dat van anderen, en door herlezing van het kunstwerk na te
gaan of zijn aanvankelijke mening niet moet worden herzien.
Wat hier gezegd is omtrent de waardering van een andere geestesrichting of geestesontwikkeling, geldt in nog sterker mate ten
opzichte van kunstwaardering. De kunstenaar kan soms snaren
laten trillen, die in ons binnenste geen weerklank vinden. Dan
zegt menigeen: 'Die poëzie is onbegrijpelijk', in plaats van: 'Ik
begrijp die poëzie niet'. Bovendien kan het woord 'begrijpen' verwarring stichten. Kunstbeleving is geen verstandswerk, maar een
meevoelen, een navoelen. Het genieten van kunst kan niet onderwezen en aangeleerd worden. Wel kan men de vatbaarheid ontwikkelen. Niet door bespiegelende theorie, maar door herhaalde
aanraking met echte kunst, in zo gunstig mogelijke omstandigheden. Toch heeft ook hier onze aanleg ons grenzen gesteld. Er
zullen altijd individuele uitingen zijn, die bij ons niets doen meetrillen, terwijl ze anderen ontroeren.
Uit het voorgaande zal wel gebleken zijn, dat niemand die onze
letteren bestudeert, uitsluitend op het standpunt van de kunstgenietende bloemlezer of op dat van de wetenschappelijk belangstellende historicus staat. De kunstgenieter kan b.v. historische
toelichting en grondige kennis van de oudere taal niet missen:
daardoor komt hij ook in aanraking met minderwaardige schrijvers en werken. De historicus werkt niet met dood materiaal: wat
hem het diepst treft, zal in zijn geschiedverhaal het duidelijkst
naar voren komen.
Ons overzicht, dat de ontwikkelingsgang wil schetsen, en zich van
aanhalingen onthoudt, staat voornamelijk op historisch standpunt.

2

I

DE MIDDELEEUWEN

I. HET BEGIN VAN ONZE LETTERKUNDE

In de vroege middeleeuwen verstonden ridders noch dorpers de
kunst van lezen en schrijven. De letterkunde was het monopolie
van de geestelijke stand. Die letterkunde bediende zich van de
internationale taal: het Latijn. In de kloosterbibliotheken vond
men sommige schrijvers uit de Romeinse oudheid; voorts de kerkvaders, d.w.z. de grote schrijvers uit de eerste christelijke eeuwen;
en tenslotte Latijnse geschriften van middeleeuwse schrijvers,
waaronder ook Nederlanders: stichtelijke boeken, heiligenlevens
en kronieken.
Daarnaast bestond er van de vroegste tijden af een ongeschreven
letterkunde: er werden liederen gezongen, er waren vertellingen
en legenden in omloop. Grotendeels zijn deze verloren gegaan,
maar soms lieten ze sporen na in Latijnse kronieken of heiligenlevens en in later opgetekende verzamelingen.
Deze beide stromingen: de letterkunde in het Latijn en de ongeschreven volksletterkunde, raken op verschillende punten de
schriftelijk overgeleverde Dietse letteren. En niet alleen als vóorgeschiedenis, want nog eeuwen lang blijven deze drie soorten
voortbestaan, en invloed uitoefenen op elkaar.
Een geboortedag is voor de letterkunde in de volkstaal niet te
geven. De oudste geschriften zijn ongedateerd. Maar met zekerheid kunnen we aannemen dat vóor de dertiende eeuw geschriften in de volkstaal schaars geweest zullen zijn. In de omringende
landen klimt de volksletterkunde veel hoger op. Eén van de oorzaken van deze late bloei is, dat in Zuid-Nederland de hogere
standen een Franse beschaving hadden. Het is geen toeval, dat de
eerste ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde in dezelfde
eeuw valt waarin de derde stand opkomt. Vandaar dat ongeveer
gelijktijdig de volkstaal in ambtelijke stukken het Latijn verdringt.
In de dertiende eeuw bestond er nog geen algemene Nederlandse
taal. In elke streek sprak en schreef men zijn eigen dialect. Dat
3

schrijven begon niet overal tegelijk: de meest ontwikkelde gewesten gingen voor. In Limburg, het land waar de Franse en
Duitse beschaving elkaar raakten, dichtte HENDRIK VAN VELDEIrn
omstreeks 1170 de Eneïde, en waarschijnlijk na 1176 de Sint Servaes in het Diets; de taal van zijn minneliederen is (of schijnt)
meer Duits. Mede door zijn zuivere rijmvormen heeft hij grote
invloed uitgeoefend, ook op de Duitse poëzie.
Vlaanderen, waar de stedelijke burgerij tot macht kwam, kreeg
in de dertiende eeuw een zeker overwicht. Brabant begon vooral
in de veertiende eeuw krachtig deel te nemen aan het letterkundig
leven. In deze eeuwen stonden dus Holland en de andere noordelijke gewesten ver achter bij de zuidelijke. De letterkunde is in
hoofdzaak Zuid-Nederlands. Dat verklaart ook de overheersende invloed van de Franse letteren, naast de weinige sporen van
Duitse invloed. De Vlamingen en Brabanders waren in hun eigen
land in voortdurende aanraking met de Franse beschaving.
De geschriften van de oudste periode zijn ons in handschrift bewaard gebleven. Zo'n middeleeuws boek was een kostbaar bezit:
de letters waren als het ware getekend, op perkament of duurzaam papier. Dikwijls werden er met kleuren mooie versieringen,
hoofdletters en zelfs schilderstukjes [miniaturen] in aangebracht.
De houten, met leer overtrokken band werd soms geornamenteerd, en met koperen klampen gesloten. * Ook de minder kostbare handschriften waren veel beter verzorgd dan onze moderne
manuscripten. Wie een boek wilde bezitten, moest het zelf overschrijven of laten overschrijven. Werken die opgang maakten,
bestonden wel in tientallen exemplaren, maar het aantal was niet
te vergelijken met de oplagen van onze gedrukte boeken. Het is
dus niet te verwonderen, dat er veel teksten verloren zijn gegaan,
vooral in tijden toen bijna niemand in die middeleeuwse werken
belang stelde. Wij kennen nog veel titels van boeken waarvan ons
niets of slechts een klein fragment bewaard bleef. Toch bevatten
de honderden handschriften wel zóveel, dat we ons van de omvang en de veelzijdigheid een denkbeeld kunnen vormen.
• Zulke handschriften kan men in onze grote bibliotheken gaan zien. Een
juiste indruk geven ook de reproducties in De Nederlandse letterkunde in
honderd schrijvers [1952].
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2. WAT DE MIDDELNEDERLANDSE LETTEREN MOEILIJK MAAKT

Het is niet gemakkelijk, van de twintigste eeuw uit, de middeleeuwen te naderen. Het leven en de maatschappelijke verhoudingen waren zo heel anders. De standen waren onderling streng gescheiden, de vorsten oefenden binnen hun domein een vrijwel almachtig gezag uit, de stedelijke burgerij had nog maar weinig
rechten en vrijheden, het dagelijks bestaan van de meeste mensen
was hard en primitief. Ook de levensbeschouwing wijkt sterk van
de moderne af. De katholieke kerk beheerste het gehele geestelijke leven en denken van de middeleeuwen. De tegenwoordige
katholieken staan er wel het dichtst bij, maar ook voor hen is het
moeilijk zich geheel te verplaatsen in hun geloofsgenoten van zoveel eeuwen terug. Dit is des te moeilijker daar het volksgeloof
toen nog vol was van allerlei door de kerk gedulde of bestreden
overblijfselen uit de oud-Germaanse voortijd. De idealen van de
middeleeuwse ridder, zijn begrippen van deugd en liefde, zijn
maatschappelijke moraal vloeiden niet al1éen uit de kerkleer voort.
De kennis van allerlei aardse en natuurlijke zaken, die in onze
tijd gemeengoed geworden is, was in de middeleeuwen afwezig of
had een geheimzinnig en fantastisch aspect dat ons curieus aandoet. Ook het argeloze geloof in wonderen is de moderne mens
vreemd.
Daarbij komt de moeilijkheid van de taal. Het Middelnederlands
of Diets, zoals de middeleeuwers zelf zeiden, vertegenwoordigt
niet alleen een oudere periode van het Nederlands, maar is bovendien in hoofdzaak Zuid-Nederlands. Het staat daardoor veel
dichter bij het tegenwoordige Vlaams en Brabants dan bij het
Algemeen Beschaafd, dat immers voornamelijk ontstaan is uit
het Hollands van de zeventiende eeuw, en zich na de vrede van
Munster heeft ontwikkeld zonder voortdurend innig contact met
de zuidelijke Nederlanden. De afwijkende spelling in de middeleeuwse teksten is een bezwaar dat maar tijdelijk afschrikt. De
moeite die men zich geeft om met die oude taal vertrouwd te raken, wordt ruim beloond. Want in de middeleeuwse letteren is
veel echte volkskunst, die door eenvoud en natuurlijkheid van
uiting ons treft en minder voorbereiding eist dan de verfijnde
renaissance-kunst.
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3.

HISTORISCHE SAMENHANG

Evenmin als het begin kan het einde van de middeleeuwse letteren met een jaartal worden aangegeven. Door hervorming en renaissance krijgen nieuwe geestesrichtingen de boventoon. De
kentering valt in de eerste helft van de zestiende eeuw. Bij benadering kan men dus als grenzen aangeven: 1150-1500.
Een onderverdeling van deze periode is moeilijk, doordat de verhoudingen ingewikkeld zijn. Verschillende gewesten en verschillende standen zijn telkens op eigen wijze in de letterkunde van die
eeuwen vertegenwoordigd. In hoofdzaken is het verloop aldus:
13de eeuw:
Krachtige opbloei van de letterkunde in de volkstaal, onder Franse invloed, gedurende korte tijd in Limburg, later voornamelijk
in Vlaanderen en Brabant. Ridderromans. Reinaert. Leerdicht.
Kloosterpoëzie. Lyriek. Mystiek proza en poëzie van HADEWUCH
in Brabant. Typisch vertegenwoordiger van deze eeuw is JACOB
VANMAERLANT [± 1235-1300].
14de eeuw:
De letterkunde van de vorige eeuw vindt bewonderaars en navolgers. Verloop van de Ridderromans. Grote invloed van Maerlants
werk: leerdichten, geschiedwerken, strofische gedichten. Typisch
is de Brabander JAN VAN BOENDALE [± 1280 - ± 1350].
Bloei van de geestelijke epiek: Beatrijs.
Een nieuwe stoot geeft het mystieke proza van de Brabander
JAN VAN RUUSBROEC [1293-1381], waarvan de invloed in de vijftiende eeuw diepgaande is, vooral in de noordelijke gewesten.
Bloei van het wereldlijk toneel: abele spelen en kluchten [± 1350].
In de tweede helft van deze eeuw komt Holland meer naar voren.
IJde eeuw:
De burgerij gaat in breder kring belangstellen en deelnemen. De
rederijkerskamers komen op, hoofdzakelijk in de zuidelijke Nederlanden. Het drama krijgt een didactische inhoud: mysterie- en
mirakelspelen [1400-1500], moraliteiten [eind 15de eeuw].
Het wereldlijk lied, in oorsprong ouder, kennen we voornamelijk
injongere vorm, doordat het eerst later werd opgetekend.
In de noordelijke gewesten: bloeitijd van het stichtelijk proza en
het geestelijk lied, onder invloed van de moderne devotie.
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4.

HET ONTSTAAN VAN DE RIDDERROMAN

De lange reeks van ridderromans, berijmde verhalen uit de ridderwereld, die meestal éen of meer boekdelen vullen, * bestaat
bijna geheel uit vertalingen of navolgingen van Franse originelen.
Om een goed begrip van deze literatuur-soort te krijgen, moeten
we dus over de grenzen zien.
Uit de elfde eeuw dagtekenen de eerste heldenzangen [chansons de
geste], die de daden van Karel de Grote en zijn pairs verheerlijken [Chanson de Roland]. Allerlei min of meer historische overleveringen betreffende hemzelf en zijn opvolgers, en bovendien
dozijnen ónhistorische, fantastische verhalen groepeerden zich
om de populaire figuur van Kare1. Daarin weerspiegelen zich de
toestanden van de oudste feodale periode: de ruwe kracht, de
moed en de feodale trouw wekken bewondering. Vroeger geloofde
men dat overoude sagen, mondeling overgeleverd, de grondslag
vormden voor deze romans; nu is men ervan overtuigd, dat daarnaast de vrije verbeelding van de dichters, die hun gegevens uit
oude kronieken putten, een groot aandeel heeft gehad in deze
scheppingen, die door trouvères ['vinders'] op de ridderburchten
werden voorgedragen. Door het zoeken naar steeds nieuwe verhalen komen er allerlei vreemde elementen bij.
Als deze Frankische stof uitgeput raakt, levert de kennismaking
met het Oosten, tijdens de kruistochten, nieuw materiaa1. Zowel
de avonturen, daar beleefd, als de avontuurlijke verhalen, daar
gehoord, worden door de dichters bewerkt. Ook in de Oudheid
zocht men niet tevergeefs: de geschiedenis van de strijd om Troje,
het boeiende leven van Alexander de Grote werden gretig aangegrepen. Maar men schiep deze koning Alexander, deze Grieken
en Trojanen, uit- en inwendig om tot middeleeuwers.
Een rijke stroom van nieuwe motieven vond men in de fantastische Britse sagen van koning Artur, die na de slag bij Hastings
[1066] deels door quasi-geleerde kronieken en rechtstreekse aanraking, deels door bemiddeling van Bretagne naar Frankrijk
kwamen. De grillige Keltische mythologie, die daarvan de grondslag uitmaakte, versmolt met de christelijke overlevering tot Per-

* Het

Franse woord roman betekent oorspronkelijk: verhaal in het Romaans, d.W.Z. in de volkstaal, in tegenstelling tot het geleerde Latijn.
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cival- en Graal-sage. Er was dus een diepere, idealistische kern in
deze sagen, die in de nieuwe tijd bijv. de Engelse dichter Tennyson en de componist Wagner naar deze stof deed grijpen. Maar
de meeste vertellers, hoorders en lezers werden door het bontromantische en wonderbaarlijke geboeid. In tegenstelling met de
oude Karelromans dragen deze romans,evenals die uit het Oosten
en de Oudheid, de stempel van een heel andere tijd: de ridderlijke
eer bestaat in bescherming van onschuldigen en zwakken, de ridderlijke liefde wordt vrouwen-verering. Het zijn hoofse romans.

5.

DE RIDDERROMAN IN HET DIETS

Omstreeks 125° was deze ontwikkeling in de Franse letterkunde
voltooid. De vertalers konden naar hun smaak uit die rijke voorraad kiezen. Een chronologische volgorde naar de stof is bij ons
dus niet aanwijsbaar. Wij bezitten fragmenten van een Roelandslied-vertaling, van Renout van Montalbaen en van veel andere
romans, maar de meeste daarvan zijn waarschijnlijk niet ouder
dan de vertaalde Britse en klassieke romans. De dichter van de
Reinaert deelt ons mede dat hij vroeger reeds de Madoc, zeer
waarschijnlijk een Britse roman, in het Diets bewerkt had. Jacob
van Maerlant begon met de Alexander [± 1257], bewerkte toen
twee Britse romans, o.a. het verhaal van de tovenaar Merlijn
[± 1261], en gaf daarna zijn Historie van Troyen [± 1264].
Van de meeste romans kennen we de schrijvers niet, soms weten we
alleen hun naam. Voor een groot deel zijn ze slaafs vertaald, vaak
onbeholpen. Vroeger heeft men de waarde wel eens overschat.
Toch mag men niet vergeten, dat in die ridderverhalen én vertaler én lezer hun wereldbeschouwing en idealen terugvonden,
zodat ook in die werken het dertiende-eeuwse leven te onzent
zich kan afspiegelen.
Eén van de allervroegste bewerkingen is stellig de Aiol, geschreven omstreeks 1180 in een Limburgs dialect. In de zuivere rijmen
is de invloed van Hendrik van Veldeke merkbaar.
Tot de verdienstelijkste Frankische romans behoort Karel ende
Elegast, waarin verteld wordt, hoe koning Karel op bevel van een
engel uit stelen gaat. Door die goddelijke leiding is hij in de gelegenheid om de onschuld van zijn verongelijkte vazal Elegast te

8

leren kennen, en ontdekt hij een samenzwering tegen zijn leven.
Van dit werk is geen Frans origineel gevonden; er is aanleiding
om het voor een oorspronkelijk Diets werk te houden. Tot dit
genre behoort voorts Renout van M ontalbaen, het bloeddorstige
en avontuurlijke verhaal van de vier Heemskinderen en het ros
Beijaert, dat eeuwenlang populair gebleven is.
Onze belangrijkste Oosterse roman is Floris ende Blanchefloer,
een bevallig verhaal, dat in Spanje en Babylonië speelt, en waarin de liefde tussen een mohammedaanse koningszoon en een
christelijke slavin het hoofdthema is. Het is door DIEDERIC VAN
ASSENEDE vlot uit het Frans vertaald. Een voorbeeld van de klassieke romans is de Alexander, die door Maerlant naar een Latijns origineel is bewerkt. Een Britse roman is de Ferguut, het verhaal hoe uit een 'dorper' door de liefde een volmaakt ridder
groeide. Een paar andere Britse romans, o.a. de Walewein, heten
origineel, omdat ze geen rechtstreeks voorbeeld hadden. Aan
de Walewein, kunstig door PENNINC en VOSTAERT samengesteld,
ligt een oud sprookjesmotief ten grondslag: het is een boeiend
verhaal van een onverschrokken ridder, die op zoek naar een
zwevend schaakbord allerlei bloedige avonturen beleeft.
De dertiende-eeuwse roman-literatuur wordt in de veertiende
eeuw ijverig afgeschreven en uitgebreid. Ook onder de burgers
maakte deze lectuur toen waarschijnlijk opgang. Maar door al
dit navolgen ging deze dichtsoort zijn ondergang tegemoet. De
belangstelling was in de vijftiende eeuw nog niet verdwenen: van
Karel ende Elegast bestaat bijv. een oude druk. Ook in latere
eeuwen bleven sOmmlge van die verhalen, tot proza-volksboeken
omgewerkt, voortbestaan.
Nieuw is in de veertiende eeuw de belangstelling voor de allegorie.
De Brabander HEYN VAN AKEN [gestorven ± 1330], vertaalde de
Roman van de Roos [± 1300], een breed uitgesponnen ridderlijke
allegorie, die in Frankrijk grote opgang maakte: de Roos is de
geliefde, die door de minnaar, ondanks allerlei belemmering, bemachtigd wordt.
De allegorie, die in de vijftiende-eeuwse wereldse en stichtelijke
poëzie een grote rol gaat spelen, vindt niet alleen in de Franse
ridderpoëzie zijn oorsprong, maar hangt nauw samen met de gehele middeleeuwse kunst.
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6.

VAN DEN VOS REINAERDE

Het dierenepos, dat vooral in Frankrijk tot bloei geraakte, kwam
voort uit de fabelliteratuur. De fabelen, van Oosterse oorsprong,
waren door bemiddeling van het Grieks en Latijn naar WestEuropa gekomen. Soms waren het meer diernovellen, waarin de
strekking op de achtergrond raakte. In de kloosters werden die
fabelen en dierverhalen in het Latijn gelezen en omgewerkt. Er
bestaat bijv. een Latijns gedicht, waarvan de wolf hoofdpersoon
is [Isengrimus], en dat door een Gentse 'magister' ± II50 werd
geschreven. Daarin krijgen de dieren voor het eerst eigennamen.
Uit al deze overleveringen putten Franse dichters van de twaalfde
tot de veertiende eeuw de stof voor hun uitgebreide verhalen,
waarin de sluwe Reinaert de hoofdpersoon was, en die als parodie op de ridderromans dikwijls een satirische strekking hadden.
Zo ontstonden verschillende 'branches' van de Roman de Renart.
Een van deze 'branches', nl. Le Plaid [het pleidooi], komt overeen
met het eerste deel van het Nederlandse gedicht.
Op de hofdag van koning Nobel wordt Reinaert, die afwezig
is, beschuldigd van vele misdrijven. Ingedaagd door Bruin de
beer, weet hij deze door diens snoeplust ten val te brengen. Ten
tweeden male ingedaagd door Tibeert de kater, ziet hij kans ook
die te doen mishandelen. Bij de derde indaging, door Grimbeert
de das, gaat hij mee naar het hof. Na ter dood veroordeeld te
zijn weet Reinaert zo sluw te pleiten dat hij begenadigd wordt.
Van den vos Reinaerde geldt terecht als éen van de meesterstukken
in onze middeleeuwse letterkunde. De dichter is een zekere WILLEM, van wie we niet veel méer weten, dan dat hij waarschijnlijk
in Oost-Vlaanderen gewoond heeft, en al een Britse roman bewerkt had, die niet bewaard is gebleven. De veronderstelling dat
een gedeelte oorspronkelijk het werk zou zijn van een oudere
dichter, AERNOUT genaamd, blijft onzeker. Het Middelnederlandse gedicht getuigt van buitengewoon talent: de verzen zijn levendig en kleurig, de karakteristiek van de dieren en ook van de
mensen is voortreffelijk, de compositie van het verhaal is even
eenvoudig als volmaakt. Het laatste gedeelte van dit dierenepos is
waarschijnlijk oorspronkelijke vinding. Veel meer dan de ridderromans draagt dit realistische, van leven tintelende verhaal een
nationaal karakter. Het genoot een buitengewone populariteit.
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Meer dan een eeuw later [± 1375] schreef een West-Vlaams
dichter een vervolg, dat eigenlijk een herhaling is, en veel minder
verdienstelijk. Weer een eeuw later werd de stof tot een prozavolksboek omgewerkt.
In dezelfde tijd waarin de Reinaert ontstond, werd ook een bekende Latijnse bundel fabelen op vlotte wijze in Nederlandse verzen overgebracht onder de titel Esopet.

7.

HADEWIJCH [± 1200-± 1269]

Volgens overlevering geboren te Antwerpen en van adellijke afkomst. Middelpunt van de begijnenbeweging te Nijvel in Brabant.

Een buitengewoon begaafde dichteres is Hadewijch, wier geschriften eerst sedert de tweede helft van de 19de eeuw grondig
bestudeerd zijn. Haar strofische gedichten en liederen, in de vorm
verwant aan de Duitse en Provençaalse minnelyriek, maar met
een zeer persoonlijke mystieke inhoud, behoren tot het beste wat
van de Dietse poëzie bewaard is.
De mystiek, die een innige, rechtstreekse betrekking van de ziel
tot God zoekt, staat lijnrecht tegenover vormelijke godsdienst en
het verstandelijk aannemen van een leer. Onder verschillende
vormen is de mystiek altijd aan het christelijk geloof eigen geweest. Geïnspireerd door de 'minne', de bezielende, naar eenwording dringende liefde tot God en al het geschapene, drukte
Hadewijch haar hartstochtelijke persoonlijkheid uit in meeslepende ritmische zinnen en in een onmiddellijk aan de natuur ontleende beeldspraak. In overeenstemming met haar karakter, is de
mystiek die zij belijdt een trotse, edele geesteshouding, met de
ridderlijke deugden van moed en trouw als kenmerk. Aan al de gemoedsgesteldheden: eenzaamheid, verlangen en verrukking, wist
zij uitdrukking te geven in een poëzie van West-Europees niveau.
Belangrijk, als prozakunst, zijn ook haar Visioenen. Haar Brieven
vergunnen een blik in haar gevoelsleven en haar omgang met
geestverwanten, waartoe ook de oudere BEATRIJS VAN NAZARETH
behoord zal hebben, van wie een merkwaardig Diets prozastuk
overgeleverd is. Om door te dringen tot de kern van Hadewijchs
kunst, is grondige kennis van haar taalgebruik en van de religieuze gevoelens en symbolen onmisbaar.
IJ

8.

JACOB VAN MAERLANT

[± 1235-1300]

Geboren in de omtrek van Brugge. Later gevestigd op Voorne. In de gunst
van Hollandse edelen. Omstreeks 1266 terug naar Damme, misschien als
'scepenclerc' [secretaris van schepenen]. Daar schreef hij zijn grootste werken.

Maerlant is een van de weinigen die we uit zijn bijna volledig,
omvangrijk werk kunnen leren kennen. In de eerste periode wijdt
hij zich aan de aristocratische mode-literatuur: de ridderroman.
Bij de bewerking toont hij meer zelfstandigheid dan de meeste
andere vertalers. Op manlijke leeftijd gekomen, zag hij met minachting op die verzinsels neer, en sloeg hij een andere richting in.
Hij wilde de wetenschap van zijn tijd binnen het bereik brengen
van allen die geen Latijn verstonden. In een drietal werken, naar
het Latijn, behandelde hij de verhouding van de mens tegenover
de natuur, de godsdienst en de geschiedenis. Der Natueren Bloeme (d.i. de 'bloem', het merkwaardigste van de natuur) maakt
de eigenschappen van dieren en planten dienstbaar aan populaire
geneeskunde en symboliek. De Rijmbijbel is een uitvoerige bijbelse geschiedenis, vermeerderd met 'Die wrake van Jeruzalem',
de verstrooiing van de Joden over de aarde, na de val van Jeruzalem. De Spieghel Historiael is een uit het Latijn vertaalde wereldgeschiedenis, die Maerlant aanvulde uit andere bronnen, o.a. over
de geschiedenis van de Nederlanden. Dit reuzenwerk bleef bij zijn
dood onvoltooid achter, en werd door anderen afgemaakt.
In zijn geschiedbeschouwing, zijn wetenschap en zijn wondergeloofblijft Maerlant een typisch vertegenwoordiger van zijn eeuw.
Het doet ons vreemd aan, dat Maerlant zijn grote werken, die
een aantal boekdelen beslaan, in verzen schreef, ook als zijn origineel, in proza, soms buitengewoon prozaïsch was. Zulke 'verzen' zijn dan ook niets meer dan berijmd proza, waarschijnlijk
een traditionele vorm, die van nut was bij het opzeggen.
Maerlant schreef echter ook een aantal gedichten in strofen, die
hem als dichter een eerste plaats verzekeren. In die kunstig gebouwde verzen, horen we poëzie met echt persoonlijk ritme en
meesterlijke schoonheid van vorm. De drie belangrijkste zijn:
Wapene Martijn [Wee, Martijn!], zo genoemd naar de aanvangswoorden van deze tweespraak, Der Kercken Clage en Van den
Lande van Oversee. Het eerste is ontstaan uit verontwaardiging
over het zedenbederf onder de heersende standen! Qver de on12

rechtvaardige vernedering van de eenvoudige burger. De ware
adel, zegt Maerlant, is niet erfelijk, maar schuilt in het hart. Lijfeigenschap is door God niet gewild. Alle misstanden worden veroorzaakt door het 'mijn' en 'dijn'. In het tweede: Der Kercken
Clage, treedt de kerk op met een bittere klaagzang over de ingeslopen gebreken. Op het einde van zijn leven schreef de dichter
een klacht over het verlies van het Heilige Land, met een vurige
aansporing aan de christenheid om het te heroveren: Van den
Lande van Oversee. De beide laatste gedichten zijn door Franse
poëzie geïnspireerd.
9.

MAERLANTS NAWERKING. OPKOMST VAN HOLLAND

Maerlant is niet alleen merkwaardig om zijn persoon, maar ook
om zijn invloed. In de veertiende eeuw werden zijn geschriften
ijverig gelezen en nagevolgd. Eerst zullen het voornamelijk edelen en 'clercken' [d.i. geleerden] geweest zijn, die zulke ernstige
lectuur ter hand namen. Maar de opkomst van de derde stand,
het ontstaan van een stedelijke aristocratie, breidde de kring van
lezers en handschriften-bezitters uit. Behoefte aan ontwikkelingsliteratuur, belangstelling in de geschiedenis openbaren zich bij de
hogere burgerij, zodra die een historische rol gaat spelen.
In twee stromingen blijkt Maerlants invloed: de berijmde geschiedverhalen, en de berijmde uiteenzetting van middeleeuwse
wetenschap, theologie en mOJ;'aal. De belangrijkste schrijver is de
Antwerpse 'scepenclerc' JAN VAN BOENDALE, die eerst de geschiedenis van zijn geboorteland schreef: de Brabantsche Yeesten, beschouwd van het standpunt van de stedelijke aristocratie, dus
tegen de gilden. Tussen 1325 en 1333 valt zijn hoofdwerk: Der
Leken Spieghel, waarin hij samenvat wat de leek dient te weten
omtrent het heelal, de geschiedenis, de verhouding van de mens
tegenover God in het zedelijk en maatschappelijk leven, en eindelijk de toekomst van het menselijk geslacht op de Oordeelsdag.
Ook in het kleinere gedicht: Jans Teestye [d.i. Jans overtuiging],
waarin de maatschappij beschouwing op de voorgrond staat,
toont de schrijver zich Maerlants discipel, maar zijn werk mist
diens dichterlijke vorm.
Vermelding verdient voorts JAN DE WEERT, een chirurgijn uit
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Yperen, die in zijn Spieghel van Sonden of Nieuwe doctrinael
[± 1350] een scherpe zedenhekeling gaf, en Maerlants Martijn
navolgde in zijn Disputacie van Rogierre ende van Janne.
Omstreeks 1400 kwamen de noordelijke Nederlanden in de letterkunde meer naar voren. Onder de hogere standen werden door
zogenaamde 'sprooksprekers' korte verhalen, didactische of allegorische gedichten voorgedragen. Een sproke met komische of
spottende inhoud heet ook wel boerde. Er zijn vrijwat boerden,
grotendeels van onbekende dichters, bewaard, die als verdienstelijke volkskunst naast de kluchten geplaatst kunnen worden.
De sprooksprekers waren als beroepsdichters afhankelijk van de
gunst van voorname heren. De bekendste figuur, als dichter van
weinig betekenis, is WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH [t± 1408], die
ook aan het grafelijk hof optrad.
Een voornaam ambtenaar en hoveling is DIRC POTIER [± 13701428], eveneens een Hollander. Zijn gedicht Der Minnen Loep
geeft bespiegelingen en vrij wereldse moralisaties over de liefde,
toegelicht met tal van verhalen.
10. GEESTELIJKE POËZIE

Wanneer we een aantal gedichten onder de rubriek 'geestelijke
poëzie' samenbrengen, moet men niet denken dat die scherp van
de overige 'wereldse' gescheiden zijn. Alleen een gedicht als de
Reinaert, waarin luchthartig of spottend over kerk en godsdienst
gesproken wordt, en sommige boerden, kluchten en liederen dragen een zuiver werelds karakter. De meeste romanliteratuur en
didactiek is van de middeleeuws-christelijke geest doortrokken.
Maar er zijn werken, die ons in een andere sfeer brengen dan de
ridderlijke poëzie en de 'c1ercken'-letterkunde, nl. de sfeer van de
christelijk-ascetische levensbeschouwing, die in het kloosterleven
bevrediging vond. Voor de vrome was het aardse leven een voorbereiding tot de hemel. Door het doden van alle zinnelijke lusten,
door verachting van het aardse bestaan en terugtrekking uit de samenleving naderde de heilige tijdens zijn leven de volmaaktheid,
om daarna in de hemel een bevoorrechte plaats in te nemen. Die
heiligheid werd vooral bewonderd en nagestreefd in de kloosters.
Heiligenlevens, in het Latijn, bezat elke kloosterbibliotheek. Se14

dert de dertiende eeuw nu werden er zulke geschriften, in het
bijzonder van Nederlandse heiligen, in Dietse verzen bewerkt,
o.a. dat van Sinte Lutgart, een heilige vrouw uit Tongeren [±
1270], door WILLEM VAN AFFLIGHEM. Verschillende veertiendeeeuwse berijmde biografieën sluiten zich daarbij aan.
Een geheel ander karakter draagt het merkwaardige gedicht Van
den Levene ons Heren [± 1260-1270]. Wij geven het hier een
plaats, omdat de onbekende dichter een vijandige houding aanneemt tegenover de ridderpoëzie. Het staat eigenlijk dichter bij
het werk van Maerlant en Boendale dan bij de ascetische kloosterliteratuur. Vooral is het belangrijk, omdat we er uit leren hoe de
bijbelse wereld leefde in de fantasie van de naieve middeleeuwse
mens. Al put hij uit de bijbel, en niet minder uit de apocriefe
verhalen, uiterlijk en innerlijk krijgt zijn verhaal een middeleeuwse kleur. Het beste middel om zulk werk op waarde te leren schatten, is de kennismaking met middeleeuwse schilder- en beeldhouwkunst. Wij zijn zo gewoon aan 'historische waarheid', dat
het ons ontgaat hoe dit zogenaamde 'anachronisme' van een
innig meeleven met het uitgebeelde getuigt. Dit dertiende-eeuwse
gedicht staat niet op zichzelf: uit menig lied en prozaverhaal, in
de volgende eeuwen geschreven, spreekt dezelfde geest.
Uit de eerste helft van de veertiende eeuw dagtekenen waarschijnlijk twee gedichten, Theophilus en Beatrijs, die beide een Marialegende tot kern hebben. De Theophilus-Iegende verhaalt van een
priester die zijn ziel aan de duivel verkocht, maar door Maria's
hulp verlost werd. Beatrijs is een non die het klooster ontvlucht,
en veertien jaar in zonde leeft,maar berouwvol terugkerende,ontdekt dat de Heilige Maagd haar plaats had ingenomen, om haar
voor schande te bewaren. Dit laatste gedicht behoort in zijn eenvoud tot het mooiste dat ons uit de middeleeuwen bewaard is.
De Mariaverering nam in het middeleeuwse geloof een grote
plaats in. Maerlant o.a. dichtte een lofzang tot haar eer, en nam
in zijn Spieghel Historiael een reeks Mariamirakelen op.
De vele Marialegenden die in omloop waren, of in boeken te lezen, werden in de tweede helft van de vijftiende eeuw in beknopte
proza-redactie verzameld. Ze geven ons menig verrassend kijkje
op middeleeuws leven en middeleeuwse vroomheid.
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1I. STICHTELIJK PROZA. RUUSBROEC. DE MODERNE DEVOTIE
Reeds in de dertiende eeuw werd voortreffelijk Diets proza geschreven. Naast de reeds vermelde geschriften van Hadewijch
staat de Evangeliënharmonie, bekend als Het Limburgse leven
van Jezus, vermoedelijk het werk van WILLEM VAN AFFLIGHEM. In
toenemende mate ontstond in de kringen van begijnen, van ongeleerde kloosterlingen, behoefte aan stichtelijke lectuur in de
volkstaal, zodat in de veertiende eeuw deze literatuur een grote
omvang krijgt. IJverige vertalers brachten de hele bijbel en menig
boek uit de vroegere en latere christelijke letterkunde in het Diets
over. Daarbij kwam de krachtige invloed van de Duitse mystiek.
De veertiende-eeuwse mystiek, die niet altijd binnen de perken
van de kerkleer bleef, richtte zich allereerst tot de leken, en koos
dus de volkstaal.
Vooral in Brabant bloeide het mystieke geloofsleven. Daar leefde
de prior van het klooster Groenendael, bij Brussel, JAN VAN
RUUSBROEC [1293-1381], die in een reeks van prozageschriften
zijn beschouwingen over de mystieke ervaringen, alsook over de
zedelijke en maatschappelijke verplichtingen, tot gemeengoed
wilde maken. Zijn belangrijkste werk: Die chierheit der gheesteliker brulocht, geschreven omstreeks 1350, ontwikkelt een vroom
systeem tot eenwording van de ziel met God, in een proza dat
door soberheid en verhevenheid een persoonlijke stijl vertoont.
In de vijftiende eeuw heeft Ruusbroecs leer vooral in de noordelijke Nederlanden weerklank gevonden. De opleving van een
mystiek-getinte vroomheid, die o.a. leidde tot een kloosterhervonning, uitgaande van het klooster te Windesheim bij Zwolle,
is bekend onder de naam van moderne devotie. GEERT GROTE,
werkzaam te Deventer, was de voornaamste voorganger. Deze
beweging spiegelt zich af in een rijke literatuur, deels in het Latijn: bijv. de wereldberoemde De imitatione Christi [Over de navolging van Christus] door THOMAS A KEMPIS,deels in de volkstaal:
bijv. de populaire preken van JOHANNES BRUGMAN, (± 14°°-1473)
de geschriften van de mysticus HENDRIK MANDE, die het sterkst
onder Ruusbroecs invloed staat, en de collaciën (d.z. toespraken)
van JOHANNES BRINCKERINCK.
Daaraan grenst de stichtelijke lectuur in de volkstoon, voor het
grootste deel uit oudere bronnen geput. Het Biënboec, moralisa16

ties, vastgeknoopt aan het bijenleven, werd vertaald uit een der
tiende-eeuws Latijns origineel, op Nederlandse bodem ontstaan.
Naast de Marialegenden vinden we zogenaamde 'exempelen',
korte verhalen ter illustratie van traktaat of preek, Levens van
Jezus, enz. Talrijk zijn ook de zuiver moraliserende traktaten
en verhalen, grotendeels vertaald, bijv. Des coninx summe, een
traktaat over de deugden en ondeugden, de tien geboden enz. en
het gemoraliseerde Schaakspel. Dat deze stichtelijke volksliteratuur nog op het eind van de 15de eeuw in trek was, blijkt uit dt'
lijst van boeken die vóor 1500 gedrukt werden [incunabelen].
12. HET LIED

Het middeleeuwse lied, overoude volkskunst, waarvan de dichters meestal onbekend zijn, bleef maar gebrekkig bewaard. De
oorzaak ligt voor de hand. Het volkslied werd met de melodie
van geslacht op geslacht overgeleverd, en bleef op die manier
eeuwen lang algemeen eigendom. Eerst in de vijftiende en zestiende eeuw werden er in handschrift en in druk verzamelingen
aangelegd, terwijl sommige liederen, blijkens vorm en inhoud
middeleeuws, zelfs eerst in de negentiende eeuw opgeschreven
werden. Menig oud lied kennen we alleen in veel jongere vorm. De
tekst stond voortdurend bloot aan onwillekeurige of opzettelijke
wijziging. De vorm toont zijn ouderdom door oud-Germaans
versritme; de melodie blijft vaak middeleeuws; de inhoud wijst
op oude sagen of volksgeloof, bijv. het lied van Heer Halewijn,
Het daghet in den Oosten, van Danieelken, of herinnert aan
historische feiten, bijv. het lied van Gheraert van Velsen. Andere
teksten, de zogenaamde wachterliederen [het afscheid van een
adellijk minnend paar, door de wachter op de tinnen gewaarschuwd], de mei-liederen, drink- en ruiterliederen, staan sterk
onder Duitse invloed. Dikwijls waren het rondtrekkende vreemde krijgslieden, die ze zongen en verbreidden.
Een aantrekkelijke groep vormen de Kerstliederen, waarin op naïeve toon en met diep gevoel de geboorte van Jezus, de aanbidding van de herders en de drie koningen herdacht worden. Ze zijn
verwant met de volksverhalen in proza, en met de gelijktijdige
behandeling van dit onderwerp in schilder- en beeldhouwkunst.
De Vooys Schets
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De vijftiende eeuw is de bloeitijd van het geestelijk lied, voornamelijk in de noordelijke Nederlanden, onder invloed van de
moderne devotie. Deze liederen vertonen minder het karakter van
het volkslied, al hebben ze de eenvoud en de anonimiteit er mee
gemeen. De vorm toont soms overeenkomst met de wereldlijke
kunst, bijv. de geestelijke ballade Van een soudaens dochter; er
zijn zelfs gevallen waarin een geestelijk lied door omwerking van
een wereldlijk lied is ontstaan. De dichters en dichteressen waren
vrij van alle artistieke ijdelheid. Het zijn liederen ter ere van Maria of Jezus, de hemelse bruidegom, over de hemelse zaligheid,
maar ook zeer persoonlijke uitingen van gemoedsstrijd, berouw
en bekering. Onder deze poëzie, die over het algemeen individueler is, en zuiverder bewaard dan het wereldlijk lied, vindt ook de
tegenwoordige lezer veel moois. Fijn zijn o.a. de weinige liederen
van SUSTER BERTKEN [± 1426-1514], een Utrechtse kluizenares,
die ook gevoelig proza schreef. Zulke kunst komt voort uit dezelfde gevoelswereld als de devote schilderkunst van Memlinc
en zijn tijdgenoten, waaronder ook enkele die uit Holland afkomstig waren.
13. HET WERELDLIJK DRAMA
De oudste dramatische poëzie in de volkstaal is van vóor 1400.
De oorsprong klimt veel hoger op. Uit de tweede helft van de
14de eeuw dagtekenen de zogenaamde abele spelen [abel = verheven, kunstig], die tot de allervroegste wereldlijke toneelstukken
in West-Europa behoren. Het zijn gedramatiseerde motieven uit
hoofse ridderromans. Esmoreit handelt over een koningszoon uit
Sicilië, die als kind gestolen en verkocht wordt, maar volwassen
geworden uit den vreemde terugkeert, de verrader ontmaskert en
zijn onschuldig gekerkerde moeder bevrijdt. Hij huwt met de
mohammedaanse koningsdochter die hem is nagereisd en wordt
koning van Sicilië, daar zijn oude vader afstand doet van de troon.
Gloriant is een spel van liefde tussen een trotse christenvorst en
een even trotse mohammedaanse prinses. Hun liefde overwint
verraad en geweld. In Lanseloet zien wij de liefde van een jonge
vorst voor een meisje van geringer geboorte, en zijn ondergang als
hij haar op advies van zijn trotse moeder verstoten heeft.
Ondanks de kinderlijke intrige gaat van deze spelen een eigen18

aardige bekoring uit, door de kracht van de primitieve gevoelens
en de eenvoud van de taal. Het is waarschijnlijk, dat althans de
drie genoemde spelen geschreven zijn door dezelfde, onbekende
auteur. Of ook het minder boeiende, zinnebeeldige dialoog-stuk
Van den winter ende van den somer diens werk is, blijft onzeker.
Als nastukje volgde op elk abel spel een klucht [clute, sotternie],
een gedramatiseerde anekdote of een ruw-realistisch tafereeltje
uit het alledaagse leven. In hetzelfde 'Hulthemse handschrift'
dat de abele spelen bevat, staat o.a. de sotternie van de Buskenblaser, een oude man, die een gewaande verjongingskuur ondergaat: een kwakzalver laat hem voor goed geld in een bus met
roet blazen; zijn jonge vrouw beloont hem met een pak slaag.
Van jongere datum is de aardige c1ute Nu noch [d.i. Toe maar!].
Een man, die door zijn vrouw slecht behandeld wordt, houdt
zich op raad van een buurman krankzinnig, antwoordt op
alles 'Nu noch', maar komt bedrogen uit als hij zo onvoorzichtig is de list te verklappen.
14. HET GEESTELIJK DRAMA

Zoals de kerk de schilder- en beeldhouwkunst heeft aangewend
voor godsdienstig onderricht aan de ongeletterde gelovigen, zo
heeft men ook gebruik gemaakt van het drama. Bij de plechtige
viering van het Kerst- en het Paasfeest gaven de engelenzang, de
komst van de herders en de drie koningen, de graflegging, aanleiding tot rolverdeling en uitbeelding. Daaruit ontwikkelden
zich hele episoden uit het leven van Christus. Ook de paradijsgeschiedenis en de zondeval werden ten tonele gebracht, als voorspel van de verlossing. De Oordeelsdag was niet zelden het besluit.
Natuurlijk maakte het kerklatijn plaats voor de volkstaal.
Zulk een groot mysterie-spel, dat soms dagen duurde, vereiste
ook een groot aantal spelers. Eerst waren het geestelijken, maar
weldra werden leken te hulp geroepen. De vertoning binnen het
kerkgebouw begon bezwaren op te leveren, vooral toen wereldse
en komische elementen indrongen, bijv. bij de duivelrollen. Buiten de kerk, soms op het marktplein, werd nu het primitieve toneel opgeslagen, waar naast elkaar hemel, aarde en hel aangeduid
waren, omdat de tonelen daar achtereenvolgens speelden.
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In andere landen zijn verscheidene oude mysteriespelen bewaard
gebleven. Ons belangrijkste spel, in 1441 of 1448 door Brusselse
rederijkers vertoond, is Die Eerste Bliscap van Maria. Er zijn
nog zes andere bliscappen op gevolgd, waarvan alleen de
Sevenste Bliscap, de hemelvaart van Maria, over is.
Naast de bijbelse stof werden ook heiligenlevens of mirakelen gedramatiseerd. Ook daarvan bezit onze letterkunde een late, maar
heel merkwaardige proeve, in het Spel van den heiligen sacramente van der Nyeuwervaart, ± 1500 waarschijnlijk door JAN SMEKEN
geschreven. Het onderwerp is de vondst van een sacrament
[d.i. hostie, ouwel] in het veen, en de wonderdoende kracht die
het heilige voorwerp uitoefent, ondanks de tegenwerking van de
duivelen, die in dit stuk half voor clown spelen.
Aantrekkelijk is ook het mirakel-spel van Marieken van Nieumeghen, in dezelfde tijd ontstaan. Marieken laat zich verlokken
door de duivel, Moenen genaamd, en zwerft zeven jaar met hem
rond, totdat de vertoning van het 'wagenspel' van Masscheroen
[de strijd uitbeeldend van Christus en de Duivel om de mensenziel] haar met Maria's hulp tot berouwen boete brengt. Dit spel
geeft ons een kijkje in het volle leven van die tijd.
Uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dagtekent het allegorisch-didactische genre van de moraliteit. Daarin treden geen personen, maar zinnebeeldige figuren handelend op, om de een of
andere maatschappelijke, zedelijke of godsdienstige gedachte te
verzinnelijken. Een goed denkbeeld van zo'n spel geeft de moraliteit van Elckerlijc, geschreven door PETRUS VAN DIEST. De Dood
komt Elckerlijc [d.i. ieder mens] mededelen dat hij sterven moet.
Vergeefs doet hij een beroep op Gheselscap, Maghe, tGoed [= bezit] enz. Alleen zijn Duecht zou hem kunnen helpen, maar die is
zwak, en moet eerst door Biechte genezen worden. Als dat gebeurd is, stijgt zijn ziel ten hemel. De verdiensten van dit diepzinnige spel, dat als Everyman in de Engelse vertaling wereldberoemd is geworden, zijn het beste bewijs, dat men zulk een allegorie niet voorbarig als louter verstandswerk veroordelen mag.
Het mysterie-spel, dat in katholieke streken soms nog voortleeft
[Passiespelen van Oberammergau], moest in een overwegend
protestants land andere vormen aannemen: het bijbelse treurspel
van de 16de en 17de eeuw is er in zekere zin een voortzetting van.
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IS. DE REDERUKERS
De rederijkerstijd is aanvankelijk beschouwd als een vrij onbelangrijke overgangsperiode tussen de middeleeuwen en de zeventiende-eeuwse bloeitijd. Ten onrechte. De rederijkersletterkunde
klimt op tot ± 1400: bijna alle dramatische produkten, hierboven genoemd, behoren er toe. En tot diep in de zeventiende eeuw
is de rederijkers-werkzaamheid in volle kracht. Maar wel is het
waar, dat we in de rederijkerskringen de langzame overgang van
de oude naar de nieuwe tijd kunnen waarnemen. In de rederijkerskamers verenigde zich dat deel van de stedelijke burgerij, dat
zich gezamenlijk wilde oefenen in het voordragen, toneelspelen en
dichten; niet zelden onder leiding van geestelijken. Aanvankelijk
waren die kamers dan ook een soort geestelijke verenigingen,
als gilden ingericht. De stedelijke regering beschermde ze, omdat
ze in staat waren processies, godsdienstige en wereldlijke feesten,
vorstelijke ontvangsten en boogschutterswedstrijden door hun
optochten en vertoningen op te luisteren.
In de zuidelijke Nederlanden, met zoveel bloeiende steden, ontstonden de oudste kamers ± 1400 [Leuven; Brussel]. Steden als
Gent, Yperen en Mechelen bleven niet achter. Beroemd werd de
Violieren te Antwerpen. In grote plaatsen waren soms twee of
drie kamers, waarbij sociale verschillen zich deden gelden. De
naam 'Camer van rhetorica' vindt men voor het eerst te Oudenaarde in 1441. De noordelijke Nederlanden volgden voornamelijk in de tweede helft van de vijftiende eeuw: de oudste kamer
[het Bloemken Jeske te Middelburg] dagtekent van 1430. Iedere
kamer had een fraai blazoen en een zinspreuk; bij feestelijke gelegenheden droegen de Cameristen kostbare en kleurrijke costuums. Als beschermheer trad gewoonlijk een hooggeplaatst persoon op, met de titel van Keizer of Prins. De eigenlijke leider van
de werkzaamheden was de factor, die dikwijls de toneelstukken
zelf dichtte, en regisseerde. Natuurlijk had het dilettantisme in
die kamers grote kansen en vaak groot gezag. Bijzonder belangrijk was het bezit van een goede 'sot', die als ongegeneerd grappenmaker het publiek aan het lachen bracht.
Nog geheel tot de vijftiende eeuw behoort ANTHONIS DE ROOVERE
[tI482],een gevierd rederijker te Brugge, wiens werk belangrijker
blijkt te zijn dan men vroeger meende. Zijn Rhetoricale wercken
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werden eerst in 1562 door een bewonderaar uitgegeven. Het
meest bekend is wel zijn dichtstuk Van der Mollen Feeste, geschreven overeenkomstig het bekende middeleeuwse dodendansmotief. Ook bij de Brusselse stadsdichter COLIJN CALLIEU [t 1481]
beheerst het doods besef zijn belangrijkste gedicht Tdal sonder
wederkeeren of Tpas der Doot, een treffende bewerking van
een Frans origineel. In het midden van de zestiende eeuw schreef
een beroemd rederijker van Oudenaarde, de factor MATfHUS DE
CASTELEIN [1488-1550] een soort rederijkers-wetboek: Const van
Rhetoriken [postuum uitgegeven te Gent in 1555]. Wat Matthijs
de Castelein hier op Frans voorbeeld formuleert, is een complete
rederijkers-poëtica, waarin vrijwel alle voorwaarden, verschijnselen en vormen betreffende het laat-middeleeuwse dichterschap
met kennis van zaken behandeld zijn. Allengs gingen vaardigheid
en techniek het winnen van bezieling en smaak; de kunstigheid
werd hoofdzaak; moeilijke dichtvormen en ingewikkelde rijmen
golden als verdienste. Maar ook werkelijk talent uitte zich in
die vormen. Tot de Antwerpse rederijkers behoort de welgestelde
koopman Cornelis Crul [eerste helft 16de eeuw], die in zijn befaamde boertige gedicht Heynken de Luyere drie belevingen van
een Uilenspiegelachtig type vlot en met vlaamse volkshumor
strofisch heeft berijmd.
Het latere toneelwerk van de rederijkers draagt een eigenaardig
karakter: in hun spelen van sinne traden voornamelijk allegorische personen op, in de trant van Elekerlije, maar onaanschouwelijkheid en dorre redenering vervingen meestal de soberheid en
natuurlijkheid waardoor de oudere moraliteit ons treft. Voor het
grootste deel waren de zinnespelen maakwerk, waarin nu alleen
de historicus belang stelt. Gelijktijdig leefde de middeleeuwse realistische klucht voort, meestal onder de naam esbattement. Het
meest typisch is het rederijkersdrama vertegenwoordigd in de
spelen en esbattementen van de verdienstelijke Bruggeling CORNELIS EVERAERT [1485-1556]. Merkwaardig als burgerlijk drama
is ook de Spiegel der Minnen, door COLIJN VAN RUSSELE omstreeks
15°0 gedicht, en door toedoen van Coornhert in 1561 te Haarlem
gedrukt. Van JAN VAN DEN BERGHE [t 1559], die zowel in Antwerpen als in Brussel werkzaam is geweest, is het bekroonde Antwerpse zinnespel op het Gentse landjuweel van 1539, alsook het
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esbattement van Hanneken Leckertant. Tot de meest bewonderde
latere rederijkers behoort de Brusselse dichter JOHAN HOUWAERT
[I533-I599], die ook in het Noorden een grote naam had. Bij hem
zijn al talrijke invloeden van de renaissance aanwijsbaar, maar
het nieuwe ritme ontbreekt.
Het glanspunt van het rederijkers-leven waren de wedstrijden,
die tot schitterende feesten aanleiding gaven. De landjuwelen - een
term speciaal voor Brabantse feesten - waren voortgekomen uit
soortgelijke schutterswedstrijden en deels daarmee samengesmolten. De onderwerpen voor het zinnespel en de refereinen werden
vooraf opgegeven. Na een luisterrijke intocht speelden de uitgenodigde kamers die stukken dagen achtereen. Bekend zijn de
rederijkersfeesten te Gent [I539], waarvan de spelen, wegens de
hervormingsgezinde geest, op de index werden geplaatst. Het
opgegeven onderwerp: 'Wat de mens stervende het meest tot
troost verstrekt' gaf aanleiding tot tegenstrijdige beantwoording,
in katholieke of reformatorische geest, al zijn de meeste teksten
algemeen-christelijk. Het overdadigst was het landjuweel te Antwerpen, in I56I, waar men opzettelijk een neutraal onderwerp
had gekozen. Het fraai uitgegeven boekwerk [I562] met teksten,
gravures, en een verslag van de feestelijkheden als inleiding, geeft
een indruk van de 'Bourgondische pracht'.
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DE TIJD VAN RENAISSANCE EN REFORMATIE

16.

DE RENAISSANCE

In de vijftiende eeuw loste de middeleeuwse maatschappij zich
langzaam op. Allerlei bindingen werden doorbroken: het markwezen als organisatie van het grondbezit; het gildewezen als organisatie van de arbeid; de feodaliteit, die de persoonlijke betrekkingen regelde; de kerk als geestelijk centrum van de hele maatschappij. Het gemeenschapsgevoel, zo kenmerkend voor de middeleeuwse samenleving, verzwakte. De rechten van het individu
kwamen op de voorgrond. De toenemende rijkdom en het gemakkelijker verkeer verruimden de blik, en verhoogden de genotzucht. In deze veranderde levensverhoudingen vond de oude
Griekse en Romeinse beschaving opnieuw grote belangstelling,
het eerst in Italië, waar talrijke intellectuele en artistieke emigranten uit het door de Turken bedreigde en in 1453 bezette Byzantium
zich hadden gevestigd. Van Italië uit breidde deze wedergeboorte
[= renaissance] van de klassieke kunst en filosofie zich over geheel West-Europa uit, waartoe ook de uitvinding van de drukkunst [kort vóor 1450] ten zeerste heeft meegewerkt. Het was
bovendien de tijd van de grote ontdekkingsreizen [1492: Amerika], waardoor in enkele tientallen jaren het gehele wereldbeeld
gewijzigd werd. Tenslotte hebben de fantastische rijkdommen, die
uit de ontdekte en veroverde gebieden vooral naar Spanje en
Portugal werden verscheept, al gauw een schokkende invloed uitgeoefend op de economische, sociale en politieke verhoudingen
in heel Europa.
De aanhangers van de klassieke levensbeschouwing, humanisten
genoemd, stonden meestal niet vijandig tegenover de kerkleer;
sommigen bekleedden zelfs geestelijke waardigheden. Toch is het
onderscheid opmerkelijk: het christendom zocht de hoogste heiligheid in een ascetisme, dat zich van het aardse leven los maakte.
De kunst van de Oudheid daarentegen verheerlijkte bovenal de
vreugde en de schoonheid van het leven. De renaissance stelde
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het individu boven de gemeenschap, en was in oorsprong aristocratisch en internationaal; de renaissance-beschaving maakte een
scheiding tussen de hoogste standen en de massa van het volk. Het
internationale Latijn kreeg de voorkeur boven de volkstaal. Een
typisch vertegenwoordiger van zulk een geestelijke aristocratie en
wereldburgerschap is de beroemde Rotterdammer DESIDERIUS
ERASMUS [± 1467-1536], die uitsluitend Latijn schreef en met zijn
geniaal-ironische Laus Stultitiae [De lof der zotheid] tot de
wereldliteratuur behoort.
17. DE HERVORMING

De renaissance heeft een duidelijke kritische en wetenschappelijke inslag. Deze blijkt o.a. uit de grote belangstelling voor allerlei vragen op het gebied van natuurkunde, mechanica, biologie
en geneeskunde. Deze kritische zin nu richtte zich ook tegen talrijke misstanden in de laat-middeleeuwse kerk, en tenslotte tegen
de dogmatische grondslag zelf, waarop de katholieke kerk berust. Erasmus had zich met felle spot gekant tegen allerlei kerkelijke praktijken die hij schadelijk achtte, in de hoop op verbetering van-binnen-uit. Maar in oktober 15I7 begon Luther met een
bestrijding, die hem na weinig jaren buiten en daarmee tegenover
de katholieke kerk plaatste. Luther verwierp het priesterschap
en bepleitte vrij bijbelonderzoek door de gelovigen individueel.
Vandaar het grote belang van bijbelvertalingen in de volkstaal:
Luther zelf heeft op geniale wijze een Duitse vertaling tot stand
gebracht. Al omstreeks 1520 was de 'Lutherie' in de Nederlanden
verspreid, bevorderd door de algemene ontevredenheid over de
slechte economische toestanden van die tijd en over het gedrag
van vele geestelijken. Ook andere vormen van verzet, veel radicaler en fanatieker, deden zich voor: de beweging van de Wederdopers, omstreeks 1535, is daarvan wel de bekendste; met grote
wreedheid heeft de overheid deze secte tenslotte uitgeroeid.
De consequente strengheid, waarmee de 'ketters' tijdens het bewind van Karel de Vijfde zijn vervolgd, heeft het beoogde doel
niet bereikt. Door het optreden van Calvijn in Genève, omstreeks
1540, kwam via Frankrijk een tweede golf van anti-katholieke
geloofskritiek. Het calvinisme was van het begin af stelselmatiger
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en strijdvaardiger dan het lutheranisme, en had een democratischer vorm van kerkelijke organisatie. Omstreeks het midden van
de zestiende eeuw had de reformatie vooral in de zuidelijke Nederlanden duizenden aanhangers, het meest in de steden waar de
textielindustrie gevestigd was en waar dus een zeker proletariaat
bestond. De beeldenstorm is dan ook in Vlaanderen begonnen
en van daar uit naar de andere gewesten overgeslagen. Godsdienstige, economische en politieke motieven kunnen hiervoor worden aangewezen, zoals trouwens ook voor de kort daarna gevolgde opstand tegen Filips de Tweede. Terwijl renaissance en humanisme beperkt bleven tot de ontwikkelden, die Latijn en minstens Frans kenden, is de reformatie typisch een volksbeweging
geweest, al heeft deze ook talrijke aanhangers gehad onder de
hogere standen: de land-adel en de stedelijke aristocratie. Juist
de leiders waren vaak uit die kringen afkomstig, bijv. Hendrik
van Brederode.
18.

DE LETTERKUNDE VOOR EN TEGEN DE HERVORMING

De 'Lutherie' vond onder de Zuid-Nederlandse rederijkers veel
bijval. Dat bleek al uit de spelen op het Gentse landjuweel van
1539. Een hartstochtelijk verzet wekte de nieuwe leer bij de Antwerpse dichteres ANNA BUNS [1493-1575], in wier refereinen een
sterk geloof en een sterke persoonlijkheid zich uiten, veel minder
diepzinnig en verfijnd dan Hadewijch, maar onmiskenbaar echt.
Door de vervolgingen van wederdopers, luthersen en calvinisten
ontstonden in het midden van de eeuw de martelaarsliederen,
getuigend van een krachtig geloof, en van haat tegen de onderdrukkers. Sinds ongeveer 1565 ging dit genre over in felle strijdzangen, al spoedig gebundeld in Een nieu Geusen Lieden Boecxken
[oudste bewaarde exemplaar ± 1581]. Hierin vindt men o.a. het
Wilhelmus, waarvan de dichter onbekend is, en: Helpt nu u selJ,
soo helpt u God; Ras seventhien Provineen, enz. De drukken
werden telkens vermeerderd. Maar ook in andere bundels treft
men vaak de geuzentoon. Als indrukwekkende afsluiting van
de geuzenpoëzie kan men beschouwen de Nederlandtsche Gedenck-clanck [1626] door ADRIAEN VALERlUS.
De psalmen, voor de strijdende en lijdende calvinisten van bij26

zondere waarde, werden meermalen berijmd om gezongen te
worden, o.a. door VAN ZUYLEN VAN NUEVELT [Souterliedekens,
1540] en door PETRUS DATHEEN [in 1566]. Deze laatste berijming
is een paar eeuwen lang in gebruik gebleven, ondanks het feit dat
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE [154°-1598] in 1580 en in 1591 een
veel beter verantwoorde en veel dichterlijker berijming had gepubliceerd. Deze vriend van prins Willem staat ook vooraan onder
de publicisten, die in pittig proza de vrijheidszaak dienden. Zijn
Byëncorf der H. Roomsche Kercke is een heftige satire op de katholieke kerk, en lokte menig tegenschrift uit. Op het einde van
zijn leven werkte hij, in opdracht van de Algemene Staten, aan
een bijbelvertaling.
Tijdgenoot van Marnix was de Haarlemse notaris DIRCKVOLKERTSEN COORNHERT [1522-159°], een overtuigd humanist, die tussen
de strijdende partijen een strijdbare positie innam, en om zijn bepleiten van godsdienstvrijheid en van het vrije onderzoek, zowel
van katholieke als van calvinistische zijde vervolgd werd. Na een
veelbewogen leven, waarin hij met gevangenschap en verbanning
kennis maakte, stierf hij te Gouda. Behalve tal van theologische
strijdschriften, schreef hij vertalingen van de klassieken [o.a. Homerus; Cicero] en van de Italiaanse novellist Boccaccio [Vijftigh
lustighe Historiën]. Zijn hoofdwerk in proza is de Wellevenskunste
[1586], een meesterlijke uiteenzetting van zijn humanistische zedeleer. Ook als auteur van moraliserende spelen en als dichter
van stichtelijke liederen heeft hij betekenis.
19.

DE VROEGE RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN

De eerste sporen van renaissance-invloed in onze letterkunde
zijn uiterlijkheden. In rederijkerskringen ontstaan vertalingen
van de klassieken, waaruit de geest van de Ouden niet spreekt.
Met klassieke namen wordt kinderlijk gepronkt. Eerst langzamerhand dringt de invloed dieper door. Eén van de belangrijkste centra van de nieuwe gedachten werd Antwerpen, de West-Europese
metropool van de zestiende eeuw, waar in de tweede helft de vermaarde drukkerij van Plantijn gevestigd werd.
De vroege renaissance, onder invloed van de moderne Franse
dichtkunst, is te onzent door een merkwaardig drietal dichters
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vertegenwoordigd. De Antwerpse 'patricius' JONKER JAN VAN
[1539-±1595], een typische renaissance-kunstenaar,
navolger van Ronsard, beoefende met zwierig talent de nieuwe
dichtvormen [ode, sonnet] en had de eerzucht in een groot epos
zijn Olympia te verheerlijken [Cort begrijp der twaalf boeeken
Olympiados]. Zijn Poeticsche Werken verschenen tussen 1580 en
1595. Na een avontuurlijk leven dat hem o.a. naar Londen, de
Rijnstreek en Parijs voerde, eindigde hij in zijn geboortestad als
dichter om den brode. Aanvankelijk heftig calvinistisch, later
katholiek en Spaans-gezind, is hij vóor alles een individualistisch
kunstenaar met kosmopolitische allure.
De schilder-dichter CAREL VAN MANDER [1548-1606] ontwikkelde
zich van rederijker tot renaissance-kunstenaar, mede door zijn
reis naar Italië. Als doopsgezind Vlaming in 1583 naar Haarlem
uitgeweken, werd hij daar het middelpunt van een kring die de
nieuwe kunst ijverig beoefende. Hij b~eef het meest bekend door
zijn belangrijke Schilderboeck [1604], met levensbeschrijvingen van velerlei schilders. Ook als dichter en Homerusvertaler
heeft hij betekenis.
Het dichtwerk van de Leidse stadssecretaris JAN VAN HOUT [15421609] is bijna geheel verloren gegaan. De tijdgenoten roemden
hem omdat hij de nieuwe versmaat, op klassieke grondslag, het
eerst had toegepast.
DER NOOT

20.

LETTERKUNDIGE TOESTANDEN IN AMSTERDAM

Intussen ontwikkelde Amsterdam zich tot een energieke havenstad van Europese betekenis, waarvan de bloei snel toenam na
de val van Antwerpen [1585].
Tegen het einde van de zestiende eeuw waren de aanzienlijke Amsterdammers van intellect en smaak verenigd in de rederijkerskamer de Eglentier, met de zinspreuk 'In Liefde Bloeyende'.
De twee merkwaardigste leden waren HENDRIK LAURENSZOON
SPIEGEL [1549-1612] en zijn tijdgenoot ROEMER VISSCHER [15471620]. Spiegel was als humanist een geestverwant van Coomhert, maar meer beschouwend denker dan strijdend propagandist. Afkerig van de kerkelijke strijd, bleef hij de katholieke kerk
trouw. Toch heeft zijn hoofdwerk, de onvoltooide Hertspieghel,
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geschreven in de eenzaamheid van zijn buitenplaats Meerhuyzen
aan de Amstel, nauwe verwantschap met Coornherts Wellevenskunste.
Een heel ander type is de 'ronde' ROEMER VISSCHER, een levenslustig en geestig Hollander, die van ruwe scherts hield. Zijn eigen
letterkundige produkten, geheel in de volkstoon, schatte hij niet
hoog. Ze werden onder de naam Brabbeling gedrukt. Een reeks
korte proza-bijschriften bij zinnebeeldige plaatjes [emblemata]
noemde hij Sinnepoppen. Door dergelijke volkskunst nam hij deel
aan een Westeuropees mode-genre, dat een paar eeuwen succes
had, en waar ook Hooft, Vondel, Cats en Luiken aan hebben
meegedaan.
In de Eglentier begint de renaissance nationale vormen aan te
nemen, evenals zich in de bouwkunst een speciaal Nederlandse
renaissance-stijl gaat ontwikkelen. Er is een duidelijk streven om
de moedertaal te cultiveren en als draagster van beschaving en
kunst tot de gelijke van het klassieke Latijn te verheffen. Dat is
merkbaar in het proza van Coornhert, in de kunstige, gedrongen
poëzie van Spiegel, en in hun streven naar zuiverheid van taal
[purisme], als tegenstelling van de verfranste mode-taal in rederijkerskringen. In dezelfde lijn ligt de bouw van een renaissancespraakkunst, naar Latijns model, de Twe-spraack van de Nederduytsche Letterkunst [1584], door de Eglentier uitgegeven, met
een merkwaardige voorrede van Coornhert. De schrijver was
waarschijnlijk Spiegel.
Van buitengewoon belang voor onze beschaving, en dus ook voor
de letterkunde, werd het feit dat, vooral na 1585, zoveel ontwikkelde Zuid-Nederlanders zich in de noordelijke steden kwamen
vestigen. Dat gaf aan het literaire leven van het opstandige hervormde Holland een krachtige stoot, terwijl het onderdrukte
katholieke zuiden ten achter raakte. Daar behield de letterkunde
zeer lang sterk middeleeuwse karaktertrekken.
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21. ALGEMENE KARAKTERISTIEK

Het tijdperk van Maurits, Frederik Hendrik en Johan de Witt is
in geheel Holland en speciaal in Amsterdam een ongemene bloeitijd geweest, op alle terreinen van het maatschappelijk en geestelijk leven.
Door de militaire successen van de Oranjevorsten was NoordNederland in feite sinds 1609 een onafhankelijke staat, die onmiskenbaar meetelde in de Europese verhoudingen. Het optreden
van vlootvoogden als Tromp en De Ruyter bevestigde later deze
machtspositie nog. De handel van Amsterdam omvatte heel de
wereld; veroveringen en kolonisaties van Nederlanders vonden
plaats in het tegenwoordige Indonesië, in Zuid-Afrika, NoordAmerika en Brazilië. De welvaart nam toe, het bevolkingsaantal
eveneens: de befaamde grachtengordels van Amsterdam zijn
grotendeels in deze tijd aangelegd. Terwijl de Leidse universiteit
wereldnaam kreeg, stichtten de afzonderlijke gewesten eigen
hogescholen in Franeker, Harderwijk, Groningen en Utrecht.
Door de stijgende welvaart kon de grote handeldrijvende burgerij,
die tevens de steden bestuurde, fraaie woningen laten bouwen en
deze smaakvol inrichten. Maar ook openbare bouwwerken werden in grote stijl gesticht, kerken, raadhuizen, waaggebouwen.
Tijdens Albrecht en Isabella is dit trouwens ook in de zuidelijke Nederlanden het geval geweest. De schilderkunst heeft in
Rembrandt een ongeëvenaarde hoogte bereikt; talrijke andere
kunstenaars van wereldnaam zoals Frans Hals, Vermeer, Jan
Steen, Ruysdael waren zijn tijdgenoten. In de zuidelijke Nederlanden werkten grootmeesters als Rubens, Van Dijck en J ordaens.
Bij hen gaat de renaissance over naar de barok.
In het algemene klimaat van vrijheid, zelfbewustzijn en succesrijke ondernemingszin hebben zich ook de letteren voorspoedig
ontwikkeld. De navolging van de Franse en de Italiaanse literatuur leidde spoedig tot een eigen nationale dichtkunst, die even-
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wel duidelijk de internationale renaissance-kenmerken vertoont.
Het metrische vers overwint, speciaal de zesvoetige jambe [alexandrijn], die bij de mindere talenten licht in een dreun vervalt. Het
klassieke drama wordt beoefend met z'n vijf bedrijven, z'n reien
tussen die bedrijven, en z'n drie 'eenheden': van plaats, van tijd,
van handeling. De taal krijgt een verzorgd, vaak zelfs verfijnd
karakter, ook in de briefstijl. De beeldspraak steunt niet zelden
op klassieke voorbeelden; de godennamen uit de Griekse en de
Romeinse mythologie spelen een grote rol. De invloed van de
antieke cultuur neemt tegen het einde van de eeuw nog toe, mede
door het gezag van Frankrijk.
De bloeitijd van onze poëzie ligt ná de bevrijding uit de rederijkers-vormen en vóor de verstarring van de renaissancistische
idealen tot dogmatische voorschriften. De periode van voorbereiding door mannen als Coornhert en Spiegel, is gevolgd door
een halve eeuw van gedegen kunst, totdat bij jongere en minder
begaafde dichters de navolging begint die in de tweede helft van
de I 7de eeuw toeneemt en in het laatste kwart daarvan overheerst.
22. HISTORISCHE SAMENHANG

Het geslacht dat in de eerste helft van de 17de eeuw op de voorgrond komt, werd geboren in het laatste kwart van de 16de eeuw.
De hoofdpersonen zijn: .
JACOB CATS, 1577-1660,
PIETER CORNELISZ. HOOFT, 1581-1647,
GERBRAND ADRIAENSZ. BREDERO, 1585-1618,
JOOST VAN DEN VONDEL, 1587-1679, en
CONSTANTIJN HUYGENS, 1596-1687.
De middelste drie zijn Amsterdammers. Bredero sterft vroeg; de
anderen behoren tot de periode van Frederik Hendrik, welke ook
op het gebied van de beeldende kunst de bloeitijd is geweest.
Bijfiguren zijn o.a.: SAMUEL COSTER, THEODOOR RODENBURG, JAN
JANSZ. STARTER. Cats, als Zeeuw, en Huygens, als Hagenaar, staan
buiten het Amsterdamse letterkundige leven. Hun voornaamste
publikaties vallen in het midden van de eeuw. Bij hen als calvinisten voegt zich naar geest en stijl de Deventer predikant
JACOBUS REVIUS, 1586-1658.
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Tot deze zelfde generatie behoren ook de priester-dichter
JOANNES STALPARTVAN DER WlELE, 1579-1630,
en de remonstrantse predikant
DIRCK RAFAELSZ. CAMPHUYSEN, 1586-1627.
Na 1650 blijven Vondel en Huygens nog ruim een kwarteeuw aan
het werk, maar ondertussen treedt het geslacht van zeventiendeeeuwers op, dat omstreeks 1625 geboren is. Deze dichters leven
in de schaduw van de grootmeesters. Het echte oorspronkelijke
talent wordt zeldzamer.
In Zuid-Nederland, waar de verhoudingen inzake godsdienst en
taal zo geheel anders lagen, behoren tot het eerste geslacht:
JUSTUS DE HARDUWIJN, 1582-1636,
WILLEM VAN NIEUWELANDT, 1584-1635,
en tot het tweede:
ADRIAEN POIRTERS, 1605-1674, en
WILLEM OGIER, 1618-1689.
23. TONEEL EN LETTEREN IN AMSTERDAM
In het begin van de zeventiende eeuw bleef de kamer de Eglentier
onder de zinspreuk 'In liefde bloeyende' de voorrang behouden, en
de beste krachten tot zich trekken. Daarnaast stond de bevriende
'Brabantse kamer', 't Wit Lavendel, van uitgeweken Zuid-Nederlanders, waarvan o.a. Vondel lid was. De bloei van de Eglentier
werd belemmerd door innerlijke misstanden: gebrek aan ernst en
ijver bij de leden, en persoonlijke antipathieën. Daarom scheidden de beste leden zich in 1617 af, onder leiding van Dr. SAMUEL
COSTER, (1579-1665) een medicus, die enige jaren als toneelschrijver optrad. Zij stichtten de Duytsche Academie, met de ruimere bedoeling om door Nederlandse colleges in verschillende
vakken de wetenschap te bevorderen; maar na korte tijd beperkten ze zich weer tot toneelspeelkunst. Er werd gespeeld ten bate
van een liefdadigheidsinstelling: 'de Oude Kamer' speelde voor
het Oudemannenhuis, de Academie voor het Weeshuis.
Costers voornaamste werken zijn het blijspel Teeuwis de Boer
[1612] en het klassieke drama Iphigenia [1617] dat diende om
calvinistische predikanten te hekelen, die vijandig tegenover de
libertijnse Academie stonden [vgI.later de inkleding van Vondels
Palamedes J.
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De Oude Kamer bleef, onder leiding van 'ridder' THEODOOR RODENBURG (± 1579-1644), de voornaamste antipathie van de Academisten. Rodenburg toonde zijn voorliefde voor de Spaanse letterkunde in een reeks toneelstukken van zeer bont-romantische
inhoud, die scherp staan tegenover Vondels eenvoud, en tegenover
het realisme van de nationale klucht.
Toen deze leider in 1621 naar Brussel vertrokken was, kwijnde de
Kamer, en versmolt in 1632 met de Academie. Dit leidde tot de
stichting van de eerste Amsterdamse schouwburg in 1637, diernet
het spelen van Vondels Gysbreght werd ingewijd.
24.

GERB RAND ADRIAENSZ. BREDERO

[1585-1618]

Levensloop: Geboren te Amsterdam uit de gegoede burgerij. Zijn vader, een

schoenmaker, woonde 'in Bredero' d.w.z. een huis met de beeltenis van de
Geuzen-jonker Hendrik van Brederode. Op het schildersatelier van Francesco
Badens. Lid van de Eglentier en de Academie. Omgang met de kring van
Roemer Visscher. Na een aantal verliefdheden teleurgesteld door Magdalena
Stockmans. Gestorven in de kracht van zijn leven.

Bredero kreeg, in tegenstelling met Cats, Hooft en Huygens, geen
geleerde opvoeding. Hij noemt zich 'een slecht [eenvoudig] Amstelredammer, die maar een weynich kints-School-frans in 't hoofd
rammelde'. Toch is de levenslustige Bredero, met zijn dichternatuur en schilders oog, niet uitsluitend een volksdichter. Hij bewondert en volgt ook de renaissancekunst, waarmee hij in de kring
van Hooft kennis maakte. In het proza van zijn voorredenen en
opdrachten, in zijn minneliederen en sonnetten voelt men dadelijk
de zwierige renaissance-uitdrukking. Maar de volksaard zit het
diepst: die wordt bij hem niet door vreemde invloeden uitgedreven.
Zijn poëzie is voor het grootste deel verenigd in hetBoertigh Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck. De eerste afdeling bevat
zijn schertsende liederen, waaronder geestig geschilderde tafereeltjes als het Boeren Geselschap, die sterk aan de kunst van Jan
Steen, Brouwer of Ostade doen denken.De amoureuze liederen bevatten herinneringen aan velerlei verliefdheden; daarbij offert hij
soms aan de mode-poëzie, maar in directheid van toon wordt dit
werk door geen der tijdgenoten overtroffen. De 'aendachtighe'
[d.i. stichtelijke] liederen bewijzen zijn oprechte ernst en innige
vroomheid.
De Vooys Schets

3
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Als toneeldichter heeft Bredero eerst zijn kracht beproefd in romantische spelen, waarvoor hij stof zocht in Spaanse ridderromans:
Rodd'rick ende Alphonsus [16II], Griane [16I2], later gevolgd
door Lucelle [1616], naar het Frans bewerkt. Maar in deze richting
zocht zijn talent vergeefs. De best geslaagde gedeelten waren de
'komische intermezzo's', waarin echt realistische volkstypen te
midden van die ridderwereld optraden. Dit was het voorspel van
Bredero's blijspelkunst, waarin hij zich toont in oorspronkelijke
kracht. Zijn klucht is, evenals die van de 15de en 16de eeuw, niet
meer dan een gedramatiseerde anekdote, een greep uit het volksleven. Bredero wist dat scherp waar te nemen, en raak uit te beelden, in onvervalste volkstaal.
De bekendste kluchten zijn: de Klucht van de Koe [1612], de Klucht
van Symen sonder Soeticheyt [1612-1613], de Klucht van den Molenaar [1613].
Daarbij sluiten zich twee blijspelen aan: Het Moortje [1615], en
Spaansehen Brabander [1617].
Noch in het vinden en uitspinnen van een intrige, noch in kunstige en harmonische compositie voelde Bredero zich sterk. Voor
Het Moortje volgde hij een Latijns blijspel van Terentius, dat hij
in een Franse vertaling las; in de Spaansehen Brabander ontleende
hij het verhaal tot in bijzonderheden aan een beroemde Spaanse
schelmen-roman. Toch werd het door-en-door Hollandse kunst.
De personen van Terentius werden echte Amsterdammers; toestanden en zeden werden op geestige wijze verhollandst; telkens maakt Bredero uitweidingen over Amsterdamse toestanden,
die het origineel mist, en die men, ondanks de verstoring van het
evenwicht, niet graag zou missen. Evenzo in de Spaansehen Brabander, zijn meesterstuk, tintelend van leven. In de hoofdpersoon
Jerolimo is de trots en de aanmatiging van de Zuid-Nederlandse
avonturier belachelijk gemaakt. Zijn onnatuur contrasteert met
de goedhartigheid van de bedeljongen Robbeknol. Maar om
die hoofdpersonen groepeert de dichter kostelijke Amsterdamse
straattypen, getekend met hetzelfde meesterschap dat onze zeventiende-eeuwse schilders tonen.
Bredero stierf te vroeg om de volle maat van zijn talent te geven.
Maar geen uit de lange rij kluchtenschrijvers, die zijn voorbeeld
volgden, heeft zijn hoogte kunnen bereiken.
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25.

PIETER CORNELISZ. HOOFT

[1581-1647]

Levensloop: Geboren uit een Amsterdamse koopmansfamilie. Zijn vader is de

bekende burgemeester C. Pz. Hooft [in Vondels 'Roskam' verheerlijkt]. Na
de Latijnse school voor de handel bestemd. Reis naar Italië [1598-1601]. Op
het kantoor van zijn vader [1601 -1606]. Studie in de rechten te Leiden [1606].
Als Drost [d.w.z. rechterlijk ambtenaar] op het Muiderslot [i609]. Huwelijk
[16 IQ] met Christina van Erp [t 1624]. Tweede huwelijk met Heleonora Hellemans [1627]. Middelpunt van de Muiderkring.

Hooft is door aanleg en ontwikkeling de meest typische vertegenwoordiger van de renaissance-kunst. Wat dat betekent, komt het
best uit door vergelijking met Cats. Deze voelt zich in zijn levensbeschouwing éen met het calvinistische volk; hij geeft verhalen
om te onderhouden en te onderwijzen; hij wil zijn levenswijsheid,
uit boeken en ervaring geput, in aantrekkelijke vorm onder de
aandacht van velen brengen en gebruikt geen andere middelen
dan die de volkstaal bezit.
Hooft geeft uiting aan een zeer persoonlijk gevoelsleven. Of de
schoonheid daarvan door velen gevoeld wordt, doet minder ter
zake. De verfijnde aandoeningen van de kunstenaar zullen zelfs
uiteraard alleen nagevoeld worden door een gering aantal mensen; bij de meesten is de ontvankelijkheid daarvoor óf niet aanwezig óf niet ontwikkeld. Aan het vers stelt Hooft heel andere
eisen dan Cats. Hij schept zich een eigen taal, die aan zijn muzikale en ritmische eisen voldoet, en die niet te kort schiet in beeldend vermogen.
Maar nog in een ander opzicht is de kunst van Hooft geen volkskunst. Als humanist heeft hij een levensbeschouwing die meer
voortvloeit uit de wijsbegeerte van de Oudheid dan uit het christendom. Tegenover de kerk staat hij tamelijk onverschillig. Met
de verdraagzaamheid van Coornhert zoekt hij zijn vrienden evengoed onder roomsen als onder protestanten. Vurige ijveraars als
Vondel zijn hem niet sympathiek. In kerkelijke geschillen mengde hij zich niet. Op het Muiderslot leefde hij als een groot heer;
hij vond zijn geluk in de omgang met een kring van geleerde en
kunstminnende vrienden en vriendinnen, in muziek en poëzie.
Toch bleef hij als drost ook met het praktische leven in aanraking.
Al was hij maatschappelijk en geestelijk een aristocraat, hij heeft
het volk scherp waargenomen. De Warenar is daarvan het bewijs.

35

De eerste poëzie van Hooft gaat al in renaissance-richting. De
Italiaanse reis, die de jonge dichter in onmiddellijke aanraking
bracht met de bloeiende kunst en de zangerige taal van het land
waar de nieuwe kunst zijn oorsprong nam, had een beslissende
invloed op zijn ontwikkeling. De Rijmbrief die hij in 1600 aan de
kamer 'In Liefde Bloeyende' schreef, getuigt daarvan. De minnedichten, na zijn thuiskomst voor verschillende Amsterdamse schonen geschreven, zijn sterk Italiaans getint. Het kunstige sonnet,
een echte renaissance-vorm - trouwens al vóor Hooft toegepast in
onze poëzie-werd met voorliefde gekozen. Door Hooft kwam de
nieuwe vers-kunst, zo scherp afstekend bij de stroeve rederijkersgedichten, in volle schoonheid uit.
Minnepoëzie schreef Hooft op rijpere leeftijd ook voor Heleonora Hellemans, zijn tweede vrouw. Onder zijn latere gedichten
is bekend de Klaghte der princesse van Oranjen over't oorlogh voor
's Hartogenbosch. In de laatste periode van zijn leven worden de
verzen schaars.
De voornaamste dramatische werken van Hooft zijn: Granida;
Geeraerdt van Velsen; Baeto.
Het herdersspel Granida [1605] is een vrucht van zijn Italiaanse
reis. Het thema: de verheerlijking van het idyllische landleven tegenover de onnatuur en verdorvenheid van het hof, kon moeilijk
in een Hollandse omgeving zijn ontstaan. Ook de vorm is voor
Holland nieuw: in de lyrische gedeelten, die op éen lijn staan met
de minnepoëzie van die tijd, krijgen de verzen een bevalligheid
van klank en ritme, waartoe het rederijkers-Nederlands niet in
staat was geweest.
Geeraerdt van Velsen [1613] en Baeto [1626; ontworpen 1617] zijn
ook om hun gedachteninhoud belangrijk. Hooft streeft niet naar
een getrouwe uitbeelding van de werkelijkheid, hij stileert de historie, hij vervormt die naar de eisen van zijn kunst en zijn moraal.
In overeenstemming met een oud volkslied maakt hij van FlorisV
een tiran, die als vorst en als mens zijn plichten verzaakt. Geeraerdt
van Velzen is de man die uit wrok het Gezag schendt. De ideale
figuur is Gijsbrecht van Amstel, die de tirannie wil doen buigen
voor het Staten-gezag. Aan het rederijkersdrama herinneren nog
allegorische personen als 'Eendracht', 'Twist', en 'de Vecht', die
het stuk met een profetie van Amsterdams roem besluit.
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Baeto is de ideale stamvader van de Nederlanders-evenals Aeneas
van de Romeinen -die om een burgeroorlog te voorkomen, in vrijwillige ballingschap trekt. In het optreden van de priesteres Segemond wordt aangetoond, hoe het kerkelijk gezag aan het wereldlijk gezag onderworpen moet zijn. De inkleding van deze stukken-b.v. de orakels en tovermiddelen-wijst op navolging van de
Latijnse treurspeldichter Seneca, die bij de renaissancegeleerden
als model gold.
Geheel in Bredero's trant is het blijspel Warenar [1616], 'dat is
Au/u/aria van Plautus nae's Lands ghelegentheyt verduytscht'.
Bredero had in zijn Moortje een stuk van Terentius vernederlandst. Hooft koos daartoe een geschikter blijspel, waarvan de stof
later ook door Molière bewerkt is [I'Avare]. Hoewel hij het stuk op
de voet volgt, en alleen de inleiding en het slot eigen vinding is, gaf
hij echt-Amsterdams volksleven, met buitengewoon talent waargenomen, en raak weergegeven. Als de schrijver ons onbekend was,
zou niemand de renaissance-dichter Hooft er achter zoeken. Maar
evenals Huygens later, beschouwde hij zulk werk als een grap.
Met grote voorliefde heeft Hooft het proza als kunstvorm beoefend, zó zelfs, dat het na 1626 de poëzie bijna geheel verdringt.
De schrijver die hij om zijn kernachtigheid bewonderde en wiens
stijl hij door vertaling nader trachtte te komen, is de Romein Tacitus. Als vooroefening behandelde hij een episode uit de Franse
geschiedenis, nl. Het Leven van Henrik de Grote [1626], een boek
dat hem een Franse adelsbrief bezorgde.
Na deze eerste proeve van politiek inzicht en vorstelijke karakterkennis zette Hooft zich ertoe, de wording van het Gemenebest
sedert 1555 te schilderen, op grond van diepgaande studie. Hij
las de Nederlandse en Spaanse geschiedschrijvers, maar verzamelde ook feiten uit de mond van tijdgenoten en ooggetuigen.
De vrucht van die studie was de Nederlandsche Historiën, waarvan het eerste deel, handelende over de jaren 1555 tot 1584, werd
uitgegeven in 1642, en waarvan hij het tweede deel onvoltooid achterliet. Dit hoofdwerk dat door de kunstige, inspanning eisende
vorm evenmin populair kon worden als Hoofts poëzie, verhief
hem tot de eerste van onze zeventiende-eeuwse proza-schrijvers.
Het ongemene van Hoofts proza zit niet alleen in gedrongenheid
en syntactische afwijkingen maar evenzeer in nieuw-vormingen en
37

ver gedreven purisme, waarbij hij in het voetspoor trad van Coomhert en Spiegel. Al deze eigenaardigheden hangen ten nauwste
samen met het beeldend vermogen van zijn uiterst individuele taal.
Hooft heeft niet de bedoeling gehad, een modelstijl ter navolging
te scheppen. Maar de invloed van dit boek op het proza van lateren [bijv. Geeraerdt Brandt] liet zich lang en krachtig gevoelen.
Op het voetspoor van de Romeinen [Cicero] en de Italiaanse
renaissance-schrijvers heeft Hooft ook in de brief naar kunstigheid van vorm gestreefd. Wie geneigd is dat louter als onnatuur
te beschouwen, wordt tot nadenken gestemd door het feit, dat
Hooft, ook bij uiting van diepe smart of hartstochtelijke liefde,
die stijl niet loslaat. Al vroeg heeft men een verzameling brieven
van Hooft bijeengebracht en om hun literaire kwaliteiten in druk
doen verschijnen.
In de briefwisseling van Hooft maken we kennis met een uitgebreide en belangwekkende kring van vrienden. Hiertoe behoort
ook HUGODEGROOT [1583-1645], die op velerlei gebied uitmuntte,
en als prozaschrijver en dichter, in Latijn en Nederlands, belangstelling verdient. De intiemsten, die geregeld gast waren op het
Muiderslot, vooral na 1620 en gedurende Hoofts tweede huwelijk, worden [sinds de 19de eeuw] wel samengevat als 'de Muiderkring'. Ook Vondel en Huygens kwamen er een enkele maal.
Bijzonder gevierd werden de beide dochters van Roemer Visscher
ANNA en MARIA TESSELSCHADE. Om hun aantrekkelijke persoonlijkheid werd hun talent niet weinig overschat. Anna sloot zich
aan bij de trant van Cats, o.a. in haar gedichtjes bij de Sinnepoppen van haar vader; Maria Tesselschade bewonderde meer de verzen van Hooft, en volgde die zwak na.
Onder de geleerde vrienden stonden op de voorgrond de Amsterdamse professoren CASPAR VAN BAERLE [Barlaeus] en GEERAERDT
vos [Vossius]. De eerste werd om zijn Latijnse poëzie, die meer
van handigheid en geleerdheid dan van kunstzin getuigt, zelfs door
Vondel als een groot dichter beschouwd. Behalve de poëzie werd
in de Muiderkring de muziek met liefde beoefend. Francisca
Duarte wordt o.a. als zangeres vermeld. Andere vrienden zijn:
Laurens Reael, Van der Burg en Brosterhuizen, Plemp, Mostaert
en Hoofts zwager Baeck.
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26.

JOOST VAN DEN VONDEL

[1587-1679)

Levensloop: Geboren te Keulen uit Antwerpse ouders, die als doopsgezinden
uitgeweken waren. Over Utrecht naar Amsterdam. Getrouwd met Maaiken
de Wolf [1610], die de zorg voor de zaak, een kousenwinkel, grotendeels op
zich nam. Zware ziekte [1621]. Lid van de Brabantse Kamer. Deel.neming
aan het publieke leven. Huiselijke rampen: dood van zijn jongste zoontje,
zijn jongste dochter en zijn vrouw. Omgang met de kring van Hooft. Vervreemd sinds zijn overgang tot het katholicisme [1641]. Wangedrag van zijn
zoon Joost. Suppoost aan de Bank van Lening [1658-1668]. Emeritus met behoud van traktement. Bewonderenswaardige werkkracht tot op hoge leeftijd.

Vondel is onze grootste dichter van dit tijdperk. Van Zuid-Nederlandse afkomst, hartstochtelijker van temperament dan de geboren Hollander, werd hij naar de geest volbloed Amsterdammer.
Hij heeft zich laat ontwikkeld: zijn talent ontplooit zich eerst na
1621. Al zijn kennis moest hij zich uit eigen kracht verwerven.
Ten gevolge van de tijdgeest zocht hij zijn geestelijk voedsel voornamelijk in de klassieke oudheid. Door de renaissance-geleerdheid van zijn vrienden werd hij krachtig in die richting gestuurd.
In zijn kunstopvatting is invloed van Seneca en Virgilius merkbaar. Op late leeftijd leerde hij zelfs nog Grieks om het treurspel
van de Ouden in zijn edelste vorm te leren kennen.
Maar Vondel werd niet, gelijk Hooft, door de studie van Oudheid
en renaissance op wegen geleid die van het christendom af voerden. Hij behoorde tot de doopsgezinden en koos gedurende en na
het bestand, uit afkeer van de calvinistische leer, hartstochtelijk
partij voor de remonstranten. De aanleg van zijn geest dreef hem
evenwel naar het katholicisme. Zijn overtuiging rustte op een
grondige studie van de eerste christelijke eeuwen. Deze studie
van de dogma's en de geschiedenis van de kerk zette hij voort, al
verloor hij zijn liefde voor de Oudheid niet. Na zijn bekering valt
de grootste ontwikkeling van Vondels poëzie: zijn meesterwerken
schrijft hij zelfs na zijn zestigste jaar.
Vondel leefde geheel voor zijn kunst en zijn studie. Poëzie was
voor hem niet ontspanning, maar levensbehoefte, 'om wie ick 't
leven lieve, en sonder welcke ick niet De majesteyt der sonne aanschou als met verdriet', gelijk hij zelf zegt. * Hij had niet daarnaast
een belangrijke maatschappelijke werkkring.
• In de Geboortkloek van Willem van Nassau [1626].
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Vondel stond met zijn poëzie midden in zijn tijd, maar gaat door
de vlucht van zijn verbeelding boven zijn tijd uit. Ook daarin onderscheidt hij zich van de andere dichters. Bij Cats en Huygens
vindt men zelfkennis en mensenkennis, huiselijke en maatschappelijke moraal. Als Hooft zich met de vragen van zijn tijd bezig
houdt, doet hij het in bespiegelende drama's. Vondel echter leeft
hartstochtelijk mee: niet alleen wat in zijn naaste omgeving geschiedt, maar ook de gebeurtenissen in Europa, b.v. de strijd
tegen de Islam, interesseren hem levendig. Daarin vindt hij voedsel
voor zijn verbeelding.
Vondels werk, dat zich over meer dan een halve eeuw uitstrekt,
heeft een verbazende omvang. In de eerste periode vallen o.a. de
zogenaamde hekeldichten, die evenals het drama Palamedes, betrekking hebben op de terechtstelling van Oldenbamevelt [Geuzen-vesper], op de verafschuwde calvinistische leer [Decretum horribile] of de Amsterdamse twisten tussen de libertijnse Academie
met de regenten-aristocratie en de calvinistische predikanten, die
in de volksklasse steun vonden [Rommelpot van 't hanekot; Otter
in 't bolwerk]. Dit zijn uitingen van felle haat of heftige verontwaardiging. Op een hoger plan staan de beide grote gedichten
Roskam en Harpoen [1630]. In het eerste hekelt hij de misstanden
in het regentenbewind, en prijst hij de pas overleden burgemeester
Hooft als voorbeeld van burgerdeugd. In de Harpoen typeert hij
de goede en de slechte predikant.
Vondel treedt tegelijk op als zanger van de nationale grootheid,
van de heldendaden der Oranjes, en van Amsterdams glorie als
koopstad: Lof der Zeevaert [1623]; Geboortklock van Willem van
Nassau [1626]; Verovering van Grol [1627]. Uit later tijd zijn o.a.:
Inwijding van het Stadhuis [1655], Zeemagazijn [1658].
Van belangstelling in gewichtige buitenlandse feiten getuigen o.a.
Maeghdeburghs Lyckoffer [1631]; Olyftack aan Gustaef Adolf
[1632 ].
Als zuiver lyricus is Vondel beroemd o.a. door zijn gedichten
bij de dood van zijn kinderen en door de reien in zijn drama's.
Daarin heeft hij zijn individuele ontroeringen en de diepste religieuze gevoelens op onovertroffen wijze uitgedrukt. De muzikale
schoonheid van zijn vers is nergens zó persoonlijk van toon. Veel
minder direct is uiteraard de poëtische stijl van de grote leerdich-
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ten die hij na zijn bekering schreef ter verdediging van zijn geloof,
o.a. Altaergeheimenissen [1645].
Maar Vondel beschouwde zichzelf in de eerste plaats als dramatisch dichter; hij schreef niet minder dan 32 drama's, waaronder
24 oorspronkelijke. Eerst staat hij nog op rederijkersstandpunt;
langzamerhand klimt hij op, langs het zwakkere Latijnse drama
[Seneca] tot het Griekse treurspel, dat hij in zijn later werk als
maatstaf neemt. Hij streeft naar soberheid en verhevenheid, en
aanvaardt de zogenaamde drie eenheden: eenheid van handeling
[alles groepeert zich om éen verwikkeling], eenheid van plaats [zo
weinigmogelijktoneelverandering] en eenheid van tijd [de handeling loopt over niet meer dan 24 uur]. De indeling in vijf bedrijven
bevordert de harmonische bouw. De reien aan het slot van elk
bedrijf zijn lyrische strofen, met muziek, waarin de stemming van
de voorafgaande gebeurtenissen wordt uitgedrukt of de stemming
van het volgende bedrijf voorbereid. Een dergelijk spel waarvan
de inhoud meestal aan de toeschouwers bekend was, stelt andere
eisen en bezit een andere schoonheid dan het moderne drama.
De grote zeventiende-eeuwse Engelse kunst [Shakespeare] had
met de klassieke kunstleer gebroken. Ook tijdgenoten van Vondel
[Rodenburg, Jan Vos] deden dat, al leverden ze gebrekkige proeven. Dat Vondel zich bij de klassieken aansloot, wijst er op, dat
hij die klassieke vormen in harmonie achtte met zijn beschouwing
van de dramatische kunst. Want naar inhoud en geest wilde Vondel voornamelijk christelijke kunst geven: het toneel was voor
hem een leerschool van godsvrucht en goede zeden; de stof ontleende hij bij voorkeur aan de bijbel [vgl. Rembrandts kunst].Van
Vondels drama's noemen we het volgende tiental: Pascha; Palame-

des; Gysbreght van Aemstel; Maeghden;' Joseph in Dothan; Maria
Stuart; Leeuwendalers; Lucifer; Jeptha; Adam in ballingschap.
Het Pascha [1612] of de uittocht van de Israëlieten uit Egypte [allegorisch toegepast op Nederlands verlossing] opent de rij van
bijbelse drama's. Het staat onder rederijkersinvloed en is zwak
van samenstelling.
De Palamedes [1625] of de 'vermoorde onnoselheit' is nauw verwant met de hekeldichten; achter de Griekse historie is duidelijk
de botsing van Maurits en Oldenbarnevelt zichtbaar, zelfs z6, dat
met alle personen tijdgenoten bedoeld zijn. Vorm en inhoud [o.a.
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de reien] wijzen op invloed van Seneca.-Voor dit drama is Vondel door de overheid met een geldboete gestraft.
De Gysbreght van Aemstel [1637] is door Amsterdams patriottisme ingegeven. De hoofdpersoon is een Nederlandse Aeneas; de
ondergang van Amsterdam is een pendant van de brand van Troje. Het stuk eindigt met de voorspelling van Amsterdams toekomstige grootheid [vgl. Hoofts Geeraerdt van Velsen]. Geen stuk was
beter geschikt om de eerste Amsterdamse schouwburg te openen.
De opvoering ervan met Nieuwjaar is de Amsterdamse toneeltraditie bij uitstek geworden. Een gelegenheidsstuk was ook het
herdersspel DeLeeuwendalers [1647] waarvan de intrige en de inkleding uitheems waren, maar de geest en de behandeling [in tegenstelling met Hoofts Granida] echt nationaal. In de verzoening van
Noord-zij en Zuid-zij was de vrede van Munster gesymboliseerd.
Nadat Vondel al in de Gysbreght zijn sterke katholieke sympathieën niet verborgen had, volgde weldra een martelaarsdrama
dat de Keulse legende van Sint Ursula en de elf duizend maagden
tot onderwerp had: Maeghden [1639]. Een martelaarsdrama is
ook Maria Stuart [1646], dat om z'n politieke actualiteit Vondel
opnieuw in conflict bracht met de overheid.
De Joseph in Dothan [1640] is een van de drie drama's, waarin de
dichter Jozefs geschiedenis ten tonele brengt. In de samenstelling, in de uitbeelding van de karakters en in de verskunst is de
groei van zijn dichterschap merkbaar. Maar het hoogtepunt bereikt hij in enkele treurspelen van later datum. De Jeptha [1659]
munt uit door klassieke eenvoud. De invloed van het Griekse
treurspel [Sofokies], dat Vondel als het hoogste type bewonderde, is onmiskenbaar. De dichter beschouwde het zelf als een van
zijn meest geslaagde stukken, omdat het ideaal van de Ouden er
het dichtst in benaderd was.
In de Lucifer [1654] en de daarbij aansluitende Adam in ballingschap [1664] is het thema: de val van de oproerige engelen, die uit
afgunst op de mens zich tegen het goddelijk gezag verzetten, en
de daarop volgende val van Adam. Dit werk van zijn ouderdom
toont ons door grootse verbeelding, diepte van gedachten en innigheid van gevoel, de volle rijpheid van zijn talent. Daardoor
heeft Vondel aanspraak op een plaats naast de Engelse dichter
Milton, die dezelfde stof behandelde in zijn epos Paradise lost.
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27. JACOB CATS [I577-1660]
Levensloop: Geboren te Brouwershaven. In het Rectorshuis te Zierikzee[15881592]. Studie te Leiden en te Orleans. Stadsadvocaat te Middelburg [1603].
Getrouwd met Elisabeth van Valckenburg [1605]. Rijk geworden door inpolderingen. Professoraat geweigerd terwille van het pensionaris-schap van
Middelburg [1621]. Pensionaris te Dordrecht [1623]. Gezantschapsreis naar
Engeland [1627]. Dood van zijn vrouw [1630]. Raadpensionaris van Holland
[1636-1652]. Gezantschapsreis naar Engeland [1651]. Landelijke rust op zijn
buitengoed Zorgvliet bij Den Haag, tot zijn dood.

Het werk van Cats is in brede volkskringen gelezen en genoten, al
behoorde hij door opvoeding en studie tot de aristocratie. Men
vond er een schat van praktische levenswijsheid, in aardig berijmde spreekwoorden, anekdoten, zinnebeelden en verhalen. Belangrijke levensvragen, die het toenmalige publiek interesseerden, werden in samenspraken behandeld. Ook de romantische trek naar
velerlei verhalen, uit alle landen, werd er door bevredigd. En dit
alles niet in het gelatiniseerde Nederlands, waarvan de geleerden
zich bedienden, maar opzettelijk in de volkstaal, zij het dan ook
een zeer schoolse volkstaal zonder levendigheid en karakteristieke
kracht.
Als Cats begint te schrijven, is hij geen jongeman meer, maar een
bezadigd heer met een gevestigde positie, de dertig voorbij. Nog
vóor hij veertig is, slaat hij een vermanende, vaderlijke toon aan.
In zijn latere werken is de zestig- of tachtigjarige een keuvelende,
breedsprakig vertellende grijsaard. De hoofdwerken van Cats zijn:

Houwelyck; Spieghel van den ouden ende nieuwen tijdt; Trou-Ringh;
Ouderdom, Buyten-leven en Hofgedachten op Zorgh-vliet.
In zijn Houwelyck [1625] heeft hij het wetboek neergelegd van het
toenmalige huisgezin: het huisgezin, dat de maatschappij-zelve
draagt. Bij dit werk sluit zich de Trou-Ringh [1637] aan, volfraaie
verhalen, afgewisseld met belangwekkende samenspraken, kunstig
gecomponeerd. Op Iniddeleeuwse wijze licht hij zijn lessen toe met
exempelen, waaronder het bekende verhaal van het Spaens Heydinnetie. Daarin toont Cats zijn talent als verteller.
De Spieghel van den ouden ende nieuwen tijdt[I632) geeft door zijn
veelzijdige inhoud het karakter van Cats z'n werk goed weer. Het
eerste deel handelt over opvoeding, jongelingsleven en verliefdheid; het tweede deel geeft regels voor gehuwden omtrent al wat
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in het huiselijk leven voorkomt; het derde deel handelt over de
maatschappelijke verhoudingen en plichten, en bevat gezondheidsregels en christelijke overdenkingen.
Een element in de kunst van Cats dat ons vreemd geworden is,
vormt het zinnebeeld. Cats staat in dat opzicht nog dicht bij een
middeleeuws dichter als Maerlant. Hij bekijkt de natuur, de maatschappij, de historie niet alleen om ze te begrijpen, maar zoekt er
zinnebeelden in van de hogere 'verholen krachten'. Roemer Visscher was hem voorgegaan in het zoeken van zulke emblemata,
'stomme beelden, ende nochtans sprekende'. Van deze poëzie zijn
de gravures een onmisbaar bestanddeel.
De emblemata, die als graag-beoefend genre al uit de tweede
helft van de zestiende eeuw dateren, zijn in de zeventiende eeuw
tot een literaire mode geworden, en liepen soms gevaar in een
vernuftspel te ontaarden. Het afdalen tot de bijzonderheden, het
bekijken van het onderwerp aan alle kanten, de vele variaties op
hetzelfde thema, leiden tot eentonigheid en langdradigheid. Maar
daar staat tegenover dat de voorstelling, juist door die vele bijzonderheden, in aanschouwelijkheid kan winnen. Cats behoudt
in dit internationale genre onder zijn Hollandse mededingers het
meesterschap.
Het laatste hoofdwerk: Ouderdom, Buyten-leven en Hofgedachten
op Zorgh-vliet [1656] is autobiografisch. Daaruit leren we de schrijver in zijn intimiteit kennen. Zijn plooibaarheid van overtuiging,
zijn weinig krachtige persoonlijkheid in het openbare leven, is in
overeenstemming met zijn huiselijke poëzie, waaraan machtige
hartstocht vreemd is, en waar geen sterke dichter-persoonlijkheid
uit spreekt. Het berijmen van zedekundige onderwerpen ging hem
gemakkelijk af; het ronddraaien in dezelfde kring van opmerkingen en raadgevingen in slappe alexandrijnen, met een onpersoonlijke ritme, dat zo licht tot dreun vervalt, verraadt een zekere
gemakzucht. Het werk van Cats, dat de volkskunst vertegenwoordigt, en de levensopvatting van de calvinistische volksklasse typeert, is geen hoogtepunt in onze literatuur, maar het mag niet
verwaarloosd worden, als men zich een verantwoord beeld wil
vormen van het veelzijdig letterkundig leven in de bloeitijd van
ons volksbestaan.
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28.

CONSTANTIJN HUYGENS

[1596-1687]

Levensloop: Geboren in Den Haag. Zijn vader, Christiaan Huygens, secretaris
van Willem I, was een Brabander.Vroeg ontwikkeld [taalstudie, muziek]. Studie in de rechten te Leiden [1616-1617]. Reis naar Engeland [1618-1619] en naar
Venetië. Tweede en derde reis naar Engeland als gezantschapssecretaris [16211622]. Secretaris bij FrederikHendrik [sedertI62S], bij WillemIl enWillem
111. Huwelijk [1627] met Suzanna van Baerle [tI637]. Het laatste deel van zijn
leven ambteloos op zijn buitenplaats Hofwijck, bij Voorburg, en in Den Haag.

De rijkbegaafde Huygens was in de gunstigste omstandigheden
om zijn aanleg ten volle te ontwikkelen. Evenals Cats kreeg hij
een godsdienstige opvoeding, en bleef hij levenslang overtuigd
calvinist. Ook hij verwierf zich een grondige boeken- en mensenkennis, waardoor hij zich in alle kringen thuis voelde,en berekend
was voor zijn invloedrijke maatschappelijke positie. Daarin zocht
hij zijn levenstaak. Zijn gedichten waren de 'korenbloemen' op zijn
levensakker. De verbeelding speelt daarin een geringe rol. Hij is
ook geen verteller zoals Cats. Zijn poëzie beweegt zich om zijn eigen
huiselijk en maatschappelijk leven. 'De oprechtste onzer autobiografen' is hij terecht genoemd. Als schrander en geestig opmerker
weet hij te schertsen en te hekelen. In zijn later werk toont hij, als
vaderlijk opvoeder, zijn beminnelijke en rijpe levenswijsheid.
Ondanks de overeenkomst in de stof en de stichtelijk-moraliserende strekking, draagt de poëzie van Huygens een geheel ander
karakter dan die van Cats. Dat ligt aan hun opvatting van poëzie.
Cats wil begrijpelijk zijn, Huygens eist studie en nadenken. 'Daar
zijn dichters', zegt hij, 'die selden Dicht baeren: meest on-Dicht
in Rijm, ende het wordt gangbaer. Haer lof is: sy spreken klaer,
en behoeven geen tolck. Soo en doen zij : Maer wie soude haer de
duysterheid vergeven? haer Dicht is on-Dicht.' Huygens weegt
zijn woorden zorgvuldig, zoekt naar het krachtige en bondige,
schept zijn eigen taal, waar de omslachtige of versleten uitdrukking hem niet voldoet. Die gedrongenheid doet hem het slappe
ritme van Cats versmaden, en geeft zijn alexandrijn een zware
gang en een eigen karakter. De 'duisterheid' van zijn stijl, die bij
nadere kennismaking voor een groot deel wijkt, is onafscheidelijk
van het meest wezenlijke in zijn kunst.
Daar staat tegenover dat hij, onder invloed van een mode stroming
in die dagen, het Marinisme, zijn stijl overdrijft. De zucht om over-
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al woordspelingen te maken,die veel van raadseltjes hebben, wordt
hem vaak te machtig; de zware ritmen worden soms stroef.
De Nederlandse werken van Huygens-hij schreef ook Latijnse,
evenals vele geleerde tijdgenoten-gaf hij de titel Korenbloemen
[1658, vermeerderd in 1672]. Daarin vindt men o.a. Voorhout;
Costelick Mal; Dagwerck; Oogentroost; Hofwijck; Zeestraet;Sneldichten en de realistische klucht van Trijntje Cornelisdr.
Zijn eerstewerken: Voorhout [1621],een schildering van de Haagse
wandelplaats en het Haagse leven in de vier seizoenen, en Costelick Mal [=kostbare dwaasheid; 1622], een satire op de mode,
tonen reeds de karakteristieke eigenschappen van Huygens' kunst:
zijn liefde voor de naaste omgeving, zijn geest en opmerkingsgave,
zijn zucht tot moraliseren, zijn pittigheid van uitdrukking. Als
moralisatie sluit zich daarbij aan: Oogentroost [1647] waarin de
dichter een blinde vriendin troost, door haar te tonen hoeveel
mensen op verschillende wijzen zedelijk blind zijn.
Dagwerck [1639], Hofwijck [1651] en Cluyswerck [1683, eerst in
de negentiende eeuw gedrukt] zijn autobiografisch. In het eerste
tekent hij zijn leven met Susanna van Baerle, zijn 'sterre' ; in het
tweede zijn leven op de buitenplaats Hofwijck, door hem zelf ontworpen [vgl. Zorgvlietvan Cats]; in het derde zijn eenzame ouderdom in Den Haag. De Zeestraet [1666] is de Scheveningse weg,
op initiatief van Huygens tot stand gekomen. Opmerkelijk is de
realistische klucht Trijntje Cornelisdr [geschreven 1653] die schijnbaarweinigin harmonie is met het overige werk, en door de dichter
als bagatel behandeld werd. Die klucht toont ons een buitengewoon talent van dramatische uitbeelding, zoals dat in zijn
beschrijvende gedichten slechts hier en daar uitkomt. Voor een
billijke beoordeling van de zeventiende-eeuwse kunst is het van
belang, erop te letten hoe in de fijnst-beschaafde kringen andere
begrippen van kiesheid heersten dan nu. De talrijke Sneldichten
bevatten invallende gedachten, woordspelingen, puntdichten,
spreuken, anekdoten, enz. Ze zijn niet alle even geestig en fijn:
er is veel kaf onder het koren. Maar door geen tijdgenoot is
Huygens hierin voorbijgestreefd.
Van de honderden composities, door Huygens gemaakt, is maar
éen kleine bundel met liederen bewaard gebleven. Zij tonen een
begaafdheid, die zijn dichterschap evenaarde, zo niet overtrof.
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29.

ANDERE DICHTERS VAN DE EERSTE GENERATIE

Behalve de reeds genoemden zijn nog talrijke verdienstelijke dichters werkzaam in de eerste helft van de Gouden Eeuw. Met een
korte karakteristiek van een zestal moeten wij volstaan.
JOANNES STALPART VAN DER WIELE [1579-1630] was een Hagenaar
die na buitenlandse studie in de rechten en de theologie sedert
1612 als geestelijke te Delft de 'wederopluiking van het katholicisme' meemaakte. Naast heiligenlevens in verzen [Sint Agnes] en
strijdschriften [Roomsche Reys, 1624] dichtte hij liederen waarin
een fijnzinnig dichter de traditie voortzet van het middeleeuwse
geestelijke lied [Gulde-Jaer ons Heeren Jesu-Christi, 1628; GuldeJaersfeestdagen, 1634].
JACOBUS REVIUS of REEFSEN [1586-1658] was een streng gereformeerd predikant in zijn geboorteplaats Deventer, sedert 1642 te
Leiden. In het werk van deze geleerde en strijdlustige dichter
[Over-IJsselsche Sangen en Dichten,1630], die de oorlog tegen
Spanje vurig meeleeft, heeft de renaissance-invloed, merkbaar in
zijn liefde voor het sonnet, de frisse volks toon nog niet onderdrukt.
DIRCK RAFAËLSZ. CAMPHUYSEN [1586-1627], eerst op later leeftijd
predikant geworden [1617], en na zijn afzetting als 'ketter' [1619]
een vervolgde zwerveling, is de zachtmoedige dichter van de veel
gezongen Stichtelycke Rymen [anoniem, 1624].
Het voetspoor van Bredero wordt gevolgd door JAN JANSZ. STARTER [1593-1626], de begaafde dichter van bekend geworden liederen: De Friesche Lusthof [1621] en van de klucht Jan Soetekauw.
Na boekverkoper en juridisch student te zijn geweest, trachtte hij
als broodschrijver een bestaan te vinden. Hij stierf als correspondent tijdens een veldtocht in Hongarije.
Hoewel in de Zuidelijke Nederlanden de verfransing toenam, was
er aanvankelijk nog enige letterkundige nabloei. De Antwerpse
schilder-dichter WILLEM VAN NIEUWELANDT [1584-1635] die een
tijd in Amsterdam woonde, schreef als vertegenwoordiger van het
vroege renaissance-drama enige retorisch getinte bijbelse en klassieke toneelspelen. De talentvolle pastoor JUSTUS DE HARDUWUN
[1582-1636] was een late volgeling van de Pléiade: De weer/iicke
liefden tot Roose-mond [1613], en dichtte voorts een groot aantal
zangerige geestelijke liederen.
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30.

HET PROZA IN DE EERSTE HELFT VAN DE ZEVENTIENDE EEUW

Niet uitsluitend bij de 'klassieke' schrijvers vindt men in dit tijdperk krachtig en oorspronkelijk proza. Verdienstelijk zijn ook de
reisverhalen van onze zeelieden, b.v. van de ongeleerde schipper
BONTEKOE, wiens spannende avonturen in Indië verteld zijn in een
geschrift dat enkele eeuwen lang de lezers heeft geboeid. Een meer
geletterd auteur is GERRIT DE VEER, die in zijn Seylagiën de bekende Pooltochten beschreef. De belangstelling voor ontdekkingsreizen en hachelijke ervaringen in den vreemde was groot. Merkwaardig is het stichtelijke proza van de befaamde graveur BOËTIUS
A BOLSWERT [± 1580-1633], een geboren Noord-Nederlander,
wiens allegorische reisverhaal Duyfkens en Willemynkens pelgrimagie tot haren beminden binnen Jerusalem [1627] om z'n bekoorlijke eenvoud een grote populariteit genoot, zelfs in Frankrijk,
Engeland en Duitsland.
Belangrijk zijn ook de pamfletten, die de plaats innamen van onze
kranten en tijdschriften, maar die naar inhoud en toon in dit tijdperk van hartstochtelijke politieke en theologische strijd meer
volksliteratuur waren. Onder de schrijvers muntten uit de Delftse
regentenzoon WILLEM MEERMAN en de remonstrantse predikant
PASCHIER DE FYNE [1588-1661]. Daarnaast verdient het pittige proza van de Zeeuw JOAN DE BRUNE [1588-1658] een eervolle plaats.
Van onberekenbare invloed op geheel het geestesleven en meer
in het bijzonder op de Nederlandse cultuurtaal is de Statenbijbel
geweest, de bewonderenswaardige vertaling die in opdracht van
de Synode van Dordrecht door een aantal bekwame 'translateurs
en reviseurs' ondernomen, en in 1637 voltooid werd. Door ook
andere dan Hollandse theologen te doen medewerken, werd de
Statenbijbel een nationaal monument.
De romans van deze tijd zijn, als bewerkingen en navolgingen
van buitenlandse letterkunde, grotendeels onbeduidend. Opmerkelijk is dat JOHAN VAN HEEMSKERK [1597-1656], die deze galante
romans bewondert en navolgt, aan zijn Batavische Arcadia [1637]
een Hollands karakter wil geven, door toevoeging van enige nuttige kennis. De vermeerdering van het didactische element, in de
latere drukken, heeft het karakter van dit hoofse boekje grondig
veranderd.
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31.

LATERE ZEVENTIENDE-EEUWSE DICHTERS

In Vondel had de zeventiende-eeuwse literatuur het hoogtepunt
bereikt. Evenmin als in de schilderkunst bracht het volgende geslacht talenten voort, die met de grote mannen uit de 'gouden
eeuw' te vergelijken zijn. De oorspronkelijke voorgangers gaan
'school' maken. Cats vindt een navolger in de Zuid-Nederlandse
dichter pater ADRIAEN POIRTERS [16°5-1674], die voor zijn landgenoten een 'Roomse Cats' werd [Het Masker van de Wereldt afgetrocken, 1644]. Huygens wordt gecopieerd door JACOB WESTERBAEN [1599-167°], naar de leeftijd zijn tijdgenoot.
De Antwerpse schoolmeester en toneeldichter WILLEM OGIER
[1618- 1689] was te Amsterdam opgegroeid, maar al omstreeks zijn
tiende jaar naar zijn geboorteplaats teruggekeerd. De vroegste van
zijn reeks realistische stukken (de Seven Hooft-sonden) zijn boeiende blijspelen in de trant van Bredero; de andere, een kwarteeuw
later geschreven, dragen een meer moraliserend karakter.
Vooral Vondel werd, nog bij zijn leven, omringd door een groep
van schrijvers, die bewust of onbewust zijn dichtvormen overnamen. Daardoor ontstond een stereotiepe 'dichterlijke taal', die
op zijn best een ruwe benadering geeft van het gevoel. De oudste
van deze groep is nog een kunstenaar van betekenis, JEREMIAS DE
DECKER [1609-1666], die zijn gedichten verzamelde onder de bescheiden naam Rijm-Oeffeningen [1659]; daarin vindt men o.a. het
diep gevoelde Goede Vrijdagh. Naast hem verdient JODOCUS VAN
LODENSTEYN [1620-1677], de dichter van zangerige, mystiekgekleurde liederen [Uytspanningen], genoemd te worden. De vele
herdrukken van zijn werk bewijzen, dat hij met Camphuysen tot
de meest geliefde liederdichters heeft behoord.
Ook de Gelderse predikant WILLEM SLUITER [1627-1673] maakte
zich door zijn godsdienstige poëzie bekend. De lof van de landelijke eenvoud is een overheersend motief in zijn bescheiden werk.
Het dnidelijkst is Vondels invloed te zien in het werk van JAN VOS,
REYER ANSLO, GEERAERDT BRANDT, JOACHIM OUDAEN en JOHANNES
VOLLENHOVE. Bij een grove natuur als JAN VOS [± 1615-1667] ontaardt die navolging in het pronken met klinkende woorden. Als
regent van de schouwburg en lofdichter van aanzienlijke Amsterdammers, was hij een tijd lang een gevierd man. Zijn beide drama's, de bombastische Aran en Titus [1641] en de Medea [geDe Vooys Schets
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schreven 1665, gedrukt en gespeeld 1667], een echt spektakelstuk met 'kunst en vliegwerk', werden zelfs door ontwikkelde
tijdgenoten bewonderd.
GEERAERDT BRANDT [1626-1685] schreef onbeduidende gedichten,
maar toonde talent als proza-schrijver, gevormd in de school van
Hooft. Naast een Historie der Reformatie gaf hij drie bekende
biografieën, van Hooft, Vondel en Michiel Adr. de Ruyter. Dit
laatste boek is zijn meesterwerk.
Bij REYER ANSLO [1626-1669], maar vooral bij VOLLENHOVF [16311708] kunnen we nagaan, hoe Vondels 'hoogdravendheid' gaat
verstenen tot 'Parnastaal'. Bij de Rotterdamse dichter JOACHIM
OUDAEN [1628-1692] klinkt nog een echte dichtertoon.
Een talentvol navolger van Vondel is JOANNES ANTONIDES VAN DER
GOES [1647-1684], een apothekers-leerling, die met steun van een
kunstbeschermer voor dokter studeerde, maar jong stierf. Zijn
hoofdwerk, de Ystroom, is overladen met mythologische opsiering. Het geluid van zijn alexandrijn doet telkens aan Vondel,
soms aan Huygens denken, maar de retoriek staat de aanschouwelijkheid van uitbeelding in de weg. Ondanks zijn grote aanleg
schreef hij weinig van blijvende waarde.
Een afzonderlijke plaats neemt de jong gestorven schilder-dichter
HEIMAN DULLAERT [1636-1684] in, een leerling van Rembrandt,
met een fijngevoelig talent. Zijn kleine dichterlijke nalatenschap,
voor het eerst gedrukt in 1719, werd pas veel later op waarde geschat.
Geheel apart, als eerste Nederlandse dichterin het burleske genre,
staat de amsterdamse arts-bohémien WILLEMVANFOCQUENBROCH
[1630- ± 1674], die behalve bewerkingen van Franse en Spaanse
blijspelen, een parodie schreef op Virgilius en voorts talrijke gelegenheidsgedichten. Daaronder zijn er, die door hun directheid
van taal en onverbloemde openhartigheid zich handhaven naast
verwant werk van Bredero of Starter. Zijn bundels Thalia of
geurige [d.i. grappige] Zanggodin waren blijkens de vele herdrukken zeer populair. Hij overleed aan de Goudkust, als fiscaal in
dienst van de West-Indische Compagnie.
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IV

CLASSICISME EN VERLICHTING

32. ALGEMENE KARAKTERISTIEK

Hoewel de Republiek in de tijd van de koning-stadhouder Willem
111 nog meedeed aan de Europese politiek, is de typisch achttiendeeeuwse verstarring van het geestelijk en maatschappelijk leven
al van ± 1680 af aanwijsbaar. Na 1702 begon de 'pruikentijd'
eerst recht. De energie van de oude regentengeslachten was verdwenen; de contracten van correspondentie bereidden de familieregering voor. De opeengestapelde rijkdommen brachten alleen
stoffelijke welvaart. De oud-Hollandse eenvoud en degelijkheid
weken voor toenemende weelde. Men teerde voort op de roem van
het voorgeslacht. De geleerdheid handhaafde zich en breidde zich
uit, vooral voorzover die voedsel vond in het werk van verzamelaars. Aan belangstelling was er geen gebrek: de vele liefhebbers
hadden overvloed van tijd en geld om kostbare boekerijen aan te
leggen. Maar geestelijke stilstand is voor de kunst noodlottig. De
ware kunst leent zich niet tot liefhebberij en tijdverdrijf. Na de
glorie van de zeventiende eeuw beleefden de schilder- en bouwkunst in de achttiende eeuw een tijd van navolging en verval.
Daarmee loopt de letterkunde evenwijdig: niets uit de achttiendeeeuwse literatuur kan de vergelijking met Bredero, Vondel of
Hooft doorstaan.
Navolging van de zeventiende-eeuwers, navolging van de hoogvereerde Franse letteren, was schering en inslag [Boileau; V01taire]. Men 'deed' aan poëzie. Daartoe zocht men samenwerking
met gelijkgezinden in een genootschap. Het oudste dagtekent al
van 1669, nl. het Amsterdamse genootschap Ni! volentibus arduum
['Niets is moeilijk voor hen die willen'], dat zich allereerst met
toneelzaken inliet. Tot ontwikkeling kwamen die Dichtgenootschappen eerst in de tweede helft van de 18de eeuw. Hun namen
zijn niet minder sprekend: 'Kunst wordt door arbeid verkregen',
'Kunstliefde spaart geen vlijt'. De onderlinge kritiek gold vooral
de uiterlijke vorm. Regels van spraakkunst, spelling en prosodie
werden angstvallig bestudeerd en gevolgd. Deskundige beo orde-
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laars waren in ere. Overeenkomstig de rationalistische geest van
de Verlichting, had die beoordeling een beredeneerd karakter. In
dit opzicht was éen van de toongevers in Nil volentibus arduum,
ANDRIES PELS, al voorgegaan. In I 677 schreefhij een berijmde kunsttheorie: Q.Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden en zeden
gepast, waarin hij op de vroegere dichters afgeeft: 'Wij weeten
De onachtzaamheid die bij de uitstekendste poëeten
In zwang gaat; maar dat slijt allengskens meer en meer.
Met recht wordt somtijds nu veroordeeld, 'tgeen weleer
Scheen toegelaaten; want men moet in laater' tijden
De groote vryigheid van ruuwere eeuwen mijden.'
Daarmee is de gladheid en eenvormigheid van de achttiendeeeuwse poëzie ingeluid. De alexandrijn werd in z'n ritmische mogelijkheden beperkt en aan banden gelegd; het blijspel, het treurspel, het heldendicht naar Frans-klassieke voorbeelden gemodelleerd, als men tenminste niet de voorkeur gaf aan vertalen.
Eigenaardig zijn ook de genres die op de voorgrond komen. De
zeventiende eeuw had het heldendicht niet aangedurfd; de achttiende eeuw bracht er verscheidene voort, met bijbelse en andere
helden, even statig en pronkerig als onbeduidend. Het drama is
niet meer de uitbeelding van een grootse werkelijkheid of de drager van verheven gedachten, maar nagebootste retoriek. Het onnatuurlijke herderdicht wordt een lievelings-genre, de gelegenheidspoëzie, die bijzonder in trek is, weerspiegelt niet meer een
opgewekt maatschappelijk leven en geestrijke omgang, maar een
saaie deftigheid. De rijke kooplui willen graag voor mecenas spelen. * Poëzie van blijvende waarde heeft deze tijd bijna niet voortgebracht. De honderden kostbaar uitgegeven boekdelen worden
nu alleen nog uit wetenschappelijke belangstelling geraadpleegd.
In deze tijd, zonder scheppingskracht, bestond het verdienstelijkste werk in de moraliserende kritiek: het blijspel en de spectatoriale vertogen. Eerst omstreeks 1780 doen nieuwe Europese stromingen zich te onzent met stijgende kracht gelden.
• Langendijk heeft dit soort brood-dichters aardig getypeerd in de figuur van
Rijmer uit zijn Spiegel der Vaderlandsche kooplieden. Men vindt het ook bij
Van Lennep: Lucas Helding uit Ferdinand Huyck.
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33. HISTORISCHE SAMENHANG

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw beleefde het blijspel
nog een periode van een zekere bloei. Dat is te danken aan het
talent van een drietal schrijvers, de beide Amsterdammers
THOMAS ASSELIJN, 1620-1701, en
PIETER BERNAGIE,

1656-1699,

en de Duinkerkenaar
MICHIEL DE SWAEN,

1654-1707.

Tezelfdertijd publiceerde ook de bijzonder begaafde dichter-etser
JAN LUIKEN,

1649-1712,

van wie overigens de meeste werken na het eeuwjaar ontstaan.Als
van de wereld afgewend protestants mysticus en moralist staat hij
geheel afzonderlijk naast de ontwikkeling van het letterkundig
leven in die periode.
Van het geslacht dat in de eerste helft van de achttiende eeuw een
rol gaat spelen, noemen we als literaire hoofdpersonen de lyrische
dichter
HUIBERT CORNELISZ. POOT,

1689-1733,

de begaafde blijspelschrijver
PIETER LANGENDIJK,

1683-1756,

en de auteur van spectatoriale vertogen
JUSTUS VAN EFFEN,

1684-1735.

Van minder belang uit een oogpunt van kunst, maar veel meer
karakteristiek voor hun tijd, zijn
ARNOLD HOOGVLIET,

1687-1763,

SYBRAND FEITAMA, 1694-1758, en
BALTHAZAR HUYDECOPER, 1695-1778.

In het midden van de eeuw ontstaat het geschiedkundig proza van
JAN WAGENAAR,

1709-1777.

Leeftijdgenoten van hem zijn twee begaafde Friese edelen, de gebroeders
WILLEM VAN HAREN, 1710-1768, en
ONNO ZWIER VAN HAREN,

1713-1779.

Van hen heeft de eerste zeer jong, de andere pas op gevorderde
leeftijd gepubliceerd.
In het geslacht dat op hen volgt, komen allengs de nieuwe ideeën
tot uiting.
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34.

HET BLUSPEL OMSTREEKS

1680

Na een periode van ruwe zouteloze kluchten, waarin Bredero's
werk zonder veel talent werd nagevolgd, heeft het blijspel zich in
het laatste deel van de zeventiende eeuw weer kunnen verheugen
in een zekere bloei. De belangrijkste figuur is THOMAS ASSELUN
[1620-1701]. Aanvankelijk kantte hij zich tegen de heersende mode van de vertaalde Frans-classicistische drama's; in zijn eigen
treurspelen echter is hij er niet in geslaagd het peil duidelijk te verbeteren. De blijspelen evenwel, eerst na zijn zestigste jaar door
hem geschreven, tonen een merkwaardig en ondanks de Franse
invloeden ook oorspronkelijk talent. Het eerste is tevens het bekendste: Jan Klaaz ofgewaande dienstmaagd [1682]. Daarin wordt
op vermakelijke wijze de spot gedreven met de ouderwetse degelijkheid, speciaal in doopsgezinde kring. Het stuk wekte grote beroering. De vervolgen erop hebben dit eerste spel niet geëvenaard.
Ook met verschillende van zijn kluchten heeft Asselijn langdurig
succes gehad.
De geneesheer, later hoogleraar PffiTER BERNAGIE [1656-1699]
schreef tegen zijn dertigste jaar een hele reeks ernstige en grappige
spelen, waarvan vooral de klucht De belachchelyke Jonker [168 I]
als geestige zedenschildering waarde heeft. Zijn stukken zijn ook
gedurende de achttiende eeuw nog veel gespeeld. Bernagie heeft
zich jarenlang voor het toneel verdienstelijk gemaakt als regent
van de schouwburg.
De Duinkerkenaar MICHffiL DE SWAEN [1654-17°7] was als heelmeester werkzaam in zijn geboortestad. Hoewel Duinkerken in
1662 door Frankrijk werd ingelijfd, sprak de bevolking er nog in
overgrote meerderheid Vlaams. Als lid van de rederijkerskamer
werd De Swaen er wegens zijn begaafdheid tot prins gekozen. In
zijn omvangrijke werk vindt men behalve veel middelmatige
gelegenheidspoëzie en vroom beredeneerde leerdichten ook een
aantal bladzijden met treffende godsdienstige lyriek. Naar modern
oordeel is zijn belangrijkste schepping echter de klucht De gekroonde leersse [1688], die door de uitstekende compositie, de
pittige werkelijkheidszin en de vlotte dialoog het hoogtepunt
vormt van de Vlaamse letteren in deze periode van bedreiging
en verval.
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35. JAN LUIKEN [1649-1712]
Levensloop: Zoon van een doopsgezind schoolmeester te Amsterdam; werd
opgeleid voor schilder. Na zijn bekering, die ± 1675 valt, trok hij zich steeds

meer terug, woonde tijdelijk bij Haarlem en bij Hoorn, maar vestigde zich
toch weer in Amsterdam. Zijn zoon Caspar, die als graveur met hem
samenwerkte, stierf jong.

Jan Luiken is niet enkel de begaafdste, maar ook de merkwaardigste dichter van zijn tijd. Zeer jong nog publiceerde hij een fraai
opgebouwde bundel minneliederen: Duytse Lier [1671], waarin
de beste tradities van het zeventiende-eeuwse lied worden voortgezet, terwijl tegelijk het vroeg achttiende-eeuwse genre van de
galante 'arkadische' mode-poëzie er op onovertroffen wijze in
wordt aangekondigd. Al spoedig bekeerd tot ernstige, wereldontvliedende vroomheid, betreurde hij deze eerste publikatie als
de uiting van een lichtzinnige levensopvatting. Niettemin berust
Luikens dichterlijke roem bij het nageslacht voor een belangrijk
deel op deze vroege 'wereldse' bundel.
Luikens latere geloof wordt geheel bepaald door het protestantse
mysticisme van de Duitse 'Reformateur' Jacob Böhme [15751624], wiens geschriften, hoewel aanvankelijk jaren lang ongepubliceerd gebleven, toch in bepaalde kring een grote invloed
uitoefenden en wiens godsdienstig gezag nog toenam toen zijn
werk tegen het midden van de zeventiende eeuw te Amsterdam
in vertaling werd uitgegeven. In verscheidene bundels stichtelijke
gedichten, spreuken en eigenhandig gegraveerde prenten, die,
uit éen visie ontstaan, gezamenlijk een indrukwekkende eenheid
vormen, heeft Jan Luiken uiting gegeven aan zijn moraliserende,
op inkeer en geestelijke wedergeboorte gerichte vroomheid. Zijn
lyriek onderscheidt zich door fijnheid en eenvoud; het is bewonderenswaflrdig, met hoeveel verscheidenheid in de motieven hij
zijn steeds eendere overtuiging heeft uitgebeeld. In deze gedichten
wordt het genre van de emblemata-poëzie op een heel persoonlijke
wijze voortgezet en afgesloten.
Tot zijn voornaamste stichtelijke bundels behoren: Jesus en de
ziel [1678], Voncken der liefde Jesu [1687] en De bykorf des gemoeds [171 I]. Blijkens verscheidene herdrukken hebben zij lang
een grote lezerskring gevonden.
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36.

HUBERT KORNELlSZ. POOT

[1689-1733]

Levensloop: Boerenzoon, geboren te Abtswoude bij Delft. Bij de rederijkers
van Schipluiden. In 1723 naar Delft; 't volgend jaar naar zijn dorp terug. Hij
leefde toen van de pen, o.a. door het bezorgen van een folio-uitgave: 'Groot
natuur-enzedekundig Wereldtooneel'. In 1732 getrouwd, opnieuw naar Delft.
Gestorven spoedig na de dood van zijn dochtertje.

Poot, die wel eens de laatste zeventiende-eeuwer genoemd wordt,
was een geboren dichter. Als boerenzoon ontwikkelde hij zich in
zeer ongunstige omstandigheden. Toen hij zich aan de dorpsrederijkerij ontworstelde, gaf hij zich over aan de poëzie van Hooft en
Vondel, maar vooral aan die van Antonides van der Goes. In 1716
vestigde hij de aandacht op zich door de publikatie van zijn bundel
Mengeldichten. Hij besloot nu geheel te gaan leven voor en van
de letteren. Zijn talent was niet sterk en oorspronkelijk genoeg
om zich te verheffen boven de waan van zijn tijd, dat de geijkte
'dichterlijke taal', de klassieke geleerdheid en mythologische sieraden een wezenlijk bestanddeel vormden van de poëzie. Zijn cultuurhistorische bewerkingen en vertalingen, in opdracht van een
uitgever verricht, hebben deze misvatting nog versterkt. In de novelle 'De foliobijbel' heeft Potgieter aardig aangetoond, hoe in
het werk van deze boerendichter, die een salon-dichter wilde zijn,
natuur en onnatuur vlak naast elkaar liggen, en hoe in die tijd
juist de onnatuur de meeste bewondering moest vinden, waardoor
de dichter verder op het verkeerde pad gevoerd werd.
Maar Poot wist en hoorde in elk geval wat een vers was, in tegenstelling met de verzenmakers en schavende dichtgenootschappers. Hij had een aangeboren talent dat door de tijdsomstandigheden wel beschadigd, maar niet vernietigd kon worden. Tot de
hoogtepunten van zijn drie bundels Gedichten [1722; 1728; 1735]
behoren o.a. Zomersche avont, Nacht, Akker/even en het bekende
gedicht op de dood van zijn dochtertje Jakoba. Onder de talrijke
gelegenheidsgedichten, waarschijnlijk dikwijls voor geld vervaardigd, is veel onbeduidends. De eigenlijk-dichterlijke nalatenschap
van Poot is klein, wel niet van de eerste rang, maar toch van blijvende waarde. In zijn persoonlijk natuurgevoel doet hij, ondanks
de arkadische motieven, soms al eens denken aan de vroege romantiek.
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37. PIETER LANGENDIJK [1683-1756]
Levensloop: Opgegroeid in kommervolle omstandigheden. Tekenaar voor een
damastweverij te Amsterdam. Aanraking met leden van dichtgenootschappen. In 1722 naar Haarlem: factor van 'Trou moet blijcken'. Ongelukkig huwelijk. Tot armoede vervallen. In 1749 als 'Stads-Historie-Schrijver' ondergebracht in het Proveniershuis.

Langendijk heeft tevergeefs zijn krachten beproefd op het treurspe1. Zijn vele gelegenheidsgedichten en andere verzen zijn vrijwel
waardeloos. Maar de ontwikkeling van het blijspel loopt over Asselijn en Bernagie naar Langendijk. Als achttiende-eeuwer zag hij
neer op de ruw-realistische klucht. De kleurige volkstaal van Bredero kon hem niet bekoren; de vrij-ritInische verzen, die zich bij
de gesproken taal aansloten, maakten plaats voor de gepolijste
alexandrijn. Méer dan bij de oude Hollanders zocht hij zijn voorbeelden bij Molière en diens navolgers. Wel sluit hij zich aan bij
de zedenschildering van Asselijn en Bernagie. Diepgaande mensenkennis en karakterontleding moeten we in zijn werk niet zoeken. In de techniek van het drama echter had hij het, dank zij de
Franse voorbeelden, verder gebracht dan zijn voorgangers; de intrige is soms handig in elkaar gezet. Uit zijn eerste periode dateren: Het wederzijds huwelijksbedrog [1712-1714]; Krelis Louwen
ofAlexander de Groote op het Poëetenmaal [1715]; De Wiskunstenaars of't Gevluchte Juffertje [1715]. De stof is meestal niet eigen
vinding, maar de bewerking toont dramatisch talent. Het eerstgenoemde blijspel heeft dan ook tot in onze eeuw repertoire gehouden, wel voornamelijk wegens de vermakelijke opscheppersrol van de knecht.
Met twee blijspelen over de beruchte windhandel [1720] komt
Langendijk meer op het gebied van de 'comédie de moeurs'. In
dat genre leverde hij zijn beste werk: het blijspel De Spiegel der
Vaderlandsche Kooplieden, dat niet geheel voltooid in zijn nalatenschap gevonden werd, maar wellicht van vroeger datum is. Het
motief is de bekende tegenstelling tussen het degelijke oud-Hollandse koopmansgeslacht en hun verkwistende zonen. In tegenstelling met de natuurlijke afloop van Asselijns Jan Klaaz heeft
Langendijk, bij wie het toeval steeds een grote rol speelt, er terwille van de moraal een blij-eindend spel van gemaakt.
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38.

JUSTUS VAN EFFEN

[1684-1735]

Levensloop: Geboren te Utrecht. Zoon van een onbemiddeld officier. Als gouverneur van aanzienlijke jongelui in hoge kringen. In 1715 en 1727 reizen naar
Engeland, als gezantschapssecretaris; in 1721 een Zweedse reis. Van 1732 af
Kommies bij 's Lands magazijnen in 's-Hertogenbosch.

Van Effen was in de gelegenheid om zich veelzijdig te ontwikkelen, en een grondige mensen- en wereldkennis op te doen, eer hij
als moralist optrad. Voor het moraliserende vertoog had hij voorgangers in de Engelse letterkunde, waar de Spectator [rondkijker]
enkele malen per week in beknopte omvang uitkwam. In korte
opstellen [essays] werden allerlei maatschappelijke, zedekundige
en esthetische beschouwingen gegeven.
Opmerkelijk, zowel voor de kosmopolitische geest van Van Effen, als voor onze verfranste beschaving, is het feit dat Van Effen
eerst als Frans schrijver optrad, o.a. in het Haagse tijdschrift Le
Misanthrope[ 1711] en Le nouveau Spectateur français [I 723J. Maar
die staan ver achter bij zijn nationaal hoofdwerk De Hollandsche
Spectator, dat van 1731 tot 1735 aanvankelijk éens, later tweemaal per week verscheen. Daarin vond men allerlei onderwerpen
behandeld, b.v. harddraverijen, overdreven purisme, modezucht,
titulatuur, opvoeding, het reciteren, de oude rederijkerij, enz.
In zijn stijl streefde Van Effen naar een eenvoud, die afstak tegen
de pruikerige schrijftaal van zijn tijd. Juist omdat hij de omgangstaal gebruikte, doet zijn werk nog zo fris aan. Soms wordt het
zedekundig vertoog tot een karakterbeschrijving, maar de moralist geeft zijn typen toch op een tendentieuze wijze weer. Soms
ook gebeurt het dat de fijne opmerker in Van Effen zich losmaakt
van de moralist. Dan geeft hij kunst die verwant is aan het zeventiende-eeuwse realisme. Veel beter dan Langendijk is hij in staat
burgerlijke typen en zeden te schilderen, b.v. in Thysbuurs os, en
de breder opgezette Agnietjes, een kleine novelle, met een 'burgervrijage' als thema.
De Spectator werd langdurig nagevolgd. Tussen 174 I en 1800 verschenen meer dan veertig weekblaadjes met titels als De Denker,
De Grijsaard, De M enschenvriend, samengesteld met een soortgelijk
doel als Van Effen had, maar met minder talent. Onder de schrijvers waren veel predikanten. Als spiegel van de achttiende-eeuwse
zeden en beschaving zijn deze geschriften zeer merkwaardig.
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39.

ANDERE MIDDEN-ACHTTIENDE-EEUWSE AUTEURS

In de tijd van het classicisme zijn verscheidene dichters wegens
de perfecte gladheid van hun versvorm onsterfelijk verklaard, die
voor ons alleen nog als karakteristieke figuren enig belang hebben. Enkelen hebben iets voortgebracht van duurzamer betekenis, of in zeker genre een hoogtepunt bereikt, waardoor ze althans
betrekkelijke waarde hebben behouden. Tot hen kan men rekenen de dichters Hoogvliet, Feitama en Huydecoper.
ARNOLD HOOGVLIET [1687-1763] schreef een verdienstelijk bijbels
heldendicht Abraham de Aartsvader [1727], dat als voorbeeld van
soortgelijke verhalende of liever beschouwende poëzie werd geprezen, talrijke drukken beleefde, en door verscheidene 'heldendichten' d.w.z. levensbeschrijvingen-op-rijm werd gevolgd.
SYBRAND FEITAMA [1693-1758] is in zijn vertalingen en zijn eigen
dichtwerk wel het type van de rationele classicist; zijn poëzie
werd zo vaak beschaafd en bijgevijld tot iedere levendige onregelmatigheid en persoonlijke stijl eraan ontbrak. Zijn vertaling van
Fénelons Télémaque, n.b. uit Frans proza in Nederlandse alexandrijnen, werd door Van Effen uitbundig geprezen.
BALTHAZAR HUYDECOPER [1695-1778] maakte in 1719 naam als
auteur van het classicistische drama Achilles, dat meer dan een
eeuw lang repertoire hield. Later ontwikkelde Huydecoper zich
tot erkend kunstrechter; Willem van Haren bijv. richtte zich tot
hem vóor het publiceren van zijn eerste grote gedicht. Als taalgeleerde en historicus is Huydecoper van uitzonderlijk belang: van
zijn hand is o.a. de eerste kritische uitgave van de Rijmkroniek
van Melis Stoke [begin I4de eeuw].
Een grote naam als geschiedschrijver verwierf JAN WAGENAAR
[1709-1773], die aanvankelijk als vertaler had gewerkt, maar in
de jaren 1749- I 759 een Vaderlandsche Historie publiceerde in niet
minder dan 21 delen. Eenvoudig en rustig van stijl beschreef hij
de geschiedenis van de Republiek, speciaal Holland, van de vroegste tijden tot zijn eigen dagen, uitgaande van het denkbeeld dat
ons verleden in z'n geheel kan worden gezien als een ontwikkeling
naar vrijheid. Nauwelijks minder belangrijk is zijn tweede hoofdwerk: Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen etc.,
waarvoor hij gebruik kon maken van authentieke archiefstukken.
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40.

WILLEM VAN HAREN

[1710-1768] EN
[1713-1779]

ONNO ZWIER VAN HAREN

Levensloop: Willem van Haren, geboren te Leeuwarden, behoorde tot de
Oranje-partij. Aan het hof van Willem IV en Anna; achteruitgezet na de dood
van Anna. In schulden. Ongelukkig tweede huwelijk. Ambassadeur te Brussel [1754-1758]. Zelfmoord in 1768.
Onno Zwier van Haren, geboren te St. Anna Parochie, werd Fries afgevaardigde in de Staten-Generaal. In 1760 door een familieschandaal uit Den Haag
verbannen. Na 1761 opeen buitentje te Wolvega. Sindsdien literair werkzaam.

Het werk van deze dichters draagt een eigenaardig karakter. Door
hun Franse opvoeding zondigen ze in het Nederlands telkens tegen de conventionele vormen in grammatica, spelling, versbouw
en dichterlijke uitdrukking. Dat gaf aanleiding tot de mening dat
ze bewust met de sleur van de dichtgenootschappen braken. Maar
evenals hun tijdgenoten hebben ook zij omgewerkt en beschaafd.
Echt dichterlijk ritme was aan hun eerste verzen vreemd. De toenmalige kritiek beschuldigde hun werk terecht van onbeholpenheid, maar zag over het hoofd dat het door de scheppende verbeelding en de diepte van gedachten boven dat van de meeste correcte rijmers stond.
WILLEM VAN HAREN trad in de kracht van zijn leven als dichter op.
Zijn hoofdwerk is De gevallen van Friso [1741, omgewerkt 1758],
waarin de omzwervingen van een Indiaanse prins worden beschreven: een soort 'vorstenschool' ,met wijsgerige strekking. Het
gedicht Leonidas [1742] wilde het vaderlandse vrijheids-gevoel
opwekken. Het veel geprezen gedicht Het menschelijk leven, dat
ondanks de achttiende-eeuws-retorische vorm toch overtuigt door
echtheid van gevoel, geeft zijn bittere levenservaring weer.
ONNO ZWIER VAN HAREN ging eerst op late leeftijd dichten. Van
zijn werk noemen we Agon, Sultan van Bantam [1769]; en Aan het
Vaderland [1769], dat in z'n definitieve bewerking herdoopt werd
in De Geuzen [1772].
Agon is een Indisch treurspel, waarin het gewetenloos optreden
van de Compagnie tegenover de inlandse vorsten blootgelegd
wordt, maar waarin tevens eigen levenservaring is uitgebeeld. De
Geuzen is een vaderlands epos, ter verheerlijking van de opstand
tegen Spanje. In het midden [Zang 7- I2] is, als droom van Prins
Willem van Oranje, de intocht van stadhouder Willem IV te Amsterdam ingelast.
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VAN CLASSICISME NAAR ROMANTIEK

41.

DE OPLEVING IN HET LAATSTE KWART DER ACHTTIENDE EEUW

Nadat het Franse classicisme ongeveer een eeuw lang toonaangevend was geweest voor heel West-Europa, verloor het kort na
1750 in Frankrijk zelf z'n gezag, o.a. door het optreden van Jean
Jacques Rousseau. Door zijn werk hernam het gevoel z'n rechten
hetgeen tot overgevoeligheid in de poëzie aanleiding gaf. De Franse literatuur werd in de beschaafde kringen van ons land met belangstelling gevolgd, meer dan de Engelse en Duitse, hoewel ook
daarvan duidelijke invloed is uitgegaan. Een zo veelzijdige belezenheid als waarvan Betje W olff blijk geeft *, behoort wel tot de
uitzonderingen. De gevoelig-stichtelijke poëzie van Young heeft
evenzeer bewondering gewekt als de grote gedichten van Klopstock. In het bijzonder hebben de zg. Songs of Ossian de aandacht
getrokken, en de lang verwaarloosde en als 'duister' verachte
middeleeuwen in ere hersteld. Men wist toen nog niet, dat deze
Ossian een literaire mystificatie was. De bewondering voor al dit
veelsoortige werk ging al gauw in navolging over. Wij moeten
daarbij bedenken, dat zulke navolging niet iets toevalligs is, niet
louter mode. De geesten dienen er rijp voor te zijn. Er moet verwantschap bestaan met de makers. De navolging is een bewijs van
ontvankelijkheid, en kan een overgang worden tot oorspronkelijke
schepping, als het gevoel sterk genoeg is om zich in eigen vormen
te uiten.
Een noodzakelijke voorwaarde voor hernieuwing is het inzicht
dat het oude slecht is. De kritiek, die in een tijd van stilstand
zwijgt, begint zich dan krachtig te doen gelden, ook in de letterkunde. Zo protesteerden omstreeks 1775 Van Alphen, Bellamy en
Kinker, elk op hun wijze tegen de onnatuur, onbeduidendheid en
zelfgenoegzaamheid in de letterkunde, om door hun kritiek de
weg te banen voor een nieuwe kunst. Deze kritische zin betrof
• Zie de voorrede tot Willem Leevend, deel V.
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overigens niet de letteren alleen. De verstarring van het economische en politieke leven, de bittere armoede van een groot deel der
bevolking naast de tartende weelde van de hofkringen hebben in
Frankrijk geleid tot scherpe uitingen van verzet. Doordat juist de
oorspronkelijkste en onafhankelijkste geesten hieraan deel namen,
hebben de pamfletten en polemieken vaak een onmiskenbaar literaire stijl. De spanningen kwamen tot uitbarsting in de Franse
revolutie [1789]. Ofschoon in de Republiek der Verenigde Nederlanden de tegenstellingen minder groot waren, is de jarenlange
partijstrijd tussen Patriotten en Prinsgezinden een bewijs van toenemende maatschappelijke noden en van een stijgende kritische
gezindheid. Ook in de Zuidelijke Nederlanden, sedert 1715 onder
Oostenrijks bewind, groeide een zeker verzet, dat soms in Vlaamse
beschouwingenlen oproepen tot uiting kwam. Door het zegevierend oprukken van de legers der Franse revolutie is de geleidelijke
ontwikkeling van deze stromingen onderbroken. Niettemin blijkt
de literaire sfeer tijdens het Verenigd Koninkrijk in Noord en
Zuid niet wezenlijk te verschillen van die uit het laatste kwart der
achttiende eeuw. De kentering valt in de jaren van de Belgische
opstand.
42. HISTORISCHE SAMENHANG

De dichters en schrijvers die omstreeks 1780 op de voorgrond
komen, hebben weliswaar nog sterk achttiende-eeuwse trekken,
maar in hun werk vindt men tevens de invloed van de buitenlandse stromingen die tot vernieuwing leidden. Nieuw is bijvoorbeeld
de aandacht voor de vrouwen voor het kind, nieuw is eveneens
de speelse, humoristische schrijftrant, waardoor inhoud en vorm
bepaald worden van de romans van
ELISABETH WOLFF-BEKKER, 1738-1804, en
AGATHA DEKEN, 1741-18°4.
Vernieuwing blijkt ook uit de esthetische theorieën en de pedagogische opvattingen van
HIERONYMUS VAN ALPHEN, 1746-18°3.
Het opkomende romantische gevoel bezielt zowel het politieke als
het poëtische optreden van de jong-gestorven student-dichter
JACOBUS BELLAMY, 1757-1786.
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De gevoelsvroomheid van Duitse schrijvers en ook hun zwaarmoedigheid kenmerken het verzorgde proza en de poëzie van
RHUNVIS FEITH, 1753-1824.
Zowel hij als de zeer begaafde, maar onevenwichtige dichter
WILLEM BILDERDIJK, 1756-1831,
behoren met hun werk niet enkel tot de achttiende, maar ook tot
het eerste kwart van de negentiende eeuw.
Dit geldt in nog sterker mate voor de wijsgerige criticus en dichter
JOHANNES KINKER, 1764-1845,
en ook voor de onafhankelijke verteller
ANTHONY CHRISTIAAN WINAND STARING, 1767-1840,
die weliswaar v60r de Franse tijd debuteerde, maar zijn voornaamste gedichten na 1813 schreef.
De literatuur gedurende de Franse overheersing is in esthetisch
opzicht minder belangrijk dan uit een oogpunt van algemene culturele waarden. Speciaal de toeneming van het nationaal besef
en de verheerlijking van Hollands verleden en van de Nederlandse
taal zijn opmerkelijk, met name bij de prozaïst
ADRIAAN LOOSJES, 1761-1818,
en bij de dichters
JAN FREDERIK HELMERS, 1767-1813, en
CORNELIS LOOTS, 1765-1834.
Geestverwant van hen is ook de Leidse hoogleraar
JOHANNES HENRICUS VAN DER PALM, 1763-1840.
Geheel tot een volgende generatie behoort
HENDRIK TOLLENS, 1780-1856,
die al kort na het eeuwjaar als dichter een zekere bekendheid genoot, maar die veel meer karakteristiek is voor de geest van het
Verenigd Koninkrijk. Zijn roem is tot na het midden van de negentiende eeuw vrijwel onbetwist gebleven.
Jongeren, wier werk eerst aanvangt na de Franse tijd, zijn de vrijzinnige en geestige essayist
JACOB GEEL, 1789-1862,
en diens tegenpool, de orthodoxe Bilderdijk-vereerder
ISAAC DA COSTA, 1798-1860.
In hen allen zijn elementen van het classicisme en elementen van
de romantiek op een boeiende en vaak niet-te-ontwarren wijze
verenigd.
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43.

BETJE WOLFF

[1738-1804] EN

AAGJE DEKEN

[1741-1804]

Levensloop: Elizabeth Bekker, geboren te Vlissingen. Liefde voor boeken, tekenen, muziek. In 1759 getrouwd met de dertig jaar oudere predikant Adriaan
Wolff. Uverige studie op de pastorie in De Beemster: letteren en theologie. In
1777 weduwe. Het jaar daarvoor kennismaking met:
Agatha Deken. In een weeshuis opgevoed. Daarna in dienst bij de familie
Bosch. Vriendschap en samenwerking met de dochter Maria. Na 1777 door
onafscheidelijke vriendschap verbonden met Betje WolfT.
Tezamen vestigen zij zich in De Rijp. In 1782 naar Beverwijk. Als patriotten
uitgeweken naar Frankrijk [1788]. Bij de terugkeer [1798] hun vermogen verloren. Woonachtig in Den Haag. Door vertalen en schrijven met moeite in
hun onderhoud voorzien. Betje bezwijkt na drie-jarige ziekte; negen dagen
later sterft Aagje.

Betje Wolff, de geestige en levenslustige domineesvrouw, was al
een bekend persoon, voordat ze met haar romans naam maakte.
Haar leergierigheid had ze op de dorpspastorie ten volle kunnen
bevredigen; in filosofische en theologische schrijvers, in romans
en poëzie bezat ze een grote belezenheid. Rousseau behoorde tot
haar lievelingsauteurs. In de theologische wereld gaf ze door haar
vrijzinnigheid veel aanstoot, want zij maakte' voor haar denkbeelden propaganda in haar poëzie, soms ernstig, dikwijls schertsend en spottend [De Menuet en de Domineespruik]. Die gedichten
[o.a. Aan mijn geest] geven ons een aardig kijkje in haar uiterlijk
en innerlijk leven gedurende de huwelijksjaren. Ook in het proza,
oorspronkelijk en vertaald, had ze zich geoefend, o.a. door anoniem belangrijke bijdragen te leveren aan spectatoriale uitgaven
als De Grijsaard en De Rhapsodist.
Aagje Deken, ernstiger van aard en minder talentvol, had alleen
enkele onbeduidende stichtelijke verzen geschreven vóor haar ontmoeting met Betje W olff.
Door samenwerking van de beide vriendinnen ontstonden enige
romans in brieven, die hun een ereplaats in onze letterkunde verzekeren. De eerste twee zijn de belangrijkste: Sara Burgerhart
[2 dIn. 1782]; Willem Leevend [8 dIn. 1784-1785].
In de 17de en 18de eeuw zijn er tal van romans geschreven, grotendeels onoorspronkelijk en onbeduidend, vol bonte avonturen.
De romans van W olff en Deken staan ver daar boven.
Al waren ze 'niet vertaalt', zoals op het titelblad stond, ze zijn in
opzet geheel uit de school van de Engelse prozaïst Richardson.
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Ook de briefvorm is aan die voorganger ontleend. Richardson gaf
niet in de eerste plaats avonturen, maar schildering van burgerlijke zeden en karakters, met moraliserende bedoelingen. Daardoor worden de hoofdpersonen deugd-helden; de scherpe contrasten van licht en donker zijn onnatuurlijk. De romans vanW oHI
en Deken hebben de deugden en gebreken van die van Richardson,
maar hun grootste verdienste is, dat het door-en-door Hollandse
boeken geworden zijn. Hun werkelijkheidszin doet denken aan
Van Effens Agnietjes, hun stijl is los en levendig. Hun grote mensenkennis, hun veelzijdig waamemingstalent en Betjes tintelende
geest maken deze romans ook nu nog fris en aantrekkelijk. Bovendien zijn ze, evenals de spectatoriale geschriften, een heldere
spiegel van het maatschappelijk en geestelijk leven in die dagen,
vooral in de kringen van de gezeten burgerij.
De briefvorm is niet vrij van langdradigheid en onnatuurlijkheid:
iedere hoofdpersoon moet zijn correspondenten naast zich hebben; herhalingen zijn onvermijdelijk; lange verhalen en levensbeschrijvingen doen de briefvorm geweld aan, evenals de dialogen,
die men toch om de levendigheid niet graag zou missen. Daar
staat het voordeel tegenover, dat iedere hoofdpersoon in zijn eigen
stijl voor ons gaat leven en dat een karakter door verschillende
correspondentie van alle kanten kan worden belicht.
Sara Burgerhart viel in de smaak, en werd gevolgd door een veel
breder opgezette roman, Willem Leevend, die psychologisch van
rijper talent getuigt. De meesterlijke karakterschildering van Alida
Leevend en het echtpaar De Harde overtreft die van Saartje Burgerhart. Duidelijker dan in het eerste werk blijkt de strekking:
een verheerlijking van de deugd, gesteund door een 'redelijk'
christendom. De vriendschap gaat boven de liefde. Willem Leevend is ook een theologische roman: alle stromingen op godsdienstig gebied vinden er hun vertegenwoordigers. Daarom is het boek
in zijn samenstelling minder geslaagd dan Sara Burgerhart.Om het
in zijn geheel te genieten, is historische belangstelling onmisbaar.
Latere romans, die wat de karakters betreft, in herhalingen vervallen, zijn de merkwaardige Brieven van Abraham Blankaart,
[1787-1789] en Cornelia Wildschut, een roman over de opvoeding
[1793-1796].
De Vooys Schets
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44.

HIERONYMUS VAN ALPHEN

[1746-1803]

Levensloop: Geboren te Gouda. Studie te Utrecht en te Leiden. Advocaat te
Utrecht [1768]. Pensionaris van Leiden [1789]. Als prinsgezinde in 1793 thesaurier-generaal van de Unie. Van 1795-1803 ambteloos in Den Haag.

De man die om zijn kinderdichtjes vaak voor een type uit de pruikentijd gehouden wordt, behoorde juist tot de bestrijders van de
achttiende-eeuwse geest. Door de studie van Engelse en Duitse
schrijvers, en onder invloed van de toen opkomende esthetica
kwam hij tot het inzicht hoe achterlijk onze letterkunde was. Daarom vertaalde en bewerkte hij in 1778 Riedels Theorie der schoone
kunsten, en schreef daar een merkwaardige inleiding bij. Hij waarschuwde tegen overschatting van de nationale poëzie, die aan
gezwollenheid, of aan gerektheid leed. De grote dichters van de
17de eeuw zijn er niet om na te volgen. Sedert Hooft en Vondel
zijn we weinig gevorderd: de vergelijking met het buitenland kan
ons bescheidenheid leren. Het hapert ons aan kunstrechters. Alleen door wijsgerige beoefening van poëzie, dus tevens door
een wijsgerig gefundeerde poëziekritiek, zal onze achterlijkheid
kunnen verdwijnen.
'
Afgezien van dit verstandelijke geneesmiddel - kunst wordt door
geen theorie geïnspireerd - toonde Van Alphen dus een scherp oog
te bezitten. In zijn beroemd geworden Kleine Gedigten voor kinderen [drie deeltjes, 1778-1782] was hij natuurlijker en eenvoudiger
dan menige tijdgenoot. De vele vertalingen ervan en de ontelbare
herdrukken zijn een bewijs van hun bijzondere betekenis. Voor
enige generaties van ouders hebben Jantje met z'n pruimen en
Comelis met z'n gebroken glas de idealen vertolkt, bij de opvoeding van hun eigen kinderen tot alle christelijke en maatschappelijke deugden. Eerst omstreeks 1850 raakte deze poëzie pedagogisch verouderd. Het naïeve en idyllische ervan heeft in later
tijd echter opnieuw bewondering gewekt voor Van Alphen als
kunstenaar.
Onder zijn overige gedichten, die sterk onder Duitse invloed
staan, zijn voortreffelijke, zangerige liederen, waarin zijn vroom
gemoed zich uitspreekt; het meest bekend werd de cantate De
Starrenhemel.
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45.

JACOBUS BELLAMY

[1757-1786]

Levensloop: Tot zijn 22ste jaar bakkersknecht te Vlissingen. Voortgeholpen
om in de theologie te studeren. Bewonderd in zijn Utrechtse studentenkring
[Du1ces ante omnia Musae]. Vurige deelname aan de patriottische beweging
[Ondaatje]. Geen roeping voor het predikambt.

De jonge Bellamy, die zijn eerste produkten onderwierp aan de
kritiek van dichtgenootschap sleden, kwam als Utrechts student
in de nieuwe stroming. In de Gezangen mijner jeugd [1782], waarin hij zijn geliefde Francina Baane als Filis bezingt, is zijn liefde
voor de Duitse poëzie merkbaar. In de rijmloze verzen - een reactie
tegen de rijmsleur-volgde hij Duitse modellen. Onder de jongeren
werd zijn talent buitensporig bewonderd. In 1785 verscheen een
bundel patriottische poëzie, Vaderlandsche Gezangen van Zelandus,
eerst als vliegende blaadjes gedrukt, waarin de bezieling al te zeer
in opgewondenheid ontaardt. In hetzelfde jaar publiceerde hij nog
een bundel Gezangen. De bekende vertelling Roosje, de eerste
sentimentele en burgerlijke ballade in onze literatuur, verscheen
in een verzameling Bijdragen voor het verstand, den smaak en het
hart, die hij met zijn vrienden samenstelde. Daarin komt ook nog
een andere zijde van Bellamy's talent voor den dag: hij wilde,evenals Van Alphen, als kritisch leidsman optreden. In 1784 begon hij
met enige vrienden een soort tijdschrift uit te geven, De Poëtische
Spectator, waarin verschillende merkwaardige bijdragen staan,
die echter zowel door Bellamy's vroege dood als door de politieke
ontwikkeling geen duurzame invloed hebben uitgeoefend.

46.

RHIJNVIS FEITH

[1753-1824]

Levensloop: Geboren te Zwolle, uit een burgemeestersfamilie. Op zeventien-

jarige leeftijd te Leiden in de rechten gepromoveerd. Sedert 1772 gelukkig
huwelijk. Overtuigd patriot. Van 1778 tot 1787 burgemeester van Zwolle;
daarna ontvanger der convooien en licenten. Laatste deel van zijn leven
ambteloos op zijn buitengoed Boschwijk bij Zwolle.

Evenals Van Alphen schreef Feith esthetische beschouwingen in
Duitse trant [Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten], maar
daarin was hij minder actueel en aanvallend. Ze zijn belangrijker
voor de kennis van zijn persoonlijkheid, dan als factor in de ontwikkelingsgang der literatuur.
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De hoofdtrek van Feiths karakter is zwaarmoedigheid, alleen verlicht door zijn christelijk geloof: het verlangen naar de dood gaat
samen met de verwachting van een zalig leven daarna. Hij was
dus zeer vatbaar voor de sombere, overgevoelige Engelse en Duitse
poëzie [Young, Klopstock]. In zijn eigen gedichten hebben het
godsdienstige en het wereldverachtende element de hoofdtoon;
hij geeft met een zekere wellust aan zijn sombere stemmingen toe.
Verschillende gedichten van hem zijn in de protestantse kerkzang blijven voortleven o.a. het bekende oudejaarslied: 'Uren,
dagen, maanden, jaren'.
Als prozaïst maakte Feith grote naam met zijn beide sentimentele
romans: Julia [1783] en Ferdinand en Constantia [1785]. Die sentimentaliteit was niet een mode uit Duitsland, maar een algemeen
Europees verschijnsel. GoethesLeiden desjungen Werthers had een
ware Wertherkoorts ten gevolge. De opgang van Feiths romans
bewijst dat Feith, zij het met overdrijving, stemmingen weergaf
die veel lezers bij ondervinding kenden. Ook Betje W olff schiep,
uit eigen levenservaring, een echt sentimentele figuur in Lotje
Roulin, die van liefdessmart sterft [in 'Willem Leevend'].
Ofschoon de romans van Feith naar het oordeel van lateren óf
ziekelijk óf belachelijk zijn, waren ze een eerlijke uiting van Feiths
gemoed. Dat zijn sombere stemming geen onnatuur was, bewijst
zijn poëzie, waarin we hetzelfde element terugvinden, o.a. in het
korte gedicht Het Leven, en in de grote leerdichten: Het Graf,
[1791]en De Ouderdom [1803]. Verderscbreefhij een viertal treurspelen, en enige opgewonden patriottische zangen, door de tijdsomstandigheden ingegeven. In een genre dat hij in de Duitse letterkunde had leren kennen, de romance, heeft hij zich meermalen
geoefend, maar daarin bleef hij achter bij Bilderdijk, en vooral bij
Staring.
Slechts aan éen stemming wist Feith zuiver uiting te geven. Zijn
betekenis bestaat daarin, dat hij, na de retoriek van de I8deeeuw,
weer in het individuele gevoel de bron zocht voor de poëzie.
Verwantschap met Feiths vroege proza vindt men in de geschriften van ELISABETH MARIA POST [1755-1812], o.a. het anoniem gepubliceerde verhaal in brieven Het Land [1788]. Van haar hand
is ook een merkwaardige roman over Suriname: Reinhart, of
Natuur en Godsdienst [1791].
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47.

WILLEM BILDERDIJK

[1756-1831]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Vroeg-rijp en ziekelijk. Boekhouder bij
zijn vader [1776-1780]. Student te Leiden [1780-1782]. Advocaat inDen Haag
[1782-1795]. Ongelukkig huwelijk met Catharina Rebecca Woesthoven. In
1795 de eed aan 't nieuwe bewind geweigerd. Als balling te Hamburg en Londen [1795-1797 .]Verbintenis met Katharina Wilhelmina Schweickhardt.Naar
Brunswijk [1797-1806] : onderhoud door lessen. Onder koning Lodewijk terug
en in aanzien [1806-1810]. Moeilijke omstandigheden gedurende de inlijving.
Jaargeld van het Rijk, door tussenkomst van Wi11em I; geen professoraat.
Privaat-docent te Leiden [1817-1827]. Laatste levensjaren te Haarlem.

Bilderdijk is een belangrijke figuur in de ontwikkeling van ons
geestelijk en letterkundig leven. Naar aanleg en belezenheid stak
hij boven de meeste tijdgenoten uit. Door zijn denkbeelden, soms
in grillige vorm geuit, sluit hij aan bij een algemeen-Europese reactie tegen het achttiende-eeuwse rationalisme, al behoort hij nóch
als wijsgeer, nóch als geleerde tot de geesten van de eerste rang.
Zijn dichtkunst moet in het licht van die denkbeelden beschouwd
worden. Daarbij dient allereerst te worden bedacht dat Bilderdijks
vorming in de achttiende eeuw valt. De Frans-klassieke richting,
o.a. in het drama, is hij levenslang trouw gebleven. De 'dichterlijke' taal, de klassiek-getinte retorische beeldspraak van de 17de
en I8de eeuw heeft hij wel op eigen wijze behandeld, maar ermee
gebroken heeft hij niet. Toch gaat Bilderdijk ook op dichterlijk
gebied, evenals Feith en Bellamy, tegen de verstandelijke richting
van de achttiende eeuw in: hij verfoeit de 'waanpoëten', die met
spraakkunsten en kunstregels de dichter controleerden. Daartegenover verdedigt hij de stelling: poëzie is ontboezeming van
gevoel. Poëzie is volgens hem een bovennatuurlijke gave.
De 'gevoelsdichter' stort zijn gewaarwordingen uit. In zo'n toestand van extase sprak Bilderdijk een paar uur in verzen, die zijn
vrouw haastig opschreef. De vaardigheid, door veel oefening, ook
in vertalen, verkregen, stelde hem daartoe in staat. Maar de overtuiging dat zó kunst ontstaat, is een waan. De vaste dichterlijke
uitdrukking, die hem een tweede natuur geworden was, kan niet
méer zijn dan een grove benadering van de fijne gemoedsbeweging.
De verleiding om door klinkende woorden, straffe maat en ontleende beelden een indruk van verhevenheid te maken, is vaak te
sterk. Bij navolgers wordt dit gebrek nog duidelijker voelbaar.
Nog een andere dwaling vloeide uit die ontboezemingskunst
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voort: de meest prozaïsche stofkon in verzen omgezet worden, als
de dichter die 'met de toverstafvan zijn poëzie' aanraakte. Het verband tussen vorm en inhoud, bij echte kunst onscheidbaar, werd
verloochend. Tot de verbreiding van die dwaling heeft Bilderdijk
meegewerkt [b.v. met een gedicht als Eierkoken].
Bijna alle letterkundige genres zijn door Bilderdijk beoefend.
Vooral in zijn eerste periode1egde hij zich, evenals zijn tijdgenoten,
op de ballade toe. In 1803 schrijft hij in deze trant nog Graaf
Floris de Vierde. Groter van omvang zijn gedichten als Elius, en
Urzijn en Valentijn [1795]. Eenmaal heeft hij zijn talent beproefd
aan een epos: De ondergang der eerste wareld, dat onvoltooid
bleef [geschreven 1810, uitgegeven 1820]. Het is desondanks éen
van zijn belangrijkste scheppingen.
Bilderdijk toont zijn grootste kracht in zijn lyrische poëzie, niet
het minst in zijn kleine gedichten: zijn minnepoëzie en innige gemoedsgetuigenissen als Gebed [1796] en Boetzang [1826]. Onder
de grotere gedichten noemen we de Ode aan Napoleon [1806] en
Afscheid [1810]. In het leerdicht maken we kennis met zijn levensen wereldbeschouwing. Uit het Engels vertaalde hij De Mensch;
uit het Frans Het Buitenleven. Daarnaast staan als oorspronkelijke leerdichten De Ziekte der Geleerden [1807], De Kunst der
Poëzy [1809]; De Geestenwareld [18I1]; De Dieren [1817].
Zijn treurspelen, Floris V, Willem van Holland en Kormak [1808],
zijn ten onrechte soms als geheel onbeduidend verworpen.
Een reeks van prozawerken vertoont een persoonlijke, pittige stijl.
De Taal- en Dichtkundige verscheidenheden wijzen op grote kennis
en schranderheid, al kan maar een klein gedeelte de toets van de
tegenwoordige wetenschap doorstaan.
De geschiedenis-colleges die Bilderdijk als privaat-docent te Leiden gaf, waren geheel doortrokken van zijn anti-revolutionaire
denkbeelden. Zij hadden een grote bekoring voor een aantal
talentvolle jongeren o.a. Da Costa en Van Lennep. De later uitgegeven Geschiedenis des Vaderlands, waarin ook een gedeeltelijke
autobiografie, was de vrucht van dit onderwijs.
Bilderdijks poëzie, hoe weinig populair ook, werd lang in Noorden Zuid-Nederland als iets geniaals bewonderd en nagevolgd,
zodat de invloed ervan zich tot ver in de 19de eeuw doet gevoelen:
Da Costa, Ter Haar, Alberdingk Thijm, Schaepman, enz.
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48.

JOHANNES KINKER

[1764-1&!-5]

Levensloop: Geboren te Nieuwer-Amstel. Studie in de rechten. Advocaat in
Den Haag en Amsterdam. Van 1817 tot 1830 hoogleraar in de Nederlandse
taal- en letterkunde te Luik. Laatste deel van zijn leven ambteloos te Amsterdam.

Naast Bilderdijk, en in veel opzichten tegenover Bilderdijk, is Kinker als letterkundige en als denker een man van betekenis geweest.
Zijn eerste bundeltje minnepoëzie : Mijne minderjarige Zangster
[1785], deels rijmloos, in de trant van Bel1amy, werd om de grote
dartelheid slecht ontvangen. Als criticus zette hij in zekere zin
het vernieuwende werk van Bel1amy voort, door in zijn tijdschrift
De Post van den Helicon [1788] conventionele onbeduidendheid en
sentimentaliteit te hekelen. Dit weekblad, dat op geestige wijze
allerlei dierbare illusies en gevestigde reputaties aantastte, heeft
maar veertig nummers beleefd. De invloed ervan is, mede door
de tijdsomstandigheden, beperkt gebleven.
Kinker bezat een levendige belangstelling voor ffiosofische studie
en voelde zich in het bijzonder aangetrokken tot de kritische
wijsbegeerte van de grote Duitse denker Kant. Toen Feith uit
naam van het christendom deze ffiosofie op weinig houdbare
gronden veroordeeld had in zijn berijmde 'Brieven aan Sophië',
nam Kinker de verdediging op zich in de scherpzinnige en deskundige Brieven van Sophie aan mr. R. Feith [1807].
Geïnspireerd door deze moderne wijsgerige opvattingen schreef
Kinker enkele grote gedichten [o.a. Het Alleven of de Wereldziel],
waarin ook invloed aanwijsbaar is van Schillers poëzie. De publikatie van zijn Gedichten [3 dln; 18 I 9- I 82 I] vond weinig weerklank,
mede omdat de ffiosofische vraagstukken die daarin gesteld werden en de wijze waarop Kinker ze behandeld had, geheel vreemd
waren aan de sfeer van het toen heersende conservatief-traditionele protestantisme. De poëzie was voor Kinker geen gevoelsuitstorting of aangename ontspanning, maar 'gekristallizeerde filozofie'. Met zo'n opvatting stond hij vrijwel alleen. Ook bij latere
generaties heeft hij over het algemeen niet méer dan een gereserveerde waardering gevonden.
Het pittige proza van deze denker, en zijn beschouwingen over
esthetische en taalkundige kwesties verdienen met ere naast die
van Bilderdijk genoemd te worden.
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49. ANTHONY CHRISTlAAN WINAND STARING [1767-184°]
Levensloop: Geldersman. Studie te Harderwijk en Göttingen. Sedert 1791
vredig leven op het buiten De Wildenborch bij Lochem.

Als student onderging Staring invloed van Feith en de Duitse
poëzie. Zijn vroegste werk doet denken aan de kring van BelIamy.
In Dichtoeffening [1791] ontwikkelt hij zich tot een persoonlijker
stijl. Maar eerst in de bundels Gedichten [1820] en Winter/oof
[1832] toont hij zijn volle oorspronkelijkheid.
Starings poëzie draagt een heel ander karakter dan de gevoelspoëzie van Bilderdijk. Van al wat retoriek is, houdt hij zich ver.
Maar evenzeer is hij afkerig van de alledaagsheid en de goedkope
populariteit van Tollens. Liever sluit hij zich aan bij de oude
Hollanders: de puntigheid van Roemer Visscher, het vertel-talent
van Cats, de zinrijkheid van Huygens. Voor hem staat het vast
dat slechts éen uitdrukking de beste is: de dichter moet zijn taal
boetseren, totdat klank, ritme en uitbeelding hem ten volle bevredigen. Vandaar het verbeteren van zijn verzen in de opeenvolgende drukken, dat iets heel anders is dan het achttiende-eeuwse
'beschaven' om niet tegen vastgestelde regels te zondigen. Door die
buitengewone keurigheid heeft hij in een lang dichterleven betrekkelijk weinig voortgebracht; maar 'men weegt kaneel bij 'tlood'.
Staring heeft zich vooral aangetrokken gevoeld tot de romance
[vgl. Feith en Bilderdijk] en later tot de humoristische vertelling,
waarin hij zijn meesterschap toonde: de Jaromir-cyclus, Marco,
De hoofdige boer, De leerling vanPankrates, De verjongingskuur.
Staring waardeert Cats als verteller, maar is in éen opzicht diens
tegendeel. Terwijl Cats zijn onderwerp van alle kanten bekijkt
en uitput, zodat hij door de minst ontwikkelden te volgen is,
stelt Staring hoge eisen aan de lezer: zijn verzen vragen kennis en
inspanning. De aanschouwelijkheid, de geestigheid ervan leert
men beter waarderen, naarmate men er meer vertrouwd mee
wordt. Wat de oppervlakkige lezer 'gezocht' of 'duister' noemt,
blijkt dan een onmisbare eigenschap. De gewaande stroefheid van
het ritme berust op een persoonlijke afkeer van gladheid en dreun.

De lyrische gedichten, klein in aantal, maar ten volle verzorgd,
zijn onmisbaar voor een diepere kennis van Starings gemoedsleven [Herdenking; Verdraagzaamheid]. Als auteur van Puntdichten is hij door geen der nieuwere schrijvers overtroffen.
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50.

DE FRAjNSE TUD

De opleving tegen het einde van de 18de eeuw werd niet gevolgd
door een bloeitijd, al verkeerde men toen in die waan. Het jongere
geslacht dat tijdens de Bataafse Republiek, het koninkrijk Holland en in de Franse tijd naast Feith, Bilderdijk en Kinker optrad,
bezat een te zwak talent om hun voorgangers te evenaren. De onzekerheid van de politieke toestand, de moeilijke economische
verhoudingen en de ontgoocheling bij hen die aanvankelijk optimistische verwachtingen hadden gekoesterd, schiepen een atmosfeer die niet tot groot werk inspireerde. Wel heeft koning
Lodewijk bijzondere zorg gewijd aan kunsten en wetenschappen,
en o.a. het Rijksmuseum gesticht; maar zijn bewind duurde te
kort en werd door de inlijving te niet gedaan.
Van de prozaschrijvers noemen we alleen ADRlAAN LOOSJES [17611818], een Haarlems patriottisch boekhandelaar, van wie vooral
het Leven van Maurits Lijnslager [1808], een familiegeschiedenis
uit de 17de eeuw, vermelding verdient als voorloper van de historische roman. In dit werk en ook in zijn vaderlandslievende gedichten vlucht de schrijver uit de ellende van het heden met weemoed en nationale trots naar het roemrijk verleden. De Franse
censuur heeft zijn werk dan ook niet ongemoeid gelaten.
Hetzelfde is het geval geweest met de meest karakteristieke dichter van deze periode, de Amsterdamse makelaar JAN FREDERIK
HELMERS [1767-1813], wiens omvangrijke dichtstuk in zes zangen
De Hollandsche Natie [1812] eerst in de tijdsomgeving in het ware
licht komt te staan. Maar al kwam het uit echte bezieling voort,
en al was de uitgave een daad van moed, het is door z'n retorische
alexandrijnen, z'n valse smaak en onkritische opwinding als
kunstwerk mislukt. Bilderdijk zag in Helmers en Loots de dichters die in zijn richting zouden gaan.*
CORNELIS LOOTS [1765-1834] was de zwager van Helmers. Zijn gedicht De Batavieren ten tijde van Julius Caesar [1805] heeft reeds
dezelfde strekking als De Hollandsche Natie. Ook in de tijd van
Willem I was Loots als dichter nog hoog in aanzien, al werd zijn
roem door Tollens overvleugeld.
• Zie Afscheid [1810], vs. 319-352.
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51. DE LITERATUUR TIJDENS HET VERENIGD KONINKRIJK

Het jaar 1813 bracht het Nederlandse volk in een roes van vreugde: na het verkrijgen van de vrijheid meende men een tijdperk van
stoffelijke en geestelijke bloei tegemoet te gaan. Handel en industrie, kunst en letteren herstelden zich echter maar langzaam.
Nieuwe energie ontbrak, de middelmatigheid heerste. Het was bij
uitstek de tijd van Jan Salie. Op staatkundig en kerkelijk gebied
gaf een gematigd liberalisme de toon aan, dat uit angst voor de
revolutie steeds meer reactionair werd. Zelfgenoegzaamheid en
nationale zelfoverschatting, naast afkeer en minachting van al wat
vreemd was, zijn kenmerkende karaktertrekken. Tevredenheid,
gematigdheid, liefdadigheidszin en vaderlandsliefde waren de
hoofddeugden. Daardoor bleef men blind voor eigen achterlijkheid.
Het is begrijpelijk dat de schrijvers die door de geest en de toon
van hun werk de heersende beschouwingen en stemmingen het
best vertolkten, ook het meest populair waren. Tot hen behoort
de theologische hoogleraar te Leiden JOHANNES HENRICUS VAN DER
PALM [1763-1841], die als vurig patriot in de Bataafse Republiek
belangrijk werk had gedaan [Agent van de Nationale Opvoeding]
en zich een begaafd prozaïst in klassieke stijl betoonde met zijn
Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling [1816]. Als kanselredenaar genoot hij een nationale faam,
evenals zijn vroeg-gestorven collega ELIAS ANNES BORGER [17841820], wiens gedicht Ode aan den Rijn mede om z'n droevige autobiografische inhoud lange tijd populair is gebleven.
Afzonderlijke vermelding verdient nog de medicus JACOB VOSMAER
[1783-1824] hoogleraar te Harderwijk, later te Utrecht. In de Vaderlandsche Letteroefeningen 1821-1822 publiceerde hij Het leven
en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg, een reeks humoristische novellen, waarin de werkelijkheidszin van Wolff en Deken gepaard gaat met een moderne, vrijzinnige kritiek op het cultureel en maatschappelijk leven van zijn periode. Er is in hem een
zekere geestverwantschap met Staring en met Geel.
In Zuid-Nederland is de periode van hetVerenigd Koninkrijk van
belang geweest door de hernieuwde beoefening van het Vlaams.
De herleving kwam echter maar langzaam. De verfransing van de
hogere standen en de vrees voor de invloed van het protestantse
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Noorden waren oorzaak van de tegenstand, die het Nederlands
na 1815 ondervond. Van betekenis was het werk van Kinker als
hoogleraar te Luik. Veel belangrijker evenwel was het optreden
van JAN FRANS WILLEMS [1793-1846], die in zijn Verhandeling over
de Nederduytsche taal- en letterkunde, opzigtelijk de Zuydelijke
provinciën der Nederlanden [1818-1824] het bewijs kwam leveren
dat het 'Nederduytsch' altijd de 'nationale' taal was geweest: een
actueel boek, aangezien in 1823 het Nederlands als officiële taal
voor de Vlaamse gewesten werd erkend. Door de Belgische opstand en de verfransing van het nieuwe koninkrijk is de geleidelijke
groei van de Vlaamse herleving onderbroken; zonder de steun
van het Noorden is zij in het midden van de eeuw echter uit eigen
kracht weer tot ontwikkeling gekomen.
52.

HENDRIK TOLLENS

[1780-1856]

Levensloop: Geboren te Rotterdam. Al vroeg op het kantoor van zijn vader,

die een verfzaak had. Hulp van de boekhandelaar Uylenbroek. Eerst in 1846
uit de zaken teruggetrokken: laatste deel van zijn leven op een buitentje te
Rijswijk.

Tollens was de gevierde volksdichter van zijn tijd. Het standbeeld,
onmiddellijk na zijn dood opgericht, getuigt daarvan. Hij is de
typische vertegenwoordiger van de gegoede Hollandse burgerij.
Aanvankelijk stond hij onder de invloed van Feiths sentimentaliteit en Helmers' gezwollenheid. Maar weldra volgde hij de richting die zijn aanleg hem wees. Zijn hoofdverdienste is de eenvoud
en natuurlijkheid van zijn taal. Van valse schijn is hij afkerig; in
de Bilderdijk-imitatie voelt hij de onechtheid. Hij vervalt evenwel
in het alledaagse: de kring van zijn gedachten en waarnemingen
is eng, zijn stijl verwatert, zijn ritme wordt dreun.
Tollens is de zanger van het huiselijk geluk en de tevredenheid,
die zo licht in zelfgenoegzaamheid ontaardde. Zijn voorstelling is
conventioneel: het landleven wordt verheerlijkt tegenover de 'stiklucht der steden'; de brave tevreden arme wordt gelukkig geprezen
tegenover de rampzalige of schuldige rijke. Zijn goed hart maakte hem tot dichter van de liefdadigheid; zijn medegevoel voor
mens en dier is echt, maar sentimenteel getint.
Zijn roem behaalde Tollens voor een groot deel ook als dichter
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van de vaderlandsliefde, zoals deze toen werd verstaan. In het bekroonde Wien Neerlands bloed is de nationale zelfoverschatting
schering en inslag. Vooral in de jaren 1830-1832 was hij de tolk
van de algemene geestdrift en opwinding.
In de verhalende poëzie - de ballade was toen een mode-genre koos Tollens bij voorkeur nationale stof. De bekende 'helden' uit
de vaderlandse geschiedenis kregen elk hun beurt: Jan van Schaffelaar, Herman de Ruiter, Albrecht Beiling, Kenau Hasselaar.
Daarnaast staan niet-historische vertellingen, dikwijls met zedelijke strekking [Hondentrouw].
Proeven van uitvoeriger beschrijvende en verhalende gedichten
zijn de Jaargetijden en de Overwintering op Nova-Zembla [1819];
vooral dit laatste werd bijzonder populair, hoewel het talent van
de dichter, zowel voor de uitbeelding als voor de karaktertekening
te kort schiet. Op literaire avonden waar Tollens het zelf voordroeg, heeft hij er ware triomfen mee behaald.
Dat Tollens verschillende echt nationale trekken bezit, blijkt uit
zijn vele navolgers en geestverwanten. In de herrezen rederijkerskamers en in de ruim vloeiende almanak-literatuur werd zijn trant
bewonderd en nagevolgd. Anderen kozen dezelfde richting door
overeenkomstige aanleg en sympathieën. Daaronder noemen we
Tollens' stadgenoot WILLEM MESSCHERT [179°-1844], bekend door
zijn idylle De gouden bruiloft [1825], en A. BOGAERS [1795-187°],
die in De tocht van Heemskerk naar Gibraltar [1837] een tegenhanger leverde van de Overwintering. Ook in Vlaanderen was de
invloed van Tollens groot.
53. JACOB GEEL [1789-1862]
PETRUS VAN LIMBURG BROUWER

[1795-1847]

De Leidse bibliothecaris en hoogleraar Jacob Geel behoort door
de rijkdom en fijnheid van zijn geest, en door zijn brede ontwikkeling, tot de beste van de 19de-eeuwse schrijvers. Zijn eigenlijke
studieveld was de klassieke oudheid, maar tegelijk bezat hij een
levendige belangstelling voor de nieuwe letterkunde. Zijn aanleg
was vooral kritisch. Evenals Staring strijdt hij voor eenvoud en
waarheid in de stijl, voor keurigheid en pittigheid van uitdrukking.
In het bijzonder moet Bilderdijks opvatting van de poëzie ['poëzie
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is ontboezeming'] het meermalen ontgelden. Daartegenover verdedigt hij de rechten van het proza als kunstvorm. Door zijn kritiek is hij voorloper en geestverwant van de Gids-kring.
Geels Nederlands proza [hij schreef ook voortreffelijk Latijn] bestaat voor een deel uit boekbeoordelingen en voordrachten: 'verhandelingen'. In 1838 stelde hij daaruit een bundel samen, onder
de titel Onderzoek en Phantasie. Van de acht opstellen noemen
we: Tafelgesprek over zaken van groot gewigt, gericht tegen de
prijsvragen-mode op wetenschappelijk gebied; Iets opgewondens
over het eenvoudige, eindigend met een gesprek tussen Bilderdijk
en Schiller in de onderwereld; Gesprek op een Leidschen buitensingel over poëzie en arbeid, een veroordeling van de ontboezemingspoëzie, en de vernuftige en ironische Nieuwe karakterverdeeling
van den stijl.
Met de twee laatstgenoemde opstellen is verwant de afzonderlijk
gedrukte verhandeling Lof der proza [1830], die van groot belang
is geweest voor de groeiende waardering van het proza als kunstvorm. Afzonderlijk verscheen eveneens het Gesprek op den Drachenfels [1835] over de moeilijkheden bij het onderscheiden van
de begrippen klassiek en romantisch. De dialoog-vorm, die Geel
bij Plato zo bewonderde, was voor zijn doel bijzonder geschikt,
omdat hij daardoor gelegenheid had om een kwestie van alle kanten de lezers voor ogen te houden. Een dieper begrijpen en genieten
van Geels proza, van zijn fijne humor, vereist kennis van het behandelde onderwerp.
VAN LIMBURG BROUWER, hoogleraar in de klassieke letteren, eerst
te Luik, later te Groningen, schreef twee romans die in de Griekse
Oudheid spelen, of liever, die een romantisch ingeklede schildering vormen van het Griekse leven en denken: Charicles en Euphorion [1831] en Diophanes [1838]. Een geheel ander karakter droeg
zijn laatste werk: Het leesgezelschap te Diepenbeek [1847], een
schildering van de kerkelijke toestanden en een pleidooi voor de
Groninger richting in de theologie, die als tussenrichting aan de
moderne theologie voorafging. Door zijn natuurlijkheid en ongedwongenheid is Van Limburg Brouwers proza, evenals dat van
Geel, nauw verwant aan de kunst van de volgende periode.
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54. ISAAC DA COSTA [1798-1860]; HET REVEIL
Levensloop: Geboren te Amsterdam, uit een Portugees-Joods geslacht. Student te Amsterdam en te Leiden [18171. Gepromoveerd in de rechten en de letteren [1818, 18211. Invloed van Bilderdijk. Huwelijk met zijn nicht Hanna
Belmonte. In 1822 overgang tot het calvinisme.

Da Costa is én als dichter, én als strijder tegen 'de geest der eeuw'
Bilderdijks discipel. De kennismaking, te Amsterdam begonnen,
werd te Leiden voortgezet. In de studie van de klassieke letteren
had Da Costa e~n grote voorliefde voor het heroïsche getoond
[Homerus ; de treurspelen van Aeschylus, waaruit hij veel in verzen vertaalde]. In de eerste bundels Poëzij die hij uitgaf [1821,
1822], wordt het classicisme vermengd met invloeden van de Europese romantiek [Byron].
In de volle zin van het woord werd Da Costa eerst Bilderdijks volgeling, toen hij tot het inzicht gekomen was dat het Nieuwe Testament de vervulling bracht van het Oude. Van toen afwijdde hij
zijn beste krachten aan zijn nieuwe, vurige overtuiging. In een
scherp geschrift, Bezwaren tegen den geest der eeuw [1823], trad
hij op tegen de liberale denkbeelden. In de heftige polemieken
die volgden, koos Bilderdijk onmiddellijk zijn partij: het waren
juist Bilderdijks reactionaire beginselen die Da Costa verkondigd
had. Later keurde Da Costa de idealen van de nieuwe tijd niet
meer zo onvoorwaardelijk af, al bleef hij, als conservatief, de tijdgeest bestrijden. Tussen 1822 en 1840 heeft hij weinig gedicht:
de strijd en de propaganda, o.a. door talrijke godsdienstige voordrachten, namen hem te veel in beslag.
Het optreden van Da Costa houdt verband met een belangrijke
geestelijke beweging, aangeduid met de Franse naam 'Réveil', omdat Frans-Zwitserse predikanten er een groot aandeel in hadden.
Het doel was: in huiselijke samenkomsten te streven naar verdieping van het godsdienstig leven, dat in de kerk geen bevrediging
vond. Terecht wordt Bilderdijk de vader van het Réveil genoemd.
De beweging kreeg vooral aanhang in aristocratische Amsterdamse en Haagse kringen, o.a. bij de staatsman en geschiedschrijver
GROEN VAN PRINSTERER. Daarbij sloten zich sommige predikanten aan. Een interessante persoonlijkheid is Da Costa's vriend
WILLEM DE CLERCQ [1795-1844], secretaris van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, bekend door zijn improvisaties in verzen,
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die onopgetekend bleven. Van hem bezitten we een opmerkelijk
reisverhaal van een tocht naar Rusland in 1816, en een uitvoerig,
gedeeltelijk uitgegeven Dagboek, dat een kijkje geeft in het diepe
gemoedsleven, zoals zich dit onder invloed van het Réveil ontwikkelde.
Toen sedert 1840 zijn 'dichtader' weer begon te vloeien, maakte
Da Costa ook zijn poëzie dienstbaar aan het grootse doel. De leuze
'de kunst alleen om de kunst', zegt hij, geldt niet 'op het terrein
van poëzy, mij aangewezen'. Daar '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 honig
die het hare bestemming is daarin neder te leggen.'
In zijn Politieke Poëzie zette Da Costa zijn strijd tegen de geest
der eeuw voort, naar aanleiding van allerlei gebeurtenissen. De
voornaamste werken zijn: Vijf en twintig jaren, Een lied in /840;
Aan Nederland in de lente van /844; Wachter! wat is er van den
nacht? [1847]; /648 en /848 [1848]; De Chaos en het Licht [1850].
Het eerste behandelt de periode 1815-184°, voornamelijk om aan
te tonen hoe de revolutiegeest en de vervreemding van God een
voortdurend gevaar voor de maatschappij opleveren. Het lied van
1844 heeft betrekking op 's lands redding uit financiële nood door
de vrijwiIIige lening. Dat van 1847 is een profetie van de naderende revolutie, op grond van de verschijnselen in alle beschaafde
landen. De vergelijking tussen 1648 en 1848 plaatst het vredejaar tegenover het revolutie-jaar.
In Hagar [1848] krijgt het bekende bijbelverhaal een symbolische
achtergrond: Hagar verpersoonlijkt de Islam, die met zijn schitterende beschaving een historische taak vervult, maar zich eens voor
Christus zal buigen, evenals Hagar berouwvol in Abrahams tent
wederkeert. De slag bij Nieuwpoort [1859] verheerlijkt het bekende wapenfeit van Maurits.
In al dit werk, dat naar tijdsorde tot de volgende periode behoort,
blijkt Da Costa als dichter de afhankelijkheid van Bilderdijk te
zijn ontgroeid. Zijn stijl is geconcentreerder, zijn ritme bewogener,
zijn verbeelding grootser geworden. De ernst van zijn overtuiging geeft aan deze eenzijdige kunst een eigen profetisch-dichterlijk karakter.
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VI

VAN ROMANTIEK NAAR REALISME

55.

DE BUITENLANDSE ROMANTIEK

In het begin van de negentiende eeuw vertoont de letterkunde van
de naburige volken een bonte verscheidenheid van jong leven. De
nieuwe stromingen worden samengevat onder de enigszins vage
term romantiek. Het is de revolutionaire reactie tegen de 'verlichting', die de achttiende eeuw voor een groot deel beheerst had.
Tegenover het maatschappelijk gevoel, het rationalisme en het
optimisme van classicisme en verlichting is de romantiek individualistisch, religieus en wereldverachtend. In Duitsland onderscheiden de romantici zich door afkeer van het omringende leven,
liefde voor de geïdealiseerde middeleeuwen en het katholicisme
[Schlegei], overgave aan bandeloze fantasie [Hoffmann] en mystieke verdieping in eigen zieleleven [Novalis]. In Frankrijk vertegenwoordigt Chateaubriand de opleving van een vurig katholicisme, terwijl een groep van roerige romantische jongeren [Victor
Hugo] de strijd aanbindt tegen de klassieke kunstleer, en tegenover gezag en traditie op zedelijk en maatschappelijk gebied de
rechten van het individu verdedigt. De rijkste verscheidenheid
vertoont de romantische literatuur in Engeland. Daar verheerlijkt Walter Scott het volksverleden, door zijn gedichten en romans. Wordsworth onderscheidt zich door innig natuurgevoel,
Byron door fantasie en hartstocht, Keats door diepzinnige verbeelding, Shelley door visionaire opstandigheid. Al deze gevoelens
van zo verscheiden dichter-individualiteit kwamen tot uiting in
kunst van hoge waarde.
Deze romantiek vond in Nederland aanvankelijk geen voedingsbodem. Alleen bij Bilderdijk en in het Réveil bemerken we romantische trekken en verwantschap met de religieuze opleving in het
buitenland. Maar voor de Nederlanders die Tollens bewonderden,
waren de Duitse romantici te dweepziek, de Franse te revolutionair en te onzedelijk. Van de Engelse vond Scott met zijn romans
genade. Dat is begrijpelijk, omdat men aan verheerlijking van het
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eigen verleden sedert Helmersgewoon was. Na 1830 vond de strijd
tussen de romantische en de klassieke richting ook hier belangstelling [Geels Gesprek op den Drachenfels], maar de grootheid van
de Engelse dichterschool werd eerst een halve eeuw later beseft.
Toch waren er onder de jongere Nederlanders wel bewonderaars
van de Engelse en Franse dichters. Die bewondering uitte zich in
vertaling en navolging. In het bijzonder dweepte men met Byron
en Victor Hugo. Maar men verdiepte zich mee rin de romantische
stof dan in de stemming. Toch werden de besten van de jongeren
door die romantische invloeden aan de oude sfeer ontrukt.
Langzamerhand werd het opkomende geslacht zich eigen kracht
bewust. De schok van de Belgische opstand heeft het Noorden uit
z'n slaperige tevredenheid gewekt.
De liefde voor het verleden en voor het volkseigene, zo kenmerkend voor de romantiek, heeft in België geleid tot de groei van
de Vlaamse beweging, juist toen na 1830 het Frans de officiële taal
was geworden. Wel werd Jan Frans Willems, die toen te Antwerpen ontvanger der registratie was, in 1831 als straf naar het dorp
Eeklo verplaatst, maar zijn strijdmoed werd niet gebroken. Hij
wist geestdrift te wekken voor middeleeuwse letterkunde en het
volkslied. Hij werd de stichter van de Maatschappij tot bevordering der Nederduytsche Taal- en Letterkunde [1836], die tien jaar
onder zijn leiding een tijdschrift, het Belgisch Museum, uitgaf. Zo
begon de herleving in de filologie, maar de liefde voor de Vlaamse
taal en geschiedenis wekte bij anderen scheppingslust.
56.

HISTORISCHE SAMENHANG

Het geslacht dat omstreeks 1835 in onze letterkunde optrad, bracht
nieuw leven. Door hun werk ontstond er een nationale romantiek
die het ideaal in het vaderlands verleden vond, en een eigen letterkunde tot bloei zocht te brengen. Na een kortstondig bestaan van
het tijdschrift De Muzen werd De Gids onder leiding van
EVERHARDUS JOHANNES POTGIETER, 1808-1875,
de drager van deze denkbeelden, die van grote invloed zijn geweest
op de ontwikkeling van onze letterkunde.
Op voorbeeld van Scott en Hugo wijdden jonge prozaïsten zich
aan de historische roman waarvoor de Amsterdamse hoogleraar
De Vooys Schets
6
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1774-1853, dichter van de Hollandsche
duinzang in een befaamd geworden verhandeling over Het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding
[1827] had gepleit.
Onze voornaamste schrijvers van historische romans zijn:
JACOB VAN LENNEP, 1802-1868,
JAN FREDERIK OLTMANS, 1806-1854,
AARNOUT DROST, 1810-1834,
ANNA LOUISA GEERTRUYDA TOUSSAINT, 1812-1886, en
HENDRIK CONSCIENCE, 1812-1883.
Het geslacht dat omstreeks 1850 optrad [geboren ± 1820], volgde
grotendeels nog de wegen die De Gids gewezen had, bijv.
HENDRIK JAN SCHIMMEL, 1823-1906.
Ook in versvorm kwam het romantisch-nationale levensgevoel tot
uiting, o.a. bij de Rotterdamse dichter
ADRIAAN VAN DER HOOP, 1802-1841,
die door de Gids-beweging op de achtergrond gedrongen werd.
Bescheidener zijn de gedichten van de Amsterdamse arts
JAN PIETER HEYE, 1809-1876,
die als redacteur van De Muzen en medewerker aan De Gids een
ondergeschikte rol heeft gespeeld. Een late, maar zuivere uiting
van de historische romantiek is het verhalende dichtwerk van
WILLEM JACOBSZ. HOFDIJK, 1816-1888.
Enigszins afzonderlijk staat, als vertegenwoordiger van de katholieke romantiek in Noord-Nederland
JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM, 1820-1889.
In Zuid-Nederland, waar het groeiende taalbewustzijn tot pathetischer kunst inspireerde, behoren tot deze generatie de dichters:
PRUDENS VAN DUYSE, 1804-1859,
KAREL LODEWIJK LEDEGANCK, 1805-1847,
JAN MICHIEL DAUTZENBERG, 1808-1869,
THEODOOR VAN RIJSWIJCK, 18II-1849, en
JAN ALFRIED DE LAET, 1815-1891.
Intussen is de historische roman met de daaraan verwante nationale poëzie niet de enige uiting van de romantiek in onze letteren.
Van groot belang is eveneens de opkomst van de humoristische
novelle, waarbij ook voornamelijk de Engelse letteren [Lawrence
Sterne; Lamb; later Dickens] het voorbeeld zijn geweest. Deze
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humor, die ook in gedichten beoefend werd, beleefde omstreeks
1840 een bloei, vooral in de kringen van jonge protestantse theologen. De belangrijkste daarvan is de schrijver van de Camera
NICOLAAS BEETS, 1814-19°3.
Predikanten waren eveneens de prozaschrijvers
CORNELIS ELIZA VAN KOETSVELD, 18°7-1893, en
JOHANNES PETRUS HASEBROEK, 1812-1896, terwijl
JOHANNES KNEPPELHOUT, 1814-1885,
zich veroorloven kon ambteloos te leven.
Met zijn koddige Gedichten van den Schoolmeester, eerst na zijn
dood gebundeld, maakte hun tijdgenoot
GERRIT VAN DE LINDE, 1808-1858, een zekere naam.
Een afzonderlijke positie heeft de remonstrantse predikant
PETRUS AUGUSTUS DE GENESTET, 1829-1861.
Terwijl na het midden van de eeuw het historische en de humor zich
verzwakt voortzetten, komt als nieuwe vorm de dorpsnovelle op,
die behalve door Conscience ook met succes beoefend wordt door
JACOB JAN CREMER, 1827-1880,
en later in realistischer trant door de beide zusters
ROSALIELOVELING, 1834-1875, en VIRGINIELOVELING, 1836-1923.
In de poëzie gaan huiselijkheid en godsvrucht overheersen; sentimentele genrestukjes hebben succes. Typerend is de Vlaamse dichter JAN VAN BEERS, 1821-1888.
Op velerlei terrein is de geniale figuur van Multatuli, d.w.z.
EDUARD DOUWES DEKKER, 1820-1887,
non-conformist en opposant, zoals met veel geringer felheid ook
CAREL VOSMAER, 1826-1888, en
ALLARD PIERSON, 1831-1896.
Geheel deze kwarteeuw weerspiegelt zich in het kritische werk van
CONRAD BUSKEN HUET, 1826-1886.
In dezelfde tijd dat de Vlaamse poëzie de traditionele wegen ging,
weinig verschillend van de Hollandse, ontwikkelde zich in WestVlaanderen een oorspronkelijk en groot kunstenaar, die aanvankelijk meer miskenning dan bewondering ondervond maar tenslotte alle anderen bleek te overtreffen, namelijk de priester-dichter
GUlDO GEZELLE, 183°-1899.
In zijn werk, zo goed als in dat van Busken Huet en Multatuli, ligt
de overgang naar een nieuw tijdvak van literaire bloei.
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57.

JACOB VAN LENNEP

[1802-1868]

Levensloop: Geboren te Amsterdam uit een patricisch geslacht. Zijn vader
was de bekende hoogleraar in de klassieke talen David Jacob van Lennep.

Als aankomend dichter stond Van Lennep sterk onder invloed
van Walter Scott, in wiens trant hij dichterlijke verhalen schreef,
onder de naam NederlandscheLegenden [1828-1831]; maar hij begreep dat zijn kracht meer in het prozaverhaal gelegen was. Ook
op toneelgebied bleef het bij pogingen; een paar gelegenheidsstukjes, b.v. Het dorp aan de grenzen [1830], hadden een zeker succes.
Grote populariteit verwierf Van Lennep zich met zijn historische
romans en novellen, waarvan hij de eerste ongeveer gelijktijdig
met de Nederlandsche Legenden schreef. In februari 1827 had
zijn vader gewezen op 'het belangrijke van Hollands grond en
oudheden voor gevoel en verbeelding', en daarmee de stoot gegeven aan de Nederlandse navolging van Scott. Van Lennep begon met een roman uit de tijd van de republiek: De Pleegzoon
[1833; waarschijnlijk 1827 ontstaan]. Daarna volgde het avontuurlijke middeleeuwse verhaal over de strijd tussen Holland, het Sticht
en Friesland: De Roos van Dekama [1836]. In Ferdinand Huyck
[1840], dat als zijn beste werk geldt, gaf hij een kleurrijk beeld van
achttiende-eeuws patriciërsleven. Deze romans danken hun roem
aan Van Lenneps talent van vertellen, de vernuftig gesponnen,
boeiende intrige, en zijn oog voor het komische. De karakterschildering is zwak; de stijl niet die van een groot kunstenaar.
Reeds Drost en Bakhuizen van den Brink hebben de vele ernstige
tekorten opgemerkt. Bestemd voor volwassenen, zijn deze boeken
later bruikbaar gebleken als lectuur voor de opgroeiende jeugd.
Toen de belangstelling voor de historische richting afnam, heeft
Van Lennep, onder invloed van de Franse letteren, een proeve geleverd van een moderne, min of meer realistische roman, Klaasje
Zevenster [1865], die een tijdelijke sensatie wekte, maar weldra
achtergesteld werd bij zijn vroegere werk.
Uit de literair-historische novellen [b.v. Comelia Vossius] blijkt
dat Van Lennep zich in het bijzonder interesseerde voor het leven
en het werk van Vondel, van wie hij de gezamenlijke werken in
een voortreffelijk verzorgde en toegelichte prachtuitgave bijeen
bracht [1855-1869].
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S8.

AARNOUT DROST

[1810-1834]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Student in de theologie te Amsterdam,
sedert 1830 te Leiden. Als proponent te Amsterdam overleden.

Terwijl sommige jongeren zich aanvankelijk in hoofdzaak bepaalden tot navolging van de Engelse letterkunde, streefde de jonge
theoloog Aarnout Drost naar een oorspronkelijke, godsdienstiggerichte romantiek. In 1832 publiceerde hij, anoniem, zijn roman
Hermingard van de Eikenterpen, een bewogen verhaal uit de oudGermaanse wereld tijdens het in Rome opkomende christendom.
Drost had een duidelijk besef van het lage peil, waarop onze letterkunde stond. In het toongevende tijdschrift, de Vaderlandsche
Letteroefeningen, onder de zelfgenoegzame redactie van YNTEMA,
was voor een principiële leidinggevende kritiek geen plaats.
Met medewerking van zijn vrienden Bakhuizen van den Brink,
Heye en Potgieter stichtte Drost in 1834 een eigen tijdschrift, De
Muzen. De inleiding sprak duidelijk: 'Het komt ons voor, dat er
in ons land wezenlijke behoefte bestaat aan een billijk en onpartijdig, van wijsgeerig-aesthetische beginselen uitgaand Tijdschrift
hetwelk een beoordeelend overzigt oplevert van In- en Uitheemsche Voortbrengselen van Letterkunde en schoone Kunsten.' En
in éen van de eerste artikelen: 'Er is een flaauwe, droomerige geest
in onze letterkunde ingeslopen. Sommigen schrijven verzen, romans en verhalen, en de hemel weet wat al meer en elk waant zijn'
uil een valk te zijn; anderen lezen verzen, romans en verhalen,
zonder oordeel, zonder kennis, zonder smaak; en vinden behagen
in alles wat slechts eenigszins den onverzadelijken leeshonger stilt.
Onze recenseerende tijdschriften beoordee1en met eene pen, door
luim, partijgeest of hartstogt bestierd; beschimpen hunne vijanden en vleijen hunne vrienden; maar leveren niets waardoor de
smaak van het publiek veredeld en deszelfs oordeel verhelderd
kan worden, of hetgeen aan dichters en schrijvers de bronnen hunner gebreken aantoont.-Men moet het Publiek langzamerhand
doen gevoelen, dat er geen schoonheid zonder waarheid, geen verhevenheid zonder inwendige kracht, geene bevalligheid zonder
eenvoud bestaan kan. Men moet den engen kring waarin onze
letterkunde zich beweegt verwijden, en door vergelijking met het
uitheemsche, de eenzijdigheid pogen te verbannen'.
8S

Met dit zelfbewuste program was een nieuwe tijd voor de kritiek
ingeluid. De Muzen beleefden maar zes afleveringen, doordat de
tijd nog niet rijp was, en de talentvolle leider, Drost, in hetzelfde
jaar stierf. Zijn vrienden, Bakhuizen van den Brink en Potgieter,
gaven in 1835-1836 zijn letterkundige nalatenschap uit [Schetsen
en Verhalen]: daaronder bevond zich een zeventiende-eeuwse novelle, De pestilentie te Katwijk, waarin blijkt hoe ook dat tijdperk
voor zijn dichter-verbeelding leefde. Dit verhaal is maar voor een
klein gedeelte het werk van Drost; Potgieter en Bakhuizen voltooiden het naar hun eigen opvatting. Blijkbaar heeft Drost op
allerlei gebied zijn krachten willen beproeven want een derde verhaal, De Augustusdagen, dat onvoltooid uitgegeven werd, speelt
in zijn eigen tijd; het is echter ook sterk romantisch gekleurd.
59.

EVERHARDUS JOHANNES POTGIETER

[1808-1875]

Levensloop: Geboren te Zwolle. Op dertien-jarige leeftijd naar Amsterdam bij

tante Van Ulsen. Voor de handel opgeleid. Van 1826-1830 te Antwerpen. In
1831 Zweedse reis. Gevestigd als handelsagent. Kennismaking met Drost en
Bakhuizen van den Brink [1832]. Van 1837-1865 redacteur en leider van De
Gids. De laatste tien jaren gewijd aan studie en poëzie. Ongehuwd gebleven.

Potgieter, die zich grotendeels uit eigen kracht ontwikkelen moest,
had het voorrecht, door een verblijf in het buitenland zijn gezichtskring te verruimen. De Zweedse reis leefde nog lang in zijn herinnering. Een grondige studie van buitenlandse en Nederlandse
letterkunde, de omgang met mannen als Drost en Bakhuizen van
den Brink vergoedden ruimschoots zijn gebrekkige opleiding. Weldra deelde hij hun liefde voor de zeventiende eeuw, en stelde hij
zijn werkkracht en dichterschap in dienst van het gemeenschappelijke doel: de verheffing van de nationale letterkunde.
In 1836 gaf hij zijn eerste werk uit: Het Noorden, in omtrekken en
tafereelen (tweede deel: 1840), een reeks schetsen, verhalen, gedichten en beschrijvingen, met als enige band de humoristische
opsteller zelf. In dat boek was hij nog sterk onder de invloed van
de Engelse humor.
In 1837 stelde de naijver van twee uitgevers Potgieter in het bezit
van een eigen tijdschrift, De Gids, aanvankelijk met de ondertitel
Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Weldra stond Bakhuizen
van den Brink hem als redacteur ter zijde.
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De Gids was bedoeld als een algemeen kritisch-leidend tijdschrift.
De 'Boekbeoordeelingen' gingen voorop; in de rubriek 'Mengelingen' konden de jongere schrijvers zelf proeven van hun kunst geven. Het program van De Muzen werd verwezenlijkt: zonder aanzien des persoons werd het slechte gegeseld; vandaar de bijnaam
'de blauwe beul' [wegens de blauwe omslag]. Maar de kritiek was
breed gemotiveerd en opbouwend, vooral als het een werkelijk
talent gold. De vergelijking met de buitenlandse letterkunde, die
voor zelfoverschatting bewaarde, werd niet verwaarloosd. De
kunst en het levenvan de 17de eeuw, met liefde bestudeerd en
dichterlijk geïdealiseerd, moesten voorbeeld en maatstaf worden
voor een nationale herleving. Potgieters kritieken in De Gids dijen
uit tot Kritische Studiën. Hij eert de weinig gewaardeerde Staring,
de pittige zeventiende-eeuwer Huygens. Maar als Gids geeft hij
in de eerste plaats leiding aan het opkomende talent. Als liberaal
eerbiedigt hij het calvinisme van Da Costa, al stelt hij er zijn
eigen beginsel tegenover [Hollandsche politieke poëzie].
Tussen de jaren 1837-1845 schreef hij in De Gids en in het jaarboekje Tesselschade [1838-1840], dat onder zijn redactie was opgericht ter verdringing van de middelmatige 'dichterlijke' almanakken, een reeks schetsen en novellen. Karakteristiek is de allegorie Jan Jannetje en hun jongste kind [1842], de korte samenvatting van Potgieters optimistische verwachting: Jan Salie zal alom
uitgedreven worden, als de 19de eeuw zich maar wil spiegelen ~an
de 17de. Een verheerlijking van de gouden eeuw gaf hij in Het
Rijksmuseum [1844]. Ook in sommige andere schetsen en in de
onvoltooide roman De zusters [1844] is de maatschappelijke strekking merkbaar. In al dit proza ontwikkelt Potgieter zijn stijl, die
gespannen aandacht vordert wegens de hoge eisen die hij aan de
kennis en de belezenheid stelt.
Dat geldt ook voor zijn poëzie, bijv. de afzonderlijk uitgegeven
Liedekens van Bontekoe [1840], een reeks liedjes in zeventiendeeeuwse trant, ingelijst in een episch beschreven reisavontuur van
schipper Bontekoe. Belangrijk zijn de Zangen des tijds, waarin hij
het voor 'de partij der beweging' opneemt en dus maatschappelijke
kritiek uitoefent [o.a. Een wonder is de nieuwe beurs,' Het uurwerk
van 't metalen kruis]. Daarnaast staan verhalende gedichten en
persoonlijke herinneringen [Afscheid van Zweden].
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In 1848 werd de Gids gereorganiseerd: in plaats van de boekbeoordelingen en de mengelingen kwam de moderne tijdschriftvorm
met een reeks artikelen als hoofdinhoud. Potgieters hoop op het
opgroeiende geslacht werd na 1853 steeds meer teleurgesteld. De
nationale opleving bleef uit. Hij verdiepte zich in buitenlandse
letterkunde, en begon het vaderland te omringen met Europa. De
vrucht daarvan zijn de studiën over Franse en Engelse letterkunde
[1858-1859].
Potgieters moed herleefde, toen hij omstreeks 1860 in Busken
Huet een bondgenoot vond. Zelf hervatte hij zijn kritiek in deze
jaren: hij woog o.a. het werk van Hofdijk, Cremer, KeIler en De
Veer, en bevond het te licht. Zijn buitenlandse literatuurstudiën
werden voortgezet [o.a. over Tegnèrin 1862]. In 1864 schreef hij
o.a. de schetsen Een novelle? en Onder weg in den regen. Toen
Huet in 1865 genoodzaakt werd uit de Gids-redactie te treden,
ging Potgieter mee. Sindsdien stond hij geïsoleerd, en heeft hij alleen in zijn brieven aan Huet kritiek op zijn tijdgenoten geoefend.
De Gids verloor met éen slag zijn betekenis als leidend orgaan.
Als proza-schrijver en dichter bleef Potgieter zich ontwikkelen.
Zijn laatste levensjaren werden voor een groot deel besteed aan het
breed opgezette, meesterlijke Leven van Bakhuizen van den Brink,
dat echter onvoltooid bleef.
In 1868 werd zijn uitgezochte Poëzy in een bundel verenigd; daarin vindt men ook het belangrijke gedicht Florence, waaraan hij
sedert zijn Italiaanse reis van 1865 gewerkt had. Dat deze poëzie
zo weinig de aandacht trok, ook in de grote tijdschriften, is een
sterk bewijs van de toenmalige lage stand van de kritiek. Nog duidelijker kwam dat uit bij de verschijning van Potgieters tweede
bundel [1875], ongeveer gelijktijdig met zijn dood. Het grootste
deel daarvan werd in beslag genomen door De Nalatenschap van
den Landjonker, een reeks gedichten op naam van een gefingeerde
Gelderse landjonker. Een ereplaats in onze letterkunde verdient
vooral het omvangrijke slotgedicht, Gedroomd Paardrijden, een
fantastische rit door het rijk der Verbeelding. Ook de grote technische moeilijkheden, die de dichter zichzelf opgelegd heeft door
kunstige strofenbouw, zijn meesterlijk overwonnen. Eerst door
de kritiek van het jongere geslacht, voornamelijk Verwey, is Potgieters dichterschap ten volle gewaardeerd.
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60.

[1810-1865]
[1806-1854]
Bakhuizen van den Brink trok reeds als student in theologie en
letteren te Leiden de aandacht door zijn bijzondere aan1eg en zijn
brede ontwikkeling. Behalve filologie en filosofie beoefende hij
ijverig de buitenlandse letterkunde, en vooral de vaderlandse van
de zeventiende eeuw. Hij was dus de aangewezen bondgenoot van
Drost in De Muzen, van Potgieter in De Gids. Hierin verscheen
o.a. zijn studie over Vondels hekeldichten: Vondel met Roskam
en Rommelpot; een juiste waardering van het zeventiende-eeuwse
realisme in een beoordeling van Hoofts Warenar; een aanprijzing
van het proza van zijn leermeester Geel, beoordelingen van de
nieuwe roman-kunst [Van Lennep, Oltmans] enz. In deze periode
schreef hij ook merkwaardige Novellen.
Aan zijn leidende positie als Gids-redacteur [en eveneens aan zijn
verloving met Truitje Toussaint] kwam een plotseling einde door
zijn gedwongen vertrek uit ons land, wegens schulden [1843]. In
de acht jaren tot zijn terugkeer in 1851, werd hij bijna geheel in
beslag genomen door zijn historische studie, waarvoor hij een
buitengewone gave bezat [Cartons voor de geschiedenis van de
Nederlandsche Vrijheidsoorlog]. Door Thorbeckes bemiddeling
in ons land teruggekeerd, werd Bakhuizen van den Brink in 1854
benoemd tot Rijksarchivaris. Woonachtig in Den Haag maakte hij
sedert 1860 deel uit van de Spectator-redactie. Zijn latere publikaties staan evenwel bij het werk uit de Gids-tijd ten achter.
JAN FREDERIK OLTMANS, klerk op het ontvangerskantoor van zijn
vader, werd in 1841 Gids-redacteur, toen hij al twee omvangrijke
historische romans had uitgegeven: eerst, in 1834, onder de schuilnaam J. VAN DEN HAGE Het slot Loevestein, spelende in de tijd van
Alva; daarna De Schaapherder [1838], een verhaal uit de periode
der Hoekse en Kabeljauwse twisten, met de dood van Jan van
Schaffelaar als dramatisch hoogtepunt. Op voorbeeld van Scott
had Oltmans zich grondig gedocumenteerd. De Schaapherder werd
in De Gids geprezen, vooral ook om de historische juistheid. Oltmans' werkzaamheid in de Gids-redactie [1841-1843] is van weinig belang gebleven; ook zijn verdere scheppende werk, namelijk
enkele novellen, stelde teleur. Zijn zwakke gezondheid verhinderde hem te volbrengen wat zijn talent aanvankelijk had beloofd.
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61. ANNA LOUISA GEERTRUYDA BOSBOOM-TOUSSAINT
[1812-1886]
Levensloop: Geboren te Alkmaar. Van haar achtste jaar opgevoed bij grootouders te Harlingen. In 1830 naar Alkmaar: studie voor het onderwijs. Huisonderwijzeres te Hoorn [1833]. Naar Alkmaar terug. Door haar romantisch
werk in aanraking met de Gidskring. Verloving met Bakhuizen van den Brink;
na diens vertrek uit Nederland verbroken. In 1851 gehuwd met de beroemde
schilder Johannes Bosboom. Sindsdien in Den Haag gevestigd.

De eerste roman-proeve van Truitje Toussaint, Almagro [1837],
stond sterk onder Engels-romantische invloed. Na haar tweede
boek, De Graaf van Devonshire [1839] werd zij door De Gids
geprezen en.in vaderlandse richting geleid.
Met Het Huis Lauernesse [1840], een roman uit de hervormingstijd, schiep zij haar meesterstuk. Als overtuigd Protestante, sympathiserende met het Réveil, bleef zij voor de 'bekeringsheld'
voorliefde gevoelen. In haar werk vindt de richting-Drost een
voortzetting. Haar grootste prestatie, op degelijke historische
studie berustende, is de omvangrijke Leycester-cyclus [18461855]: Leycester in Nederland; De vrouwen uit het Leycestersche
tijdvak; Gideon Florensz.
Onder haar talrijke andere vaderlandse novellen en romans treft
vooral De Delftsche wonderdokter [1870] dat ook een bekeringsgeschiedenis als thema heeft, zodat Busken Huet schertsend van
haar neiging tot 'inwendige zending' sprak. In de verhaaltrant en
de beschrijving zijn deze romans breedvoerig; in de gesprekken
niet zelden wat stijf-onnatuurlijk. De taal is opzettelijk oudmodisch gekleurd; door geschiedkundige bijzonderheden en uitweidingen lijden ze aan overlading, maar in de schildering van
toestanden en karakters is het werk van Mevrouw BosboomToussaintveel dieper en menskundiger dan dat van Van Lennep.
Opmerkelijk is dat zij in haar laatste periode de historische roman
verlaten heeft, en onder Franse invloed een viertal proeven van
moderne zeden- en karakterromans heeft gegeven. De meest bekende daarvan is: Majoor Frans [1874], geschreven in brief-, of
eigenlijk in dagboekvorm, toen het vraagstuk van de vrouwenemancipatie actueel begon te worden. Ook hierin overtreft ze Van
Lennep, al kan haar werk de vergelijking met dat van grote buitenlandse auteurs [b.v. George Eliot] niet doorstaan.
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62. ROMANTISCHE DICHTERS IN HOLLAND

Tegelijk met de historische roman heeft ook de historisch-gerichte
romantische poëzie zich ontwikkeld. Van Lennep en Beets hebben daar gedurende betrekkelijk korte tijd aan meegedaan. Anderen zijn dit genre hun leven lang trouw gebleven. Tot hen
behoort de Rotterdamse dichter ADRlAAN VAN DER HOOP [1802184 I], een typisch vertegenwoordiger van de Europese romantiek.
Hij vereerde Bilderdijk, en plaatste zich reactionair tegenover de
veldwinnende vrijheidstheorieën. Intussen volgde hij de literatuur
op .kosmopolitische banen. Romantisch is het hoog gevoel van
zijn roeping, de onrust en de gejaagdheid in het voortbrengen, de
zucht naar het wonderbaarlijke, de overhelling tot het bombastische in zijn natuurpoëzie.
In Willem Tel! [1832] stelt hij de ware vrijheid tegenover het vrijheidsbegrip van de revolutie. Het gedicht Warschau [1832] getuigt
van zijn meeleven met de grote Europese gebeurtenissen. Door
het Duits-romantische noodlotsdrama kwam hij tot zijn stuk De
horoscoop [1838]. Zijn leven werd verbitterd, doordat de kritiek
van De Gids hem achteruit drong. Na enige jaren van onmatige
produktie stierf hij een vroege dood.
JAN PIETER HEYE [1809-1876], sedert 1832 medicus te Amsterdam,
was mede-oprichter van De Muzen, maar zijn aandeel daarin is
ondergeschikt, evenals in De Gids. Hij werd bekend door een bundel Kinderliederen en twee bundels Volksdichten, waarvan er vele,
op muziek gezet, lange tijd populair waren. Zijn verheerlijking
van de zeeheldentijd, zijn opwekking tot ontwikkeling van volkskracht, tonen verwantschap met de Gids-kring.
WILLEM JACOBSZ. HOFDIJK [1816-1888] aanvankelijk klerk op de
secretarie te Alkmaar, sedert 185 I leraar in het Nederlands aan het
Amsterdamse gymnasium, was een volbloed romanticus, vol belangstellingvoor de middeleeuwen en dwepende met alles wat oudGermaans was. Zijn belangrijkste werk is de fraaie bundel balladen: Kennemerland [1850-1852]. In allerlei richtingen toonde hij
een buitengewone vruchtbaarheid: in romantische geschiedschrijving [Historische Landschappen; Ons Voorgeslacht], in toneelstukken, in breed opgezette epische en lyrische gedichten [Aëddon].
In zijn laatste periode schreef hij zelfs gedichten over een nooit
door hem geziene natuur: In 't harte van Java [1881].
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63.

JOSEPRUS ALBERTUS ALBERDINGK TRUM

[1820-1889]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Opgeleid voor de handel: autodidact.
Zaak in verduurzaamde levensmiddelen tot 1869. Daarna leider van de uitgeversfirma Van Langenhuysen. In 1876 tevens hoogleraar in de esthetiek
en kunstgeschiedenis aan de Academie voor Beeldende Kunsten.

Alberdingk Thijm heeft als katholiek romanticus een eigen plaats
in onze letterkunde. Evenals Potgieter voor de koophandel opgeleid, moest hij zich als kunstenaar uit eigen kracht vormen. Hij
vereerde Bilderdijk als leermeester in de poëzie, bestudeerde op
het voetspoor van de buitenlandse romantiek de middeleeuwen,
en deelde Potgieters liefde voor Amsterdam en voor de kunst van
onze Gouden eeuw. Maar boven alles was hij katholiek. De middeleeuwen heeft hij lief om het geloof; in de 17de eeuw trekt zijn
hart naar de roomse Vondel en diens omgeving. Als verhalend
dichter maakte hij naam met De klok van Delft [1846], Legenden
en fantaiziën [1847] en Palet en harp [1847]. Vooral het eerstgenoemde werk heeft bijzondere kwaliteiten en vormt een klein
hoogtepunt in onze dichterlijke romantiek. Belangrijk is ook Het
voorgeborchte [1853}, een godsdienstig gedicht.
Van zijn liefde voor de middeleeuwen getuigde hij o.a. in de Karolingische verhalen [1851].
In overeenstemming met zijn afzonderlijke positie - al ging hij
vriendschappelijk met andersdenkenden om - zocht hij zijn eigen
orgaan. Zijn verhalen verschenen voor een groot deel in de Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken [1852-1889], waaraan
reeds vroeg Guido Gezelle heeft meegewerkt. Het waren vooral
letterkundig-historische novellen, met katholieke hoofdpersonen.
Daarnaast had hij sinds 1855 een eigen tijdschrift, De Dietsche Warande. Behalve deftige artikelen onder zijn eigennaam, schreefhij
daarin onder het pseudoniem PAUWELS FOREESTIER in losser trant.
Het resultaat van zijn grondige Vondel-studie, in novelle-vorm
ingekleed, gafhij uit als Portretten van Joost van den Vondel [I 876].
Thijms invloed op geheel het geestelijk leven van zijn tijd, speciaal
te Amsterdam, is groot geweest. Zijn actieve belangstelling betrof
behalve de letteren ook toneel, schilderkunst en architectuur.
Mede door de literaire avonden te zijnen huize, waaraan ook
Jacques Perk enige tijd heeft deelgenomen, was hij omstreeks 18751885 een gezaghebbende figuur.
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64.

HENDRIK JAN SCHIMMEL

[1823-1906]

Levensloop: Geboren te's Graveland. Van 1836-1842 op het notariskantoor

van zijn vader. Na de dood van zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Betrekking bij 't agentschap van de schatkist. Belangstelling voor het toneel. In
1849 bij de Handelmaatschappij. Van 1851-1867 in de Gids-redactie; sedert
1854 redacteur van 'Nederland'. In 1863 directeur van de Amsterdamsche
Crediet Maatschappij. Zijn laatste levensjaren ambteloos in het Gooi.

Schimmel is van bijzonder belang aangezien bij hem de historische romantiek zich heeft geuit in de vormen van het toneel. Zijn
derde stuk, Twee Tudors [1847], werd aangenomen en gespeeld.
Aangemoedigd door het succes, liet hij er tussen de jaren 1847 en
1852 nog een zestal volgen, o.a. de vaderlandse drama's Joan
Wouters [1847] en Oranje en Nederland [1849]. Potgieter schreef
een uitvoerige studie over dit dramatische werk, waarin hij op
de gebreken wees, o.a. een te grote invloed van zijn voorbeelden
[Victor Hugo, Schiller] en de opgeschroefdheid in de stijl. Maar
hij had van Schimmels talent grote verwachtingen, en nam hem
in de Gids-redactie op.
Sedert 1853 ging Schimmel zich op de roman toeleggen, al bleef
hij in het toneel belang stellen [het Toneel-verbond, de Toneelschool], en ook er voor schrijven. Zijn beste werk is het drama in
verzen Struensee [1868], gebaseerd op motieven uit de geschiedenis van Denemarken. In zijn romans en novellen volgde hij het
voetspoor van Potgieter en Bosboom-Toussaint. De tijd van Jan
de Witt en Willem de Derde, in Nederland en Engeland, die hij
bij voorkeur bestudeerde, leverde hem de stof voor veel van zijn
romans, die hij in zijn vrije avonduren schreef. Daarvan noemen
we: Een Haagsche Joffer [1856]; Mary Hollis [1860]; Mylady
Carlisle [1864]; Sinjeur Semeyns [1875]; De vooravond der revolutie [1886]; 'De kaptein van de lijfgarde [1888]. Hun kundige
bouw, hun betrouwbare historie-schilderingen hun scherpzinnige
dialoog vergoeden het wat al te schoolse van zijn schrijftrant.
Evenals mevrouw Bosboom-Toussaint beproefde ook Schimmel
zijn krachten aan de burgerlijke roman. Maar Het gezin van Baas
van Ommeren [1870] stond ver achter bij zijn historische werken.
Een tweetal latere pogingen om een negentiende-eeuwse roman
te schrijven, hadden geen beter succes. Merkwaardig is nog het
autobiografische geschrift Jan Wil/em's levensboek [1896].
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65.

HENDRIK CONSCIENCE

[1812-1883]

Levensloop: Geboren te Antwerpen als zoon van een Napoleontisch marinier.
Vroeg moederloos. Opgeleid tot onderwijzer. Tijdens de opstand als vrijwilliger in dienst. In 1839, 1846 en 1851 mengde hij zich in de politiek: bittere
teleurstelling. Van 1857-1869 arrondissements-commissaris te Kortrijk: jaren
van eenzaamheid, arbeid en veel huiselijk leed. Sedert 1869 conservator van het
Wiertzmuseum, Brussel, een sinecure die hem een rustige ouderdom schonk.

De Vlaamse romantiek vond een middelpunt in een Antwerpse
kring van jonge schilders en letterkundigen. Tot hen behoorde,
behalve een aantal dichters, ook de prozaïst Hendrik Conscience,
die de populairste schrijver van zijn tijd zou worden. Van hem is
gezegd, dat hij zijn volk heeft leren lezen.
Na een mislukte poging in het Frans publiceerde hij de historische
roman Het Wonderjaer [1837], die duidelijke sporen draagt van
zij n ge bre kkige ontwikkeling. In 1838 volgde De Leeuw van Vlaenderen, waarin hij het roemrijke Vlaamse verleden en de Guldensporenslag tegen de Fransen in helle kleuren herleven deed. Dit
boek, later naar inhoud en vorm enigszins herzien, heeft ettelijke
drukken beleefd. Tot hetzelfde historisch-nationale genre behoort
de roman Jacob van Artevelde [1849], evenals verscheidene andere
verhalen ook uit later tijd. Zijn strijdvaardig temperament en zijn
begaafdheid als redenaar brachten hem in de politieke strijd, maar
om zijn allengs minder liberale, meer godsdienstige overtuiging
werd hij het mikpunt van allerlei groepen. Teleurgesteld en vermoeid zocht hij herstel in de landelijke rust van de Kempen [1849],
waar hij ook in de dagen van de opstand verblijf had gehouden.
Daar werd hij geïnspireerd tot werk in een nieuw genre dat in
Europa destijds de historische roman had opgevolgd: de dorpsnovelle. Zijn verhalen De Loteling [1850] en Baes Gansendonck
[1850] behoren in hun landelijke eenvoud en idealiserende menselijkheid tot de merkwaardigste uitingen van zijn buitengewoon
vruchtbaar talent. De jaren in Kortrijk tonen kwalitatief een inzinking; zonder veel succes beproeft hij ook modern-realistischer
werk. De Brusselse tijd brengt hem algemene erkenning en dank
zij talrijke vertalingen een West-Europese roem. Nog tijdens zijn
leven werd in zijn geboorteplaats een standbeeld voor hem onthuld. Zijn invloed op tijdgenoten en jongeren, o.a. de dichter Jan
van Beers, is groot en langdurig geweest.
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66. KRITIEK EN POËZIE IN VLAANDEREN
Tot de Antwerpse prozaïsten behoort ook P. F. VAN KERCKHOVEN
[1818-1857], de kritische leider van het tijdschrift De Noordstar
[184°-1842], het orgaan van de jongere romantici. Zijn kritiek
stelde hoge eisen: toen Ledeganck de poëzie slechts 'eene verpoozing van ernstige bezigheden' genoemd had, viel hij hem scherp
aan. Conscience en Van Rijswijck werden evenmin gespaard. In
De Noordstar, en ook later, schreef hij romantische novellen, en
enkele sociale schetsen [De Koopmansklerk]. Sedert 1847 bestuurde hij De Vlaemsche Rederijker, en volgde hij de realistische stroming in zijn romans uit het arbeidersleven [Jan Rijm, 1851}. Tegelijk zocht hij in andere richtingen, b.v. het sprookje.
In het werk van de Gentse leraar, later archivaris, PRUDENS VAN
DUYSE [18°4-1859] ziet men de overgang van de oude traditie naar
de nieuwe romantiek. Aangemoedigd door de roem in rederijkerskringen en door bekroningen in hun 'prijskampen', verwierf
hij zich een grote vaardigheid, die op allerlei onderwerpen werd
toegepast. Dat maakte hem tot de gelegenheidsdichter bij uitnemendheid. In zijn drie delen Vaderlandsche Poëzy [1840] zijn veel
Bilderdijkse verzen, in gezwollen stijl, maar ook eenvoudig vertelde legenden [Het Gentsch beggijntjen; De monnik van AjJlighem].
De toon van Tollens hoort men in de gemoedelijke verzen over
eigen lief en leed. In zijn laatste periode wijdde hij een aanzienlijk
deel van zijn poëzie aan de taalstrijd en aan Vlaanderens helden.
Zijn beste gedichten verzamelde hij in de bundels Het Klaverblad
[1848], eenvoudige verhalende poëzie, en Nazomer [1859].
Ook KAREL LODEWUK LEDEGANCK [18°5-1847], in zijn laatste levensjaren provinciaal onderwijs-inspecteur te Gent, ontwikkelde
als dichter zich in romantische zin. In zijn Bloemen mijner Lente
[1839] sloeg hij een eenvoudige toon aan; de vertalingen van Lamartine en Byron wijzen op de invloed van de romantiek; onder
de gelegenheidsgedichten werd vooral geprezen Het graf mijner
Moeder. Hij schreef ook sterk romantische verhalende gedichten
[o.a. Het Burgslot van Zomerghem]. Het meest bekend bleef hij
door de monumentale trilogie De drie zustersteden [1846], een
verheerlijking van Gent, Brugge en Antwerpen, dat 'het dichterlijk evangelie van de Vlaamse beweging' genoemd is.
Tot de romantische dichters in Antwerpen behoort o.a. de 'volks-
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zanger' THEODOOR VAN RIJSWIJCK ['Den Door'; 1811- I 849], een
echte volksjongen, schildersleerling en later klerk, die in zijn frisse liederen, zonder pretentie, meer tot het gemoed sprak dan de
statige Van Duyse, en die in zijn humor en satire werkelijk natiobaal was [Politieke refreinen, 1844; Volksliedjes, 1846]. Zwakker
zijn de stichtelijke gedichten en de retorische grote dichtstukken:
Jacob van Artevelde [1845].

De fijnste geest onder de Antwerpse romantici was JOHAN ALFRIED
[1815-1891], van opleiding medicus, die door zijn meerdere ontwikkeling invloed had op de anderen, vooral op Conscience. Na enige dichtproeven in het Frans, koos De Laet welbewust voor het Nederlands. Tussen 1837 en 1840 schreef hij zijn
beste, romantisch gekleurde poëzie [Aan de Dichters, 1839]. Zijn
gedichten werden in 1848 in een bundel verenigd. De romans en
vertellingen zijn van minder belang. Na 1848 namen de taalstrijd
en de politiek hem in beslag.
Een oudere tijdgenoot, maar die vrij laat als dichter optreedt, is
JAN MICHffiL DAUTZENBERG [1808-1869], een Limburgs onderwijzer, later employé bij een Bank te Brussel, die in zijn bundel Gedichten [1850] zich vooral heeft toegelegd op het cultiveren van
de vorm. Hij versmaadt de populariteit, bouwt strofen naar Grieks
en Latijns model, zoekt moeilijke vormen, met de Duitse dichters
Platen en Rückert als voorbeeld, en levert een betoog voor de invoering van de hexameter in de Nederlandse poëzie. Jan van Beers
volgde die wenk in zijn grote gedichten op.
DE LAET

67.

NICOLAAS BEETS

[1814-1903]

Levensloop: Geboren te Haarlem; student te Leiden; omgang o.a. met Hasebroek en Kneppelhout. Aangetrokken door Van der Palm. In 1838 proponent.
Van 1840-1853 in de pastorie te Heemstede. Gehuwd met Jkvr. Aleida van
Foreest; in tweede huwelijk met haar zuster. In 1854 te Utrecht beroepen.
Van 1875-1884 professor aldaar.

Als student voelde Beets meer voor de letteren dan voor de theologie. Hij dweepte met de Engelse en Franse romantiek, en in het
bijzonder met Byron. Die invloed is duidelijk in zijn eerste poëzie
merkbaar. Zelf noemde hij later die periode zijn 'zwarte tijd', omdat de zwaarmoedige stemming van deze Byroniaanse poëzie niet
uit zijn diepste wezen voortkwam, zoals Geel in 1834 al opmerkte.
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In deze tijd schreef hij o.a. Jose, een Spaansch verhaal [1834],
Guy de Vlaming f1836], maar ook het humoristische gedicht De
Masquerade [1835].
Hoewel Beets als dichter zeer gevierd werd, berust zijn roem als
schrijver op de Camera Obscura [1839], uitgegeven onder het pseudoniem HILDEBRAND. Daarin bracht hij verschillende stukken uit
zijn studententijd bijeen, maar eerst in de derde druk [1851] kreeg
dit boek ongeveer de bekende omvang. Sindsdien tientallen malen herdrukt, behoort deze bundel humoristische novellen tot ons
klassieke proza. Het realisme, door Potgieter gekarakteriseerd als
'kopieerlust des dagelijkschen levens', sluit aan bij de pittige typeringskunst van W olff en Deken. Door behandeling en stof is de
Camera door-en-door Hollands. In De familie Stastok is de kleinburgerlijke Hollandse samenleving meesterlijk getekend. Een oude
kennis geeft een tragi-komisch beeld van vergane vriendschap.
De familie Kegge is een reeks portretten van een West-Indische
parvenu. Bij al deze novellen zit de verdienste meer in de fijne
waarneming en uitbeelding, dan in de compositie van het verhaal.
Sedert 1840 werd Beets door zijn predikambt in beslag genomen.
Van blijvende liefde voor taal en letteren getuigt echter menige
voordracht en studie, die in de bundels Verpoozingen op letterkundig gebied [1856] en Verscheidenheden meest op letterkundig
gebied [1859 etc.] bijeengebracht zijn. In deze studiën toont hij
meer smaak dan kritiek.
Ook in de poëzie blijkt hij beperkt. Aanleg voor grote genres ontbrak hem. Hij trekt de grenzen van zijn eigen talent, wanneer hij
in een puntdicht zegt: 'Ik zie rond, merk op, herinner mij'. In de
huiselijke poëzie, naar Tollens' trant, voelt hij zich thuis. De
keurigheid van uitdrukking, die hij in Staring waardeert, geeft aan
zijn puntdichten, zijn ervaringsspreuken, zijn levenswijsheid een
zekere kracht. Bij vele feesten en plechtigheden was hij een gevierd
redenaar en gelegenheidsdichter, de dichter van Nederland en
Oranje. Zo ontstond menig 'gedicht uit plicht'.
Het ontbrak Beets aan zelfkritiek. Voor zijn naam zou het beter
geweest zijn, als hij in de lange reeks bundels: Korenbloemen[1 853],
Madelieven [1869], Najaarsbladen [1881], enz. wat kieskeuriger
was geweest.
De Vooys Schets

7

97

68.

ANDERE NOVELLISTEN

Een tijdgenoot van Beets als Leids student was JOHANNES KNEP[1814-1885], die aanvankelijk in het Frans schreef, maar
zijn realistisch talent als Nederlands prozaïst toonde in een
Camera Obscura van het studentenleven: Studen ten typen [18391841], uitgegeven onder het pseudoniem KLIKSPAAN. Zijn volgende
werk, Studentenleven [1841-1844], met een meer moraliserend karakter, staat hierbij ten achter, evenals het grote ~antal reisbeschrijvingen, schetsen en novellen, dat hij daarna nog publiceerde. Kneppelhout leefde later als een groot heer ambteloos
op een buiten nabij Arnhem.
Het uitbeelden van 'typen' of 'fysiologieën' was omstreeks 1840
een letterkundige mode. Tot dit genre behoort ook de merkwaardige bundel Waarheid en Droomen [1840] onder de schuilnaam
JONATHAN geschreven door JOHANNES PETRUS HASEBROEK [18121896], sedert 1836 predikant te Heiloo bij Alkmaar. Gevoeliger
dan Hildebrand, maar minder geestig, verwierf ook Jonathan met
zijn kalm-humoristische beschouwingen en verhalen een langdurige populariteit, die eerst eindigde toen de vrome gemoedelijkheid niet langer weerklank vond bij een generatie van moderne,
grotendeels onkerkelijke jongeren. Als dichter is Hasebroek éen
van de vele rijmende predikanten uit de negentiende eeuw. Zijn
pastorie te Heiloo was enige jaren een klein middelpunt van letterkundig leven. Hasebroek was later predikant in Amsterdam.
Een andere predikant-novellist, die in de eerste Gids-tijd waardering vond, was CORNELIS ELIZA VAN KOETSVELD [1807-1893], die,
toegevende aan de 'kopiëerlust des dagelijkschen levens', de herinneringen aan zijn eerste gemeente, Westmaas, weergaf in zijn
anonieme Schetsen uit de Pastorij te MastZand [1843], 'ernst en
luim uit het leven van een Nederlandschen dorpsleeraar' . Ook
deze bundel verhalen en overpeinzingen, met z'n vaak vermakelijke dorpservaringen en z'n gelovige kritiek daarop, hoort tot
de geliefde lectuur van de negentiende eeuw. De lange reeks novellen, met godsdienstige en maatschappelijk-zedelijke strekking,
die in zeven delen volgden, zijn als tijdsbeeld opmerkelijk maar
blijven in literair opzicht beneden de verdienstelijke Pastorij.
PELHOUT
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69. PETRUS AUGUSTUS DE GENESTET [1829-186Ij
Levensloop: Geboren te Amsterdam. Vroeg wees; op zijn 12de jaar naar een
kostschool te Barneveld. In 1847 'staatsexamen'; in 1852 remonstrants predikant te Delft. Na het verlies van vrouwen zoontje ambteloos te Amsterdam
[1860]. Tijdelijk verblijf te Bloemendaal; gestorven te Rozendaal [Geld.] en
aldaar ook begraven.

De aanleg voor poëzie bleek bij De Genestet al vroeg. Als student
dweepte hij zowel met de romantische Engelse en Franse dichters
als met Van Lennep en Beets. In 1852 sloot hij zijn jeugd-periode
af met de Eerste gedichten. De levenslustige, beminnelijke jonge
dichter toont hierin, welke richting zijn talent zal kiezen. De retorische navolging van buitenlandse modellen laat hij weldra varen
om tot 'natuur en waarheid' terug te keren. Met zijn gezonde
scherts, zijn hekelende spot en pittige uitdrukking koos hij partij
voor vrijheid en vooruitgang. Toch werd hij het meest bekoord
door zachte vroomheid en intiem huiselijk geluk.
Tot deze periode behoren ook twee geestige vertellingen in Fransromantische trant: Fantasio [1847-1848], waarin hij zijn luim in
vele uitweidingen de vrije loop laat, en de beter gecomponeerde
St.-Nicolaasavond [1849, eerst gedrukt in 1860], een aardige satire
op het strooien met ridderorden. Een latere proeve in deze trant,
De Mailbrief [1858], bleef onvoltooid.
Afzonderlijk verscheen in 1860 een bundel Leekedichtjens. Met deze kleinere versjes en puntdichten mengde hij zich als geestverwant van de moderne theologie in de strijd op kerkelijk gebied,
die toen zoveel pennen in beweging bracht. Hij kantte zich met
zijn geestig woord evenzeer tegen de bekrompenheid van de orthodoxie, als tegen het ongelovig liberalisme van Jan Rap.
De gedichten van zijn tweede periode zijn door De Genestet uitgegeven onder de titel Laatste der eerste [1861]. Daarin weerspiegelt zich zijn gelukkig huwelijksleven [Jong-Hollandsch binnenhuisje], zijn smart [Het haantje van den toren] en zijn vroomheid. Het zijn 'onder-onsjes', zoals Beets ze ook schreef, maar in
dat genre behoren ze tot het beste.
Uit de titel Laatste der eerste blijkt dat de dichter in 1861 zijn
jeugdwerk afgesloten achtte en een periode van rijper kunst tegemoet hoopte te gaan. Een vroege dood heeft deze veelbelovende
ontwikkeling verijdeld.
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70. CONRAD BUSKEN HUET

[1826-1886]

Levensloop: Geboren in Den Haag. In 1844 Leids student in de theologie.

Aanhanger van de moderne richting [prof. Scholten]. Van 1851-1862 Waals
predikant te Haarlem. Van 1862-1868 ondergeschikt redacteur van de Opregte Haarlemsche Courant. Medewerker, sinds 1859, en redacteur [18631865] van De Gids. In 1868 naar Indië als redacteur van de Java-bode; sedert
1873 in het bezit van een eigen krant, het 'Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië'. Sedert 1876 gevestigd te Parijs, vanwaar hij zijn blad bestuurde.

Busken Huet maakte eerst naam als modern predikant te Haarlem. In zijn Brieven over den Bijbel [1858] verdedigde hij in populaire vorm het goed recht van de bijbelkritiek. In 1862 legde hij
om gemoedsbezwaren zijn ambt neer. Zijn journalistieke werkkring was voor hem alleen broodwinning. De literatuurbeoefening had zijn volle liefde. Zijn eerste novellen [Groen en rijp, 1854,
onder het pseudoniem THRASYBULUS; Schetsen en Verhalen, 1858]
werden gunstig ontvangen. Maar weldra bleek dat hij allereerst
voor de letterkundige kritiek en de geschiedschrijving van de letterkunde aanleg bezat. Zijn Franse geest koos de beroemde criticus Sainte-Beuve als leidsman. Zijn eerste kritieken van betekenis
die in De Gids opgenomen werden, golden de Stichtelijke lectuur
[1859]. Daarna schreef hij uitvoerig over BUderdijk [1860]. In dezelfde tijd hield hij een negental lezingen over onze letterkunde
tijdens de Bataafse republiek. De frisse onbeschroomde kritiek,
de Franse geestigheid en de werkkracht van Huet trokken Potgieter aan. Van deze jaren dateert hun hechte vriendschap.
Huet kreeg in 1862 een vaste rubriek in De Gids: Kroniek en
Kritiek, waarin hij, niet zonder leedvermaak, de middelmatigheid
hardhandig bestrafte. Maar tegelijk begon hij, onder invloed van
Potgieter, de oudere dichters te bestuderen [Hooft, Cats, Staring
en Da Costa], en volgde hij de buitenlandse letteren, in 't bijzonder
de Franse.
Voor De Gids van januari 1865 had Huet twee stukken geschreven, die veel aanstoot gaven: een kritiek, Een avond aan het hof,
die bem in Haagse kringen kwalijk genomen werd, en een artikel
tegen Thorbecke, dat zijn liberale mederedacteurs verbitterde.
Huet trad uit de redactie, en met hem Potgieter, die zijn partij
koos. Zo werd Huets groeiende invloed gebroken, en stond hij
geïsoleerd, alleen gesteund door Potgieters vriendschap. Zijn kri100

tieken werden zeldzamer. Hij besteedde deze jaren aan zijn roman
Lidewyde [1868] die veel sensatie maakte door de realistische
schildering van de hartstocht.
In hetzelfde jaar 1868 begon zijn Indische levensperiode, waarin
hij opnieuw een zeldzame werkkracht ontwikkelde, ook als criticus. De letterkundige opstellen, sedert 1868 in bundels verzameld
en later herdrukt onder de titel Litterarische Fantasiën en Kritieken, groeiden steeds aan. Hij schreef die voornamelijk voor zijn
blad; vandaar dat ze vaak een sterk journalistiek karakter dragen.
Hij zag wat er in de Franse, Duitse en Engelse literatuur aan belangrijks uitkwam, bleef de grote schrijvers uit het verleden lezen,
bestudeerde kritisch oudere Nederlandse schrijvers [bijv. Van
Haren en Tollens], en hield de Nederlandse letterkunde van den
dag bij. De gehele periode van 1860-1885 weerspiegelt zich in zijn
kritieken. Huet stond vrij tegenover, en in veel opzichten boven
de Nederlandse samenleving. Voor Potgieter, Bosboom-Toussaint, De Genestet, Pierson en Multatuli, hoe uiteenlopend hun
richting was, had hij oprechte waardering. Zijn minder gunstig
oordeel over toen gevierde schrijvers, bijv. Schimmel, Cremer,
De Veer e.a., werd hem door zijn tijdgenoten zeer kwalijk genomen, maar is een bewijs dat hij scherper zag.
In de jaren 1874-1886, toen hij meer tijd kreeg, zien we zijn literaire werk aan rijpheid en diepte winnen. Van belang zijn de studies over Oude Romans [1874-1875, o.a. over Wolff en Deken],
het opstel De dorps vertelling [1875], als proeve van vergelijkende
literatuur-beschouwing en de beminnelijke Persoonlijke herinneringen aan Potgieter [1877].
Wat Huet vooral van zijn tijdgenoten vervreemdde, was de pessimistisch spottende toon van zijn kritiek: hij beschouwde de Nederlanders als een uitgedoofde natie, en had de hoop op een
letterkundige herleving opgegeven. Die mening heeft hem blind
gemaakt, toen er na 1880 tekenen van nieuw leven kwamen. Toch
werd Huet door de jongeren als kritisch baanbreker geëerd.
Sedert zijn terugkeer in Europa heeft Busken Huet ook studie gemaakt van kunstgeschiedenis in ruimere zin. De resultaten daarvan gaf hij, op voorbeeld van Taine, in de vorm van reisindrukken, vermengd met kunstbeschouwing [Van Napels naar Amsterdam, 1877; Parijsen omstreken, 1878; Het land van Rubens, 1879].
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De kroon op zijn werk is het breed opgezette Land van Rembrand
[I882-I884]: 'Studiën over de Noord-Nederlandsche Beschaving
in de zeventiende eeuw.' Als inleiding schildert hij de vier voorafgaande eeuwen in grote trekken, en kiest telkens als middelpunt
éen typisch vertegenwoordiger van die eeuw. Van de zeventiende
eeuw zelf worden achtereenvolgens beschouwd: Het Geloof, De
Handel, De Wetenschap en de Letteren, Zeden en Personen, en
De Kunsten. Dit werk met zijn fraaie samenstelling, al bevredigt
het de geleerden niet in alle opzichten, blijft een levenwekkend
boek van een aantrekkelijke veelzijdigheid.
7I. EDUARD DOUWES DEKKER [I820-I887]
Levensloop: Geboren te Amsterdam. In 1838 naar Indië. Achtereenvolgens

klerk bij de Rekenkamer, controleur op Sumatra's Westkust, secretaris van
Menado en assistent-resident te Ambon [1852]. Gehuwd met Everdina van
Wijnbergen: Tine [1846]. Na Europees verlof geplaatst als assistent-resident
van Lebak [1856]. Ontslagaanvrage wegens een principieel conflict. Omzwerving in Europa. Ook na 1860 een armoedig bestaan te Amsterdam. Hij leefde
van zijn schrijven, van lezingen, van giften. Door eigen schuld van zijn vrouw
vervreemd. Tweede huwelijk na haar dood. Laatste deel van zijn leven in
Duitsland; gestorven te Nieder-IngeTheim.

Douwes Dekker, die zich in Indië, buiten alle letterkundige traditie ontwikkeld had, werd in I860 onder de schuilnaam MULTATULI
[d.i. ik heb veel gedragen] in éen slag beroemd met zijn Max
Have/aar: een autobiografische roman, in enkele weken op een
zolderkamertje te Brussel geschreven en door bemiddeling van
J acob van Lennep gepubliceerd, die echter alle jaartallen en plaatsnamen wegliet. Dit hartstochtelijke boek van Europees formaat
was allereerst bedoeld als een pleidooi voor de Javaan en voor
herstel van het in Lebak geleden onrecht. In Max Havelaar tekende Multatuli zijn geïdealiseerde zelfportret. Maar het boek speelt
op twee tonelen: Multatuli is ook Sjaalman, die de Droogstoppels heeft leren haten, en ze nu in een felle satire geselt. De samenstelling en de inkleding zijn opzettelijk-grillig om allerlei feiten en
verhoudingen te kunnen belichten: de ambtelijke hiërarchie op
Java; de mishandeling van de dessa-bewoners door de Javaanse
vorsten; de belangen van de Nederlandse handelaren; de onkunde van de Hollandse burgerij inzake de koloniën. Zowel door de
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wereldhistorische problematiek van het koloniale vraagstuk als
door het geniale, in allerlei stijlen wisselende taalgebruik, is de
Max Havelaar het belangrijkste Nederlandse prozawerk van de
negentiende eeuw. Blijkens de later gepubliceerde briefwisseling
uit 1859-1860 voelde Multatuli zich wel degelijk kunstenaar,al
was hij terecht verontwaardigd over de 'mooi-vinderij' van zijn
boek door allerlei mensen die hem iedere reële hulp onthielden.
Bij de Max Havelaar sluiten zich de Minnebrieven [1861] aan,
waarvan de compositie nog bonter is: het boek begint met brieven aan Fancy en Tine, geeft dan o.a. de onovertroffen reeks parabeIen: Geschiedenissen van gezag en de Kruissprook, naast bewijsmateriaal in de Havelaar-zaak.
Veelzijdiger nog is de reeks Ideën [1862-18771, waarvan zeven
bundels verschenen zijn. Daarin bindt Multatuli zich met geen
enkele band: 'ik zal geven: verhalen, vertellingen, geschiedenissen, parabelen, opmerkingen, herinneringen, romans, voorspellingen, paradoxen ... .' Overeenkomstig dit program heeft hij zijn
onafhankelijke commentaar gegeven over de meest uiteenlopende problemen, en 'een radicale strijd gevoerd tegen allerlei misstanden. De bundels Ideën zijn uitermate subjectief, naar inhoud
en naar stijl. Zijn eigen martelaarschap, zijn profetische roeping
stelt hij op de voorgrond. Vandaar de toon van gezag, die aan zijn
populaire wijsbegeerte in de ogen van vele jongeren een bekoorlijke diepzinnigheid verleende. Zijn bestrijding van godsdienst en
kerk ontaardt soms in spot en profanatie. Maar onbetwistbaar
werd hij gedreven door een oprechte en hartstochtelijke liefde tot
werkelijkheid en waarheid. Hij haatte elk dogma, elke doctrinaire
en conventionele beschouwing, hij schudde de gewetens wakker
en werd de apostel van de vrije gedachte. Op velerlei gebied uitte
hij denkbeelden die vruchtdragend geworden zijn, zelfs waar ze
op dilettantische kennis berustten. Op maatschappelijk gebied
ging hij voort met de wonde plekken van het Indisch bestuur bloot
te leggen. In Nederland wees hij op de platheid van de ideaalloze
klein-burgerlijke maatschappij, op de zwakheid van de liberale
leer, op de schande van het pauperisme. Ook in de literaire kritiek
was hij hartstochtelijk en fel, bijv. in de vlijmscherpe ontleding
van Bilderdijks Floris V. Bewonderend noemde Busken Huet hem
de 'virtuoos van het sarkasme'.

1°3

In de Ideën komen enkele grote samenhangende stukken voor,
o.a. het drama in verzen: Vorstenschool [deel IV; 1872], en de geschiedenis van Woutertje Pieterse, met langdurige onderbreking
in twee gedeelten verschenen, nl. in I-II [1862-1864] en V-VII
[1871-1877]. Zowel in het drama als in deze roman heeft Multatuli zijn 'ideeën' in beeld willen brengen. In koningin Louise is
het ideale koningschap belichaamd: door haar mond verkondigt
Multatuli zijn sociale beschouwingen. Al zijn de intrige en som. mige tonelen zwak door onwerkelijkheid, het heeft groot succes
gehad door MuItatuli's geestige spot en de idealistische strekking.
Woutertje Pieterse is bedoeld als de 'opvoeding van een mensenzieltje' , de botsing van een dichterlijk aangelegd wezen met de
kleinzielig-burgerlijke omgeving. In menig toneel toont zich Multatuli's eigenaardig talent, zijn bijtende satire, van de sterkste kant.
Maar het verhaal verloopt telkens in uitweidingen [De Bakerpreek], en bleef onvoltooid. Naast de Max Havelaar behoort dit
tot het beste dat Multatuli schreef. Afzonderlijk verschenen nog
o.a. de ironische Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten [1871], en Millioenenstudiën [1873], geschreven naar aanleiding van eigen speelbank-ervaringen,
Multatuli heeft een machtige invloed geoefend. Geen negentiende-eeuws schrijver en denker had zoveel vijanden, maar ook zoveel dwepende bewonderaars. Voor de prozakunst der jongeren
is hij de wegbereider geweest; de verlatijnste periodenbouw heeft
hij vervangen door gepassioneerd praten en natuurlijke uiting.
Behalve met zijn Max Havelaar, dat door een paar dozijn vertalingen tot de wereldliteratuur is gaan behoren, heeft Multatuli
zijn geniale schrijverschap vooral bewezen in zijn aforismen en
zijn parabelen: twee literaire vormen die van de schrijver het
uiterste eisen van concentratie en beeldend vermogen. Ook later
heeft niemand hem daarin geëvenaard.
72. CAREL VOSMAER [1826-1888]
Levensloop: Geboren in Den Haag. Studie te Leiden [1844-1850] in de rechten: belangstelling voor letterkunde. Betrekking bij de rechtspraak in Den
Haag. Sedert 1860 in de Spectatorkring. Na 1873 ambteloos, zich wijdend
aan letteren en kunstgeschiedenis.
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In zeker opzicht is Vosmaer een geestverwant van Multatuli, maar
hij is veel esthetischer. De verering voor het schone werd bij hem
een soort cultus. Die gold in de eerste plaats de kunst van de Oudheid. Dat verhinderde niet, dat hij de moderne letterkunde, vooral de Duitse [Goethe, Heine, Hamerling] en de nieuwe schilderkunst met liefde bestudeerde. Alleen van het opkomende naturalisme had hij een onoverwinnelijke afkeer: het onschone kon volgens hem geen onderwerp van kunst zijn.
Deze opvatting, die hem levenslang typeerde, werd al verkondigd
in Een studie over het schoone en de kunst [1856]. In die tijd schreef
hij ook enige schetsen, die later, vermeerderd, uitkwamen onder
de titel Vogels van diverse pluimage [1872]. Sedert 1864 toonde hij
zijn veelzijdige belangstelling in de Vlugmaren, die hij als FLANOR
in het Haagse weekblad 'De Nederlandsche Spectator' schreef.
Tegelijk werkte hij aan een Frans standaardwerk over Rembrandt, later gevolgd door essays over 'hedendaagse schilders'.
In de poëzie meende Vosmaer vernieuwing te kunnen brengen
door rijmloze verzen te schrijven, en gebruik te maken van Griekse vers-maten. Een bundel verscheen als derde deel van de Vogels
van diverse pluimage [1875]. In het bijzonder had hij hoge verwachtingen van de hexameter. Als vooroefening tot een vertaling
van zijn geliefde Homerus, schreef hij een grappig reisverhaal,
Londinias [1873], in homerische stijl. De Ilias-vertaling volgde in
1879-1880; de Odusseewerd eerst na zijn dood uitgegeven [1888].
In Nanno [1883], een variatie op een motief uit Homerus, met
verscheidenheid van Griekse vers-maten, leverde Vosmaer als
dichter het beste waartoe zijn liefdevolle studie van de Ouden en
zijn gevormde techniek hem in staat stelden.
Tot zijn belangrijkste werk behoort de roman Amazone [1880].
Dit boek speelt in de kunstenaarswereld te Rome, en geeft de
schrijver gelegenheid om de intrige smaakvol te omspinnen met
uitweidingen over klassieke en moderne kunst. Deze bedoeling
om romantisch ingeklede kunstbeschouwing te geven komt nog
duidelijker uit in de onvoltooid nagelaten roman Inwijding [1888],
waarin Vosmaer wat de aanleg van de hoofdpersoon betreft, een
zelfportret tekent. Door zijn onbevangenheid tegenover een schrijver als Multatuli [Een Zaaier, 1874] en een jong dichter als Perk
[Voorrede, 1882] heeft hij de literaire vernieuwing bevorderd.
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73.

ALLARD PIERSON

[1831-1896]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Theologische studie te Utrecht [1849-

18531. Promotie te Leiden [18541. Predikant te Leuven [1854-18571 en te Rotterdam [1857-18651. Om gemoedsbezwaren legde hij zijn ambt neer. Vam8651874 te Heidelberg : eerst als privaat-docent, later als hoogleraar. Ambteloos
te Utrecht tot zijn benoeming als hoogleraar in kunstgeschiedenis te Amsterdam [18771.

Pierson, die in zijn levensloop een treffende overeenkomst vertoont met Busken Huet, met wie hij ook een verbazingwekkende
werkkracht gemeen had, bezat een geheel andere geestelijke
aanleg. Opgevoed in de kringen van het Réveil, kwam hij weldra
onder invloed van Opzoomers wijsbegeerte en van de moderne
theologie. Zijn werk, voorzover het een theologisch-wijsgerig karakter draagt, getuigt van een onverschrokken kritische geest, en
anderzijds van een streven om waarderend door te dringen in een
gevoels- en gedachtenleven dat van het zijne afwijkt. Door deze
eigenschappen neemt Pierson ook als literatuur-criticus een zeer
bijzondere plaats in. Zijn novellistisch werk blijft zwak - evenals
dat van Huet - door gebrek aan fantasie en beeldend vermogen.
De bekoring van een boek als Een pastorij in den vreemde [1857]
- in 1861 omgewerkt tot Intimis-,dat de indrukken van zijn Leuvense gemeente bewaart, zit meer in de diepgaande mensenkennis,
dan in de uitbeelding.
Piersons geestesleven was meer kosmopolitisch dan vaderlands.
Terwijl Busken Huet belangstellend de literatuur van den dag
bleef volgen, en tot het Land van Rembrand terugkeerde, bestudeerde Pierson de Geestelijke Voorouders: Israël [1887] en Hellas
[1891-1893]. De nationale voorouders kende hij weinig. Wanneer
hij over tijdgenoten schreef, gold zijn belangstelling meer hun
persoon dan het werk [De Genestet, Busken Huet, Vosmaer].
Van buitengewoon belang zijn de studiën over Oudere tijdgenooten [1882-1886] d.w.z. Bilderdijk, Da Costa, en de andere mannen van het Réveil die hij van nabij gekend had. In dergelijke
studiën overtreft hij Huet in fijnheid en diepte. Dezelfde eigenschappen komen uit in Piersons talrijke studiën over buitenlandse letterkunde, die gedeeltelijk bijeengebracht zijn in de Verspreide
Geschriften.
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74. VOORTZETTING VAN HET HISTORISCHE

Terwijl in het derde kwart van de negentiende eeuw Mevrouw
Bosboom-Toussaint, Schimmel en Conscience hun werk, zij het
niet ongewijzigd voortzetten, werd het historische proza eveneens
beoefend door enkele jóngeren, maar zonder dat hun optreden
het genre wezenlijk vernieuwde.
LODEWIJK MULDER [1822-19°7], achtereenvolgens officier, leraar
in de geschiedenis aan de Militaire Akademie, en inspecteur
bij het lager onderwijs, sloot zich aan bij de wetenschappelijkgeschiedkundige richting met zijn boeiende en goed verzorgde
roman Jan Faessen [1856].
P. A. S.VAN LIMBURG BROUWER [1829-1873], een zoon van de hoogleraar-literator Petrus van Limburg Brouwer was een illosofisch
geschoold en kritisch begaafd auteur, die in De Gids een reeks
studiën over de Sanskrit-literatuur publiceerde en in breder kring
naam maakte met een diepzinnige cultuur-historische roman
Akbar [1872], gewijd aan de zestiende-eeuwse Groot-Mogol, die
in zijn alleenheerschappij gestreefd had naar een wijsgerige eenheid van verschillende godsdiensten.
De uit Noord-Brabant afkomstige Antwerpse journalist AUGUST
SNIEDERS [1825-1904] toonde zijn veelzijdige gaven in proza van
verschillend genre, en evenaarde Conscience met enkele historische romans, o.a. Op den toren [1869]. Door later werk nam hij
deel aan het opkomende realisme, aanvankelijk met een humoristische inslag, daarna ernstiger en strakker.
Tot een jonger geslacht behoort ADELE OPZOOMER [1857-1925],
die eerst enkele drama's in het Duits schreef en vervolgens op
twintigjarige leeftijd onder de schuilnaam A. s. c. WALLIS een roman uit de beginperiode van de tachtigjarige oorlog publiceerde:
In dagen van strijd [1877]. Geheel aansluitende bij de traditie,
naar stijl en karaktertypering, behandelde zij daarna een boeiend
stuk zeventiende-eeuwse Zweedse geschiedenis in Vorstengunst
[1883]. Door haar huwelijk met een Hongaars hoogleraar vervreemdde zij van de moderne letteren in ons land; ook in later
jaren ging zij nog in het inmiddels verouderde genre voort; bijv.
met Een liefdesdroom in 1795 [1906].

1°7

75. VOORTZETTING VAN DE HUMOR
Evenmin als de historische roman heeft de humoristische novelle
na 1850 bij jongere auteurs van groot talent geleid tot meesterlijk
werk. Het genre zette zich voort op lager niveau, minder oorspronkelijk, minder spontaan, dikwijls wat grof en geforceerd.
Tot deze humor-cultus behoren bijv. de schetsen en verhalen die
de geboren Engelsman, maar geheel vernederlandste leraar MARK
PRAGER LINDO [1819-1877] uitgaf onder de schuilnaam DE OUDE
HEER SMITS. Zijn geforceerde stijl die in manier ontaardde, kan niet
halen bij die van zijn grote Engelse modellen [o.a. Dickens en
Thackeray]. In samenwerking met zijn vriend Lodewijk Mulder
schreef hij de veelgelezen Afdrukken van indrukken [1854].
Veel fijnzinniger zijn de novellen die de Schiedamse predikant
FRANÇOIS HAVERSCHMIDT [1835-1894] bijeen bracht in de bundel
Familie en kennissen [1876]. Onder de schuilnaamPIETPAALTJENS
had hij tevoren zijn Heineaanse studentenversjes uitgegeven: Snikken en grimlachjes [1867]. Dit kleine bundeltje, waarin een uiterst
zwaarmoedig en romantisch-gespleten gemoed zich uitsprak in
speelse vorm, is ook bij latere lezers populair gebleven. Binnen de
grenzen van zijn bescheiden talent is Haverschmidt éen van de
zuiverste romantici geweest in onze negentiende-eeuwse literatuur .
De Lierse advocaat ANTON BERGMANN [1835-1874] heeft als TONY
vooral naam gemaakt en gehouden met zijn zacht-humoristische
en autobiografische noveIlenreeks Ernest Staes [1874], waarin
hij de hachelijkheden van het toenmalige juristenbestaan en van
de verfranste rechtspraak uitbeeldt.
Het humoristische proza van de Amsterdamse sigarenfabrikant
JUSTUS VAN MAURIK [1846-19°4] had een groot maar oppervlakkig succes, evenals de vlotte schetsen van de zee-officier ARNOLD
WERUMEUS BUNING [1846-1933].

76. VAN DORPSNOVELLE NAAR REALISME
Zoals Conscience in Vlaanderen heeft JACOB JAN CREMER [18271880] in Noord-Nederland grote naam gemaakt als auteur van
verhalen, waarin landelijke eenvoud en landelijke deugd worden
verheerlijkt, soms in tegenstelling tot de verdorvenheid van de
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hogere standen en de stadsbevolking. Zijn Betuwsche novellen
[1852-1855] en zijn Over-Betuwsche novellen [1856-1877], die hijzelf met groot talent voordroeg, zijn het belangrijkste van zijn
werk, dat mede onder invloed van Dickens vaak een sociaalfilantropische strekking heeft. Cremer is door talrijke schrijvers
van dorpsverhalen-met-een-ander-dialekt nagevolgd. Zijn romans
o.a. Anna Rooze [1867], Hanna, de freule [1873] hebben groter
belang als tijdverschijnsel dan als literaire kunst.
Omstreeks 1860 is bij allerlei auteurs-ook Van Lennep, Busken
Huet, later Mevrouw Bosboom e.a.-op buitenlands voorbeeld
een wending naar het realisme merkbaar. Vooral de jongeren zijn
ontgroeid aan de sentimentaliteit en leggen zich toe op nauwkeuriger uitbeelding van het bestaan. In Vlaanderen, waar wanhopige
sociale misstanden heersten, begint dit realisme al vroeg bij Zetternam en Sleeckx. Zelf voortgekömen uit de volks kringen, zoeken zij hun stof in het volksleven.
E. ZETTERNAM [pseudoniem voor J. J. DIRICKSENS; 1826-1855] een
Vlaamse meubelmaker-schilder met een vurige geest en een grote
werkkracht, kende de armoede uit bittere ervaring; in Mijnheer
Luchtervelde [1848] schilderde hij het lijden en verzet van een
onderdrukte klasse.
DOMINICUS SLEECKX [1818-1901], achtereenvolgens klerk, onderwijzer en journalist, schreef eerst in de trant van Conscience,
later koel-realistisch, o.a. In 't schipperskwartier [1861].
JAN TEN BRINK [1834-1901], aanvankelijk theoloog, maakte naam
met letterkundige studiën over Bredero en Coornhert. Na een
kort verblijf in Indië [1860-1862] werd hij leraar in Den Haag en
hoogleraar te Leiden [1884]. Op zijn eerste roman, Oost-Indische
Dames en Heeren [1866], volgde een lange rij andere romans en
verhalen. Afzonderlijk vermelden we de novellen uit de geschiedenis van onze letterkunde, De Bredero's, Jan Starter en zijn wijf,
Brechtje Spieghels. Verder schreef hij talrijke studiën over Nederlandse en buitenlandse letterkunde, o.a. over Zola.
SIMON GORTER [1838-1871], doopsgezind predikant, sedert 1870
redacteur van Het Nieuws van den Dag, schreef voornamelijk in
De Gids een aantal kritische en literair-historische opstellen, die
na zijn dood in twee bundels Letterkundige Studiën bijeengebracht
werden; daarin vindt men ook het fraaie reisverhaal Arcachon.
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77.

ROSALIE EN VIRGINIE LOVELING

De zusters Rosalie Loveling [1834-1875] en Virginie Loveling
[1836-1923], uit een Oostvlaams dorp afkomstig, nemen in de
literatuur een eigen plaats in. In de bundels Gedichten [1870] en
Novellen [1874], die zij gezamenlijk uitgaven, is het aandeel van
Rosalie Loveling het meest modern. Onder de invloed van de
'Heimat-literatur', die een Europees verschijnsel was in de nadagen van de romantiek, schreef zij eenvoudige, anekdotische
gedichten, kleine novellen op rijm, zonder opgelegde moraal.
Haar scherpe waarnemingsvermogen gaf haar uitbeeldingen een
onmiskenbaar realisme.
Virginie Loveling, aanvankelijk zwakker, retorischer en meer geneigd tot moraliseren, heeft zich na de dood van haar zuster
ontwikkeld tot een prozaïste van formaat. Overtuigd liberaal,
streed zij tegen de c1ericale overheersing van het Vlaamse platteland, die zij uit ervaring kende. In haar novellen en romans neemt
het realisme allengs toe: haar proza wordt typische waarnemingskunst, haar personages zijn levende wezens met een eigen karakter en een eigen problematiek. Nog tijdens de opkomst en de
overwinning van de nieuwe literaire stijl der jongeren wist Virginie
Loveling zich onverzwakt te handhaven met uitstekend gebouwde, tamelijk pessimistische romans als Een dure eed [1890] en De
twistappel [1904].

78. DE POËZIE OMSTREEKS 1870 IN NOORD-NEDERLAND
Het huiselijke en stichtelijke genre is behalve door Beets en
Hasebroek ook met grote productiviteit beoefend door DS. JAN
JACOB LODEWUK TEN KATE [1819-1889], bij wie zich de ironie
voordeed dat hij die zich als student spottend gekant had tegen
de romantische retoriek, later een bij uitstek retorisch dichter
werd. Het tijdschrift heel in rijm Braga [1842-'43] behoorde tot
de Utrechtse studententijd. Met vlot berijmde theologische leerdichten als De Schepping [1866], De Planeten [1869], De Jaargetijden [1871] maakte Ten Kate naam bij een breed publiek, dat
eveneens smaak vond in zijn vele, onpersoonlijke vertalingen.
Busken Huet heeft De Schepping vernietigend beoordeeld.
H. J. A. M. SCHAEPMAN [1844-19°3], als geleerde en als katholiek
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politicus later een man van betekenis, werd aanvankelijk als
dichter gevierd toen hij in sterk retorische verzen de stijl van
Bilderdijk en Da Costa imiteerde: Parijs [1872]; Napoleon [1873];
Aya Sofia [1886]. In éen van zijn vroegste kritieken heeft Kloos
met dit laatste werk afgerekend.
De huiselijke poëzie van c. HONIGH [1845-1896] werd bij verschijning van de bundel Mijne lente [1873] door velen gewaardeerd, waaronder Potgieter en Huet; de tweede bundel Geen zomer
[1880], met gedichten over een jong-gestorven zoontje, bewees
hoe zwak het talent was van deze auteur, die men inmiddels tot
Gids-redacteur had benoemd. De enige kritiek, door Perk gepubliceerd, was tegen Honigh gericht.
79.

DE POËZIE OMSTREEKS

1870 IN

ZUID-NEDERLAND

De invloed van Bilderdijk en van TolIens is ook in de Vlaamse
dichtkunst lang blijven doorwerken. Het nationale, het huiselijke,
het vrome en het sentimentele kenmerken de meest-gelezen bundels uit deze periode.
Bijzonder populair in Zuid en Noord werd de Antwerpse leraar
JAN VAN BEERS [1821-1888], wiens poëzie evenwijdig loopt met de
dorpsverhalen van Conscience: ook bij hem vinden we het leven
van nederigen en misdeelden gevoelig en idealiserend beschreven.
In zijn eerste bundel, Jongelingsdroomen [1853], overheerst een
ziekelijk-weemoedige stemming [De zieke jongeling] later getemperd door zijn belangstelling in het leven. Meer gerijpt is zijn
kunst in de bundels: Levensbeelden [1858] en Gevoel en leven
[1868], waarin o.a. zijn grootste en best geslaagde gedichten De
Bestedeling en Begga. Zijn streven naar eenvoud en schilderachtigheid gaat samen met zelfkritiek en kieskeurigheid. De verzen uit de jaren 1880-1884 werden bijeengebracht in zijn laatste
bundel, Rijzende blaren.
Realistischer is het werk van de Gentenaar J. VUYLSTEKE [18361903], een strijdvaardig liberaal, vriend van Multatuli. In zijn
gedichten geeft hij niet enkel uiting aan de opgewonden Vlaamsnationale romantiek van de studentenbonden, maar ook aan persoonlijker gevoelens van verliefdheid, skepsis en spot: Uit het
studentenleven [1868].
III

Het spoor van Dautzenberg werd gevolgd door JAN VAN DROOGEN[1835-19°2], een onderwijzer, die grote technische kunststukken verrichtte door Rückerts Oosterse poëzie in het Nederlands over te brengen [Makamen en ghazelen, 1866, onder het
pseudoniem JAN FERGUUT].
Het zoeken naar nieuwe vers-maten, verklaarbaar als een reactie
tegen de dreun van de retorische poëzie, vond een andere uiting in
de poging om het vrije ritme van het middeleeuwse vers in ere te
herstellen. Dat geschiedde door JULIUS DE GEYTER [1830-19°7],
die de Reinaert in nieuw-Nederlandse verzen bewerkte, met behoud van het oude ritme [1874], en in diezelfde versmaat zijn
Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden [1888] schreef.
BROECK

80.

GUIDO GEZELLE

[1830-1899]

Levensloop: Geboren te Brugge, tuinmanszoon. Priesterstudie: eerst aan het
Klein Seminarie te Roeselare [1846-1850], toen aan het Seminarie te Brugge
[1850-1853]. Gevierd en bemind leraar te Roeselare. Door tegenwerking van
de overheid naar Brugge [1860]; in 1865 onderpastoor aldaar. In 1871 verplaatst naar het afgelegen Kortrijk. Ontmoedigd en geknakt. Eerherstel en
opleving sedert 1880. In 1899 naar Brugge teruggeroepen.

De tijd tussen 1860 en 1880 was in het Zuiden, evenals in het
Noorden, arm aan echte poëzie. Middelmatige en slechte dichters
werden als grote talenten gevierd. Daarentegen werd de meest
begaafde nauwelijks opgemerkt, en achteruitgeschoven. De jonge
priester Guido GezelIe, een echte dichternatuur, die door zijn
levendig onderwijs geestdriftige liefde voor poëzie wist te wekken, trad al vóor 1860 op met zijn bundel Vlaemsche Dichtoefeningen en met Kerkhofblommen [1858]. Het bekende '0 't ruischen
van het ranke riet' werd in 1859 in Thijms Noord-Nederlandse
'Almanak voor Katholieken' gedrukt. Niet alleen door de Fransgezinde hogere geestelijkheid, maar ook door de liberale Flaminganten werd de waarde van Gezelles poëzie miskend, én om het
godsdienstig karakter, én om het 'particularisme'. Gezelle versmaadde nI. de gangbare, bij de Noord-Nederlanders geborgde
'dichterlijke taal', en gaarde uit oud- en nieuw-We st-Vlaams het
materiaal voor zijn woordkunst bijeen. De innigheid en de beeldende kracht wonnen er bij; maar het zou nog een twintigtal jaren duren, voordat jongere dichters [Rodenbach, Pol de Mont]
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hem als meester eerden wegens de fijnzinnige individualiteit en de
welluidendheid van zijn dichtertaal.
Na de bundel Gedichten, gezangen, gebeden [1862], waarin men
ook de diepe neerslachtigheid vindt als gevolg van de krenkende
achteruitzetting van 1860, is van Gezelles hand gedurende zeer
lange tijd geen groot werk verschenen. Hij zocht zijn troost in
studie van taal en folklore, waarvan de resultaten neergelegd
werden in de tijdschriften Rond den Heerd en Loque/a. Tot volle
wasdom kwam zijn kunst in zijn laatste levensperiode.
De beide dichtbundels Tijdkrans [1893] en Rijmsnoer om en om
het jaar [1897] verschenen toen de nieuwe poëzie van de jonge
generatie al op komst was [Van Nu en Straks]. De oude dichter
schiep uit een onuitputtelijke inspiratie, waarin de liefde voor de
zichtbare heerlijkheden der natuur éen was met zijn religieuze,
mystieke liefde voor God. Poëzie was voor hem heilige ernst.
Traditionele 'dichterlijke taal', waarmee 'gedachten' mooi aangekleed werden, verachtte hij. Klankspel en ritme waren hem een
schoonheid op zichzelf. Zij wekten door hun spel en zang gedachten en gevoelens. Vandaar zijn liefde voor het alleen gebleven
vers en zelfs voor het enkele woord: 'oude woorden zijn meer
weerd als oude gesteenten'.
Terwijl de jonge, vrijzinnige dichters de schoonheid allereerst
zochten door zich te verdiepen in de natuur en in het individ uele
zieleleven, zag de oude katholieke dichter de natuur en de mens
allereerst in hun verhouding tot God. Het innige natuurgevoel,
de verheerlijking van de schoonheden van het Vlaamse land worden tot verering van de Schepper. De vele gelegenheidsgedichten
zijn hem ingegeven door liefde voor de kerkelijke eredienst en voor
zijn vrienden en parochianen. De poëzie uit zijn laatste levensjaren is na zijn dood bijeengebracht als Laatste verzen [1902].
Ook de vertalingen van Gezelle, bijv. Longfellows Hiawatha in
verzen, en De Doo/aards in Egypten in proza, vertonen de karakteristieke eigenschappen van Gezelles kunst.
De invloed van Gezelles poëzie doet zich na 1890 gevoelen bij
een groep priester-dichters o.a. AUG. CUPPENS [1862-1924], CAESAR
GEZELLE [1879-1939] en ALOÏS WALGRAVE [1876-1930]. De laatstgenoemde schreef over Gezelle een opmerkelijke biografie.
De Vooys Schets
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VII

HET TIJDPERK VAN DE VERNIEUWING

81. OORZAKEN VAN DE LITERAIRE HERLEVING
Het kritische werk van schrijvers als M ultatuli, Huet en Vosmaer
bij wie men nog anderen zoals Dr. JOHANNES VAN VLOTEN [18181883] en Dr. WILLEM OOORENBOS [1820-1906] kan noemen, is niet
de enige factor geweest, waardoor omstreeks 1880 de literaire
ommekeer is bevorderd. Geheel de West-Europese samenleving
was sedert de Frans-Duitse oorlog aan een diepgaande verandering onderhevig. De politieke verhoudingen waren door het ontstaan van het Duitse keizerrijk sterk gewijzigd. De economische
verhoudingen werden gekenmerkt door snelle industrialisatie,
intensiever wereldhandel, voortdurend zoeken naar nieuwe gebieden met grondstoffen of afzetmogelijkheden, en het opkomen
van de arbeidersbeweging.
Ook in Nederland is dit alles merkbaar, mede door het feit dat
Amsterdam en Rotterdam wereldhavens werden voor het Duitse
achterland. De nieuwe energie, door Potgieter gewenst maar niet
meer aanschouwd, gaf heel het bestaan een ander ritme. De eisen
die het maatschappelijk leven stelde, maakten het kunstenaarschap-in-de-vrije-tijd allengs onmogelijk. Voor het eerst werd letterkundige te zijn een beroep.
Door het groeiende internationale contact nam de invloed van
de buitenlandse literatuur nog toe. Vooral Frankrijk en Engeland
waren in dit opzicht van groot belang. De jongeren hadden bijzondere bewondering voor Shelley, Keats en Wordsworth, die nu
ook in ons land Byron in roem gingen overtreffen. De poëzie
in Frankrijk had zich sedert het geruchtmakende optreden van
Charles Baudelaire [Les f1eurs du mal, 1857] ontwikkeld tot een
ongekend subjectivisme, dat vrijelijk uiting gaf aan gevoelens
en ervaringen die men tot dusverre nooit in poëzie had durven
uitdrukken. Een vergelijkbare ontwikkeling toonde het proza,
waar Gustave Flaubert [Madame Bovary, I857] de zielsontleding
van een zenuwzieke vrouw voortzette tot ver over de grenzen van

114

het toenmalige fatsoen. Nog revolutionairder waren omstreeks
1870 de romans van Emile Zola, voor wiens werk ook in Nederland belangstelling ontstond, o.a. bij de Haagse leraar Dr. Jan
ten Brink. Een behoefte aan absolute waarheid beheerste deze
Franse kunstenaars, die evenals hun tijdgenoten-schilders wereldnaam hebben gemaakt. Uit de schilderkunst is trouwens de term
impressionisme afkomstig, als aanduiding van een streven naar
zuivere weergave van de zintuiglijke indrukken: kleur, vorm, beweging, lichtval. Het atelier-schilderij wordt vervangen door het
plein-air-schilderij. In Nederland is de zg. Haagse school [Jozef
Israëls, de gebroeders Maris] een voorloper van de impressionistische schilderkunst, die in het laatste kwart van de eeuw vooral
in Amsterdam haar centrum vond [Breitner]. De vriendschappelijke omgang van schilders en schrijvers, grotendeels in bohemienstijl, heeft de onderlinge beïnvloeding sterk bevorderd.
82.

HISTORISCHE SAMENHANG

Omstreeks 1880 komen de poëzie, de kritiek en het proza op nieuwe banen. De herleving begint in de poëzie. Tot het oudere geslacht behoren MARCELLUS EMANTS [1848-1923], WILLEM LEVINUS
PENNING [184°-1924], JACOB WINKLER PRINS [1849-19°7] en F. L.
HEMKES [1854-1887], maar de generatie die omstreeks 1860 geboren werd, neemt weldra de leiding: Beweging van '80. Door
de vroege dood van JACQUES PERK [1859-1881] is zijn poëzie een
voorspel gebleven.
Onafhankelijk van deze Noord-Nederlandse vernieuwing ontwikkelt zich in Vlaanderen ALBRECHT RODENBACH [1856-1880].
Zijn vriend POL DE MONT [1857-1931] en de dichteres HELENE
SWARTH [1859-1941], die aanvankelijk in het Frans schreef maar
door De Mont voor het Nederlands gewonnen werd, hebben al
spoedig contact met het Noorden.
De volledige aanvaarding van het realisme in het proza, de grotere aandacht voor de minder gegoede volksklassen en de toepassing van moderne opvattingen inzake erfelijkheid en sociaal milieu
die men naturalisme noemt, vindt men het eerst bij MARCELLUS
EMANTS [r848-1923].
Omstreeks 1880 nam het jongere geslacht ook in de kritiek de
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leiding over. Hoofdpersonen werden de Amsterdamse jongeren:
WILLEM KLOOS, 1859-1938,
ALBERT VERWEY, 1865-1937,
FRANK VAN DER GOES, 1859-1939, en
KARELJ.L. ALBERDINGK TIDJM [LODEWUKVANDEYSSEL], 1864-1952,
die tussen de jaren 1880 en 1885 voornamelijk in de weekbladen
De Nederlandsche Spectator en De Amsterdammer enige uitingsmogelijkheid vonden, maar in 1885 een eigen orgaan kregen in De
Nieuwe Gids. Tot hun kring behoorde aanvankelijk ook WILLEM
PAAP [1856-1923], die later naam maakte met de sleutelroman
Vincent Haman [1898] waarin verschillende Tachtigers ironisch
zijn uitgebeeld.
Een verwante activiteit ontplooiden POL DE MONT en PROSPER VAN
LANGENDONCK [1862-1920] in Vlaanderen, door hun kritische en
polemische bijdragen aan de Nederlandsche Dicht- en KunsthalIe.
De belangrijkste dichters uit de aanvangstijd van de Nieuwe Gids
waren de redacteuren KLOOS, VERWEY en
FREDERIK VAN EEDEN, 1860-1932.
Hun betekenis werd echter al spoedig overtroffen door
HERMAN GORTER, 1864-1927.
Ook het moderne proza vond vooral in De Nieuwe Gids een
bolwerk. Al was VAN EEDEN geen naturalist, door VAN DEYSSEL
werd het naturalisme gepropageerd en toegepast. Andere prozaschrijvers die aan de Nieuwe Gids meewerkten, zijn
JACOBUS VAN LOOY, 1855-193°,
ARNOLD ALETRINO, 1858-1916,
ARIJ PRINS, 1860-1922, en
FRANS NETSCHER, 1864-1923.
Grotendeels buiten het tijdschrift om ontwikkelden zich o.a.
LOUIS COUPERUS, 1863-1923,
HERMAN HEIJERMANS, 1864-1924 en enige jaren later
AUGUSTA DE WIT, 1864-1939.
Twee belangrijke dichters, die niet meer tot de Beweging van '80
behoren, hebben nog in de Nieuwe Gids gedebuteerd; het zijn
HENRIETTE ROLAND HOLST, 1869-1952 en
JAN HENDRIK LEOPOLD, 1865-1925.
Verwant met het werk van deze laatste is de poëzie van
PffiTER CORNELIS BOUTENS, 1870-1943.
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Juist toen de bloeitijd van de Nieuwe Gids door principiële tegenstellingen en persoonlijke ruzies een einde nam, richtten enkele
Vlaamse jongeren een eigen tijdschrift op, dat in Zuid-Nederland
het orgaan van de vernieuwing werd: Van Nu en Straks [1893].
De voornaamste kritische en essayistische leider was
AUGUST VERMEYLEN, 1872-1945.
De belangrijkste prozaïsten van het Vlaamse realisme waren
CYRIEL BUYSSE, 1859-1932,
STDN STREUVELS, geb. 1871, en
HERMAN TEIRLINCK, geb. 1879.
Deze vernieuwing vond haar begaafdste dichter in
KAREL VAN DE WOESTIJNE, 1878-1929.
Buiten de Van-Nu-en-Straks-groep staat de prozaïst
MAURITS SABBE, 1873-1938.
83.

PENNING; WINKLER PRINS; HEMKES

In de gedichten van WILLEM LEVINUS PENNING [184°-1924] is een
nabloei merkbaar van de huiselijke poëzie [Tienden van den oogst,
onder de schuilnaam M. COENS; 1882]. Maar onder de invloed
van nieuwere opvattingen kwam zijn vers tot volle ontplooiing,
hoewel de traditie van Staring en Potgieter nog merkbaar blijft:
Benjamin's vertellingen [1898], Kamermuziek [19°3], Sint-lans-lot
[1906]. De blind geworden dichter ondervond veel waardering van
Verwey. Tegen zijn tachtigste verjaardag beraamden zijn vrienden het plan om de verzen uit de laatste periode te verzamelen in
een bundel, die met de titel Levensavond [1921] verschenen is.
Bij JACOB WINKLER PRINS [1849-19°7] is het natuur-impressionisme duidelijk merkbaar. Zijn bundels Sonnetten [1885] en Zonder
sonnetten [1885] werden door Kloos geprezen om de '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'. Zijn latere verzen zijn in tijdschriften
verspreid. Na zijn dood werd een bundel Gedichten [1910] door
Joannes Reddingius samengesteld.
Van FREDERIK LEONARDUS HEMKES [1854-1887] verscheen in 1882
de bundel XL Gedichten waaruit o.a. 'Het kindeke van den dood'
naam gemaakt heeft. In 1883 vertrok Hemkes als onderwijzer
naar Zuid-Mrika; na weinig jaren is hij daar overleden.
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84.

MARCELLUS EMANTS

[1848-1923]

Levensloop: Geboren te Voorburg. Studie in de rechten te Leiden. Hij stichtte
in 1872 het tijdschrift Spar en Hulst; was van 1875-1880 redacteur van De
Banier. Woonde ambteloos in Den Haag. Talrijke grote reizen. Laatste levensjaren in het buitenland. Overleden in Baden [Zwitserland].

Als dichter, toneelschrijver, prozaïst en tijdschriftredacteur heeft
Marcellus Emants tussen 1870 en 1885 naar vernieuwing gestreefd.
Zijn epische gedichten Lilith [1879] en Godenschemering [1883]
zijn in hun koele objectivIteit de uiting van een onchristelijk, wijsgerig pessimisme, dat bij oudere letterkundigen bezwaar, bij vele
jongere echter instemming wekte.
Reeds in 1877 verdedigde Emants de stelling dat niet de schoonheid, maar 'de waarheid het wezen der kunst is'; hij verdedigde
Zola's kunstopvatting in de voorrede van zijn Drietal novellen
[1879], door De Gids heftig bestreden. Als prozaïst gaf hij een
aantal reisverhalen, maar vooral verdienstelijke novellen en romans, zich onderscheidend door diepe zielkundige ontleding. De
belangrijkste daarvan is wel Een nagelaten bekentenis [1894], een
beklemmend verhaal over een minderwaardige man in een mislukt huwelijk. Nauwelijks minder somber en wrang is de mens
getypeerd in latere werken, zoals Vijftig [1899], Inwijding [1901],
Waan [1905] en Liefdeleven [1916].
Zijn oudste toneelstukken zetten nog een romantische traditie
voort, al zijn de motieven persoonlijker; zo o.a. het drama in
verzen Adolf van Gelre [1888]. Zijn vele latere stukken zijn naturalistisch, bijv. Domheidsmacht [1904]; Om de mensen [1916].

85.

VERRIEST; RODENBACH; POL DE MONT

In West-Vlaanderen werkte de invloed van Guido Gezelle door,
o.a. bij diens leerling, de priester HUGO VERRIEST [1840-1922], die
evenals Gezel1e als leraar verbonden was aan het Klein-Seminarie
te Roeselare, maar ook verbannen werd. Als pittig prozaschrijver
deed hij zich kennen in de biografische schetsen Twintig Vlaamsche koppen [1901]. Als leidsman en redenaar gevierd, stierf hij
te Ingooigem.
Verriest was de leermeester van de begaafde ALBRECHT RODENII8

BACH [1856-1880], student te Leuven, die in 1878 zijn Eerste gedichten uitgaf, en zijn beste krachten wijdde aan het Wagner-achtige drama in verzen Gudrun, dat eerst na zijn vroege dood gedrukt
werd. Als hij, met zijn werkkracht en strijdlust, langer geleefd had,
zou hij misschien de leider van het jonge Vlaanderen geworden
zijn, althans van het katholieke volksdeel. Zijn pathetische poëzie,
waar allerlei invloeden uit de wereldliteratuur in merkbaar zijn,
mist de zuiverheid van Gezelle, maar is moderner in haar menselijke problematiek.
Evenals Rodenbach is zijn Leuvense studievriend POL DE MONT
[1857-1931] een wegbereider geweest. Veel vrijzinniger van overtuiging, was hij tegelij k veel esthetischer van stijl; hij sI ui t na uw aan
bij de richting Dautzenberg-Van Droogenbroeck. Met talrijke
bundels [o.a. Lentesotternijen, 1881; Idyllen, 1882; Fladderende
vlinders, 1885] maakte hij zich populair, tot de generatie van
'Van Nu en Straks' zijn werk als ondiepe mooischrijverij terzijde
schoof. Door zijn medewerking aan Noord-Nederlandse tijdschriften, en zijn belangstelling in de nieuwe Nederlandse kunst
heeft hij de literaire samenwerking van Zuid en Noord bevorderd.
Als folklorist en cultuurhistoricus heeft Pol de Mont voortreffelijk
werk verricht. Na meer dan twintig jaar als dichter te hebben gezwegen, publiceerde hij in 1922 de bundel Zomer vlammen.

86.

HELENE SWARTH

[1859-1941]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Op haar zesde jaar naar Brussel, daar-

na te Mechelen. Franse opvoeding. In 1892 in Den Haag; gehuwd met de
schrijver FritsLapidoth; later gescheiden. Gestorven in Velp.

Meer nog dan Pol de Mont is Hélène Swarth een figuur geweest
die Zuid- en Noord-Nederland verbond. In België opgevoed,
schreef zij haar eerste gedichten in het Frans, en publiceerde deze
te Parijs. [Fleurs du rêve; 1879]. Bij de beweging van La Jeune
Belgique paste zij echter niet. De Mont won haar voor het Nederlands, maar de invloed van De Musset bleef doorwerken. Haar
vroegste bundels [Eenzame bloemen, 1882; Blauwe bloemen, 1884;
Beelden en stemmen, 1887; de eerste en derde in Gent uitgegeven]
werden met bewondering besproken door Van Deyssel en Kloos.
Voor het eerst gaf een vrouw in openhartigheid uiting aan haar
gevoelens van liefdesverlangen en liefdesverdriet. Terwijl een
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groot deel van haar werk het karakter van genre-stukjes heeft,
bereikte zij in haar beste verzen een ontroerende intensiteit van
weemoed. Kloos heeft haar 'het zingende hart in onze letterkunde' genoemd. De gedichten uit de aanvangsjaren werden verzameld in twee delen: Poëzie [1892] en Verzen [1893].
Het werk uit haar verdere levensperioden, grotendeels in De Gids
en De Nieuwe Gids verschenen, en in talrijke bundels bijeengebracht, heeft niet de kwaliteiten van het voorafgaande. Zij bleef
de sonnetvorm vaardig hanteren, maar doordat de emotie al te
vaak ontbrak, is zij in zelfherhaling vervallen.
87.

JACQUES FABRICE HERMAN PERK

[1859-1881]

Levensloop: Geboren te Dordrecht. Van 1872-1877 op de

H.B.S. te Amsterdam; invloed van Dr. Doorenbos. Studie van Latijn en Grieks. In 1880 student in de rechten te Amsterdam.

Jacques Perk, opgegroeid in een literair-geïnteresseerd gezin, toonde al vroeg dichterlijke begaafdheid. Tot volle ontplooiing kwam
deze tijdens en na een reis door de Ardennen [1879] en de ontmoeting met het Waalse meisje Mathilde Thomas. In enkele maanden
schreefhij zijn M athilde, een sonnettenkrans, een reeks van honderd
sonnetten met drie ter inleiding en drie tot slot. In correspondentie geraakt met Vosmaer, wist Perk enkele van deze gedichten
geplaatst te krijgen in de Spectator. In 1881 publiceerde hij daar
ook de kleine cyclus Eene Helle- en Hemelvaart, bestaande uit
zeven 'grotsonnetten' uit de Mathilde, en drie andere sonnetten
waaronder Hemelvaart, met de vergoddelijking van de Schoonheid. Kort voor zijn vroege dood verscheen nog het gedicht Iris,
dat invloed van Shelley toont.
Het bewust breken met de huiselijke poëzie openbaart zich ook in
de vorm. Perk koos met voorliefde het moeilijke sonnet omdat hij
meende dat het denkbeeld dat hij had, 'kunstig moest worden uitgedrukt'.Aldus sluit hij ook aan bij werk als Potgieters Florence.
Na Perks dood bewerkte Kloos de Mathilde-krans door besnoeiing eh geheel eigenmachtige rangschikking, tot een vierdelige
cyclus. In deze vorm werden Perks Gedichten [1882], met een
levensbericht door Vosmaer en een magistrale Inleiding door
Kloos, de aankondiging van een nieuw tijdvak in onze poëzie. De
invloed van Perk op de Tachtigers is groot geweest.
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88.

DE NIEUWE GIDS

De Nieuwe Gids, die in oktober 1885 onder redactie van Van
Beden, Van der Goes, Kloos, Verwey en Paap verscheen, was een
algemeen tijdschrift, waarin ook politiek [Van der Goes en later
Tak] en wetenschap [Van Beden, Bolland], vertegenwoordigd waren. Maar het literaire stond voorop. Door Kloos werd in zijn
Literaire kroniek de conventionele, retorische poëzie onverbiddelijk ontleed, en dikwijls in dezelfde kritiek naast echte kunst
gelegd: bijv. de bombastische 'Canzonen' van Joan Bohl naast de
fijn-beeldende poëzie van Winkler Prins. Poëzie en proza werden
in de eerste plaats getoetst naar hun kunstwaarde, waarbij als beginsel gold: 'l'art pour l'art'. Kloos stelde hoge eisen aan klank,
ritme en zuiverheid van beeldspraak. Gevestigde reputaties, als
die van Hofdijk en Schaepman werden niet gespaard. Het opkomende talent werd zorgvuldig gewogen en gekeurd.
Van der Goes en Verwey verdiepten zich in de literatuurgeschiedenis: de eerste als man van wetenschap [Proeve eener literatuurgeschiedenis], de tweede als dichter. Verwey schreef in de eerste
jaargang over Het Sonnet en gaf een historische achtergrond aan
de Nieuwe-Gids-beweging door zijn studie: Toen de Gids werd
opgericht. Ook hij mengde zich in de strijd, door met Kloos samen
te werken aan de heftige brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek [1886]. Aanleiding daartoe was een literaire
wraakneming. Met een paar vrienden hadden ze een gedicht in
elkaar geflanst, Julia, in de trant van Fiore della Neve's* poëzie.
Dit werd op naam van GUIDO uitgegeven, en aan de kritiserende
tijdschriften gezonden, die De Nieuwe Gids gesmaad of genegeerd
hadden. Zoals verwacht werd, liepen de meeste critici in de val.
Van Deysseis kritiek was geheel anders. Als geniaal-gevoelig artiest werd hij door een boek ontroerd tot hartstochtelijke haat of
hartstochtelijke liefde. Zijn kritiek was het weergeven van impressies in een proza, dat op zichzelf tot kunst werd. Grote verbittering wekte hij door het werk van bekende tijdgenoten baldadig te
vernietigen, heftig uitvallend en schamper spottend, met een virtuositeit die hem in de ogen van de jongeren verschoonde.
Van Beden nam aan de strijd deel door zijn geestige parodieën op
• M.G.L.vanLoghem [1849-1934] auteur van: Eene liefde in het Zuiden [1881].
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de ouderwets-huiselijke en retorische poëziein de Grassprietjes van
CORNELIS PARADIJS [1885] en door belangwekkende studies. Terwijl hij in De Nieuwe Gids o.a. Van Deyssel aanviel [Een onzedelijk boek, 1888], verdedigde hij ten sterkste Gorters poëzie [1889].
De jonge dichters, Kloos, Van Eeden, Verwey, hadden in hun
orgaan ook plaats gekregen voor hun nieuwe vers-kunst. In de eerste jaargang sloot Hélène Swarth zich aan; later ook HENDRIK
JAN BOEKEN [1861-1933], wiens bespiegelende sonnetten gebundeld zijn als Goden en menschen [1895]. De romantische, huiselijke, vaderlandse en godvruchtige poëzie sterft in de geschriften
van enige minder begaafde auteurs een langzame dood. De nieuwe
poëzie is onkerkelijk en kosmopolitisch. Er is een krachtig streven
om-gelijk Kloos het uitdrukt-van gemeenplaatsig: fijn-psychologisch; van gemoedelijk: hartstochtelijk, van 'zoetvloeiend': ritmisch, en van retorisch: plastisch en artistiek te worden. Evenals
de bewonderde Engelse poëzie, was deze kunst individualistisch,
maar anders dan bijv. Shelley, óok on-maatschappelijk. Een overheersende trek is het verlangen naar schoonheid en de verheerlijking, ja vergoddelijking van de dichter en de poëzie. De verjongde taal, het nieuwe ritme voegden zich in de kunstige sonnetvorm. De profetie dat er een tijd van grote kunst naderde, scheen
bevestigd door de verrassende verschijning van Gorters Mei [I 889].
Maar deze poëzie bleek voorbestemd tot een kortstondige bloei.
Afgesloten van de wereld, de blik naar binnen gericht, wilde de
dichter luisteren naar het diepere zielsgeluid, en dat in taalmuziek
weergeven. Zo kwam Gorter tot zijn Verzen [1890], waarin het
individualisme doodliep in onverstaanbaarheid. Ten onrechte definieerde Kloos in zijn Gorter-kritiek kunst als 'de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie'. In Kloos' eigen
poëzie kwam de tragische inzinking van de 'scheld-sonnetten'.
Het proza in De Nieuwe Gids, dat aanving met Van Eedens laatromantische, autobiografische verbeelding De kleine Johannes,
heeft zich ontwikkeld in de richting van het naturalisme. Behalve
Netscher heeft vooral Van Deyssel daartoe bijgedragen. Zola's
bekende definitie, dat een kunstwerk moet zijn 'un coin de la nature vu à travers un tempérament' , werd hier in den beginne algemeen gehuldigd en in praktijk gebracht. De novellen van Jacobus
van Looy tonen een evenwicht van de verschillende stromingen.
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Van Deyssel, vol bewondering voor Zola, verbond het impressionisme met het naturalisme. Omstreeks 1890 leidde dit bij hem
tot een nieuwe 'woordkunst', omdat nóch de omgangstaal nóch
de dichtertaal voldoende middelen opleverden; vandaar de naam
prozagedicht. Hierbij vond hij steun in zijn bewondering voor de
Franse schrijvers De Goncourt. Maar in de uiterste verfijning ging
ook dit weergeven van de 'allerindividueelste emotie' de grenzen
van het taalvermogen te buiten [bijv. De zwemschool, 1891].
Een nieuw element is het sterke sociale gevoel dat meermalen in
het naturalistische proza tot uiting komt: een diepe deernis met
de beschreven ellende, een poging om ongevoeligheid en slechtheid te verklaren uit de mensonwaardige omgeving, zodat de loutere beschrijving een aanklacht wordt tegen de maatschappij.
In de eerste Nieuwe-Gids-jaren overheerste het fragmentarische:
korte schetsen en zeer nauwkeurige beschrijvingen van stemmingen, gewaarwordingen en omgeving. Later, vooral in de twintigste eeuw, herleefde de voorkeur voor de breed opgezette roman.
Terwijl aldus omstreeks 1890 de moderne kritiek en de moderne
literatuur de overwinning behaalden, en De Gids na afweer en
parodiëring allengs tot instemming en navolging kwam, verloor
De Nieuwe Gids aan gezag door innerlijke verzwakking. Het
publiek zag alleen de uiterlijke verschijnselen: onverkwikkelijke
geschillen tussen vroegere vrienden. De diepere oorzaak van het
uiteengaan der bondgenoten lag in de botsing tussen het letterkundig deel van het tijdschrift, dat uiterst individualistisch werd,
en het sociale deel dat consequent socialistisch ging worden.
Grote polemieken waren daarvan het gevolg. Van der Goes en
Van Eeden stonden met hun socialistische sympathieën tegenover
Kloos en Van Deyssel, maar zij verschilden ook onderling sterk
door het rationele dat Van der Goes, het ethisch-religieuze dat Van
Eeden kenmerkte. Deze gespannen toestand, nog bemoeilijkt door
de drankzucht van Kloos in deze tijd, kwam tot een uitbarsting
toen Kloos bij de negende jaargang zichzelf tot enig redacteur
proclameerde. Pogingen om de Nieuwe Gids te redden mislukten.
In 1894 verdween dit tweemaandelijkse tijdschrift, dat acht jaar
lang een centrum was geweest van heel het literaire en een groot
deel van het geestelijke leven. Het maandblad, dat in 1895 onder
gelijke titel begon, had met zijn naamgenoot weinig meer gemeen.
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89.

WILLEM JOHAN THEODOOR KLOOS

[1859-19381

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Op de H.B.S. [tot 1877] leiding van
Dr. Doorenbos. Studie in de klassieke letteren: in 1884 kandidaat. Een der
stichters en redacteurs van De Nieuwe Gids [1885]. In 1900 gehuwd met de
schrijfster Jeanne Reyneke van Stuwe [1874-1951]. Sedert te 's-Gravenhage
en daar gestorven. Eredoctor van de Amsterdamse Universiteit, 1935.

In 1880 publiceerde Kloos in het tijdschrift Nederland het dramatische fragment Rhodopis. Het kondigde een dichter van betekenis aan. In de eerste Nieuwe-Gids-jaren kwam zijn kunstenaarschap tot volledige uiting. Deze poëzie is gekarakteriseerd als:
'hartstocht, die zich uitsprekend, gratie blijkt; stromende aandoening, die zich stolt tot woorden, doorzoet met de bewondering
voor zich zelf.' Perks lievelingsvorm, het sonnet, dat hij ook bij
Von Platen bewonderde, heeft Kloos bij voorkeur beoefend [o.a.
de aangrijpende cyclus Het Boek van Kind en God, 1888]. Bekoorlijk zijn het dramatische fragment Sappho en het epische
fragment Okeanos dat aan Keats doet denken.
De dichter Kloos heeft de verwachtingen die zijn talent wekte,
niet vervuld. Na 1891 komt een sterke daling. De bundel Verzen
[1894] wordt ontsierd door de laatste reeks sonnetten, met persoonlijke aanvallen en vervloekingen, die alleen als curiositeiten
aandacht verdienen. Het herdrukken daarvan toont hetzelfde
bedenkelijk gebrek aan zelf-kritiek als veel poëzie in zijn latere
bundels [Nieuwe verzen, 1895; Verzen Il, 1902; Verzen lIl, 1913],
Ook de ongebundelde honderdtallen Binnengedachten uit zijn
ouderdom zijn meer merkwaardig dan belangrijk.
De invloedrijke kritieken uit de eerste Nieuwe Gids-periode zijn
gebundeld tot Veertien jaar literatuurgeschiedenis [1896], herdrukt
als deel I en II van de Nieuwere litteratuurgeschiedenis. De kritieken van 1895 tot 1915 in de Nieuwe Gids verschenen, werden
verzameld als deel III, IV en v daarvan. De volgende delen, VI-XXVII
[1916-1937] zijn getiteld: Letterkundige inzichten en vergezichten.
De ontwikkeling van de letterkunde kan men uit de breedsprakige 'kronieken', vol herhalingen, niet meer leren kennen.
Voorts publiceerde Kloos enige letterkundige studiën, o.a. over
onze achttiende-eeuwse dichters: Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid [1909], bloemlezingen [o.a. uit Feith, en Bilderdijk]
en vertalingen, o.a. naar Sofokles en Thomas a Kempis.
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90.

ALBERT VERWEY

[1865-1937]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Leerling van de H.B.S. Omgang met
Kloos en Van der Goes. Van 1885-1890 Nieuwe-Gids-redacteur. Na zijn huwelijk [18901 te Noordwijk aan Zee. In 1894 met Van Deyssel redacteur van
het Tweemaandelijksch Tijdschrift; van 1905 tot 1919 van De Beweging. Doctor
honoris causa te Groningen, 1914. Van 1924 tot 1935 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leidse Universiteit.

Verwey kwam als zeventien-jarige in de Amsterdamse letterkundige beweging. De bewondering voor Perk, voor Shelley en Keats
deelde hij met Kloos, die in deze jaren leiding gaf aan zijn ontwikkeling. Onder die invloeden nam hij deel aan de kritiek en
werd hij medeoprichter van de Nieuwe Gids. Na de breuk met
Kloos [1889] trok hij zich terug en verdiepte zich in geschiedenis
en letteren. Daarvan getuigen zijn gerijpte kritiek, zijn studiën
op historisch en filosofisch gebied, wanneer hij in 1894 opnieuw,
tezamen met Van Deysse1, de leiding van een tijdschrift op zich
neemt. De opstellen uit deze periode zijn grotendeels verzameld in
de bundels Stille toernooien [1901] en Luide toernooien [1902].
Het hoogtepunt bereikte Verwey toen hij als leider van De Beweging een positie verwierf, waarvan de betekenis eerst later in
brede kring tot erkenning kwam. In een belangrijke rubriek Boeken, Menschen en Stroomingen, later herdrukt in 10 delen Proza,
volgde hij de ontwikkeling van de letterkunde, in binnen- en
buitenland, voornamelijk de poëzie, het verbeeldingsproza en de
literatuurbeschouwing; voor de realistische romankunst van die
dagen toonde hij weinig belangstelling. De betekenis van een grote figuur als Louis Couperus heeft hij onderschat.
Degelijk en dichterlijk kenner van de vaderlandse letterkunde is
Verwey al vroeg geweest, blijkens zijn Inleiding tot Vondel [1892],
Het leven van Po/gieter [1903], de Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst [1905], Potgieters testament [1908], Hendrik
Laurensz Spieghel [1919]. Tijdens zijn professoraat publiceerde
hij een studie over Vondels vers [1927], terwijl een belangwekkende
nagelaten studie over Frederik van Eeden na zijn dood werd uitgegeven [1939].
Levenslang heeft Verwey de poëzie als zijn belangrijkste taak beschouwd. In 1885 verscheen de bundel: Persephone en andere gedichten, die deels, vermeerderd met de poëzie uit de Nieuwe-Gids125

tijd herdrukt werd in de Verzamelde gedichten [1889]. De mythologische werken Persephone [1883] en Demeter [1885], de sonnettenreeks Van de liefde die vriendschap heet zijn doordrongen van
het natuurgevoel en het verlangen naar schoonheid, die door de
Engelse poëzie werden gewekt. In de stemmingspoëzie, de inkeer
in eigen zieleleven [Cor Cordium] volgde de dichter de algemene
stroming. Het slot van deze bundel, de reeks Van het leven, sonnetten waarin de dichter meer spreekt dan zingt, is merkwaardig,
omdat hij daarin, polemiserende tegen Kloos, afscheid neemt van
het individualisme.
De volgende bundel noemde Verwey Aarde [1896], omdat hij 'met
volle blijheid tot het Leven keerde'. Daarop volgde De nieuwe
tuin [1898], eveneens vol 'vreugde om het wassende leven dat aan
alle kanten uitbotte'. Verwey was een zeer produktief dichter. Zijn
vele bundels, en drie dichterlijke toneelspelen, werden bijeengebracht tot Verzamelde gedichten [3 delen, 1911-1912]. Verwey
zag zijn dichterschap nu als een kosmische roeping: de wereldziel, die hij op Plato's voorbeeld de Idee noemde, inspireerde hem
naar hij meende in al deze gedichten. Ook in de jaren van De
Beweging verschenen talrijke bundels o.a. Het zichtbaar geheim
[1915], en eveneens tijdens zijn professoraat, bijv. Defiguren van
de sarkofaag [1930]. Na zijn dood is al het Oorspronkelijk dichtwerk in twee delen verzameld.
91.

FREDERIK WILLEM VAN EEDEN

[1860-1932]

Levensloop: Geboren te Haarlem. Student in de medicijnen te Amsterdam;
in 1886 gepromoveerd. Studie van hypnose en psychiatrie. Gevestigd te Bussum. Tolstoiaanse sympathieën en sociale proefnemingen; stichting van de
kolonie Walden, op mislukking uitgelopen. Reis naar Amerika [1908]. Van
1915-1922 mede-redacteur van het weekblad De Amsterdammer. In 1922 bekeerd tot het katholicisme.

Van Eeden verwierf zich een bijzondere populariteit, door de lenigheid en veelzijdigheid van zijn talent, en door zijn grote werkkracht. Als student schreef hij geestige blijspelen [o.a. Het sonnet
1883; De student thuis, 1886]. Aan de Nieuwe Gids heeft hij meegewerkt op letterkundig, wetenschappelijk en sociaal gebied. Deze
opstellen zijn grotendeels bijeengebracht in twee bundels Studies.
De eerste jaargang werd geopend door De kleine Johannes, waar126

in met bekorende frisheid in sprookjes-vorm de eigen zielsontwikkeling beschreven werd. Een geheel ander karakter droeg het
vervolg, Johannes Viator, Het boek van de Liefde [1892], met zijn
ingewikkelde, soms duistere symboliek. Met uitschakeling van
dit werk schreef Van Eeden later een rechtstreeks vervolg van het
verhaal [2de en 3de deel van De kleine Johannes, 1905 en 1906],
waarin Johannes als hoofdpersoon plaats maakt voor de profeet
Markus, en de maatschappelijke strekking de sprookjesstemming
verdringt. De verwantschap met Multatuli's Woutertje Pieterse
is onmiskenbaar. Tot het naturalisme naderde Van Eeden in de
voortreffelijke roman Van de koele meren des doods [1900], een
psychologische uitbeelding van een zielsziekte. Veel autobiografische elementen bevat De nachtbruid [1909]. In 1912 en 19I4 verschenen twee delen Sirius en Siderius, waarin hij, in romantische
trant, het motief van De kleine Johannes weer opneemt; het derde
deel [1924] is katholiek getint. Paul's ontwaken [1913] werd geschreven na de dood van zijn zoon.
Van Eeden trad ook als dichter op: eerst met enkele kleinere gedichten; in 1891 met Ellen, Een lied van de smart. Gedichten uit
verschillende perioden werden verzameld in een bundel Van de
passielooze lelie [1901]. Afzonderlijk verscheen, in kunstige terzinen-vorm, de bespiegelende poëzie Het lied van schijn en weZen
[1895; 2de deel 1910; 3de deel 1922].
In grotere dichtwerken toont Van Eeden voorliefde voor de dramatische vorm: De broeders, Tragedie van 't recht [1894]; Lioba,
Drama van trouw [1897] die mede om hun diepzinnige inhoud
tot zijn belangrijkste werk behoren. Een sociaal-satirische strekking hebben een aantal drama's, tussen 1905 en 1909 ontstaan,
waarin hij eigen levenservaring verwerkte: IJsbrand [1908] is de
mislukte en bespotte profeet; Het beloofde land [1909] bevat 'galgenhumor' over de mislukking van de communistische kolonie.
Historische stof koos hij in De heks van Haarlem [19 I 5]. Tijdens en
na zijn overgang tot het katholicisme schreef hij de prozawerken:
Het roode lampje [1921], Uit Jezus' oopenbaar leeven [1922], en
de bundel Aan mijn Engelbewaarder en andere gedichten [1922].
Uit de titels blijkt reeds, dat Van Eeden in zijn laatste levensjaren
een eigen spelling volgde.
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92. HERMAN GORTER [1864-1927]
Levensloop: Geboren te Wormerveer; zoon van Ds. Simon Gorter. Studie in

de klassieke letteren te Amsterdam. Korte tijd leraar aan het gymnasium te
Amersfoort. Later wijdde hij zich te Bussum aan studie en Marxisme. Tot
1909 sociaal-democraat; later overgang tot het communisme. Reis naar Rusland, 1920; breuk met Lenin. Op terugreis uit Zwitserland in Brussel gestorven.

Gorter nam door zijn gedicht Mei [1889] plotseling een hoge
plaats in. Naast de zwaarmoedige poëzie van de meeste Tachtigers hoorde men in Mei 'een nieuw geluid', een uiting van vreugde
om het leven en om de heerlijkheid van de Hollandse natuur. Mei
is vol van de bekoring van zee en land, water en hemel, bloemen,
vlinders en vogels, van alle jeugd en van alle schoonheid. Maar
in Mei is ook hetzelfde onbevredigde verlangen als in Perks Iris:
het aardse, menselijke, gesymboliseerd in het Mei-figuurtje, streeft
naar vereniging met de blinde God Balder, zinnebeeld van de wijsgerig-religieuze wereldziel, en kan deze vereniging niet duurzaam
bereiken. Het absolute en eeuwige is voor het betrekkelijke en
tijdelijke niet anders dan in een kortstondig visioen benaderbaar.
De onovertroffen zintuiglijkheid van Mei, het dichterlijk impressionisme op z'n best, ontwikkelde zich bij Gorter tot de sensitivistische poëzie en het uiterste individualisme van Verzen [1890].
Zijn poëzie uit deze periode is terecht vergeleken met het latere
werk van Vincent van Gogh. In zijn taalscheppend vermogen en
zijn volstrekte breuk met de traditie, is de Gorter van deze periode
de meest experimentele dichter uit onzè literatuur-geschiedenis.
Geheel deze bundel is als een lyrisch dagboek van verfijnde sensaties. Maar Gorter was geen natuur om te blijven bij het bereikte.
Nu hij het allerfijnste van zijn vluchtige gevoelens en waarnemingen had uitgedrukt in uiterst persoonlijke taalvondsten, streefde hij naar wijsgerige bezinning en levensverdieping. Hij bestudeerde opnieuw de filosofie, vooral die van Spinoza, wiens
Ethica hij vertaalde [1895]; daardoor geïnspireerd schreef hij
enkele strakke wijsgerige gedichten. Sommige daarvan werden,
met het grootste deel der sensitivistische, gebundeld in De school
der poëzie [1897].
Intussen was Gorter gekomen tot een socialistische levensbeschouwing. Als redacteur van het maandblad De nieuwe tijd en als
propagandistisch spreker had hij een belangrijk aandeel in de ar-
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beid van de jonge S.D.A.P. De bundel Verzen [1903] is de eerste
uiting daarvan. Tegen zijn vroegere bondgenoten schreef hij zijn
Kritiek op de litteraire beweging van 1880 in Holland [in de Nieuwe
Tijd, 1898-'99; omgewerkt in 1908-'09], waarin hij van zijn
theoretisch-socialistisch standpunt wilde aantonen, waarom deze
poëzie 'na een z6 korte bloei noodzakelijk sterven moest'. Eerst
uit een nieuwe gemeenschap zou een nieuwe bezielde kunst op
kunnen bloeien. Zo wenste Gorter Een klein heldendicht [1906]
beschouwd te zien als een voorspel van een nieuwe kunst; maar
het staat in dichterlijke waarde niet gelijk met Mei.
Nadat Gorter in 1909 de S.D.A.P. had verlaten, omdat hij eenradicaler socialisme nastreefde, schreef hij het epische gedicht Pan
[1912], waarvan een zeer vermeerderde herdruk in 1916 werd uitgegeven. Geheel zijn wereldbeschouwing is daar uitgesproken in
vaak moeizame, soms grandioze verzen. Pan staat geheel afzonderlijk in onze literatuur.
Uit zijn nalatenschap werden nog acht bundels poëzie gepubliceerd, grotendeels fragmentarisch werk, maar in menig opzicht
zeer interessant. Een poging tot samenvatting deed de dichter in
De Arbeidersraad [geschreven 1925, uitgegeven 1931].
Omstreeks 1920 schreef Gorter zijn marxistisch-literaire studiën
over de dichtkunst der allergrootsten: Aeschylus, Dante, Shakespeare e.a., uitgegeven onder de titel De groote dichters [1935].
Gorters Verzamelde werken, in acht delen, zijn van bijzonder belang door de vele, tevoren ongepubliceerd gebleven, gedichten.
93. LODEWI1K VAN DEYSSEL [schuilnaam van KAREL 10AN LODEWIJK ALBERDINGK THIJM, 1864-1952]

Levensloop: Geboren te Amsterdam; zoon van prof. J. A. Alberdingk Thijm.
Opleiding te Rolduc en Katwijk-Binnen. Enkele jaren in de boekhandel.
Criticus in verschillende tijdschriften; na 1887 voornamelijk in de Nieuwe
Gids. Na zijn huwelijk, van 1887-1889 te Houfalise in de Ardennen; van
1889-1893 te Bergen op Zoom; daarna te Baarn. Vervreemd van het katholicisme. Redacteur van het Tweemaandelijksch Tijdschrift, daarna van De
XXe eeuw; sedert 1909 van De Nieuwe Gids. In 1935 eredoctor van de Universiteit van Amsterdam. Later te Haarlem gevestigd en aldaar overleden.

Lodewijk van Deyssel begon met een artikel in de Dietsche Warande [1881], gevolgd door een reeks artikelen in De AmsterdamDe Vooys Schets
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mer [1881]. Zijn stijl vertoonde al vroeg buitengewone hoedanigheden; zijn kritisch en polemisch talent maakte hem tot een geducht tegenstander. Als geestdriftig bewonderaar van het Franse
naturalisme kwam hij tot het schrijven van zijn romans Een liefde
[1887] en De kleine republiek [1889]. In de Nieuwe Gids schreef
hij ontboezemingen over Zola, en een bewonderende studie over
De Goncourt. Tegelijk hervatte hij zijn vinnige kritiek.
Omstreeks 1890 begint voor hem een nieuw tijdperk. Zola verliest
zijn bèkoring [De dood van het naturalisme, 1891]; het mystieke
gevoelsleven dat hij uit oudere en nieuwere schrijvers leerde kennen, bracht hem op nieuwe wegen [Van Zola tot Maeterlinck,
1895]. Terwijl zijn kritiek voortgaat, neemt zijn nieuwe kunst de
vorm aan van 'proza-gedichten' [In de zwemschool; Menschen en
bergen, 1891; Jeugd, 1892]. De schrijver geeft namelijk de 'sensatie' weer, door nauwkeurige 'observatie' van de dingen ontstaan.
Het is begrijpelijk dat hij Gorters Verzen, die datzelfde bedoelden, geestdriftig prees. Het hoogtepunt wordt bereikt, wanneer
de 'sensatie' overgaat in 'extaze' [Apocalyps, 1893].
Opmerkelijk is het, dat Karel Thijm in diezelfde jaren, onder het
pseudoniem A. J., een studie over Multatuli [1891] schreef, en de
bewonderenswaardige biografie van zijn vader: J. A. Alberdingk
Thijm [1892]. De zelfbeheersing van deze stijl verschilt sterk van
zijn impressionistische schrijftrant.
Van Deysseis grote tijd heeft maar kort geduurd. Latere prozagedichten, zoals Verbeeldingen [1908] en de uitgesponnen, onbeduidende observaties en sensaties van het kind Adriaan [Kindleven, 19°4], zijn slechts een naklank van de vroegere. Belangrijker
zijn de bladzijden waarin hij de zielsavonturen beschrijft van een
jonge Hollander, voor het eerst te Parijs: Het Ik, heroïsch-individualistische dagboekbladen, alsook de wijsgerig-psychologische
fragmenten, die hij in 1911 uitgaf onder de titel: Uit het leven van
Frank Rozelaar.
Al het kritische en beschouwende werk is, zij het niet volgens de
orde van ontstaan, bijeengebracht in elf bundels Verzamelde opstellen. De negende bundel bevat studies over Rembrandt, bij gelegenheid van diens jubileum [1906]. In de niet zeer diepgaande
Gedenkschriften [1924] beschreef Van Deyssel de vele aandoeningen en invloeden die hij in zijn leven onderging.
13°

94.

JACOBUS VAN LOOY

[1855-1930]

Levensloop: Geboren te Haarlem. Op zijn vijfde jaar in het Burger-Weeshuis.
Letterzetter en schildersknecht. In 1877 naar Amsterdam op de Academie
voor Beeldende Kunsten. In 1884 prijs van Rome; naar Italië, Spanje en
Marokko. In 1892 gehuwd; in 1894 te Soest gevestigd; later te Haarlem en
aldaar gestorven. Zijn woonhuis is thans Van Looy-museum.

De schilder Van Looy begon in 1886 in de Nieuwe Gids novellen
te publiceren, die in 1889 in de bundel Proza verenigd zijn, [o.a.
Een stierengevecht, De hengelaar, en de grotere schetsen De dood
van mijn poes; De nachtcactus]. Daarmee stond hij onmiddellijk
vooraan onder de jongere prozaschrijvers. Zijn goede smaak bewaarde zijn weloverwogen, originele stijl voor de buitensporigheid van sommige tijdgenoten. Niet zo hoog stond Gekken [1892]
dat de herinneringen bevat aan zijn verblijf in Marokko. Maar
daarna schreef hij, met lange tussenpozen, de uitmuntende prozastukken, die in 1903 onder de titel Feesten gedrukt werden.
Meer nog dan de liefde voor de buitenwereld, met schildersoog
waargenomen, treft hier eenzelfde liefde voor het dagelijks doen
en denken van de eenvoudige mens. Vreugde over de schoonheid
van het leven is de hoofdtoon die in deze 'feesten' klinkt. Uit dezelfde tijd dateren de schetsen die gebundeld zijn onder de titel
Reizen. Grillig-fantastisch zijn de langzaam ontstane Wonderlijke
avonturen van Zebedeus, eerst bij stukken in de Nieuwe Gids en
het Tweemaandelijksch Tijdschrift gepubliceerd, later [1910] in
een bundel verschenen, en daarna in twee delen Bijlagen voortgezet [1925]. Van Looy heeft daarin allerlei spanningen ten aanzien van zijn tijdgenoten op verhulde manier afgereageerd. Eigen
weeshuisherinneringen zijn verwerkt in de bewonderenswaardige
reeks vertellingen uit een kinderleven, Jaapje [1917], voortgezet in
Jaap [1923] en Jakob [1930]. Zijn laatste schetsen en reisindrukken
werden bijeengebracht in de bundel Nieuw proza [1929].
De poëzie van Van Looy bestaat deels uit vertalingen [A. de Musset Nuit de Mai, Shakespeare Macbeth, HamIet e.a.] die door hun
gekunstelde taal achterstaan bij zijn proza. Belangrijker zijn de
verspreide Gedichten, die na zijn dood gebundeld werden [1932]
en vooral het prachtige 'berijmde verhaa1' De Ar, opgenomen in
Zebedeus 11.
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95. ANDERE MEDEWERKERS AAN DE NIEUWE GIDS
Behalve de reeds genoemden hebben uiteraard verschillende andere prozaïsten meegewerkt aan de Nieuwe Gids. Tot de belangrijksten daarvan behoren de navolgende auteurs.
De Amsterdamse arts ARNOLD ALETRINO [1858-1916] was een fijn
ontleder van stemmingen, in het bijzonder melancholie en smart.
Zijn stijl had onmiddellijk iets eigens, maar tegelijk in zijn grijze
somberheid iets vermoeiends. Hij schreef drie romans: Zuster
Bertha [1891], Martha [1895] en Line [1906], en enige bundels met
kleiner werk. In het laatst van zijn leven voltooide hij nog een
biografische studie over Napoleon.
ARIJ PRINS [1860-1922] begon zijn letterkundige loopbaan door
onder het pseudoniem A. COOPLANDT een bundel naturalistische
schetsen uit te geven [Uit het leven, 1885]. In deze tijd schreef hij
ook studies over buitenlandse naturalisten. AI gauw sloeg hij een
andere richting in; hij publiceerde kleurige, fantastische middeleeuwse schetsen in een doorwerkt-gedrongen stijl, die in de verwaarlozing van de gewone syntaxis een soortgelijk effect beoogt
als sommige impressionistische schilders verkregen door de lijn
op te offeren aan de kleur. Hij gaf éen bundel van zulke verhalen
uit [Een koning, 1897]; de latere vindt men bij kleine stukjes in
het Tweemaandelijksch Tijdschrift en De XXe Eeuw verspreid,
o.a. het na vele jaren voltooide verhaal De heilige tocht [1913],
oorspronkelijk door Boutens uitgegeven.
FRANS NETSCHER [1864-1923], die in 1884 in het tijdschrift Nederland begon te schrijven [onder het pseudoniem H. VAN DEN BERG],
werkte aan de eerste Nieuwe-Gids-jaargangen mee, en schreef
in die tijd zijn beste schetsen [Studies naar het naakt model,
1886; Menschen om ons, 1888]. Terzijde gedrongen door Van
Deyssel keerde hij zich na zijn roman Egoïsme [1893] af van het
naturalisme en legde zich geheel toe op journalistiek werk.
AUG. P. VAN GROENINGEN [= A. P. BARENDRECHT, 1866-1894], een
talentvolle, jong gestorven Rotterdamse onderwijzer, die in zich
de kracht voelde om een cyclus Nederlandse naturalistische romans te schrijven, werkte sedert 1889 ook aan de Nieuwe Gids
mee, maar bracht het niet verder dan éen roman [Martha de
Bruin, 1890], en een reeks schetsen, die na zijn dood zijn uitgegeven [Een nest menschen, 1895].
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Fijnzinniger van stijl zijn de schetsen van FRANS ERENS [18571935], in 1893 uitgegeven onder de titel Dansen en rhythmen.
Eerst in later jaren deed deze schrijver weer van zich horen door
zijn Litteraire wandelingen [1906], Gangen en wegen [1912], Toppen en hoogten [1922], en een drietal vertalingen. Zijn literaire
herinneringen, gebundeld als Vervlogen jaren [1938], zijn van bijzondere betekenis.
Een auteur die Van Deyssel volgde door sensitivistisch proza te
schrijven, dat omstreeks 1890 in overdrijving verliep, is J. HOFKER
[pseudoniem: J. DELANG; 1864-1945]. Zijn werk werd in 1906 met
een inleiding van Van Deyssel uitgegeven: Gedachten en verbeeldingen. Verdienstelijk betogend proza schreven in de Nieuwe Gids
o.a. FRANK VAN DER GOES [1859-1939] en CHARLES VAN DEVENTER
[1860-1931]; de laatste toonde zich een degelijk literair criticus
[Hollandsche belletrie van den dag].

96.

LOUIS MARIE ANNE COUPERUS

[1863-1923]

Levensloop: Geboren te 's-Gravenhage. In Batavia bezocht hij het gymnasium; daarna in Den Haag deH.B.s. Studie in Nederlandse taal en letterkunde.
Na het examen M.O. wijdde hij zich aan de bellettrie. Jarenlang buitenslands,
voornamelijk in Italië. In 1915 naar Nederland teruggekeerd; verschillende
grote reizen omstreeks 1920. In De Steeg gestorven.

Louis Couperus heeft zich vrijwel geheel buiten de Nieuwe Gidsbeweging om ontwikkeld. Zijn vroegste poëzie werd in de Gids
gepubliceerd; dit jeugdwerk is uitgegeven in de bundels Een Lent
van vaerzen [1884] en Orchideeën [1886]. Later legde hij zich op
het proza toe, en schreef alleen nu en dan nog verzen, die echter
van weinig belang zijn. In 1889 verscheen de Haagse roman Eline
Vere: de levensgeschiedenis van een begaafd maar melancholiek
meisje uit de Haagse aristocratie, waartoe Louis Couperus zelf
behoorde. Minder virtuoos stilist dan Van Deyssel, overtrof Louis
Couperus hem in menselijke intuïtie en vooral in het vermogen
om de romanpersonen handelend tot leven te brengen. Hierop
volgden Noodlot [1890], Extase [1892], en Eene illuzie [1892]. De
kunst van Couperus beweegt zich bij voorkeur in een wereld van
enigszins decadente weelde. Zijn voornaamste figuren zijn even
fijngevoelig als energieloos. De weke sierlijkheid en de tot ge133

kunsteldheid naderende prachtliefde van zijn stijl waren in harmonie met het onderwerp.
Zwakker werk leverde hij in een drietal romans: Majesteit [1893],
Wereldvrede [1895] en Hooge troeven [1896], die spelen in gefantaseerde oosterse rijken, met westerse, modern voelende vorsten.
Metamorfoze [1897] is een roman over het kunstenaarschap,
waarbij Couperus gebruik heeft gemaakt van autobiografische
gegevens. Daarop volgden twee verhalen met sprookjesachtige
symboliek: Psyche [1898] en Fidessa [1899]. Met De stille kracht
[1900], een Indische roman met sensatiemakende geheimzinnigheid, keerde hij tot zijn psychologische uitbeeldingskunst terug.
In het voortreffelijke viertal Boeken der kleine zielen [1901-1903]
herleeft de sfeer van zijn eerste Haagse romans, maar met een
grotere rijkdom van onvergetelijke karakters. Van oude menschen,
de dingen die voorbijgaan [1906] wordt als het meesterwerk in dit
genre beschouwd.
Kort na het eeuwjaar hernieuwt zich zijn talent in twee richtingen.
Verblijf houdende in Italië, verdiept hij zich met zijn verbeelding, gesteund door grondige studie, in de oudheid, en schrijft
dan historische romans, die zijn naam ook in het buitenland vestigen: Dionyzos [1904]; De berg van licht [1905-1906], spelende
in een der meest decadente perioden van de Romeinse keizertijd;
Antiek toerisme [19II], een reisverhaal uit het oude Egypte; Herakles [1913], een fantastische bewerking van antieke mythen.
Indrukken van een Spaanse reis inspireerden hem tot: De ongelukkige [1915], een verhaal uit het vijftiende-eeuwse Spanje in
de strijd tegen de Moren. Maar tevens ontwikkelde hij zich tot een
luchtig-ironisch causeur, die wekelijks zijn feuilleton bijdroeg
aan het Haagse dagblad Het Vaderland. Ze werden herdrukt in
talrijke bundels o.a. Van en over mijzelf en anderen (1910).
In Den Haag, tijdens de eerste wereldoorlog, ontstonden De komedianten [1917], uit het toneelspelersleven te Rome; Xerxes [1919]
en de indrukwekkende verbeelding van Alexander de Grote:
lskander [1920]. Half-ironisch is het middeleeuws-getinte verhaal
Het zevende schaakbord [1923], naar de Walewein bewerkt. Na
de dood van Couperus verschenen nog drie bundels kleinere
stukken, onder de titel Proza [1923], en de fraaie reeks Japanse
legenden Het snoer der ontferming [1924].
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97.

HERMAN HEIJERMANS

[1864-1924]

Levensloop: Geboren te Rotterdam; van joodse afkomst. Redacteur van De
Jonge Gids [1897 -190 1J. Overtuigd socialist. Verblijf in Berlijn als journalist.
Leider van een toneelgezelschap te Amsterdam. In Zandvoort gestorven.

Heijermans is de belangrijkste toneelschrijver van zijn generatie.
Hij begon met de naturalistische roman Trinette [1893]. Onder
het pseudoniem KOOS HABBEMA schreef hij Kamertjeszonde[1898].
De voorliefde voor het ver gedreven, krasse naturalisme die daaruit blijkt, toonde hij later nog eens in de roman Diamantstad
[1904]. Geestigheid, sociaal gevoel en journalistiek talent typeren
zijn Schetsen, die onder het pseudoniem SAMUEL FALKLAND eerst
als feuilletons verschenen [13 bundels].
In brede kringen, ook in het buitenland, maakte hij naam, toen
zijn groot dramatisch talent bleek. Na een slecht ontvangen eersteling liet hij de toneelkritiek er in lopen door een actueel stuk,
Ahasveros, te doen opvoeren, dat van een Russisch schrijver heette te zijn, en de jodenvervolging in Rusland behandelde. Na het
succes van dit drama begon hij met Ghetto [1898] een onafgebroken reeks van toneelstukken, ongelijk van waarde, maar bijna
alle een groot aantal keren opgevoerd. Heijermans bracht het naturalisme op de planken, en wist allerlei maatschappelijke misère
aangrijpend te schilderen. Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de·
opvattingen van de invloedrijke regisseur Willem Royaards, die
streefde naar een verfijnde, zo mogelijk symbolische stilering. De
meeste stukken van Heijermans hebben een duidelijke, soms te
duidelijke strekking. Het zevende gebod [1899] werd overtroffen
door het spel van vissersellende Op hoop van zegen [1900], dat tot
zijn belangrijkste werken behoort. Daarop volgden Het pantser
[1901] over de misstanden in het leger, en Ora et labora [1902]
over het platteland. Schakels [1903] is een ironisch 'spel van den
huiselijken haard'; Bloeimaand [1903] legt de misstanden bloot in
een Amsterdams besjeshuis ; Allerzielen [1904] tekent het conflict
tussen fanatiek-dogmatisch en evangelisch katholicisme. Een van
zijn innigste stukken is het zelden opgevoerde Uitkomst [19°7],
ontroerend door de koortsfantasieën van een doodziek proletariërskind. Van dezelfde tijd dateren: o.a. De opgaande zon, De
schoone slaapster [1909], Beschuit met muisjes [1910], Glück au!
[19II]. Het laatste stuk is, als schildering van de mijnwerkers135

ellende, een pendant van Op hoop van zegen. In 1917 volgde Eva
Bonheur; in 1918 het ironische Falkland-achtige spel De wijze
kater.
Tegen het einde van zijn leven keerde Heijermans terug tot de romankunst in Droomkoninkje [1924], een gevoelige uitbeelding van
kinderleven te Inidden van maatschappelijke noden; het onvoltooid gebleven vervolg Vuurvlindertje, verscheen eerst na zijn dood
[1925]. Een nagelaten werk uit het Berlijnse leven, Duczika, reeds
vroeger in de Nieuwe Gids gepubliceerd, is nog in de oudere naturalistische trant geschreven [uitgegeven 1926].

98. AUGUSTA DE WIT [1864-1939]
Levensloop: Geboren te Siboga [op Sumatra]. Op haar achtste jaar naar Holland. Studie in Engeland. Van 1894-1896 lerares aan de H.B.S. te Batavia.
Daarna werkkring als journaliste te Berlijn. Gevestigd te Blaricum, later te
Baarn; letterkundig medewerkster aan de N.R.C.

De jeugd en het langdurig verblijf in Indië zijn voor deze begaafde
schrijfster van beslissende invloed geweest. De schoonheid van
de tropische natuur op Java heeft haar blijvend bekoord; haar
diep doordringen in de mentaliteit van de inlander, haar meegevoel met zijn leven en lot, maken haar werk sympathiek. Na een
debuut in het Engels [Facts and fancies about Java], verscheen in
1898 Verborgen bronnen, gevolgd door het treffende, dichterlijke
verhaal Orpheus in de dessa [1902] en De godin die wacht [1903].
Haar evenwichtige, kJassieke stijl is vrij van het impressionisme,
zoals haar weergave van de werkelijkheid vrij is van het naturalisme. Invloeden van deze aard, die men aantreft in haar roman
uit het Gooise boerenleven: Het dure moederschap [1907] zijn haar
werk niet ten goede gekomen. In de bundel De wake bij de brug
[1907], waarin zij weer naar het Oosten terugkeert, schildert ze
de gevoelens die de westerse techniek wekt bij onbewuste, simpele natuurkinderen. Een reeks reisbeschouwingen, o.a. over Bali,
is getiteld Natuur en menschen in Indië [1914]. In 1919 volgden
enige kleine verhalen: De drie vrouwen in het heilige woud; in 1927
De avonturen van den muzikant. Onverzwakt bleek haar talent in
haar laatste werk, dat op Ambon speelt: Gods gooche/aartjes
[1932], schetsen o.a. over een oude vlinderjager.
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99. ANDERE PROZAlSTEN
In de jaren '90 zijn realisme en naturalisme de overheersende
kenmerken van het proza, zoals dat door verscheidene schrijvers
beoefend wordt.
.
JOHAN DE MEESTER [1860-1931] schreef in de tijd dat hij als dagbladcorrespondent in Parijs woonde, zijn eersteling Een huwelijk
[1890]. Als letterkundig redacteur van de N.R.C. had hij meer
dan dertig jaar een gezagrijke positie. Na verscheidene bundels
verhalen en enkele romans te hebben gepubliceerd, schreef hij
zijn meesterwerk Geertje [1905], dat aanvankelijk in de Nieuwe
Gids werd opgenomen. Dit treffende verhaal van vrouwelijke liefde en trouw doorbreekt de koelheid der naturalistische waarneming en ontleding door de kracht van deernis en mensenliefde.
Ironisch is De zonde in het deftige dorp [1912]. Zijn latere boeken
evenaren deze twee niet.
Het werk van FRANS COENEN [1866-1936] sluit aan bij dat van
Aletrino en Netscher. De grauwheid van het alledaagse grootsteedse leven, van een klein-burgerlijke omgeving, de stemming
van troosteloze onvoldaanheid is meestal het onderwerp van zijn
kunst. In aanschouwelijke schildering en psychologische ontleding overtreft hij Aletrino, bijv. in Verveling [1892], Een zwakke
[1896], Bleeke levens [1899], Zondagsrust [1902]. Later gaf hij,
vooral in Groot Nederland waarvan hij jarenlang redacteur was,
letterkundige studiën, o.a. over de beweging van '80. In zijn
laatste levensperiode schreef Coenen nog een interessante roman, geïnspireerd door het Amsterdamse museum-huis, waarvan hij conservator was: Onpersoonlijke herinneringen [1936].
Met De Meester behoort HERMAN ROBBERS [1868-1937] tot de
auteurs, die het in de beheersing van de techniek der werkelijkheidsbeschrijving ver gebracht hebben, en anderen, in 't bijzonder
vrouwelijke auteurs, door hun voorbeeld opwekten. De schaduwzijde van zijn talent is het te veel uitspinnen van gelijke motieven.
De eerstelingen van deze schrijver, onder het pseudoniem PHOCIUS,
o.a. Een kalverliefde, werden door Van Deyssel geprezen. Daardoor aangemoedigd, wijdde hij zijn leven aan de romankunst,
waarvan hij de ontwikkeling volgde in zijn tijdschrift [Elseviers
Maandschrift] en beschreef in De Nederlandsche litteratuur na
1880. Zijn eerste grotere publikaties zijn De roman van Bernard
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Bandt [1897] en De bruidstijd van Annie de Boogh [1901]. Na enig
kleiner werk begon hij een brede familiekroniek : De roman van
een gezin [De gelukkige familie, 1909; Een voor een, 1910]; daarna verschenen Helene Servaes [19 14], Een mannenleven [1923- 1927]
en Redding [1933].
Het voorbeeld van de realistische romankunst werd gevolgd door
een groot aantal schrijvers en schrijfsters, wier werk bijna geheel
in de periode na 1900 valt.
Tijdgenoot van de Tachtigers is nog de Bataviase journalist P.A.
DAUM [1850-1898], die onder het pseudoniem MAURITS een reeks
verhalen en realistische romans schreef over laat-negentiendeeeuwse toestanden in Nederlands-Indië, bijv. Goena-Goena [1889]
en Ups en downs in het Indische leven [1892]. Zijn werk, in Nederland aanvankelijk weinig bekend, heeft in de jaren '30 een grotere
waardering gevonden.
100. HENRIËTTE ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK

[1869-1952]

Levensloop: Geboren te Noordwijk-Binnen. In 1896 gehuwd met R. N. ROLAND
HOLST [1868-19381, schilder en verdienstelijk prozaschrijver, later directeurhoogleraar van de Academie voor beeldende kunsten. Woonachtig te Laren,
later te Bloemendaal, en na de dood van haar man meest in Amsterdam. Na
haar overgang tot het socialisme [18971 actief in de sociale strijd. Sympathie
voor de Russische revolutie. Propaganda voor het communisme. In 1921
reis naar Rusland. Omstreeks 1925 overgang tot een religieus-socialistische
levensbeschouwing. Eredoctor van de Universiteit van Amsterdam, 1947.

In 1893 debuteerde Henriëtte van der Schalk in de Nieuwe Gids
met enkele sonnetten die de aandacht trokken. Opmerkelijk is
het, hoe de strenge sonnetvorm door vrijer ritme en sterk enjambement bij haar een geheel ander karakter gekregen heeft dan
bijv. bij Perk [Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven; 1895].
Deze eerste poëzie is vol eenzame bespiegeling. Tot rijke bloei
kwam haar kunst, toen zij uit haar nieuwe idealen bezieling kreeg.
Een sterk gemeenschapsgevoel kenmerkt deze poëzie: De nieuwe
geboort [I903]; Opwaartsche wegen [I907]. De gevoelens van
verlatenheid, na de pijnlijke breuk met haar geestverwanten [1910]
komen tot uiting in De vrouw in het woud [1912], waarvan de titel
op duurzame invloed van Dante wijst. In optimistischer toon
staat daarnaast de bundel Het feest der gedachtenis [1915], een
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toekomstbeeld: de viering van de overwinning van het communisme. Na het sterven van haar moeder ontstond Verzonken grenzen [1918], met dichterlijk-mystieke gedachten over dood en
eeuwigheid.
Kenmerkend voor haar heldenverering zijn het drama Thomas
More [1912], de levensbeschrijving van Rousseau [1912] en het
boeiende verhaal van Garibaldi's streven naar een vrij Italië: De
held en de schare [1920]. Van haar meeleven met de grote gebeurtenissen in Rusland getuigde reeds in 1910 het 'lyrisch treurspel'
De opstandelingen, waarin de schrijfster geen realistisch beeld
wilde geven, maar een algemene verbeelding van de proletarische
revolutie, naar aanleiding van de mislukte opstand in 1905. Als
overtuigd communiste koos zij motieven uit de grote Russische
revolutie in haar drama's Het offer [1921], De kinderen [1922] en
Arbeid; dit laatste is opgenomen in de lyrische bundel: Tusschen
twee werelden [1923].
Omstreeks 1925 nam haar kritiek op Rusland toe, vooral ten aanzien van het gebruikte geweld. Invloeden van de Indische ethiek,
tezamen met moderne stromingen in het Europese socialisme,
maakten haar van communiste tot radicaal gericht religieus-socialiste. Haar episch-lyrische werk Heldensage [1927) is van Rusland
zowel een loflied als een afscheid. In hetzelfde jaar verscheen
Verworvenheden, de bundel waaruit de nieuwe overtuiging spreekt.
In 1929 volgde Vernieuwingen, in 1934 Tusschen tijd en eeuwigheid,
gedichten van verzoening met ouderdom en naderende dood.
Een grote activiteit toonde Mevrouw Roland Holst in deze laatste periode als schrijfster van lekenspelen en als biografe. In opdracht van verschillende verenigingen schreef zij o.a. Kinderen
van dezen tijd [1931], De moeder [1932], De roep der stad [1933].
Sterk persoonlijk gekleurde levensbeschrijvingen ontstonden van
Tolstoi [1930]-het hoogtepunt van al haar biografische werk-,
van GezelIe [1931], Herman Gorter [1933], RosaLuxemburg [1935]
en R. N. Roland Holst [1941]. In de oorlog verscheen een klein getal
verzen onder de titel: De loop is bijna volbracht. Haar laatste bundel is getiteld Wordingen [1949]. Als tachtigjarige stelde zij haar
levensherinneringen te boek in Het vuur brandde voort [1949].
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101. JAN HENDRIK LEOPOLD [1865-1925]
Levensloop: Geboren te 's Hertogenbosch. Studie in de klassieke letteren te
Leiden. Sedert 1892 leraar aan het gymnasium te Rotterdam. Mede door

zijn doofheid vereenzaamd.

In dezelfde Nieuwe Gids-aflevering als waarin Henriëtte Roland
Holst debuteerde, verschenen ook de eerste gedichten van Leopold:
verzen van weemoedige verwondering en overpeinzing. Met grote
tussenpozen publiceerde Leopold zijn verdere werk, bijna steeds
in de Nieuwe Gids, ook in de jaren dat dit tijdschrift geen leidende positie meer had. Men kan deze poëzie, die meer suggereert
dan zegt, vergelijken met de in grijsheid verstilde, geheimzinnige
latere schilderkunst van Matthijs Maris. Zo lang Leopold niet
anders dan uit tijdschriftafleveringen te kennen was, bleef zijn
naam vrijwel onbekend. In 1912 echter bracht Boutens de gepubliceerde gedichten bijeen in een bibliofiele bundel Verzen, waar
hij een merkwaardige inleiding voor schreef, die in latere, door
Leopold zelf verzorgde drukken niet werd overgenomen. Het
afzonderlijk verschenen epische gedicht Cheops [aanvankelijk
bijgedragen aan de Nieuwe Gids, 1915] behoort in z'n visionaire
dichterlijkheid en wijsgerige berusting tot zijn beste werk.
Behalve Spinoza oefende de oud-Perzische mystieke poëzie grote
invloed uit op Leopold, die de befaamde kwatrijnen van Omar
Khayam bewerkte in Nederlandse verzen van onovertroffen eenvoud en beheersing. Mede door de onbereikbaarheid van deze
poëzie, die slechts in kleine en dus ook dure oplagen was uitgegeven, bleef de bewondering voor Leopolds meesterschap tot een
kleine kring beperkt. De tweede bundel Verzen [1926], na zijn
dood bijeengebracht, vergrootte de roem van deze eenzelvige,
zwaarmoedige en overgevoelige dichter, wiens volstrekte zuiverheid steeds breder erkenning heeft gevonden. Zijn beide bundels
poëzie, vermeerderd met talloze fragmentarische gedichten, werden in 1935 door Van Eyck bijeengebracht in de bundel Verzamelde verzen, waarvan de latere druk, onder de titel Verzameld
werk [1951-1952], behalve nog talrijke onbekende verzen, ook
Leopolds beschouwend proza en zijn vertalingen omvat [o.a.
Homeros-fragmenten].
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102. PIETER CORNELIS BOUTENS [1870-1943]
Levensloop: Geboren te Middelburg. Studie in de klassieke letteren te Utrecht.
Leraar te Voorschoten, sedert 1904 ambteloos in Den Haag. Lange tijd voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen.

De dichtkunst van Boutens, classicus als Leopold, is met de poëzie
van deze laatste verwant. Boutens echter is veel actiever geweest
als persoonlijkheid, veel productiever als dichter. Zijn bundel
Verzen [1898] werd ingeleid door Van Deyssel, die erop wijst dat
hier niet langer de werkelijkheid met gevoel, maar het gevoel
door middel van de werkelijkheid werd weergegeven. Er is dus
een principiële wending naar het innerlijk. In dit vroege werk
is de invloed van de Nieuwe-Gids-poëzie, in het bijzonder van
Gorter, duidelijk merkbaar. De soms gewilde duisterheid, de ver
gedreven individuele uiting maakt deze gedichten moeilijk verstaanbaar. Dat geldt ook voor zijn Praeludiën [1902]; maar in de
volgende bundels: Stemmen [1907], Vergeten liedjes [1909], Carmina [1912] stijgt hij tot groter soberheid en klassieke eenvoud.
Hij is de dichter van de rijkste en meest verfijnde gewaarwordingen, die voor elke ziels- en zinnesiddering het juiste woord, de
sprekendste woordkoppeling, de tekenachtigste trek en het schilderendste ritme zocht. Zowel in eenvoudige verzen als in strenge
rijmenrijke strofen toonde hij zijn meesterschap. Zijn algemene
bekendheid dankte hij vooral aan de zangerige, wat al te fraaie
bewerking van de eenvoudige, middeleeuwse Marialegende:
Beatrijs [1908].
Zijn latere gedichten, die de belijdenis bleven van zijn platonische
gedachtenwereld, zijn o.a. gebundeld in: Lente-maan [1916], Liederen van Isoude [1921], en Zomerwolken [1922]. Verdieping en
verinniging van zijn gevoelens als Nederlander vindt men in: Bezonnen verzen [1931], Hollandsche kwatrijnen [1932], en Tusschenspelen [1942]. Veel commentaar werd uitgelokt door zijn rijmprent bij het huwelijk van prinses Juliana [1937]. Zijn fenomenale woord- en vormbeheersing stelde hem in staat tot kunstige
vertalingen, o.a. van Aischylos' Agamemnoon [1904], Goethes
Tasso [1919], SofokIes' Electra [1920], en de meesterlijke Homeros-vertaling: Odyssee [1937]. Zijn Verzamelde Werken, waarvan
hijzelf nog een gedeelte heeft voorbereid, zijn in zeven delen uitgegeven [1943-1954].
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103. VAN NU EN STRAKS
Het optreden van Rodenbach, Pol de Mont en Hélène Swarth
had in de jaren '80 de Vlaamse poëzie nieuwe stuwkracht gegeven.
Tezelfdertijd was het proza verder gegaan in de ontwikkeling van
realisme naar naturalisme door het werk van RAYMOND STUNS
[1850-1904] en ISIDOOR TEIRLINCK [1851-1934], die ook in samenwerking hebben geschreven.
De maatschappelijke ommekeer, in geheel West-Europa merkbaar, deed zich sterk gelden in de Waalse industriegebieden, maar
eveneens in handelssteden als Antwerpen en Gent. De jongeren,
opgegroeid in deze veranderlijke en energieke sfeer, rekenden
voorgoed af met het romantisch-retorische verleden.
Onder invloed van de stroming in La Jeune Belgique, en van de
Nieuwe Gids-beweging, voelden zij omstreeks 1890 behoefte aan
een eigen orgaan. In 1893 verscheen Van Nu en Straks, onder redactie van August Vermeylen, Pro sper van Langendonck, Emmanuel de Bom en Cyriel Buysse. Dit tijdschrift, aanvankelijk
ook door z'n artistieke uitvoering hoogst opmerkelijk, na 1896
een gewoon maandblad, trad niet zo polemisch op als de Nieuwe
Gids, maar vond toch van verschillende zijden bestrijding, omdat
het ook op ander dan literair gebied nieuwe ideeën voorstond.
Van groot belang voor de jaren '90 was het feit, dat de oude
Gezelle juist toen zijn rijpste bundels publiceerde. In de kring van
de jongeren, die overigens allerminst dogmatisch-katholiek gericht waren, werd dit werk als ongeëvenaard erkend.
EMMANUEL DE BOM [1868-1953] was voorstander van een psychologisch verdiept naturalisme, dat hij bewonderde bij de Noorse
dramaturg Hendrik Ibsen, en dat hijzelf in praktijk bracht in zijn
kleine roman Wrakken [1898]. Als bibliothecaris van Antwerpen
in beslag genomen door ander werk, publiceerde hij jaren lang
alleen journalistieke artikelen, die gebundeld zijn als Het levende
Vlaanderen [1917]enDagwerk voor Vlaanderen [1927]. In het laatst
van zijn leven schreef hij nog een vlotte roman vol schilderachtige
jeugdherinneringen Het land van Hambeloke [1947].
ALFRED HEGENSCHEIDT [1866-1964] kwam in 1894 in deze kring;
zijn voornaamste werk is het drama in verzen Starkadd [1898],
dat sterk verwant is aan Wagners kunst.
De belangrijkste medewerkers aan Van Nu en Straks in z'n latere
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jaaJ;gangen zijn Gezelles neef Frank Lateur, schrijvende onder de
schuilnaam Stijn Streuvels [geb. 1871], en de dichter Karel van
de Woestijne [1878-1929] in wiens werk de zielsgesteldheid van
zwaarmoedigheid, gespletenheid en bittere zelfdoorgronding op
aangrijpende wijze tot poëzie werd. Toen Van Nu en Straks zijn
eervolle taak beëindigd had, werd het centrum gevormd door
Vlaanderen [1903-1907], waarin Vermeylen de leiding had, met
Streuvels, Van Langendonck, Hegenscheidt, en jongeren als Van
de Woestijne en Herman Teirlinck.
De stichtingvanDe Vlaamsche gids [19°5], door PAULFREDERICQen
MAX ROOSES, was een bewijs dat de Vlaamse beweging, ook onder
de oudere liberale tijdgenoten, aan kracht en degelijkheid gewonnen had. Hiernaast stond het katholieke orgaan: Dietsche Warande en Belfort, ontstaan door versmelting van twee tijdschriften.
104. PROSPER VAN LANGENDONCK [1862-1920]
Levensloop: Geboren te Brussel; op het Sint Aloysius-instituut aldaar. Overtuigd katholiek. Ambtenaar aan het Ministerie van Justitie; later bij de vertaaldienst van de volksvertegenwoordiging. Geestesziek gestorven.

Van Langendonck was een begaafd, maar onevenwichtig man,
wiens literaire activiteit al in de jaren omstreeks 1890 door perioden van diepe melancholie werd onderbroken. Als éen der eersten ving hij op grond van kritisch inzicht de strijd aan tegen de
oudere, romantisch-classicistische generatie, o.a. tegen de gezaghebbende Max Rooses. Zijn medewerking aan De Nederlandsche
dicht- en kunsthalIe [opgericht 1878] is de aankondiging van nieuwe opvattingen betreffende poëzie en schoonheid, in theorie en in
praktijk. Het conflict van liefdesverlangen, kunstenaars-trots en
vroom geloof enerzijds met ontgoocheling, miskenning en vertwijfeling anderzijds beheerst zijn poëzie, die formeel gekenmerkt
wordt door de voorkeur voor het sonnet. In enkele strofische natuurgedichten heeft hij een hoogtepunt van uitbeeldingsvermogen en levensaanvaarding bereikt. Ondanks zijn geringe produktiviteit, die tot éen bundel Verzen [1900] beperkt bleef, is Van
Langendonck door zijn nobele en tragische persoonlijkheid van
zeer grote betekenis geweest voor de vernieuwing van de Vlaamse
literatuur.
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105. CYRIEL BUYSSE [1859-1932]
Levensloop: Geboren te Nevele [Qost-Vlaanderen] als zoon van een fabrikant.
Tussen 1886 en 1893 viermaal voor zaken naar Amerika. Sindsdien literator
te Deurie, 's winters vaak verblijvend in Den Haag.

Het Franse naturalisme vond in Vlaanderen het vroegst weerklank bij Cyriel Buysse. Als schrijver werd hij aanvankelijk tegengewerkt door zijn vader, maar aangemoedigd door het voorbeeld
en de goedkeuring van zijn tante, Virginie Loveling.
In 1890 publiceerde hij in de Nieuwe Gids de naturalistische schets
De biezenstekker. Zijn eerste roman, Het recht van den sterkste
[1893], staat onder duidelijke invloed van Zola. Buysse geeft in
strakke realistische stijl een uitbeelding van het harde leven op
het arme Vlaamse platteland, waar de dorpsadel en de dorpsgeestelijkheid een onbestreden heerschappij voeren. Zijn anticlericale gezindheid is onmiskenbaar. Om zijn levensbeschouwing,
zijn stijl en ook als auteur van romans en toneelstukken [Het gezin vanPaemel; 1903] kan men Buysse vergelijken met Emants. In
de eerste jaargang van Van Nu en Straks was Buysse redacteur;
kritische leiding is echter niet van hem uitgegaan en na de reorganisatie was hij alleen maar medewerker; later [1903] richtte
hij met Louis Couperus en W. G. VAN NOUHUYS [1854-1914] * het
maandblad Groot Nederland op. Buysse was in cultureel opzicht
sterker verbonden met Frankrijk en met Nederland, dan speciaal
met Vlaanderen; maar zowel de keuze van zijn stof als de behandeling van zijn taal is bij hem toch karakteristiek Vlaams.
In zijn latere werk krijgt het realisme een lichtere toets, soms zelfs
een zekere humor, zonder iets te verliezen van de waarheidsgetrouwe uitbeelding der werkelijkheid: Het leven van Rozeke van
Dalen [1906]; Het ezelken [1910]. Talrijk zijn de bundels novellen, schetsen en reisindrukken, die hij uitgaf. Aristocraat naar
levensstijl en door de Belgische regering geadeld, heeft hij juist
volkstypen het zuiverst doorgrond en uitgebeeld.
• Dichter, criticus, essayist, toneelschrijver en novellist. Zijn drama's Eer/oas
[1892] en Het goudvischje [1893] maakten enige opgang. Zijn kritische werk
is in verschillende bundels verzameld, o.a. Studiën en Critieken [1897] en Uit
Noord- en Zuid-Nederland [1906].

144

106. AUGUST VERMEYLEN [1872-1945]

Geboren te Brussel. Studie aan de Universiteit aldaar. Leiding van Van Nu
en Straks [1893-1894]. Verblijf en studie in Berlijn en Wenen. Van Nu en
Straks hervat [1896-1901]. Hoogleraar in de kunstgeschiedenis te Brussel
[1901]; sinds 1923 aan de Vlaamse universiteit van Gent. Gelijktijdig socialistisch Senaatslid.

Vermeylen bezat in zijn artistieke aanleg, zijn degelijke kennis,
zijn ruimte van blik en kritisch inzicht alle eigenschappen om als
leider op te treden. Na zijn verblijf in het buitenland promoveerde hij op een proefschrift over Jonker Jan van der Noot [1899].
Hij besefte het gevaar dat de Vlaamse beweging te eng-nationalistisch zou kunnen worden, en wees zijn medestanders de weg in
twee belangrijke vertogen: Kritiek der Vlaamsche beweging [1895]
en Vlaamsche en Europeesche beweging [1900], beide herdrukt in
de bundels Verzamelde opstellen [1904], waarin men de schrijver
als een uitstekend beoordelaar van kunst en letteren en een scherpzinnig essayist leert kennen.
Als prozaïst is Vermeylen van belang door zijn roman De Wandelende Jood [1906], een bewerking van het Ahasverus-motief,
met diepzinnige bedoeling, waarin hij, evenals de primitieve
Vlaamse schilderkunst had gedaan, het verhaal in een Vlaamse
omgeving plaatst. In de latere jaren bewoog hij zich voornamelijk
op kunsthistorisch gebied [Geschiedenis der Europeesche plastiek
en schilderkunst], maar tijdens de tweede wereldoorlog voltooide
hij een psychologische roman Twee vrienden [1943] die de sfeer
weergeeft van de emancipatiebeweging kort voor het eeuwjaar;
het motief ervan lag reeds gereed sedert zijn jeugd. Vermeylen
stierf, eer hij zijn idealistische plannen voor een Nieuw Vlaams
Tijdschrift verwezenlijkt had gezien. Zijn werk is in zes delen verzameld uitgegeven.
107. STUN STREUVELS

[pseudo voor FRANK LATEUR; geb. 1871]

Levensloop: Geboren te Heule bij Kortrijk; neefvan Guido GezelIe. Pasteibakker te Avelgem. Ontwikkeling door eigen inspanning. In 1895 begint
zijn medewerking aan een Vlaams tijdschrift, weldra ook aan Van Nu en
Straks. In 1903 mede-redacteur van Vlaanderen. Sedert 1905, gehuwd en gevestigd te Ingooigem, uitsluitend schrijver. Bekroond met de Prijs der Nederlandse letteren 1962. Door de Belgische regering geadeld.
De Vooys Schets
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Onder onmiddellijke invloed van Gezelles kunst ontwikkelde zich
de grootste prozaschrijver van zijn generatie: Stijn Streuvels. Weldra werd zijn naam ook in het Noorden bekend, en verschenen
er in de tijdschriften novellen van zijn hand, die in bundels verenigd werden [Zomerland, 1900; Dagen, 1903] en het samenhangende verhaal Langs de wegen [1902]. Daarop volgden Minnehandel [1903] en de twee bundels Dorpsgeheimen. Een hoogtepunt
bereikte hij in de meesterlijke schildering van Vlaams boerenleven
en het conflict tussen twee generaties: De vlaschaard [1907].
Ondanks de grote produktiviteit won Streuvels' werk aan innerlijke kracht. Hij is een fijn en dichterlijk waarnemer van de werkelijkheid, maar herschept die werkelijkheid in zijn verbeelding.
Meer dan aan het Franse naturalisme heeft hij te danken aan de
grote Russische schrijvers [Tolstoi, Gorki]. De gevoeligheid voor
uiterlijke schoonheid van natuur en leven gaat bij hem samen met
een intuïtieve kennis van het innerlijke leven. Vooral de kinderpsychologie verstaat hij meesterlijk [Een speeldag]; het idyllische
weet hij weer te geven met bijzondere bekoring [Kinderzieltje].
In de eigenlijke romankunst, het uitbeelden van machtige hartstochten, ligt zijn kracht niet. Ook de grote verhalen Minnehandel
en De vlaschaard zijn reeksen van taferelen. Het fatalisme, het
pessimisme in zijn landelijke novellen toont de mens in al z'n
kleinheid en afhankelijkheid van de kosmische krachten.
De taal van Streuvels is evenmin als die van Gezelle louter Vlaams
dialect; hij schiep zich zijn stijl met dezelfde gevoeligheid voor
het ritme, voor de kracht en de kleur van elk woord. Deze stijl is
geen mode, maar noodwendigheid, een levensvoorwaarde voor
zijn kunst. Evenals Van Looy bereikt hij de grootste aanschouwelijkheid juist door soberheid en oorspronkelijke woordkeus.
Na 1918 wist Streuvels zijn sfeer te vernieuwen. Zo schreef hij de
boeiende schildering van kinderleven Prutske [1922], de bundel
Werkmenschen [1926] met de treffende novelle Leven en dood in
den ast, de breed opgezette roman De teleurgang van den Waterhoek [1927] en Alma met de vlassen haren [1931]. In oorlogstijd
schreef hij levendig over zijn kinderjaren en zijn geboorteplaats
Heule [1942], waar hij tot zijn twaalfde jaar bleef wonen. Daarbij
sluiten andere autobiografische verhalen aan, zoals Kroniek van
defamilie GezelIe [1960].
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108. KAREL VAN DE WOESTUNE [1878-1929]
Levensloop: Geboren te Gent. Studie in de letteren aan de Universiteit afgebroken. Met zijn broer, de schilder Gustaaf, vijf jaar in het kunstenaarsmilieu

St. Maartens Latem. Correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant.
Ambtenaar te Brussel. In 1921 hoogleraar Nederlandse letterkunde te Gent.

Van de W oestijne is de meest begaafde dichter die zich in 1896
bij de kring van Van Nu en Straks aansloot. In scherpe tegenstelling met Gezelle of Streuvels, wier kunst wortelt in de Vlaamse
natuur en in het Vlaamse volksleven, is die van Karel van de
W oestijne steeds vervuld van zijn eigen verfijnd, enigszins decadent gemoedsleven, van zijn conflict tussen ascese en zinnelijke
aandrift dat tot zelfkwelling voert. Als dichter is hij verwant met
Van Langendonck, maar méer nog met de Franse symbolisten,
met Baudelaire, Verlaine. Zijn uiterst verzorgde stijl, zijn rijke,
prachtlievende en welluidende taal doen denken aan renaissance
en barok. Zijn eersteling, Het vaderhuis [1903] werd met De boomgaard der vogelen en der vruchten verenigd tot de bundel Verzen
[1905], die de indrukken geeft van zijn jeugd, zijn verloving en de
huwelijksjaren te Latem. Rijper werk bracht de bundel De gulden
schaduw [1910]. In 1912-1914 volgden twee bundels Interludiën,
met lange, decoratieve gedichten, gewijd aan mythologische onderwerpen [o.a. Herakles], vol prachtige plastiek maar als poëzie
wat koel en objectief. Als bekroning van zijn dichterlijk werk
ontwierp hij een cyclus van drie bundels: De modderen man [1920]
God aan zee (1926) en Het bergmeer [1928], waarin hij zijn strijd
en opgang beschreef in verzen van directer en moderner stijl.
Niet minder belangrijk is Van de Woestijnes essayistisch en beeldend proza. De Laethemsche brieven over de lente [1904] zijn nog
jeugdwerk. Rijk geschakeerd zijn de symbolische verhalen in de
bundels Janus met het dubbele voorhoofd [1908], o.a. Christoforus,
en De bestendige aanwezigheid [19 I 8], waarin De boer die sterft uitmunt. Opmerkelijk is ook de prozabewerking van Homeros' Ilias
[19 I 0]. Als kunstcriticus toonde Van de W oestijne zich steeds zelf
kunstenaar. Behalve de verzameling Kunst en geest in Vlaanderen
[19II] schreef hij in dagbladen tal van belangrijke opstellen. In
de jaren 1947-195° is zijn Verzameld werk in 8 delen verschenen.
Daarin vindt men ook een keur uit zijn verspreide journalistieke
arbeid.
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109. HERMAN TEIRLINCK [geb. 1879]
Levensloop: Geboren te Brussel, als zoon van de folklorist en schrijver Isidoor

Teirlinck. Directeur van het Hoger Instituut voor sierkunsten te Brussel.
Directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift [1945]. In 1947 eredoctor aan
de Universiteit van Amsterdam. In 1956 als eerste bekroond met de Prijs
der Nederlandse letteren.

In 1898 begon Teirlinck zijn medewerking aan Van Nu en Straks
met schetsen en verhalen uit het landelijke leven [De wonderbare
wereld, 1902; Het stille gesternte, 1903]. Al gauw echter week
zijn veelzijdig werk door aard en stijl sterk af van de naturalistische schrijvers. Wars van zelfherhaling liet hij op elkaar volgen
de psychologische roman 't Bedrijf van den kwade [1904], de uitbundig impressionistische beschrijvingen Zon [1907], het speelse
en geraffineerd ironische verhaal van Brabants aristocratisch
leven uit de achttiende eeuw Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus [1908] en de eerste Vlaamse roman van grotestadsleven: Het
ivoren aapje [1909]. Minder belangrijk zijn Johan Doxa [1917] en
De nieuwe Uilenspiegel of de wonderlijke avonturen van den scharlaken Thijl [1920]. Een roman in briefvorm, De leemen torens, in
samenwerking met Karel van de Woestijne geschreven, bleef
onvoltooid, al zorgde de laatste in 1928 voor een slot om het in
boekvorm uit te geven.
In de tijd na 1920 wijdde Teirlinck zijn krachten voornamelijk
aan de toneelkunst. Uitgaande van de overtuiging dat het realistische drama zich overleefd had, en geïnspireerd door de filmkunst, schreef hij De vertraagdefilm [1922] en een modernisering
van de Beatrij s-legende : Ik dien [1924]. In andere richting zocht hij
door een openluchtspel met massaregie, De torenbestormer [1923],
als allegorisch lustrumspel te Delft opgevoerd. Daarna volgden
nog: De man zonder lijf [1925] en De ekster op de galg [1937].
In 1940 hernam Teirlinck zijn positie als prozaïst door zijn indrukwekkende Brabantse roman Maria Speermalie ; in 1944 volgde Rolande met de bles. Een hoogtepunt bereikte zijn proza in de
omvangrijke roman Het gevecht met de engel [1952], waarin het
landschap en de mensen uit het Zoniënwoud op meesterlijke
wijze zijn uitgebeeld. In 1957 verscheen de psychologische roman
Zelfportret of Het galgemaal. Van zijn Verzameld Werk, met ingrijpend gewijzigde teksten, zijn totnutoe zes delen verschenen.
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110. MAURITS SABBE [1873-1938]
Levensloop: Geboren te Brugge, als zoon van de bekende flamingant Julius
Sabbe. Studie te Gent in de Nederlandse letteren. Leraar te Mechelen. Con-

servator van het Plantijn-Museum te Antwerpen en hoogleraar aan de Universiteit te Brussel. Tot zijn dood redacteur van De Vlaamse Gids.

Als tijdgenoot van de Van-Nu-en-Straksers, maar onafhankelijk
van hun kring, begon Sabbe terzelfdertijd als Streuvels zijn verteltalent te tonen in romantische schetsen en verhalen die in zijn
geliefde geboortestad Brugge spelen: Aan 't Minnewater [1898].
Daarop volgden het sobere en ingekeerde verhaal Een Mei van
vroomheid [1903] en de humoristische novelle De filosoof van 't
Sashuis [1907]. Al mist hij de oorspronkelijkheid van Streuvels'
beschrijvingskunst en diens diepte van psychologische intuïtie,
daartegenover staat Sabbes beminnelijke humor, zijn rake typering van mensen en toestanden in een gemoedelijk-burgerlijk
milieu, zijn liefde voor de argeloze en eenvoudige mens. Somberder, en dieper van psychologie is: De nood der Bariseele's [1912],
vol folkloristische kleurigheid daarentegen is de historische roman
't Pastorken van Schaerdycke [1919]. Ben beeld van de intellectuele Vlaamse beweging en de problematiek daarvan vindt men in
't Kwartet der Jacobijnen [1920]. Voor het toneel schreef hij o.a.
Caritate [1914]. In zijn verdere leven wijdde hij zijn krachten aan
de geschiedenis van het Vlaamse verleden, vooral die van het
Plantijnhuis, en aan literair-wetenschappelijke arbeid: Peilingen
[1937]·
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VIII

BEZINNING EN BEWEGING

II I. DE LETTEREN OMSTREEKS HET EEUWJAAR

De beginselen van de Nieuwe-Gids-beweging hadden bij de jongeren tweeërlei reactie ten gevolge. Sommigen zetten de heersende genres voort: de poëzie van impressionisme en individualisme
en het naturalistische proza. Anderen echter wensten een kunst
van dieper menselijkheid, gericht op de gemeenschap of op de
menselijke ziel. Het verlangen naar gemeenschap, naar eenheid
en samenwerking kenmerkt vele kunstenaars omstreeks 1900.
Al in de jaren '90 wendden enkele jonge schilders zich af van het
impressionisme, op zoek naar een meer monumentale, zinrijke
kunst, die in wandschilderingen en glas-in-Iood zich zou verbinden met de architectuur [A. J. Der Kinderen; R. N. Roland Holst].
Op voorbeeld van moderne veelzijdige Engelse kunstenaars zoals
William Morris begon omstreeks 1895 ook de herleving van de
boekdrukkunst. De tweede editie van Perks Gedichten, de eerste
bundel van Henriëtte [Roland Holst-]Van der Schalk en de foliouitgave van Vondels Gijsbrecht zijn daarvan voorbeelden, evenals in Vlaanderen de eerste reeks Van Nu en Straks, en de bibliofiele drukken op de handpers van Julius de Praetere. Het toneel
onderging eveneens vernieuwing, minder door het opvoeren van
modern werk dan wel door een vergrote belangstelling voor het
klassieke en middeleeuwse, dat in gestileerde vorm gespeeld werd
en de medewerking nodig had van schilders en componisten.
In de tijd tot 1920 hebben Boutens en Van de Woestijne als dichters een overheersende positie ingenomen. Behalve door hun begaafdheid is dit veroorzaakt door het feit, dat juist hUn poëzie in
schoonheid uitsprak wat de ideeën van die periode waren: zelfbezinning, levensverdieping, geestelijke rijkdom. Ook in het proza is een duidelijke ommekeer aanwezig, die al vóor het eeuwjaar werd aangekondigd, toen ADRIAAN VAN OORDT [1865-1910]
zich wijdde aan een schilderachtige verbeelding van middeleeuws
leven: lrmenlo [1896]. In 1906 volgde Warhold, in archaïstisch
15°

getinte taal. Belangrijker nog was dat ARTHUR VAN SCHENDEL
[1874-1946] debuteerde met het eveneens middeleeuwse, door
een noodlots-idee beheerste verhaal Drogon [1896], en in latere
werken zijn romantische visie, hoewel iets gewijzigd, meesterlijk
voortzette.
Het blad waarin deze moderne, vaak onderling tegenstrijdige
denkbeelden tot uiting kwamen, was De Kroniek, dat onder de
inspirerende leiding van de socialistische journalist PIETER LODEWUK TAK [1848-1907] zich meer dan tien jaar lang als een ongeevenaard cultureel weekblad heeft gehandhaafd, maar met Taks
dood onmiddellijk ophield te bestaan.
Er was echter toen al een nieuw literair centrum gevormd, daar
Albert Verwey na een breuk met Van Deyssel in 1905 het maandblad De Beweging had opgericht. Een uitvoerige inleiding gaf een
beginselverklaring, die in de derde jaargang werd uitgewerkt [Wat
wil De Beweging?]. Verwey was ervan overtuigd 'dat de Geestelijke
Beweging, in onze jeugd onbewust aan het licht gekomen, en die
daarna in weerstrijd en vooruitgang tot bewustzijn van zichzelf
geraakt is, in de nakomende jaren welbewust en doel-verzekerd
een taak te vervullen heeft.' Verwey beoogde een concentratie van
velerlei vernieuwende krachten. Deze bereikte hij o.a. door de
medewerking van bijv. de architect H.P. Berlage en van de arbeidsinspecteur Is. P. de Vooys. In zijn belangrijke rubriek Boeken,
menschen en stroomingen, gaf Albert Verwey leiding aan de letterkundige ontwikkeling: hij bepleitte een bezonnen kunst in weloverwogen vormen. Tegenover de impressie stelde hij verbeelding
en Idee; ziet men de dichtkunst van '80 als de poëzie van ziel en
zinnen, dan is de richting van De Beweging de poëzie van de geest.
Ofschoon de kunstenaars, die zich bij De Beweging aansloten,
hun individueel karakter handhaafden, is de aard van de groep
merkbaar. Ook de prozaïsten hebben naar stijl en sfeer veel gemeenschappelijke kenmerken. De jongeren, die omstreeks 1910
debuteerden, hebben hun onafhankelijkheid over het algemeen
krachtiger bewaard, al erkenden zij het gezag van Verwey.
Geestelijke vernieuwing en literaire bewustwording is eveneens
aanwezig in de kringen van orthodox-protestanten en van katholieken. Het calvinisme van Abraham Kuyper en de schoonheidsverheerlijking van Perk en Kloos vindt men verenigd, hoewel niet
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verzoend, in de gedichtenbundels van SEERP ANEMA [1875-1961]
bijv. Poëzie [1903].
Orthodox-protestants getint is het tijdschrift Stemmen des tijds
[191 I], dat het vroegere soortgelijke orgaan Ons tijdschrift [18971914] verdrong, maar als uiting van de jongeren later Opgang
naast zich kreeg.
De eerste der katholieke dichters, die zich in zijn werk bij de
Tachtigers aansloot, was EDUARD BROM [1862-1925], zoals blijkt
uit de bundel Opgang [1895]; later volgde o.a. ALBERTINA STEENHOFF-SMULDERS [1871-1933], die behalve de verskunst ook de
historische roman beoefende.
Naast de behoudende oudere katholieke tijdschriften klonk een
nieuw geluid in het uitstekend geredigeerde maandblad Van onze
tijd [1901-1909; van 1910-1920 weekblad]. In de behoefte aan
een maandblad werd voorzien door De Beiaard, onder de bekwame leiding van GERARD BROM [1882-1959], dat een tiental belangrijkejaargangen beleefde [1916-1925]. Van betekenis, vooral wegens zijn invloed op de jongeren, is ook het essayistische werk van
pmTER VAN DER MEER DE WALCHEREN [geb. 1880] in het weekblad
De nieuwe eeuw.
In Vlaanderen kwam de vernieuwing in katholieke kring tot uiting
doordat naast Dietsche Warande en Belfort in 1905 het maandblad Vlaamsche arbeid werd opgericht, onderleidingvan de kunsthistoricus JOZEF MULS [1882-1961] en de dichter KAREL VAN DEN
OEVER [1879-1926].
Vrijzinnige Vlaamse jongeren stichtten in 1909 De Boomgaard,
voornamelijk onder leiding van de prozaïsten ANDRE DE RIDDER
[1888-1961] en PAUL GUSTAAF VAN HECKE [geb. 1887]. Al beleefde
dit tijdschrift maar twee jaargangen, het had niettemin grote invloed door z'n Europese gerichtheid. In z'n sfeer van kosmopolitische verfijning, decadentie en levenskunst is de Boomgaardgroep typisch éen met de generatie-19lo in Nederland: P.N.van
Eyck; J.C.Bloem; A.Roland Holst; Jan Greshoff en anderen,
die zich grotendeels op De Beweging hebben georiënteerd.
Uiteraard heeft de eerste wereldoorlog de geleidelijke literaire
ontwikkeling doorbroken, onmiddellijk in Vlaanderen, later,
indirect, ook in Nederland.
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112. HISTORISCHE SAMENHANG
De voortzetting van de impressionistische dichtkunst vindt men
voornamelijk bij
FRANS BASTIAANSE, 1868-1947,
JOANNES REDDINGIUS, 1873-1944, en
JAN PRINS, 1876-1948.
Duidelijke verwantschap, ondanks grote onderlinge verschillen,
tonen de Vlamingen
ARNOLD SAUWEN, 1857-1938,
VICTOR DE MEIJERE, 1873-1938, en
OMER K. DE LAEY, 1876-1909.
De socialistische beweging, waartoe zeer vele kunstenaars zich
aangetrokken voelden, heeft behalve op Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst ook invloed uitgeoefend op
A. VAN COLLEM, 1858-1933, en
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA, 1877-1924.
Het volkslied, dat Adama van Scheltema wenste, is met een zeer
persoonlijke humor wel het best bereikt in de bundels Liedjes van
J. H. SPEENHOFF, 1869-1945.
Als opstandig populair dichter sluit de Vlaams-nationale
RENE DE CLERCQ, 1877-1932,
bij hen aan. Evenzeer Vlaams nationalist als deze laatste, maar
tegelijk bezield katholiek, en van taal veel retorischer, is de priester
CYRIEL VERSCHAEVE, 1874-1949,
wiens belangrijkste werk na de eerste wereldoorlog is ontstaan.
Het naturalistische proza wordt met virtuositeit beoefend door
ISRAËL QUERIDO, 1872-1932,
en in soberder en somberder stijl door
J. VAN OUDSHOORN, 1876-1951.
Het heeft ook in Vlaanderen vertegenwoordigers, zoals
GUSTAAF VERMEERSCH, 1877-1924, en
LODE BAEKELMANS, 1879-1965.
Het psychologisch realisme verliest zijn naturalistische inslag bij
F. v. TOUSSAINT VAN BOELAERE, 1875-1947,
c. en M. SCHARTEN-ANTINK, 1878-1950 en 1869-1957,
INA BOUDIER-BAKKER, geb. 1875,
TOP NAEFF, 1878-1953, en
CARRY VAN BRUGGEN, 1881-1932.
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Bijzonder talrijk zijn de vrouwelijke auteurs die zich bepalen tot
een eenvoudige weergave van de werkelijke levensverhoudingen
uit de kleine burgerij. Zedelijke motieven doordringen deze
werkelijkheidsuitbeelding in de romans van
GERARD VAN ECKEREN, 1876-1951;
protestantse ideeën beheersen het verhalende proza van
WILMA [schrijversnaam van W. VERMAAT] geb. 1873,
en katholieke ideeën dat van
MARm GIJSEN, 1856-1931.
Ook het toneel is sterk door het realisme beïnvloed. Behalve bij
figuren als Emants, Van Nouhuys en vooral Heijermans, doen de
moderne sociale en psychologische inzichten zich gelden bij
JOSINE A. SIMONS-MEES, 1863-1948,
FRANS MIJNSSEN, 1872,.1954,
WILLEM SCHÜRMANN, 1879-1915,
en verscheidene anderen. Tezelfdertijd echter streefde de toneelspeelkunst en in het bijzonder de regisseur Willem Royaards
naar verinnerlijking en stilering.
De nieuwe, aan het realisme tegengestelde stroming in de prozakunst, die men met enig voorbehoud 'neo-romantisch' kan noemen, is voornamelijk tot uiting gekomen in het werk van
ARTHUR VAN SCHENDEL, 1874-1946,
AART VAN DER LEEUW, 1876-1931,
P.H.VAN MOERKERKEN Jr., 1877-1951,
NICO VAN SUCHTELEN, 1878-1949. en
NINE VAN DER SCHAAF, geb. 1882.
De meesten van hen zijn medewerkers geweest aan De Beweging;
dat is ook het geval met een groot deel van de volgende dichters.
Voor-Indische mystiek vervult het werk van de dichter-wijsgeer
J.A.DER MOUW, 1863-1919.
De joodse godsdienst en joodse tradities inspireerden
JACOB ISRAËL DE HAAN, 1881-1924.
Calvinistische naast classicistische elementen vindt men bij
GEERTEN GOSSAERT, 1884-1958.
De meer esthetische sfeer van de generatie-19Io, beïnvloed door
de Franse poëzie van Baudelaire tot de symbolisten, kenmerkt
P.N. VAN EYCK, 1887-1954,
J.C.BLOEM, geb. 1887,
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A.ROLAND HOLST, geb. 1888,
J.GRESHOFF, geb. 1888,
H.W.J.M.KEULS, geb. 1883, en
ALBERT BESNARD, geb. 1887.
Naar de leeftijd hoort hierbij ook Dr. F. SCHMIDT-DEGENER (18811941), die gedichten schreef in de trant van Paul Valéry, en enige
voortreffelijke essays, gebundeld als Phoenix (1942).
Met hen verwant is de begaafdste dichter uit de Boomgaardgroep
JAN VAN NIJLEN, 1884-1965.
Van hen allen is de ontwikkeling langzaam en langdurig geweest,
zodat hun publikaties uit de periode tussen de twee wereldoorlogen hun vroegere werk veelal in belang overtreffen.
Het proza van de generatie-19lo stond aanvankelijk ver achter
bij de poëzie. Een eenvoudige hartelijke vertelkunst kenmerkt
FELIX TIMMERMANS, 1886-1947,
ERNEST CLAES, geb. 1885,
en met een sterke socialistische inslag
A.M.DE JONG, 1888-1943.
Een geheel eigen plaats wordt ingenomen door twee auteurs, wier
bijzondere begaafdheid zich eerst later heeft ontplooid:
F.BORDEWIJK, 1'884-1965,
en de ironische Antwerpenaar
WILLEM ELSSCHOT, 1882-1960.
Zijn Amsterdamse geestverwant NESCIO [schuilnaam van J. H. F.
GRÖNLOH, 1882-19611 heeft na de meesterlijke bundel verhalen
Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes [1918] nauwelijks nog iets gepubliceerd, totdat zijn uitzonderlijk talent opnieuw bleek uit de
bundel Boven het dal [1961].
Tot deze generatie behoren ook de journalist-literator Dr.P.H. RITTER Jr. [1882- I 962], de auteur van de fijnzinnige Zeeuwsche mijmeringen (1919), die vooral als radio-criticus naam heeft gemaakt
en DIRK COSTER [1887-1956], die àls redacteur van het maandblad
De Stem bij het volgende hoofdstuk zal worden besproken.
Voortreffelijk geschiedkundig proza is geschreven door de Leidse
hoogleraar J. HUIZINGA [1872-1945] in zijn cultuur-historisch
meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen [1919] en zijn biografie
Erasmus [1924]; en door zijn Utrechtse collega P. GEYL [geb.
1887], o.a. Reacties [1952].
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113. IMPRESSIONISTISCHE DICHTERS
Het impressionisme in de poëzie bleef in gave vorm bestaan in de
persoonlijke natuurlyriek van FRANS BASTIAANSE [1868-1947]. Dit
werk van eenvoudige doch verzorgde stijl, bescheiden maar nimmer oppervlakkig, werd o.a. gebundeld in: Natuur en Leven [1900]
en Gedichten [1909]; tijdschriftpublikaties van omstreeks zijn
zeventigste verjaardag toonden een opmerkelijke verdieping en
vernieuwing van zijn dichterschap. Bastiaanse was ook een kundig literatuur-historicus.
Meer dan de vorige kan men JOANNES REDDINGlUS [1873-1944]
een typische late Nieuwe-Gidser noemen; zijn zangerige lyrische
verzen [o.a. Johanneskind, 19 JO; Regenboog en Jeugdverzen, 19 I 3]
maakten zijn naam in grote kring bekend. Zijn vriendschap met
Jacob WinkIer Prins, wiens poëzie hij verzameld uitgaf, berust
op geestverwantschap. Zijn latere werk, ofschoon dieper van bedoeling door de wijsgerig-religieuze strekking, toont duidelijker de
grenzen van zijn talent [Gestalten, 1934; Arbeid, 1936]. Een hoogtepunt is zijn omvangrijke lied: Tusschen twee werelden [1933].
Ook op de gedichten van JACQUELINE E. VAN DER WAALS [18681922] heeft het impressionisme invloed uitgeoefend, al wordt
haar vreugde om de aardse schoonheden, als bij GezelIe, beheerst
door een vroom godsvertrouwen: Verzen [1900]; Nieuwe verzen
[1909]; Iris [1918]; Laatste verzen [1923]. Haar doodsaanvaarding heeft haar latere gedichten een klank van ontroerende diepte
verleend.
In Zuid-Nederland heeft het echte, schilderende impressionisme
zich doen gelden tegelijk met de navolging van Gezelles taalplastiek; bij vrijwel alle priester-dichters is het dus aanwijsbaar
als éen der factoren in hun werk. Bij anderen is het een doel op
zichzelf.
De Limburgse onderwijzer ARNOLD SAUWEN [1857-1938] treft
door een eigen frisse waarnemingskunst, eerlijk en eenvoudig:
De stille delling [1912]. In zijn beste gedichten wordt de natuur
tot symbool van zijn zwaarmoedige ziel.
VICTOR DE MEIJERE [1873-1938] publiceerde enige bundels verzorgde stemmingslyriek o.a. De avondgaarde [1903], en verschillende romans, spelende in de Rupelstreek; hij ontwikkelde zich
tot een kundig folklorist.
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De Vlaming OMER K. DE LAEY [1876-19°9] toonde reeds als student zijn bijzondere gaven voor humor, puntigheid van uitdrukking en schilderende poëzie. Zijn bundels [Ook verzen, 1902; Van
te lande, 1903; Bespiegelingen, 1907] doen hem kennen als een kritisch en onafhankelijk waarnemer met voorkeur voor een concrete
plastiek. Zijn verzen hebben een merkwaardig moderne, pratende
klank. Zijn gepubliceerde en ongepubliceerde arbeid, bestaande
uit gedichten, toneelstukken en prozaschetsen, werd na zijn vroege
dood uitgegeven: Werk van Omer K. de Laey [1911-1912].
114.

JAN PRINS

[schuilnaam van C. L. SCHEPP, 1876-1948]

Levensloop: Na gymnasium en Kon. Instituut voor de Marine: Zee-officier
[1896-1924] en als zodanig verschillende keren in Nederlands-Indië. In zijn
laatste levensjaren woonachtig te Bussum.

Na op twintigjarige leeftijd voor het eerst gedichten te hebben gepubliceerd, is Jan Prins steeds blijven medewerken aan verschillende tijdschriften. Zijn verzen zijn ontstaan uit een grote liefde
voor het Hollandse landschap, dat hij met tal van kleine, tekenende bijzonderheden uitbeeldt. Niet vervoerend van verrukking
maar aandachtig en bezonnen, ernstig en hartelijk, spreekt hij over
de schoonheid en de karakteristieke verschijnselen van Nederland: molens en dijken, zee en strand, schepen en sluizen, wolken
en bomen, en de kalme overgangen der seizoenen. Deze verzen
zijn bijeengebracht in de bundels Tochten [191 I], Getijden [1917],
Verschijningen [I 925]. Breedvoeriger in zijn beschrijving, iets anekdotischer en daardoor veelal minder overtuigend, zijn de verzen
die hij wijdde aan Java: Indische gedichten [1932]. Het is de
innerlijke kracht, de klank van manlijke liefde, die de poëzie van
Jan Prins een aparte waarde geeft, en haar onderscheidt van de
gewone, veelvuldig beoefende natuur-lyriek. Na op latere leeftijd zijn studie van de klassieke talen te hebben hervat, publiceerde hij in 1936 een knappe vertaling van Platoons Timaios,
ingeleid door een reeks sonnetten; in 1940 volgde La Fontaine,
Veertig fabels, waarvan in 1946 een tot 151 fabels uitgebreide
herdruk verscheen. Zijn oorspronkelijke werk is herdrukt in twee
bundels Bijeengebrachte gedichten.
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115.

A. VAN COLLEM

[1858-1933]

Levensloop: Geboren te Rotterdam uit eenjoods gezin van kleine handelaars.
Op 18-jarige leeftijd reeds aan het hoofd van een confectiefabriek. Overtuigd
zionist en socialist. Na langdurige ziekte te Heemstede gestorven.

Het vroegste werk van A. van Collem, het pogrom-verhaal Russische melodieën [1891], vond weinig weerklank. Ook de bundel
Van stad en land [1906], waarin de dichter zijn poëtische vorm
nog zoekt, maakte zijn naam niet buiten een kleine kring bekend.
Onder invloed van Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst
verdiepte zich zijn talent. Hij werkte mee aan hun maandblad De
Nieuwe Tijd met gedichten, waaruit een sterk sociaal meegevoel
spreekt, benevens een zeer persoonlijke, hekelende ironie: Liederen van huisvlijt [1917]; Opstandige liederen [1919]. De revolutionaire jaren aan het einde van de eerste wereldoorlog inspireerden
hem tot hymnische gedichten waarin het vertrouwen in de menselijke opgang zich verbindt met een vrijwel pantheïstisch levensgevoel: Liederen der gemeenschap [drie bundels 1918, 1920, 1922].In
1924 volgde nog: Van de nieuwe gemeenschap der menschen, en in
1930 het grote lyrisch-religieuze lied: God. In Van Collems werk
heeft de socialistische idee zich met kosInische gevoelens van meer
oosterse dan joodse aard verbonden tot een dichterlijke mystiek,
die in extase de éenwording der mensheid schouwde en bezong.
116. c.

S. ADAMA VAN SCHELTEMA

[1877-1924]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Studeerde korte tijd medicijnen; was
toneelspeler, daarna employé in een kunsthandel. Na de dood van zijn vader
ambteloos letterkundige. Hij verbleef lange tijd in het buitenland. Later te
Bergen [N.-H.] woonachtig en aldaar overleden.

Evenals Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst is ook Adama
van Scheltema tegen het eind der negentiende eeuw socialist geworden. Maar anders dan zij, heeft hij dit socialisme tevens beschouwd als grondslag voor een algemeen begrijpelijke nieuwe
gemeenschapskunst, waarvan hijzelf de eerste vertegenwoordiger
zou zijn; men zie zijn geruchtmakende afrekening met de Tachtigers: De grondslagen eener nieuwe poëzie [1908]. De eenvoud van
vorm en de optiInistische inhoud van zijn bekendste gedichten
werden bewust zo nagestreefd; in diepste wezen was hij melan158

choliek. Meer dan éen der anderen was hij de zanger van de
arbeidersbeweging, waarvan de ontwikkeling zich weerspiegelt
in zijn werk: de periode van blijmoedige toekomstverwachtingen
tot 1914, in bundels als Van zon en zomer [1902], Zwerversverzen
[1904] en Uit stilte en strijd [1909]; de periode daarna in Zingende stemmen [1916] en De keerende kudde [1920]. De eerste wereldoorlog en de revoluties daarna hebben hem zeer geschokt, aangezien zijn weinig tragische persoonlijkheid zich de toekomst als
een geleidelijke stijging had voorgesteld. In zijn voltooid nagelaten gedicht De tors [1924] beschreef hij zijn poging om temidden van een ontredderde wereld steun te vinden voor zijn geestelijk leven. Van zijn Verzamelde gedichten [1934] zijn vooral een
aantal strijdliederen, natuurgedichten en humoristische versjes
[bijv. De Wilgen] bekend gebleven. Toch is hij als dichter het
zuiverst in werk van romantisch-droefgeestige stemming.

II7. RENE DE CLERCQ [1877-1932]
Levensloop: Geboren te Deerlik. Leerling van Hugo Verriest. Studie in de
Germaanse filologie te Gent. Leraar aan het Athenaeum aldaar. Wegens
politieke actie in oorlogstijd ter dood veroordeeld en uitgeweken naar Nederland. Te Lage Vuurse begraven: grafmonument van Jozef Cantré.

Onder zijn tijdgenoten neemt René de Clercq een eigen plaats in
als dichter in de volkstoon. Na zwakkere jeugdgedichten, beïnvloed door Gezelle, gaf hij enige bundels met speelse huiselijke
poëzie en losse eenvoudige liedjes, waarvan vele op muziek gezet
zijn en spoedig populair werden. Deze bundels werden in 1907 in
éen deel Gedichten herdrukt. Overtuigd socialist geworden, uitte
hij zijn opstandige gevoelens in de bundel Toortsen [1909] en persoonlijker in Uit de diepten [19II]. Uit deze tijd dagtekenen ook
enkele West-Vlaamse romans: Het rootland [1912], en Harmen
Riels [1913], met autobiografische gegevens. Tijdens de oorlog
hartstochtelijk betrokken in het Vlaamse activisme, publiceerde
hij de felle gedichten van De noodhoorn [1916]. Daarnaast schreef
hij bijbelse verhalen in verzen: Thamar [1918], Maria Magdalena
[1920]. Als balling in Nederland maakte hij o.a. bewerkingen van
Don Quichot en van Faust. Een nieuwe liefde inspireerde hem tot
een bundel erotische verzen: Het boek der liefde [1921].
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1I8. CYRIEL VERSCHAEVE [1874-1949]

Levensloop: Geboren te Ardooie; werd in 1897 priester; was van 1896 tot
1911 leraar aan het college in Tielt, daarna, tot 1939 onderpastoor te Alveringem. Wegens collaboratie met de Duitsers veroordeeld na de tweede
wereldoorlog. Als balling overleden te Solbad Hall, bij Innsbruck.

In de persoon en het werk van Cyriel Verschaeve herleeft de sfeer
van Rodenbach: fel Vlaams nationalisme, hartstochtelijk geloof,
retorisch pathos. Eén van zijn vroegste publikaties getuigt van
deze verwantschap: De dichter Albrecht Rodenbach [1909]. Zijn
eerste bundel Zeesymphonieën [1911] is meer symbolisch dan impressionistisch: in de eeuwig bewogen zee herkent zich de eeuwig
bewogen mensenziel. Daarna wijdde Verschaeve zich aan het
dichterlijke drama met historische of bijbelse inhoud o.a. Judas
[1917], Maria Magdalena [1928] en Elijah [1936]. Als prozaïst gelijkt Verschaeve in zijn barokke taal-overdaad en onbeheerste
vererings-Iyriek op Israël Querido: Uren bewondering voor groote
kunstwerken [6 delen, 1920-1922] en de biografie Jezus [1940].
Vooral tussen de beide wereldoorlogen heeft Verschaeve grote
invloed uitgeoefend op de jongere Vlaamse katholieken. Zijn
latere poëzie werd gebundeld als Nocturnen [1936]. Nagelaten
werk verscheen onder de titel: In 't verre land vreeselijk alleen
[195 0 ].

119. REALISME EN NATURALISME IN VLAANDEREN

Terwijl in Vlaanderen het traditionele gewestelijke beschrijvingsproza kwantitatief overheerste, maar zonder duurzame kwaliteiten te bezitten, bereikte het naturalisme er een uiterste grauwheid
van beklemmende ellende in het werk van de treinconducteur en
autodidact GUSTAAF VERMEERSCH [1877-1924], die tussen 1904 en
1910 zes merkwaardige romans publiceerde en daarna zweeg.
De belangrijkste is zijn eersteling De last [19°4]; de latere boeken
lijden aan een vermoeiende beschrijving van détails; autobiografisch materiaal bevat Het rollende leven [1910].
Ook van de Antwerpse prozaïst LODE BAEKELMANS [geb. 1879] is
het vroege werk naturalistisch: Uit grauwe nevels [1901]. Al gauw
evenwel is zijn voorkeur uitgegaan naar een realisme, dat een
bonte menigte van vaak vreemde personages uitbeeldt, arme tob160

bers, benepen burgers of zonderlinge leeglopers: Dwaze tronies
[1907]. Meer nog dan Emmanuel de Bom is Baekelmans de
kroniekschrijver van Antwerpen geworden. Zijn liefde voor zijn
geboortestad is even gul als waarachtig, en vormt éen van de
factoren van zijn blijmoedige levens aanvaarding. Niettemin is
zijn ondergangsroman Tille [1912] zijn beste boek: het trieste bestaan en de vroege dood van een meisje uit het schipperskwartier.
Met zijn overige werk, zoals Mijnheer Snepvangers [19 I 8] behoort
Baekelmans tot de typische vertellers voor brede kring: gemoedelijk en genoeglijk, en met een mild begrip voor de eenvoudige
mens.
120.

F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE

[1875-1947]

Levensloop; Ambtenaar aan het Ministerie van Justitie te Brussel; later directeur van het Beknopt verslag van de Senaat. Bovendienjournalist en literair
criticus.

Het realisme is bij Toussaint van Boelaere maar gedeeltelijk te
vinden; het bestaat voornamelijk in zijn aandacht voor allerlei
menselijke mislukkelingen, wier aanwezigheid ons voortdurend
herinnert aan de onvolmaaktheid van het aardse leven. Zoals de
meesten van zijn generatie was Toussaint een pessimist. Als kunstenaar stileerde hij zijn ervaringen en gemoedsaandoeningen:
zijn proza is verzorgd en fraai, en heeft niets van de populaire
taalvormen waarmee het naturalisme z'n effecten bereikt. Het
verhaal Landelijk minnespel [1910] is even merkwaardig wegens
de structuur als om z'n verfijnde stijl. Evenals Herman Teirlinck
koos Toussaint van Boelaere zijn onderwerpen uit allerlei sfeer:
het platteland en de grote stad, binnenland en buitenland, de realiteit en de droom. In zijn kritische werk noemde hij condensatie
en kristallisatie van levensintensiteit het wezen van de kunst. In
overeenstemming daarmee verkoos hij in later tijd het korte verhaal boven de roman: Drie rozen van den struik [1945]. Zijn esthetische gezindheid bepaalt ook zijn houding in de talrijke essays en
beoordelingen die o.a. gebundeld werden als Litterair scheepsjournaal [1938; 1939; 1946].

De Vooys Schets

II
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121. ISRAËL QUERIDO [1872-1932]
Levensloop: Geboren te Amsterdam uit een Portugees-joods geslacht. Ver-

schillende beroepen onder moeilijke omstandigheden; autodidact. Schrijver
van kritieken en essays. Journalistieke arbeid.

Querido's belezenheid en liefde voor de letteren bleken al vroeg
uit zijn Meditaties over literatuur en leven [1897]. Zijn proza ging
in naturalistische richting: hij streefde Zola na in de veelgeprezen
romans Levensgang [1901] uit de diamantbewerkerswereld, en
Menschenwee [1903], een 'roman van het land', waarin de door
Van Deyssel geïnspireerde stijl aan overlading lijdt. Zijn latere
werk, o.a. het autobiografische boek Zegepraal [1904], maakte
minder opgang. Zijn overdadig en onbeheerst woordgebruik was
voor een volgende generatie onaanvaardbaar.
Een breed tafereel van Amsterdams volksleven, gegrond op nauwkeurige studie van taal en zeden, gaf hij in de vierdelige romancyclus De Jordaan, Van Nes en Zeedijk, Manus Peet en Mooie
Karel [1912-1925]. In 1915 publiceerde hij een lyrisch drama:
Saul en David; in 1916 AronLaguna. Wedijverend met Couperus,
wiens historische romans ook internationaal erkenning vonden,
begon hij een cyclus van oosterse romans, getiteld De oude waereld, nl. Koningen [19 I 8], Zonsopgang [1920 ] en Morgenland [I 92 I ].
Zijn Misleide Majesteit [1926], is geïnspireerd door het Indische
dierenepos, met wijsgerige achtergrond. Het verhaal Simson,
waarvan twee delen verschenen [1927-1929], speelt in het oude
Palestina. Op het einde van zijn leven ontwierp hij een nieuwe
cyclus Het volk Gods, waarvan Van armen en rijken [1931] en
Menschenharten [1932] verschenen zijn.
De broer van deze auteur, de uitgever EMANUEL QUERIDO [18711943] schreef onder de schuilnaam JOOST MENDES een belangwekkende romancyclus over de groei van Amsterdam in de jaren
1880-1910: Het geslacht der Santeljano's [10 delen, 1918-1929].

122. J. VAN OUDS HOORN [pseudo van J. K. FEYLBRIEF; 1876-1951]
Levensloop: Geboren te 's-Gravenhage; werkzaam op het Departement van

Buitenlandse Zaken, van 1905 af aan het Nederlands gezantschap in Berlijn,
sinds 1911 als directeur van de kanselarij. Na 1933 weer in 's-Gravenhage;
aldaar overleden.
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Het naturalisme is bij Van Oudshoorn in uiterste somberheid
aanwezig. Hij lijkt daardoor sterk op Emants, en wegens de diepgaande ontleding van in wezen pathologische figuren nog méer
op de befaamde Zweedse auteur Strindberg. In Willem Mertens'
levensspiegel [1914] beschrijft hij het innerlijk onvermogen van
een man om tot een normaal bestaan te komen, en diens ondergang aan alcoholisme. Soortgelijke motieven van zielsontbinding,
angst, wrok en ontaarding beheersen ook zijn verdere boeken,
o.a. Louteringen [1916]; Zondag [1919]; Verhalen [1923]; Tobias
en de dood [1925]. In 1943 verscheen nog Achter groene horren.
Ontstaan in een periode die over het algemeen voor dit zwarte
naturalisme weinig waardering had, heeft dit eerlijke en dwingende proza na de tweede wereldoorlog een ruimere erkenning gevonden, mede door de verzamelbundel Doolhof der zinnen [1950].
123. c. en M.

SCHARTEN-ANTINK

[1878-1950 en 1869-1957]

Levensloop: Care! Scharten, geboren te Middelburg, debuteerde als dichter
en verzorgde 1903-'06 de literaire kroniek in De Gids. Sedert 1924 woonde
hij, gehuwd met Margo Antink te Florence, waar hij ook overleed. Margo
Scharten-Antink, geboren te Zutphen, is eveneens in Florence gestorven.

Als scheppend prozaïst overtreft Margo Scharten-Antink haar
man. Na enige opmerkelijke verhalen in naturalistische trant, publiceerde zij drie novellen over Sprotje [1906-'09], waarin de realistische beschrijving van het volkskind samengaat met bewogenheid en deernis. Ook latere boeken, die zij alléen schreef, hebben
een hoog niveau, bijv. Angelina's huwelijk [1916].
In Een huis vol menschen [1908] gaven de Schartens een geslaagd
beeld van pensionleven in Parijs. Hun biografie van Bakhuizen
van den Brink: Julie Simon [1913], treft door psychologisch inzicht. Van de latere romans werd vooral de uitbeelding van Italiaans jongensleven : De jeugd van Francesco Campana [1924] zeer
geprezen. Temidden van de vele boeken-over-kinderen is het éen
van de gevoeligste. De vervolgdelen: De duistere waarheid en Het
eeuwige licht [1924-'25] lijden aan moraliserende beschouwelijkheid. In de jaren '30 vervreemdde Scharten van zijn lezerskring
door zijn sympathieën voor het Italiaanse fascisme en door de
oppervlakkige verteltrant in hun verdere publikaties.
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124. INA BOUDIER-BAKKER [geb. 1875]
Levensloop: Geboren te Amsterdam en aldaar op de H.B.S. voor meisjes. Akte

voor onderwijzeres. Gehuwd met een postdirecteur, die later referendaris bij
de posterijen werd. Woonachtig te Utrecht.

De kracht van Mevrouw Boudier-Bakker ligt in haar talent van
boeiend vertellen. De kring waarin haar werk speelt, blijft beperkt
tot de gegoede burgerij; de liefdevolle aandacht voor kinderfiguren en vrouwen geeft een treffende psychologische diepte.
Bekend werden o.a. de schetsen uit Kinderen [1905] en Grenzen
[1906]. Proza van groter omvang gaf zij in de pessimistisch realistische roman Armoede [1909], éen van haar somberste boeken.
Na De ongeweten dingen [1915], Het spiegeltje [1917] en enige
andere publikaties, werd de beknopte en strakgeschreven novelle
De straat [1924] een verrassing, mede door de gelijktijdigheid van
verscheidene motieven. Ondanks het enorme succes behoort de
roman van drie welgestelde Amsterdamse generaties De klop op
de deur [1930] niet tot haar beste scheppingen.
In 1949 publiceerde Ina Boudier-Bakker een treffend verhaal van
gezinsleven in het begin der 19de eeuw: Goud uit stro en tegen
haar tachtigste verjaardag een bekoorlijke novelle vol jeugdherinneringen: Kleine kruisvaart [1955]. Door strakke eenvoud van
stijl en ongebroken levensmoed werd haar novelle van ouderdom
en eenzaamheid Finale [1957] een nieuw hoogtepunt in haar werk.
ln 1963 publiceerde zij nog het schrijnende verhaal: Honger.
125. TOP NAEFF [1878-1953]
Levensloop: Geboren te Dordrecht en aldaar later gehuwd woonachtig tot

haar dood. Van 1914-1930 toneelredactrice aan de Groene. In 1953 ereburger van Dordrecht.

Mevrouw Van Rhijn-Naeff maakte al jong naam met meisjesboeken, die een aparte plaats hebben behouden: Schoolidyllen;
De tweelingen; Het veulen. Inmiddels waren ook haar vroegste
dramatische proeven verschenen, die met succes zijn opgevoerd:
Aanflarden [1901]. In 1906 kwam haar eerste roman: De dochter.
In romans en novellen lag sindsdien het zwaartepunt van haar
werk; vooral de novelle is in haar handen geworden tot een gaaf
kunstwerk. Voor de roman is de stof, die zij bij voorkeur koos,
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en die zij geheel kende en beheerste: het leven van de burgerij,
vooral van de vrouwen daaruit, wellicht wat te beperkt. Haar
vroegste novellen werden gebundeld in 1902: In mineur; daarna
volgde o.a. Oogst [1908]. Tot deze zelfde periode behoren de
romans De stille getuige [1907] en Voor de poort [1912]. In haar
publikaties uit later tijd is de ironie toegenomen, getuige haar
verhaal van deftig-domme jonge-meisjes-opvoeding Letje [1926].
De romans Offers [1932] en Een huis in de rij [1935] tonen grote
mensenkennis en voorname zelfbeheersing. Latere, schrijnende
novellen bundelde Top Naeff onder de titels Voorbijgangers [1925],
Klein avontuur [1928], Juffrouw Stolk en andere verhalen [1936].
Een zeker uitzichtloos verzet, een teleurgesteld idealisme, een verbeten liefdesverdriet wordt uitgebeeld in een uiterst verzorgd
proza, dat voortdurend toont, hoe zeer de schrijfster afstand nam
tot haar personages. Van onverminderd talent getuigden haar fijnzinnig ironische levensherinneringen : Zo was het ongeveer [1950].

I26. CARRY VAN BRUGGEN [1881-1932]
Levensloop: Geboren te Smilde. Zuster van de joodse dichter Jacob Israël
de Haan. Opgeleid tot onderwijzeres; enkele jaren in die functie werkzaam
te Amsterdam. Eerste huwelijk met de journalist-literator Kees van Bruggen
[1874-1960] auteur van Het verstoorde mierennest. Verblijf in Indië. Tweede
huwelijk met de kunsthistoricus Dr. A. Pit te Laren.

Aanvankelijk schreef Carry van Bruggen een aantal romans, o.a.
'n Badreisje in de tropen [1909] en De Verlatene [1909], die behoren tot de realistische beschrijvingskunst van het begin der
twintigste eeuw. Joodse elementen, Indische ervaringen en een
sterk vrouwelijk gevoel vormen de hoofdbestanddelen van dit
werk. Eerst toen zij de kunst van de waarneming wijzigde in een
kunst van directe zelfopenbaring, schiep zij een zeer persoonlijk
proza. Haar overgevoelige aard, haar scherp-ontledend intellect
en haar levendige humor blijken uit de drie boeken, waarin zij de
eigen jeugd beschreef: Het huisje aan de sloot [1921]; Avontuurtjes
[1922] en Vier jaargetijden [1924]. De romans, die zij in die jaren
uitgaf onder de schuilnaam JUSTINEABBING zijn van minder belang.
Steeds sterker werd in haar de behoefte om het leven niet slechts uit
te beelden, maar te doorgronden. Geen enkel dogma of systeem be165

vredigde haar: met een kritisch gescherpt gezond verstand onderzocht en verwierp zij allerlei stelsels: Prometheus [1919]; Hedendaagschfetischisme [1925].
Haar laatste werk, Eva [1927], is de ontroerende weergave van
een vrouwenleven, gepijnigd door innerlijke moeilijkheden: een
zelfportret van zeldzame gevoelsontleding en openhartigheid.
127.

ZEDELIJK EN GODSDIENSTIG REALISME

Een merkwaardige verandering onderging het realisme, toen het
zich ook richtte op de zedelijke of godsdienstige persoonsbeschrijving. Eén der eersten die dit deed, was GERARD VAN EeKEREN
[schuilnaam van MAURITS ESSER, 1876-1951].In zijn vroege romans
zoals Donkere machten [1901], Ida Westerman [1908] en Annie
Hada [1911] verbindt zich een sterk moreel gevoel met een duidelijk skepticisme. Van Eckeren, die jaren lang redacteur was van
het maandblad Den Gulden Winckel en later van Het Boek van
Nu, is in staat geweest zijn schrijverschap diepgaand te vernieuwen in Parade gaat door [1937] en zijn belangwekkende, vitalistische roman De paarden van Holst [1946].
Een groot maar voorbijgaand succes verwierf HENRI BOREL (18691933) met zijn beide romans Het jongetje (1899) en Het zusje
(1902), geschreven in een verfijnde, met Couperus verwante stijl,
maar met morele overwegingen als bij Van Eeden.
Had Van Eckeren zich allengs losgemaakt van zijn orthodoxprotestantse afkomst, bij WILMA [schuilnaam van WILHELMINA
VERMAAT; geb. 1873] is het calvinisme in al haar vele werken
merkbaar, niet zo zeer als strekking maar door de keuze van haar
personen uit het protestantse milieu. Haar vroomheid is organisch
in haar werk aanwezig, o.a. De profundis [1908]; Die vrijwillig
dragen [1921]; De lichte nacht [1929]. In 1953 verscheen haar
autobiografie: Het heilig geheim van mijn leven.
In katholieke kring heeft het realisme eerst laat en niet zeer krachtig doorgewerkt; zedelijke bezwaren tegen een onthullende werkelijkheidsweergave en voorliefde voor romantische verbeeldingen beheersen het werk van de belangrijkste Limburgse schrijfster MARIE KOENEN [1879-1959]: De Moeder [1917]. Maar in de
Brabantse novellen en romans, door MARm GIJSEN [1856-1931] na
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haar vijftigste jaar gepubliceerd, is het realisme merkbaar, zowel
in de waarheidsgetrouwe uitbeelding, als in de pessimistische toon.
Haar beschrijving van het boerenleven heeft verwantschap met
Stijn Streuvels. Haar novellen zijn o.a. gebundeld als Uit het hart
van Brabant [1913] en Van ongeweten levens [1920]; enkele van
haar romans zijn Hooger op [1918] en Aan de boschdreef [1926].
128.

HET REALISTISCHE EN PSYCHOLOGISCHE DRAMA

Behalve Emants en Heijermans hebben ook andere schrijvers bijgedragen tot het oorspronkelijke Nederlandse toneel in realistische stijl. Ina Boudier-Bakker publiceerde enkele spelen waarin
dezelfde levensconflicten behandeld zijn als in haar romans en
die ook plaats vinden in hetzelfde milieu: Verleden (1903); Het
hoogste recht (1906). Diepzinnig van psychologische ontleding en
knap van bouwen dialoog was het werk van JOSINE A. SIMONS-MEES
[1863-1948], dat aanvankelijk een zeker succes heeft gehad: De
veroveraar (1906); Atie's huwelijk (1907); Een paladijn (1910).
Het psychologische genre is ook beoefend door de fijnzinnige
stilist FRANS MIJNSSEN [1872-1954], wiens Tooneelspelen [1906] en
Ida Wahl [1920] een kundig vakmanschap en een skeptische
mensenkennis verraden.
Literair minder belangrijk, maar veel meer geschikt om een groot
publiek te boeien waren de realistische en soms nogal sentimentele
stukken van de journalist JAN FABRICIUS [1871-1964], vooral die
welke spelen in de Oost, zoals Dolle Hans [1916].
Begaafder evenwel was de Rotterdamse dichter, prozaïst en dramaturg WILLEM SCHÜRMANN [1879-1915], die naam maakte met
zijn roman De Berkelmans [1906] en wiens' toneelstuk De Vio/iers
[19II] lange tijd repertoire hield.
Het blijspel was vertegenwoordigd door het werk van HERMAN
ROELVINK [1883-1957], wiens Freuleken [1911] niet onderdoet
voor soortgelijk buitenlands ontspanningstoneel.
Het naturalistisch drama, in Vlaanderen beoefend door eyriel
Buysse, werd voortgezet door E. w. SCHMIDT (1886-1937), wiens
openhartige zedenspelen treffen door een vlotte dialoog en een
verantwoorde psychologie: Het kindernummer (1918); Tilly's tribulaties (1921).
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129.

ARTHUR VAN SCHENDEL

[1874-1946]

Levensloop: Geboren te Batavia. Behaalde de akte M.O. Engels, was enige tijd
in Engeland werkzaam bij het onderwijs, daarna korte tijd te Haarlem. Sindsdien letterkundige. Jarenlang woonachtig in Italië; te Amsterdam gestorven.

Toen nog tijdens het naturalisme Van Schendels eerste verhaal
verscheen, Drogon [1896], werd direct door enkele critici opgemerkt, dat men hier te maken had met een nieuw element in de
moderne literatuur. Drogon, een adellijke jongeman uit de middeleeuwen, is namelijk door het Noodlot voorbeschikt tot het
kwade, ook door uiterlijke tekenen. Het boek was dus niet de
beschrijving van een werkelijkheid, maar had een algemene Idee
als grondslag. De vorm was bovendien romantisch, en neigde
naar het sprookje, evenals bij de beroemd geworden boeken Een
zwerver verliefd [1904] en Een zwerver verdwaald [1907]. In een
zeer persoonlijke, verfijnde stijl beeldde Van Schendel eenzame,
vaak dromerige, soms gepassioneerde gestalten uit, levende in
verhoudingen, die nauwelijks bepaald zijn wat tijd en plaats betreft [o.a. De berg van droomen, 1913; Der liefde bloesems, 1921;
Angiolino en de lente, 1923; Merona, een edelman, 1927].
Een tweede, geheel anders geaarde periode ving aan in 1930 met
Hetfregatschip Johanna Maria, een prachtig verhaal over éen der
laatste zeilschepen. Ofschoon het romantische gegeven van een
geheimzinnige vertrouwelijkheid tussen schip en zeilmaker niet
ontbreekt, staat toch de inhoud van dit boek veel dichter bij de
werkelijkheid. De stijl vertoont eigenaardigheden, die doen denken aan oude kronieken. Na het Fregatschip is een gehele reeks
typisch Nederlandse romans gevolgd, die Van Schendel gemaakt
hebben tot de grootste moderne prozaïst, o.a. De waterman [1933];
Een Hollandsch drama [1935]; De rijke man [1936] en De grauwe
vogels [1937]. In al de genoemde boeken, uitbeeldingen van de negentiende-eeuwse kleine burgerij, is door erfelijkheid en omstandigheden op dwingende wijze een Noodlot aanwezig, maar tegelijk
heerst in enkele hoofdpersonen een zedelijk besef van roeping
en plicht. Een versterking van het romantische en vooral van het
wijsgerige bleek in De wereld een dansfeest [1938], De zeven tuinen
[1939], en in het diepzinnige sprookjesachtige boek Mijnheer
Oberon en Mevrouw [1940]. Daarna verschenen De menschenhater
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[1941] en Een spel der natuur [1942]. Tezelfdertijd schreef Van
Schendel korte vertellingen, vaak eerst in dagblad of tijdschrift
gedrukt, daarna gebundeld, bijv. Herinneringen van een dommen
jongen [1934]; De zomerreis [1938]; Anders en eender [1939].
Als eerste na-oorlogse publikatie verscheen van Arthurvan Schendel een rijmloos gedicht: De Nederlanden, waarin hij uitdrukking
gaf aan zijn diepe vertrouwdheid met het Hollandse landschap.
Bij zijn dood in 1946 was een meesterlijk boek: Het oude huis,
ter perse. Postuum verscheen nog: Voorbijgaande schaduwen.
130. AART VAN DER LEEUW [1876-1931]
Levensloop: Geboren te Delft; studeerde rechten te Amsterdam, waar hij in
1902 promoveerde. Van 1902-1906 verbonden aan de Levensverz. mij. Dordrecht. Sindsdien literator, woonachtig te Voorburg, en aldaar gestorven.

Het poëtische werk van Aart van der Leeuw toont het maandblad De Beweging in z'n zacht-romantische, weemoedig-gelukkige gedeelte. Het is stemmingskunst, geen kunst van indrukken
zoals bij de Tachtigers vaak, maar ook geen kunst van wijsgerige
bezinning zoals bij Van Eyck. Een getemperde vreugde om al de
schoonheden van het aardse leven, een mijmerend heimwee naar
volmaakt geluk, verbeeldt zich in soms klassieke gestalten. Van
zijn verzenbundels noemen wij: Liederen en balladen [1911], Opvluchten [1922] en Het aardsche paradijs [1927].
Zijn diepzinnige, fantastische verhalen vindt men o.a. in: De gezegenden [1923], Vluchtige begroetingen [1925], Verspreid proza
[1932] en Vertellingen [een uitgebreide herdruk, 1935]. Door stijl
en motieven is dit werk verwant aan de verhalen uit de eerste
periode van Arthur van Schendel. Een verheugend succes verwierf de eenvoudige, bescheiden schrijver met zijn beide meesterlijke boeken Ik en mijn speelman [1927] en De kleine Rudolf[ 1930],
waarin de beste elementen uit zijn novellen zich verbreedden tot
bekoorlijk-weemoedige romans. De humor, fijnzinnig en wijs,
maakt deze soms ernstige verhalen tot iets luchtigs; de sfeer is het
best te vergelijken met een lichte aquarel. De kleur overheerst de
klank; de schrijver was zich dit bewust en heeft eens opgemerkt,
dat zijn doofheid wellicht de oorzaak was, dat zijn kunst 'voornamelijk een kunst van het oog is geworden'.
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131. P. H. VAN MOER KERKEN [1877-1951]
Levensloop: Geboren te Middelburg; gymnasium te Utrecht, studeerde daar,
en promoveerde er in 1904. Schilderles van A. J. DerKinderen. Leraar Nederlands te Haarlem, tot 1926. Sinds 1921 hoogleraar aan de Rijks-Academie
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

De romans van de kunsthistoricus P. H. van Moerkerken Jr. zetten in zeer persoonlijke vorm de traditie voort van de I'9de-eeuwse
historische roman. Geen visionair beeld geeft hij, maar een nauwkeurig gedocumenteerde schildering van verschillende tijdvakken
uit het verleden. Wel ligt aan het meeste van zijn werk een gedachte ten grondslag, nl. de eeuwige drang der mensheid naar
vrijheid, rechtvaardigheid en geluk, maar deze algemene strekking
blijkt alleen uit de keuze van de onderwerpen; het werk zelf is
niet tendentieus. Na een verhaal over de veranderingen in het
Gooi, De ondergang van het dorp [19 I 3], en de ironische vertelling
van Nederlandse moed in de Franse tijd, De bevrijders [1914],
volgde een uitvoerige cyclus onder de titel: De gedachte der tijden
[1918-1924]. De wederdopers, de Tachtigjarige oorlog, kerkelijke
twisten, staatkundige beroeringen, de Franse revolutie, de Commune van Parijs en andere gebeurtenissen worden uitgebeeld als
vormen van eenzelfde wensdroom; daarin ligt de eenheid van deze
groots-opgezette en in sobere, zakelijke stijl uitgevoerde reeks. In
het epische gedicht De bloedrode planeet[ 1938] wordt met Keltische
sagen-motieven een tragische toekomstverwachting uitgebeeld.
132. NI CO VAN SUCHTELEN [1878-1949]
Levensloop: Studeerde te Amsterdam scheikunde en rechten, te Zürich psychologie en filosofie [1904-19061; promoveerde in 1911 in de staatswetenschappen. Op 'Walden' 1898-1900. Later uitgever, daarna journalist [1910].
In 1913 verbonden aan de Wereldbibliotheek; van 1925-1948 als directeur.

Het werk van Nico van Suchtelen wordt gekenmerkt door een
streven naar wijsgerige bezinning en menselijke waardigheid; zowel Verwey als Van Eeden hebben op zijn literaire ontwikkeling
invloed uitgeoefend. Zijn gedichten werden gebundeld in twee
deeltjes Verzen [1905 en 1912]. Van zijn toneelwerk verdient vermelding: De tuin der droomen [1914]. Belangrijker en veel bekender zijn de prozawerken, waarvan vooral Quia Absurdum
[1906], De stille lach [1916] en Eva'sjeugd [1925] een grote oplaag
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hebben bereikt. In het eerstgenoemde zijn herinneringen aan Van
Suchtelens verblijf op Walden verwerkt, terwijl het tweede de
overpeinzingen vertelt van een fijngevoelig intellectueel, die tenslotte in de oorlog ten onder gaat. Diepzinnige gedachten naast
felle oordelen vindt men in Tat tvam asi [= Dat zijt gij; 1933]. In
stijgende mate heeft Van Suchtelen het militarisme gezien als de
aartsvijand van de beschaving [Oorlog, feestgelag ter ere van
Erasmus, 1936], maar tevens heeft hij in voortreffelijke vertalingen
en studies de geestelijke Groten nader gebracht tot het moderne
Nederland: Dante, Spinoza, Freud, Goethe, Marcus Aurelius.
133.

NI NE VAN DER SCHAAF

[geb. 1882]

Levensloop: Geboren te Terhome [Friesland]; eerst dienstmeisje in Den Haag,
later enkele jaren onderwijzeres op Ameland. Sindsdien wijdde zij zich onder
vaak moeilijke omstandigheden aan de literatuur. Woonachtig te Santpoort.

In evenwichtige taal beeldt Nine van der Schaaf gestalten en gebeurtenissen uit, die wezenlijk verschillen van de werkelijkheid.
Niet de maatschappelijke doem of de erfelijkheid bindt in verhalen als Santos en Lypra [1906] of Amanië en Brodo [1908] de
optredende personen; alles blijft ondergeschikt aan de fantasie,
die eigen verhoudingen schept, zoals in de droom of het sprookje.
In haar gedichten: Poëzie [1919] en Naar het onzichtbare [1929],
toont zich dit oorspronkelijke talent eveneens.
Na 1920 wendde Nine van der Schaaf zich tot reëler stof. De sfeer
van het Friese platteland, en de karakters van eenvoudige mensen
maken latere boeken vertrouwder voor de meeste lezers: Friesch
dorpsleven [1922; in 1936 herdrukt als Heerk Walling]; De uitvinder [1932]; De liefde van een dwaas [1937]. Ook hier echter
is niet de werkelijkheid zelf het belangrijkste. Het gestileerde van
mensen en gebeurtenissen ontneemt er het tijdelijke aan, en maakt
van het individu bijna een symbool.
In 1938 verscheen het: Leven van Karel de Stoute, waarin men een
synthese van haar vroege en haar latere werk kan zien: fantasie
op de grondslag der historische werkelijkheid. Van haar verdere
boeken noemen we Droom de geleider [1942]; de Haagse roman
Eveline [1948] en De tovenaar [1957]. Jeugdherinneringen, als met
gedempte stem verteld, vormen de inhoud van In de stroom [1956].
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134.

J. A. DER MOUW

[1863-1919]

Levensloop: Geboren te Westervoort. Gymnasium te Deventer, daarna student klassieke talen te Leiden. Gepromoveerd in 1890. Tot 1904 leraar te
Doetinchem; daarna woonachtig te 's-Gravenhage; aldaar overleden.

Als een verontrust zoeker naar de waarheid heeft Dèr Mouw alle
mogelijke wijsgerige stelsels bestudeerd, en met zijn felle kritiek
overal het zwakke punt ontdekt. Heftig vijand van alle woordgegoochel, wendde hij zich, evenals later Carry van Bruggen, tegen
de moderne stromingen in de filosofie, vooral tegen het Hegelianisme van Prof. Bolland. Tenslotte vond Dèr Mouw een haast
onvermoede rust in de Voor-Indische mystieke wijsbegeerte. Eerst
toen, na zijn vijftigste jaar, ontwaakte de drang om zich in versvorm te uiten, die hij in zijn jeugd wel had gekend, opnieuw in
hem. Hij noemde zich Adwaïta [hij, die de tweeheid te boven is],
en schreef in zakelijke, haast nuchtere, maar beeldende en soms
geestige taal een groot aantal gedichten, overwegend sonnetten.
De bijzondere humor van Dèr Mouws poëzie ontstaat door de
tegenstelling tussen het menselijk-aardse van de taal en het bovenmenselijke van de beleden wijsheid. Tijdens de voorbereiding van
de uitgave stierf hij [BrahmanI, 1919; Brahmanll, 1920]. Zijn leerling Victor E. van Vriesland verzorgde de nalatenschap en gaf later
nog een kleine bundel Nagelaten verzen uit [1934], waarin men
vooral jeugdherinneringen vindt uitgebeeld; onder zijn leiding
kwamenookde Verzamelde werken [zes delen, 1947-195 I] tot stand.
135.

JACOB ISRAËL DE HAAN

[1881-1924]

Levensloop: Zoon van een joods godsdienstleraar; jongere broer van Carry van
Bruggen. Werd onderwijzer, daarna jurist. Jarenlang vrijdenker en socialist,
later weer orthodox joods. In 1916 te Amsterdam gepromoveerd; aldaar privaat-docent in de significa. In 1919 naar Palestina. Lector aan de opleidingsschool voor juristen. Politiek gedésillusioneerd. In Jeruzalem vermoord.

Met zijn vroege proza behoortJacob Israël de Haan tot het psychologisch naturalisme, bijv. Pathologieën [1908]. Als dichter sluit
hij aanvankelijk geheel aan bij De Beweging, maar zijn bijzondere
betekenis ligt in zijn joodse poëzie. Teruggekeerd tot het geloof
zijner vaderen schreef De Haan uit de spanning van modern
levensbesef en eeuwenoude godsdienstige tradities zijn twee bun·
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deIs zionistische gedichten: Het Joodsche lied [1915; 1921]. Ontroerende jeugdherinneringen en aangrijpende uitingen van zondebesef en innerlijke tweestrijd maken dit werk tot een hoogtepunt
van moderne religieuze poëzie. Nog omniddellijker beleed hij zijn
gekwelde, tragische leven in de meesterlijke bundel Kwatrijnen
[1924], die zich laat lezen als een openhartig dichterlijk dagboek.
In de twee bundels Verzamelde gedichten [1952] ontbreekt het
jeugdwerk grotendeels, maar is vrij wat ongepubliceerd gebleven
poëzie gedrukt.
Van groot historisch en literair belang zijn ook de journalistieke
bijdragen, door hem uit Palestina aan het Handelsblad gestuurd.
en maar voor een gering gedeelte gebundeld.
136.

GEERTEN GOSSAERT [pseudo van F. C. GERRETSON;

1884-1958]

Levensloop: Vroeg werkzaam in de handel. Studeerde te Utrecht, Brussel en
Londen, en promoveerde in Heidelberg. Ambtenaar aan het Ministerie van
Koloniën. Reis om de wereld. Verbonden aan de 'Koninklijke' [Petroleummaatschappij], en van 1925 tot 1954 bijzonder hoogleraar in de koloniale
geschiedenis te Utrecht.

Behalve als schrijver over sociologische en politieke onderwerpen
is Gerretson bekend geworden door zijn enige bundel verzen, uitgegeven onder de schuilnaam Geerten Gossaert: Experimenten
[1911; vermeerderde 8ste druk 1943]. Dit werk is verwant met
Verwey en diens tijdschrift De Beweging,;waaraan Gossaert medewerking verleende; in dezelfde tijd echter publiceerde hij ook
in het protestantse blad Ons Tijdschrift. In gedragen taal, plechtig
van ouderwetse woorden en wendingen, zet de dichter welbewust
een door de Tachtigers verbroken traditie voort. Zijn 'bezielde
retoriek' nadert de kunst der zeventiende-eeuwers, waarvan men
soms de woordelijke weerklank aantreft. Bij Gossaert is het sonnet afwezig, terwijl de alexandrijn opnieuw toepassing vindt. Het
ritme beweegt zich op de grondslag van een strak metrum, dat
evenwel ruimte laat voor een persoonlijke ontroering. Wat de
inhoud betreft, vindt men hier zowel klassieke als christelijke motieven. Gerretsons gedachtenwereld is gevormd onder de invloed
van Bilderdijk en Groen van Prinsterer; van laatstgenoemde gaf
hij de Briefwisseling uit. Belangrijk zijn ook de Essays [1947]
o.a. over Bilderdijk, en een herdenkingsrede over Vondel.
173

137. ANDERE MEDEWERKERS AAN 'DE BEWEGING'
Aan de vroegste jaargangen van De Beweging is meegewerkt door
verschillende jonge dichters, die Verwey's voorbeeld van bezonnen en gestileerde poëzie navolgden, maar over het algemeen
te zelden verzen schreven met een eigen, persoonlijke toon.
Mede door zijn kritische arbeid gold ALEX GUTTELING [1884-1910]
in de eerste Beweging-jaren als éen der belangrijkste medewerkers.
Van hem kwam slechts éen bundel tijdens zijn leven uit: Een jeugd
van liefde [1906]. Na de vroege dood van deze begaafde dichter,
criticus en vertaler stelde Albert Verwey een nieuwe bundel samen, voorzien van een zeer waarderende inleiding: Doorgloeide
wolken [1911].
IS. P. DE VOOYS [1875-1955], door Verwey om zijn sociale werkzaamheid als mederedacteur gewenst, bundelde Van de armen
[1903]. Zijn rustig bespiegelende gedichten uit later tijd zijn uitgegeven als: Achter de taak [1928]; Van bedreiging tot bevrijding
[1946] en Een zakenman zong [1949].
TH. VAN AMEIDE [schuilnaam van J. H. LABBERTON; 1877-1955] gaf
poëzie met sterke wijsgerige inslag; bijna een leerdicht is zijn Lof
der wijsheid [1906]; zijn Verzamelde Gedichten verschenen in 19 I 2.
MAURITS UYLDERT [geb. 1881], publiceerde enkele bundels verzen
o.a. Naar het leven [1906]; De glazen bol [1926]; De gletscher
[1934]. Jarenlang was hij literair redacteur aan het Handelsblad.
Zijn belangrijkste boeken zijn de biografische studies over Albert
Verwey: De jeugd van een dichter [1948], Dichterlijke strijdbaarheid [1955] en Naar de voltooiing [1959].
J.JAC. THOMSON [schuilnaamJANDIDERIKSZ; 1882-1961] publiceerde verzen van overpeinzing en religieuze bezieling: De pelgrim
met de lier [19 11] en schreef daarna verstilde liefdes gedichten in
de sonnettenkrans De keten [1931].
FRANÇOIS PAUWELS [1888-1966], in later jaren vooral bekend geworden door enkele romans met sociale strekking [Boeven en
burgers, 1926] publiceerde een reeks verzenbundels: Het kristallen
masker [19Il], Fantomen [1919] en Tziganen [1924].
Medewerker aan De Beweging was ook de jong-gestorven dichter J. G. DANSER [1893-1920], auteur van de bezonnen, welverzorgde sonnettenbundel Ontmoetingen [1917].
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138.

P. N. VAN EYCK

[1887-1954]

Levensloop: Student in de rechten te Leiden. Daarna twee jaar in Italië. Werd
in 1920 Londens correspondent van de N.R.C. en in 1935 hoogleraar in de
letterkunde te Leiden, als opvolger van zijn vriend Verwey. Eredoctor van
de Universiteit van Amsterdam, 1947.

Omstreeks 1910, na de dood van Gutteling, begint een nieuwe
periode van De Beweging, door de medewerking van een jongere
generatie en vooral door het optreden van P. N. van Eyck, die
wegens zijn veelzijdige begaafdheid en doelbewust oordeel door
zijn leeftijd-genoten als de kritische leidsman werd erkend. In zijn
gedichten kan men onmiddellijk merken, hoe zeer hij als persoonlijkheid verwant was met de latere Verwey. Het feest der zintuiglijke schoonheid is voorbij: in strakke vormen tracht de dichter
zijn levensidee te verbeelden, en getuigenis af te leggen van zijn
ingespannen zoeken naar wijsgerige waarheid. Een verstandelijk
element, dat ondanks de volmaakte taalbeheersing de versbouw
stug en stroef maakt, heeft een vroege ontplooiing van dit merkwaardige talent belemmerd. Zijn techniek is zeer geschoold, zijn
gedachtenwereld even ruim als verfijnd: De getooide doolhof
[1909]; Getijden [1910]; Uitzichten [1912]; Inkeer [1922]; Voorbereiding [1926]. Onder invloed van latere levenservaringen kwam
zijn dichterschap tot bewonderenswaardige rijpheid in de bundels
Herwaarts [1939]; Verzen 1940; Meesters [1945]; het meest volledig heeft hij zijn mystiek-wijsgerige levensbeschouwing verbeeld
in het omvangrijke mythologische dichtwerk Medousa [1947].
Bekend werd Van Eyck voorts door verschillende literair-historische en kritische essays, vooral die, welke verschenen zijn in het
door hem geredigeerde tijdschrift Leiding [1930-1931]. In 1935
kwamen, door hem verzorgd, de Verzamelde Verzen van Leopold
in het licht, en in 1938 volgden de twee delen Oorspronkelijk
Dichtwerk van Albert Verwey. Wegens gezondheidsredenen ontheven van het grootste deel van zijn hoogleraarstaak, wijdde Van
Eyck zich de laatste jaren van zijn leven voornamelijk aan de
poëzie. Van zijn verzamelde werk, waaronder ongepubliceerd
gebleven studies over verscheidene groten uit de wereldliteratuur,
zijn in 1958-1964 de twee delen poëzie, en vier delen proza verschenen.
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139.

J. C. BLOEM

[geb. 1887]

Levensloop: H.B.S., aanvullend Staatsexamen; daarna student in de rechten
te Utrecht. Hij was werkzaam bij de Gemeente-administratie, werd later
redacteur van de N.R.C., daarna griffier van het kantongerecht te Lemmer,
toen ambtenaar aan het Departement van Sociale Zaken, tenslotte griffier te
Zutphen. In 1948 maakte hij een reis naar Zuid-Afrika.

Bloems dichterschap is gevormd in de sfeer van Boutens en
Verwey: zijn verzen hebben de volkomen gave vorm, die alleen
door toegewijd vakmanschap ontstaat. Zeer langzaam is zijn talent gegroeid, en lang is zijn eerste bundel Het verlangen [1921]
tevens zijn enige gebleven. Deze titel kenmerkt zijn poëzie: een
toon van hunkering, van weemoedig reiken naar onwerelds geluk, klinkt in al zijn verzen door. Er is geen hemelbestormende
drift, gevolgd door wanhopige ontgoocheling; integendeel: er is
een zeker romantisch evenwicht, waarbij een melancholische berusting zowel het verlangen als de onbevredigdheid beheerst.
Een peinzende, kwetsbare natuur, teleurgesteld door de betrekkelijkheid van het aardse leven en niettemin gelovend in de aardse
waarden van hartelijkheid en vriendschap, spreekt zich eveneens
uit in zijn latere bundels: Media Vita [1931] en De nederlaag
[1937], die de tooi van een zeker classicisme hebben prijsgegeven,
voor de directe toon van een weerloos mensenhart, en die dus
dichter aansluiten bij Leopold dan bij Boutens.
In 1945 verscheen de kleine meesterlijke bundel: Sintels, in 1946
gevolgd door Quiet though sado In 1947 werd zijn poëzie herdrukt
in éen deel Verzamelde gedichten, waarvan later een meer chronologisch geordende herdruk verscheen. In 1950 publiceerde hij
nog de bundel A vond, waarmee hij de P. C. Hooftprijs voor poëzie
verwierf [1953], en in 1957 het bundeltje Afscheid. Van belang
voor de kennis van zijn dichterschap is voorts zijn proza, uitgegeven onder de titel Verzamelde beschouwingen [1950] en Terugblik op de afgelegde weg [1954].
140.

A. ROLAND HOLST

[geb. 1888]

Levensloop: Na de H.B.S. enige tijd student te Oxford. Sindsdien letterkundige, aanvankelijk te Laren, later te Bergen [N.-H.]. Van 1920-1934 redacteur
van De Gids. In 1946-1947 maakte hij een literaire reis door Zuid-Afrika.

In 1959 verwierf hij de Prijs der Nederlandse letteren.
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In de reeks dichtbundels, door A. Roland Holst in de loop der
jaren uitgegeven, heeft zijn poëzie zich naar sfeer en stijl gewijzigd. Verzen [I9II] en ook De belijdenis van de stilte [1913] brengen de eenzaamheid van een zachtmoedige, schuchtere persoonlijkheid tot uiting; in zijn latere werk echter is de eenzaamheid
geen stemming, maar een fatum; het beeld van het 'eiland' is
typerend voor hem. De menselijke ziel voelt zich dus niet eenzaam,
zij is het, onverbiddelijk, en in die eenzaamheid is zij verwant met
grote natuurkrachten: de zee, de sterren, de wind. In de bundels
Voorbij de wegen [1920] en De wilde kim [1925] is deze fatale eenzaamheid verbonden met een hunkering naar hartstochtelijk leven
als in de oertijd, en een verlangen naar eenheid buiten tijd en
ruimte. De taal wordt moeilijker, en sluit zich meer af voor een
direct begrip. Nog sterker is dit geworden in zijn cyclus Een winter
aan zee [1937], die in strakke vormen spreekt vanuit een visionair,
van sagen en legenden doorzongen droomleven, dat de denkwijze
der normale stervelingen versmaadt om langs andere wegen te
naderen tot een wereldbeeld. Een 'mysticus' heeft men Roland
Holst genoemd: maar de mystiek betreft hier geen verhouding tot
God, doch tot een aardse volmaaktheid in een verloren oertijd;
zowel het Homerische Troje, als de sagen der Kelten, vormen voor
Roland Holst een inspirerende kracht. Trots en heimwee, noodlot en kunstenaarsglorie voelt men opdoemen uit de woorden, die
echter dit alles evenzeer verhullen als vertolken. Enige toeneiging
tot het algemene leven toont zijn bundel Onderweg [1940].
Ook in zijn proza behoudt Roland Holst zijn afgeslotenheid; zijn
taal is geen middel tot mededeling, doch magische uitdrukking
van een innerlijke realiteit. Bewerking van een Iers sagenmotief
vindt men in Deirdre en de zonen van Usnach [1920]; later volgden De afspraak [1927], Tusschen vuur en maan [1933] en Voorteekens [1936]. Belangrijk voor de kennis van zijn persoonlijkheid
is de prozabundel: Uit zelfbehoud [1938].
Tijdens de oorlog verschenen van hem illegaal het essay Eigen
achtergronden, en de gedichten In Memoriam Du Perron et Ter
Braak, en Helena's Inkeer. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag kwam een verzamelde uitgave van zijn werk in vier delen
tot stand. In I958 volgde de bundel In gevaar; in I960: Omtrent
de grens.
De Vooys Schets

12
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141.

J. GRESHOFF

[geb. 1888]

Levensloop: Geboren te Nieuw-Helvoet. Na middelbaar onderwijs journalist.
Voorliefde voor bibliofiel drukwerk. Jarenlang woonachtig te Arnhem, later
in Schaarbeek [Brussel]; sedert voorjaar 1939 in Zuid-Afrika, tijdelijk ook op

Java en in de U.S.A. Literair criticus aan Het Vaderland.

De beide bundels Aan den verlaten vijver [1909] en Door mijn open
venster [1910], die de eerste tijd van Greshoffs poëzie omvatten,
tonen een romantisch-melancholisch man, die een welluidend
maar nog niet geheel eigen vers weet te schrijven. Toen in 1924,
na een tijd van sterk verminderde produktie, Greshoff opnieuw
als dichter van zich liet horen, was er in zijn poëzie een zekere
wijziging gekomen, die binnen weinige jaren leidde tot een principiële wending. De bundel Aardsch en hemelsch [1926] typeert
de beide polen van Greshoffs wezen. Had tot die tijd het 'hemelse': d.i. romantisch verlangen, wijsgerig-religieuze gerichtheid,
droefheid om de menselijke tekorten, de overhand gehad, nu won
het 'aardse' : levens aanvaarding, alledaags geluk, verdediging van
de onafhankelijke persoonlijkheid. De taal van zijn gedichten
wordt pratend, er komt een nuchtere geestigheid die het volkswoord kiest als welbewuste ontluistering van de verfijnde poëzie.
Algemene erkenning bracht de verzamelbundel Gedichten [1934]
onder het karakteristieke motto, ontleend aan Beets: 'Geen orgeltoon, maar uw persoon!' In 1938 verscheen het lyrische leerdicht
Ikaros bekeerd. Een nieuw hoogtepunt werd de bundel: De laatste dingen [1958].
Greshoff, die in zijn grilligheid van voorkeur toch zichzelftrouw
blijft, heeft als redacteur van Groot Nederland veel gedaan voor
de literatuur der jongeren. Als criticus en essayist is hij minder
belangrijk dan als dichter. Niettemin is hij ook in proza, zoals de
geestige bundel Rebuten [1936], geheel zichzelf. Tijdens de tweede
wereldoorlog deed Greshoffveel voor de Nederlandse literatuur
in Engeland en Amerika. Van hem verscheen toen o.a. Het spel
der spelen [1944]. Literaire herinneringen en beschouwingen zijn
uitgegeven onder de titels: Volière [1956] en Menagerie [1958].
142. H. W. J. M. KEULS [geb. 1883]
Levensloop: Studeerde rechten, werd in 1907 advocaat in Amsterdam; werkte mee aan het Handelsblad als criticus voor muziek en toneel. Van 1925 tot
1948 directeur van een Bureau voor Auteursrecht.
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Evenals de meeste leden van zijn leeftijdsgroep heeft Keuls zich
als dichter langzaam ontwikkeld. Zijn eerste bundel In den stroom
is van 1920. Met grote tussenpozen verschenen daarna Om de
stilte [1924], De dansende lamp [1935] en Rondeelen en kwatrijnen
[1942], waarin men de geleidelijke verdieping van zijn talent
kan volgen. Zwaarmoedig en peinzend van aanleg, schrijft hij
evenwichtige, zeer verzorgde verzen, minder spontaan dan Bloem,
minder wijsgerig dan Van Eyck, maar met hen beiden verwant.
Meer dan bij hen heeft het maatschappelijk bestaan bij Keuls
de ontplooiing van zijn ingekeerde dichterschap geremd.
Na de uitgave van zijn Verzamelde Gedichten [4 delen; 1947-1949]
waaronder de nieuwe bundel Wegen en wolken, verschenen nog
Regionen [1953] en Valscherm [1958], waarin het religieuze gevoel neigt naar een zeer persoonlijke mystiek. Keuls is voorts van
belang als dichterlijk vertaler.
143.

ALBERT BESNARD

[geb. 1887]

Levensloop: Geboren te's Gravenhage. Lange tijd in Nederlands-Indië. Journalist te Amsterdam.

Ofschoon Besnard naar zijn geboortejaar tot de generatie-19lo
behoort, is hij onafhankelijk tot ontwikkeling gekomen. In 1917
publiceerde hij de bundel Sonnetten, met een moderne beeldspraak binnen een traditionele versvorm. In De bloei en enkele
andere verzen [1923] werd zijn stijl strakker en persoonlijker, als
uiting van een fel en vitalistisch levensbesef, zoals dat ook spreekt
uit de titel waaronder hij al zijn poëzie, ingrijpend gewijzigd, samenvatte: Opstand en wroeging [1925]. Deze bundel werd ingeleid door Bloem.
Gedurende een kwart-eeuw scheen het dichterschap van Albert
Besnard te zijn verstild, totdat in 1952 een belangrijke nieuwe
bundel het licht zag: Doem en dorst. De eerste afdeling daarvan
bevat indrukwekkende beeldende gedichten, o.a. over Java; de
tweede afdeling, meer lyrisch, is vervuld van gepassioneerde gevoelens, bedwongen in de tucht van het sonnet. Is bij Besnard de
wijsgerige bezinning geringer dan bij zijn leeftijdgenoten, zijn
hartstochtelijke vitaliteit is groter: daardoor neemt hij als dichter
een eigen plaats in. Een visionair-episch gedicht over de geschiedenis van het Joodse volk, noemde hij Drama [1959].
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144.

DE BOOMGAARD

Hoewel het maandblad De Boomgaard maar twee jaargangen
heeft beleefd [nov. 1909-dec. 19II], is het van belang omdat het
in Vlaanderen het verzet belichaamde tegen het provincialisme
en de verheerlijking van het boerenleven in de literatuur. Onder
leiding van de jonge redactiesecretaris ANDRE DE RIDDER [18881961] streefde het blad naar een kunst om de kunst, in vrijzinnige,
kosmopolitische, decadente geest en met geen ander criterium
dan de schoonheid. In principe werd het levensbeschouwelijke of
politieke niet verworpen, mits het maar ondergeschikt bleef aan
het esthetische.
Deze opvatting, van katholieke zijde afgewezen en bestreden,
bleek in de praktijk moeilijk vol te houden. De Boomgaard zocht
aansluiting bij enkele ouderen en wijdde een geheel nummer aan
Teirlinck, aan Van de Woestijne, aan Buysse; dit laatste toen
Buysse door een vooringenomen jury moedwillig gepasseerd was
bij de toekenning van de vijfjaarlijkse literaire staatsprijs. Vooral
de buitenlandse letteren werden besproken en aangeprezen om te
tonen hoe groot de achterstand in Vlaanderen was. Behalve door
André de Ridder is dit gedaan door PAUL KENIS [1885-1934], die
zich later ontwikkeld heeft als auteur van historische romans en
biografieën [Het leven van Meester François Villon; 1928]. De belangrijkste publikaties van André de Ridder zijn de ironische
Gesprekken met den wijzen jongeling [1910] en enkele biografieën
o.a. over Ninon de Lenclos [1917]. Zijn werk van na 1920 is voornamelijk in het Frans geschreven.
Tot de groep van De Boomgaard behoort ook de dichter FIRMIN
VAN HECKE [1884-1961], wiens beheerste en vaak wat traditioneel
aandoende poëzie geïnspireerd is door de moderne twijfel inzake
de overgeleverde vastheden omtrent leven en dood, en door de
moedige aanvaarding van de wijsgerige onzekerheid.
Ofschoon na korte tijd opgeheven wegens geldgebrek en te geringe belangstelling, heeft De Boomgaard een invloed uitgeoefend
die ook door het uitbreken van de eerste wereldoorlog niet geheel
ongedaan is gemaakt. Zowel in Ruimte als in 't Fonteintje vindt
men bepaalde elementen, met name het vrijzinnige en het kosmopolitische, terug.
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145.

JAN VAN NIJLEN

[1884-1965]

Levensloop: Geboren te Antwerpen; na 1914 tijdelijk in Nederland; later
jarenlang ambtenaar aan een der ministeries in Brussel. Tegelijk met Greshoff en Vestdijk redacteur van Groot Nederland.

Ofschoon Jan van Nijlen aan verschillende Zuid- en ook NoordNederlandse tijdschriften heeft meegewerkt en enkele van zijn
bundels bekroond heeft gezien, is hij in de Vlaamse letteren een
eenzame en enigszins onderschatte figuur. Die eenzaamheid is niet
toevallig, maar behoort tot het meest wezenlijke van zijn persoonlijkheid en van zijn poëzie. Aanvankelijk opgenomen in verschillende literaire groeperingen en zelfs hun woordvoerder bijv. als
inleider van een bloemlezing, heeft hij zich daarna steeds consequenter teruggetrokken. Zijn dichterlijke ontwikkeling is te vergelijken met die van Bloem: terwijl de oudste gedichten [bijv. Verzen,
1906; Het licht, 1909] een decoratief karakter dragen, doordat
schone verbeeldingen er in klassiek-evenwichtige vormen tot
uitdrukking komen, heeft het latere werk een diepe en direct
ontroerende menselijkheid en een eerlijke eenvoud van woordkeus. Zijn rijpste verzen zijn vervuld van weemoed om het altijd
ontoereikende leven en van de troost die er ligt in herinnering
en droom. Zoals vele lyrici wordt ook Van Nijlen geïnspireerd
door het herdenken van zijn jeugd. Zijn belangrijkste bundels
heten: De lokstem [1925], De vogelPhoenix [1928], Geheimschrift
[1934], Het oude kind [1938]. Zijn Verzamelde gedichten, in 1938
in Nederland verschenen en sindsdien vermeerderd herdrukt,
hebben zijn naam een grote bekendheid gegeven.
Na de tweede wereldoorlog, waarin Van Nijlen zijn zoon verloor,
publiceerde hij De dauwtrapper [1947], waarin hij zonder bitterheid zijn ontgoocheling en zijn verlies belijdt, en zonder retoriek
getuigt van zijn deemoedige berusting en zijn dankbare aanvaarding van het af en toe genoten geluk. Eenzelfde gezindheid van
diepzinnige eenvoud en zelfbeheersing spreekt zich uit in de bundel Te laat voor deze wereld [1957]. Als zeer persoonlijk essayist
deed Van Nijlen zich o.a. kennen in beschouwingen over de
Franse literatuur: Francis Jammes (1918), Charles Péguy (1919)
en in de opmerkelijke, uit dankbaar herdachte vriendschap ontstane Herinneringen aan E. du Perron [1955].
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146. FELIX TIMMERMANS [1886-1947]
Levensloop; Geboren en opgevoed te Lier. Autodidact. Schrijversloopbaan

in zijn vaderstad. Tevens tekenaar en schilder.

Timmermans was éen van de meest gelezen vertellers in Vlaanderen. Midden in de sombere oorlogstijd werd hij plotseling bekend door Pallieter [uitgegeven te Amsterdam in 1916], een boek
vol uitbundige levenslust en onbezorgd natuurgenot, nog vóor de
oorlog verschenen in de Nieuwe Gids. Het vormt een scherpe tegenstelling met de voorafgaande, somber gestemde Schemeringen
van den dood [1910]. In middeleeuws-naieve trant schilderde hij
vrome taferelen in Het Kindeken Jezus in Vlaanderen [1917], dat
gevolgd werd door het fijn-gevoelde boekje De zeer schoone uren
van juffrouw Symforosa [1918], spelend in de vertrouwde Lierse
omgeving. De roman Anna-Marie [1921] is geplaatst in de pruikentijd; De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt [1924] behandelt een zielsconflict. Na een reeks kleinere schetsen, ten dele door
hem zelf geïllustreerd, publiceerde hij een tweetal werken van historische aard: Pieter Bruegel [1928] en De harp van Sint-Franciscus
[1932, na een reis naar Italië], die beide zwak bleven, ondanks de
poging om de karaktertekening te verdiepen. Een verrassing
bracht evenwel zijn Boerenpsalm [1935], een treffende, levensechte
schildering van de Vlaamse boer, en in zoverre een sombere tegenhanger van zijn optimistische Pallieter. De nagelaten historische
roman Adriaan Brouwer geeft een fantastisch verhaal van het
leven van deze zeventiende-eeuwse schilder.

147. ERNEST CLAES [geb. 1885]
Levensloop; Geboren te Zichem. Studeerde te Leuven Germaanse filologie;

promoveerde aldaar op een dissertatie over Potgieter. Ambtenaar aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de eerste wereldoorlog krijgsgevangene in Duitsland.

In het werk van Ernest Claes treft een zekere goedaardige humor,
die meer de typering en de situaties van zijn hoofdpersonen dan
de stijl betreft. Zijn verhaal van kwajongensstreken De Witte
[1920] dankt daaraan z'n populariteit. Wranger en minder oppervlakkig is de novelle over een handige oorlogswoekeraar De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop [1924]. In talrijke novellen
en romans, volgens de negentiende-eeuwse traditie wisselende van
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olijk tot sentimenteel, heeft Ernest Claes zijn talent van boeiend
verteller, eenvoudig beschrijver, en gemoedelijk mensenkenner
bewezen. Zijn werk, overwegend geïnspireerd door herinneringen
aan zijn eenvoudige geboortestreek, wordt niet door hevige
hartstochten of moderne sociale en psychologische problemen
verontrust.
Na reeds in 1919 novellen met autobiografische inslag te hebben
gepubliceerd [Bei uns in Deutschland], gafErnest Claes zijn levensherinneringen in Jeugd [1940] en De oude klok [1947].
148.

A. M. DE JONG

[1888-1943]

Levensloop: Geboren in Noord-Brabant in een arm rooms arbeidersgezin, dat

tenslotte in Rotterdam belandde. Rijksnormaalschool te Delft; onderwijzer.
Sinds 1919 kunstredacteur aan Het Volk; later literair-kritisch medewerker
aan krant en radio. Reizen door Europa, Algiers, Egypte, Turkije en Palestina. In 1943 te Blaricum om politieke redenen vermoord.

Het vroegste werk van A. M. de Jong is somber en realistisch:
Ondergang [19 I 6]. Zijn eigen onderwijzerservaringen kwamen tot
uiting in de roman Marcus van Houwaert [1920]. Daarop volgde
het pathetische, fel-socialistische boek Het evangelie van de haat
[1924], waarin hij de grenzen van zijn talent overschreed.
Het succes van A. M. de Jong dateert van 1925, toen hij Het Verraad uitgaf, het eerste onovertroffen deel van een tot tweemaal
vier delen gegroeide reeks over jeugd en jongelingsjaren van Merij ntje Gijzen. Het vervolg Flierefluiters oponthoud [1926] lijkt op
Felix Timmermans' Pallieter. Talloze autobiografische elementen zijn verwerkt in deze boeken, waarvan het laatste: Een knaap
wordt man, in 1938 verscheen. In de enigszins romantische sfeer
van het Brabantse platteland is De Jong op z'n best. Zijn boeiend
verteItalent maakt ook zijn reisverhalen tot vlotte lectuur: Naar
zonnige landen in donker getij [1929]. Tijdens de tweede wereldoorlog schreef hij een uitvoerige roman over éen van zijn liefste
schrijvers, Bredero: De dolle vaandrig [postuum, 1947].
De honderden kritieken van A. M. de Jong zijn zeer ongelijk van
waarde; de vroegste hebben, mede wegens hun vaak principiële
standpunt, de grootste betekenis. Ook als kinderschrijver verwierf
De Jong zich een grote bekendheid, voornamelijk met zijn, in het
Frans en Duits vertaalde, Wereldreis van Bulletje en Bonestaak.
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149.

F. BORDEWIJK [

1884-1965]

Levensloop: Geboren te Amsterdam. Studeerde rechten te Leiden, was enige
tijd leraar; woont thans als advocaat en letterkundige te Den Haag. In 1954
verwierf hij de P. C. Hooftprijs.

Na onder pseudoniem een bundel gedichten te hebben gepubliceerd [Paddestoelen door TON VEN; 1916], die geen weerklank
vond, gaf Bordewijk tussen 1919 en 1924 drie delen Fantastische
vertellingen uit. Het zijn wonderlijke geschiedenissen, waarin men
invloeden van Edgar Allan Poe aantreft, naast trekjes van de
criminele roman en verschijnselen uit het gebied van de parapsychologie. Ook dit werk vond weinig erkenning. In Blokken
[1931], een satire gericht tegen het collectivisme, en Knorrende
beesten [1933], een novelle over autorennen, wordt zijn stijl geheel eigen, om in Bint [1934] de harde, gewapend-betonnen taal
te zijn, die bij het onderwerp past: de beschrijving van een school
waar de directeur een soort terreur uitoefent met behulp van een
knokploeg van leerlingen. Het boek zelflaat in twijfel, of de auteur
dit systeem heilzaam of verwerpelijk vindt; Coster heeft in De
Stem het eerste gemeend, maar ten onrechte. Een bijzondere kant
van Bordewijks talent is zijn vermogen tot suggestieve plaatsbeschrijving, veelal met een duidelijke angstwekkende functie.
Bordewijks belangrijkste boek is wel de groot-opgezette Rotterdamse roman Karakter [1938], waarin de psychologische afhankelijkheid van zoon en vader en de daaruit voortvloeiende tragische botsingen worden beschreven. Het taalgebruik nadert hier,
ondanks de voorliefde voor de zonderlingste namen, meer tot de
gewone spreektaal; de figuren en situaties zijn breedvoeriger beschreven dan in ouder werk. Hetzelfde geldt voor het niet geheel
geslaagde werk Apollyon [1941]. Clandestien verscheen in 1944:
Verbrande erven, onder de schuilnaam EMILE MANDEAU. Bijzonder
interessant is: Eiken van Dodona [1946], een roman over twee
kunstenaars, een musicus en een schilder. Als latere hoogtepunten in Bordewijks werk mogen gelden de zaken-roman:
Noorderlicht [1948], de huwelijksroman Het doopvont [1952] en
Bloesemtak [1955], een roman van de laster. Ouderdom en doodsmotieven beheersen Tijding van ver [1961]. Bordewijk schreef
ook talrijke bundels korte verhalen.
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IS0. WILLEM ELSSCHOT [pseudo van ALFONS DE RIDDER; 1882-1960]
Levensloop: Geboren te Antwerpen. Opgeleid voor de handel. Verblijf in

Parijs en Rotterdam. Leider van een advertentiebureau in zijn geboorteplaats
en aldaar overleden.

Het vroegste werk van Elsschot bestaat uit gedichten, deels in
idealistische, grotendeels echter in strakke, nuchtere, sceptische
toon. Geschreven omstreeks 1910, werden ze eerst in 1934 gepubliceerd: Verzen van vroeger, en toen om hun moderne geest
en hun pratend taalgebruik door Ter Braak en Du Perron als
typische 'Forum' -poëzie erkend. Deze vaak anekdotische gedichten bevatten veel dat karakteristiek is gebleven ook voor
het later gevolgde proza.
Elsschot is getypeerd als 'de eerste kosmopoliet in de Vlaamse
literatuur', wegens zijn roman van pensionleven te Parijs: Villa
des Roses [1913], een voortreffelijk debuut, dat echter niet als zodanig erkend werd. Ook de twee volgende boeken: De verlossing
[1921], het sarcastische verhaal van Vlaams dorpsleven, met een
botsing op leven en dood tussen een heerszuchtige pastoor en een
socialistische vrijdenker, en Een ontgoocheling [1921], de tragikomische geschiedenis van een 'kleine man' die sterft na de verijdeling van zijn dierbare illusies, vonden eerst bij de jongeren na
193° grote bewondering. In Lijmen [1924] tekende Elsschot op cynische wijze de trucs van de advertentiebranche, hem uit ervaring
bekend. Kaas [1933] beschrijft de mislukking van een kantoorbediende die importeur wil zijn; Pensioen [1937] persifleert het
sentimentele en inhalige gesol met de nagedachtenis van een krijgsgevangene. Zowel door zijn nuchtere en ironische mensenkennis
als door zijn verrassend rake en zakelijke stijl werd Elsschot een
uitzonderlijke en belangrijke figuur: als aandachtig waarnemer
geheel realist, als hekelend uitbeelder kennelijk een ontgoocheld
idealist. Geheel uit autobiografische gegevens ontstonden de boeken Tsjip [1934] en De leeuwentemmer [1940], gewijd aan zijn
kleinzoon. De novelle Het dwaallicht [1946], het verhaal van een
tocht die de schrijver door het nachtelijke Antwerpen maakt als
begeleider van drie oosterse zeelieden, werd bekroond.
Elsschots Verzameld werk verscheen in één deel [1957] en werd
herhaaldelijk herdrukt.
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IX

TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN

151.

DE LETTEREN TUDENS EN NA DE EERSTE WERELDOORLOG

De oorlog die België in augustus 1914 overviel, heeft Nederland
gespaard. In de Noord-Nederlandse letteren ontbreekt dan ook
de weerslag die in de Vlaamse merkbaar is. Bundels gedichten als
Van glorie en lijden [1917] door D. BOENS [geb. 1893] of Liederen
van droom en daad [1918] door A. VAN CAUWELAERT [1885-1945]
hebben in het Noorden geen parallel, evenmin als de latere doorwerking van de oorlog in het proza, bijv. het indrukwekkende
verhaal Longinus [1934] van FRANZ DE BACKER [1891-1961].
Belangrijker echter dan de onmiddellijke invloed van de oorlog
is de schok geweest die deze teweegbracht bij geheel de jongere
generatie in Zuid en Noord. Aan de idealistische verwachtingen,
het vooruitgangsgeloof en ook de individuele weemoed kwam
plotseling een einde. De wereld bleek wreder, de mens machtelozer dan men had gemeend. Tegenover deze catastrofe en dit
collectieve leed, dienden de jongeren hun eigen verzet te stellen,
de literaire jongeren als woordvoerders vooraan.
In wezen is dit verzet het werk geweest van hen, die tijdens de
oorlogsjaren volwassen zijn geworden: merkwaardig is het grote
aantal belangrijke auteurs, geboren in 1898 en 1899. Bij degenen
die al vóor de oorlog de twintig jaar hadden bereikt, was de inwerking van de rustige sfeer uit de aanvang van de eeuw blijkbaar
zó sterk, dat hun poëzie er de kenmerken van draagt. Typisch voor
de vermenging van traditie en verzet was het maandblad De Stem.
Men kan de stroming die door De Stem wordt vertegenwoordigd,
het best aanduiden als vrijzinnig en democratisch. Geen individuele artiestentrots, geen afzijdigheid van de maatschappelijke
vraagstukken, geen dogmatische godsdienst en geen partijpolitiek
vindt men hier, maar een menslievend idealisme, dat door de
tegenstanders te vaag werd geacht. Het is geen toeval, dat de oprichters van De Stem tot een ouder geslacht behoorden: de kunstcriticus en ethische essayist ruST HAVELAAR [1880-193°], voor wie
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goedheid en schoonheid vrijwel samenvielen, en DIRK COSTER
[1887-1956]. Nieuwe schrijvers van betekenis zijn uit de Stemgroep niet naar voren gekomen; de invloed op het Nederlandse
geestesleven is echter groot geweest.
Het heftigste verzet van de jongeren was geconcentreerd in de
twee jaargangen van Ruimte [1920-1921]. Voorde redacteurs en
medewerkers aan dit Antwerpse blad is het gemeenschapsideaal
allesbeheersend. De tijd van impressionisme en individualisme is
voorbij: het is de taak van de jonge kunstenaar, de gedachten en
gevoelens uit te spreken van de miljoenenmassa die naar bevrijding
hunkert. Al het artistieke scheppingsvermogen moet in moderne
vormen gericht zijn op de mensheid als geheel. Dit expressionisme
was een internationaal verschijnsel, dat al voor de oorlog ontstaan was maar in het na-oorlogse Duitsland z'n hoogtepunt
vond, zowel in beeldende kunst als literatuur. Ook de moderne
Franse poëzie oefende een grote invloed uit. Bij de Vlamingen
gingen nationale, sociale en religieuze gevoelens samen in een
hartstochtelijke wil tot vernieuwing, die tenslotte toch meer de
kunst heeft beïnvloed dan de maatschappij. Het optreden van
de Ruimte-groep: PAUL VAN OSTAIJEN, MARNIX GIJSEN e.a. wekte
ook tegengestelde reacties op, zoals blijkt uit het tijdschrift 't Fonteintje [1921-1924]. Maar de medewerkers hieraan zijn enkele
jaren ouder dan hun collega's van Ruimte.
In Noord-Nederland is de ontwikkeling veel geleidelijker gegaan.
Sinds 1916 bestond er een orgaan van jonge letterkundigen, Het
Getij, waaraan verschillende kunstenaars hebben meegewerkt, die
allengs tot de voornaamsten zijn gaan behoren van het na-oorlogse tijdvak: HENDRIK DE VRIES, HERMAN VAN DEN BERGH, J.SLAUERHOFF. Een belangrijke rol in Het Getij heeft ook CONSTANT VAN
WESSEM [1892-1954] gespeeld; zijn latere werk echter, o.a. een
biografie van Liszt [1927] en een modernistische roman Lessen
in Charleston [1930], heeft de beloften niet vervuld. Vooral Van
den Bergh heeft met zijn consequente kritieken en zijn expressionistische dichtkunst veel invloed uitgeoefend. Toen het Getij
werd opgeheven [1924], begonnen De Vrije Bladen te verschijnen.
Dit tijdschrift bracht gedurende een achttal jaren de kunstenaars
bijeen, die men moeilijk met een enkele term kan karakteriseren,
omdat hun sterk individuele aard grote persoonlijke verschillen
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aan den dag doet treden. De naam vitalisme kan slechts voor een
paar dichters gelden, al is een trek van hevig-geladen kracht en
van zelfbewust kunstenaarschap wel allen gemeen.
Vooral door de invloed van H. MARSMAN is de vernieuwing in hoge
mate gericht geweest op de dichtkunst. De eigenlijke vernieuwing
van het proza begon eerst, toen de grote tijd van de Vrije Bladen
was afgesloten en het maandblad Forum werd opgericht [1932].
Hoewel MAURICE ROELANTS mede-oprichter en redacteur was en
er later zelfs een afzonderlijke Vlaamse redactie bestond, is
Forum vooral in Noord-Nederland van groot belang geworden. Behalve MENNO TER BRAAK, die de voornaamste redacteur
was, hebben E. DU PERRON en S. VESTDUK het karakter van Forum
bepaald. Na het opheffen van Forum vond deze richting, die in
proza en kritiek een sterk intellectuele inslag vertoont, en in de
poëzie de nadruk legt op de plastiek en op de zakelijke toon
[poésie parlante], een nieuw centrum in Groot Nederland, waarvan sedert Coenens dood Greshoff, Vestdijk en Jan van Nijlen,
tot 1940 de redactie hebben gevoerd.
In Noord-Nederland, met z'n sterke levensbeschouwelijke groeperingen, moest de beweging van de jongeren zich wel in verscheidenheid ontwikkelen. In katholieke kring bestond sindsl922
Roeping, dat later een duidelijk Groot-Nederlands karakter kreeg;
maar onbetwistbaar is De Gemeenschap [1925-1941] het belangrijkste blad geweest. De strijdbare wil van deze groep, hun vurig
geloof en artistiek talent, voorts de voortreffelijke grafische medewerking, hebben een duidelijke invloed uitgeoefend. Niet enkel
hebben bijv. vitalistische schrijvers bij herhaling gepubliceerd in
dit orgaan, maar ook is door verschillende bekeringen de groep
vergroot. Na de vroege dood van de begaafde en hartstochtelijke
voorman, GERARD BRUNING [1898-1926], is de leiding in handen geweest van de veelzijdige letterkundige ANTON VAN DUINKERKEN.
Strenger hebben zich de letterkundigen afgezonderd, die in Opwaartsche Wegen [1922-1940] tegelijk de kunst en het orthodoxe
protestantisme wilden dienen. Voor de belangrijksten onder hen
geldt overigens die opmerking het minst. De reeds oudere dichter
WILLEM DE MÉRODE behoorde tot de eerste redacteurs van Het
Getij, maar vond pas in de groep van Opwaartsche Wegen zijn
geestverwante kring. De kritische leider was gedurende enkele
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jaren ROEL HOUWINK die uit de expressionistische hoek van de
Vrije Bladen kwam, en zich in calvinistische richting ontwikkeld
had.
Een laatste groep, ofschoon gedurende enkele jaren verenigd in
een Socialistische Kunstenaars-Kring [S.K.K.], bezat in geringer
mate verband, daar men nimmer de beschikking heeft gehad
over een eigen literair tijdschrijft. Wel hebben A.M.DE JONG en
ISRAEL QUERIDO in 1927 het maandblad Nu opgericht, doch dit
bleek niet levensvatbaar. JEF LAST speelde gedurende zijn communistische jaren een leidende rol in een artistiek-politiek blaadje
[Links Richten], dat alleen als tijdsdocument waarde heeft. De
merkwaardigste verschijnselen van deze groep [arbeiders-gedichten; politieke poëzie] reikten niet tot het peil van de literatuur.
Bij het toneel hadden vooral de lekenspelen van Henriëtte Roland
Holst, die van omstreeks 1930 dateren, een zeker belang.
Voor een goed begrip van de werkelijke verhoudingen dient men
de genoemde richtingen niet als tegenstellingen te zien: ze waren
gelijkelijk uitdrukking van het verzet der na-oorlogse jongeren.
Aangezien in de kritiek en de lyriek de uiting van de persoonlijke
overtuiging het meest voor de hand ligt, zijn het de dichters en
critici geweest, bij wie de richtingen het duidelijkst zijn waar te
nemen. In het verhalende proza, waar de kunstenaar allereerst
ánderen uitbeeldt, is voor een getuigenis minder plaats. De grenzen, bij de poëzie reeds vager dan bij de kritiek, vervloeien bij het
proza bijna geheel; maar totaal verdwenen zijn ze ook daar toch
niet. Het verschil tussen de regionale romans van bijv. ANTOON
COOLEN en THEUN DE VRIES, is wel voornamelijk een onderscheid
in de levensbeschouwing van de auteurs.
Na 1933, mede onder de indruk van de crisis en het dreigende
oorlogsgevaar, veranderde het literaire beeld vrij sterk. Van belang daarbij is ook geweest de late bloei van de generatie-19lo
[Bloem, A. Roland Holst] en de overheersende betekenis van het
proza van ouderen als Van Schendel, Bordewijk en Elsschot, die
eerst toen hun beste werken schreven. De opmerkelijkste verschijnselen zijn niettemin afkomstig van jongeren: de opleving
van het psychologische proza [VESTDUK, WALSCHAP e.a.], van de
historische roman [THEUN DE VRIES, VESTDIJK] en van de humoristische novelle [HENRIËTTE VAN EYK].
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152.

HET TONEEL

De merkwaardigste pogingen tot dramatische vernieuwing hebben plaats gehad buiten de kring van het beroepstoneel. Zowel de
expressionistische experimenten met de vorm [in Vlaanderen o.a.
door Teirlinck gewaagd] als de bewuste wijzigingen in de inhoud,
vond men in Nederland voornamelijk bij de studentenspelen.
Ook in de socialistische beweging en de katholieke kerk trachtte
men de algemene gevoelens uit te beelden door massale scènes op te
voeren. Symbolische figuren, een sociologische in plaats van een
psychologische verantwoording, spreekkoren en massabewegingen, kenmerkten deze interessante tak van de dramatische kunst.
Behalve door Henriëtte Roland Holst is dit genre ook beoefend
door Anthonie Donker: Maar wij .... [1933], en in katholieke
kring o.a. door Jac. Schreurs.
In opdracht van studentenverenigingen ontstonden ook De
Vliegende Hollander [1930] doorM. Nijhoff; De Havenstad [1933]
door Victor E. van Vriesland; Turandot [1936] door Jan Engelman ; en Mallemolen [1938] door Maurits Dekker. Hoewel niet in
opdracht geschreven, werden toch uitsluitend door studenten ten
tonele gebracht De Pantserkrant [1935], een anti-militaristische
satire door Menno ter Braak; het spel van het Humanisme
Erasmus [1936] door Garmt Stuiveling, en Sumbo N. V. [1938]
door F. Bordewijk. Het beroepstoneel, dat ernstig van de economische crisis te lijden had, experimenteerde slechts op bescheiden
wijze. De stijgende aandacht voor het verleden bleeko.a. uit enkele
historische spelen, zoals Overwintering [1931] door J. Slauerhoff.
Bijbelse inspiratie deed ALPH. LAUDY de Paradijs vloek schrijven,
welk stuk een reeks succesrijke vertoningen beleefde.
Dat de society-sfeer ook binnen onze grenzen tot vlotte blijspelen
aanleiding kon geven, bewees A. DEN HERTOG [1889-1958], van wie
o.a. De Privé-secretaresse [1934] en Ex-koning Peter [1936] een
lange rij opvoeringen haalde. Andere auteurs van dramatisch
werk zijn o.a. A.DEFRESNE [1893-1961] Het onbewoonde eiland
[1941], BEN VAN EYSSELSTEYN [geb.1898] De duivel op aarde
[1931], en JAN DE HARTOG [geb. 1914] De ondergang van de Vrijheid [1938]. Laatstgenoemde, die reeds op zijn 20ste jaar een
merkwaardige roman: Ave Caesar [1934] had uitgegeven, verwierf later met toneelwerk, in het Engels geschreven, veel succes.
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153.

HISTORISCHE SAMENHANG

Het evenwicht van traditie en vernieuwing, dat het werk van vele
jongeren omstreeks 1920 kenmerkt, is bijzonder typerend voor de
essayist en criticus die als oprichter-redacteur van De Stem een
grote invloed uitoefende:
DIRK COSTER, 1887-1956.
Op persoonlijke wijze verwerkt, beheersen die tegenstrijdige factoren de poëzie van
J. W. F. WERUMEUS BUNING, 1891-1958, en
VICTOR E. VAN VRIESLAND, geb. 1892.
Een afzonderlijke figuur is de blind-geworden prozaïst R. J. W. VAN
GENDEREN STORT [1886-1942] van wie vooral de roman Kleine
Inez [1925] veel bewondering vond, ook bij de jongeren.
De vernieuwing werkt krachtiger en duurzamer door in de poëzie
van
M. NIJHOFF, 1894-1953, en van
HENDRIK DE VRIES, geb. 1896.
Verwantschap vindt men in Vlaanderen bij de groep van 't Fonteintje:
RAYMOND HERREMAN, geb. 1896,
KAREL LEROUX, geb. 1895,
MAURICE ROELANTS, geb. 1895, wiens proza van groter belang is
dan zijn poëzie; en de oorspronkelijke, ironische dichter
RICHARD MINNE, 1891-1965.
De vernieuwende kracht in de jaren 1920-1925 is het expressionisme, dat niet alleen de letteren maar heel het leven revolutionair
wil hervormen. Het expressionisme in de literatuur, dat een centrum vindt in het tijdschrift Ruimte, wordt het sterkst vertegenwoordigd door de veelzijdige experimentator
PAUL VAN OSTAIJEN, 1896-1928;
het beheerst met allerlei persoonlijke verschillen, uiteenlopende
van speels tot pathetisch, ook de poëzie van zijn leeftijdgenoten
GASTON BURSSENS, 1891-1965,
MARNIX GIJSEN, geb. 1898,
WIES MOENS, geb. 1898,
en van de reeds oudere, tot het modernisme bekeerde dichter
KAREL VAN DEN OEVER, 1879-1926;
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in breder, hymnische vorm is het aanwezig bij
geb. 1896.
Het expressionisme in Noord-Nederland is minder heftig en van
korter duur. Het kenmerkt het kritisch en dichterlijk optreden van
jonge auteurs die aanvankelijk in Het Getij en na 1924 in De Vrije
Bladen publiceerden. Het beheerst het werk van
HERMAN VAN DEN BERGH, geb. 1897,
en de vroegste gedichten van
H. MARSMAN, 1899-194°.
Het is éen van de vele factoren in de verzen en het proza van de
belangrijkste dichter uit deze generatie
J. SLAUERHOFF, 1898-1936.
Minder het expressionisme dan wel een zekere nieuwe zakelijkheid en een intellectuele verscherping van het psychologische inzicht bepalen het kritische en scheppende proza van de groep die
na 1930 optreedt en dan een centrum vindt in het maandblad
ACHILLES MUSSCHE,

Forum:
19°2-194°,
1899-194°,
en de uitermate veelzijdige en produktieve
S. VESTDIJK, geb. 1898.
Onmiddellijk daarmee verwant zijn de Vlaamse romanciers
MAURICE ROELANTS, geb. 1895,
GERARD WALSCHAP, geb. 1898,
en wegens zijn latere ontwikkeling als prozaïst ook
MARNIX GIJSEN, geb. 1899.
Een afzonderlijke positie verwierf de ironische verteller
RAYMOND BRULEZ, geb. 1895.
Een zeker hersteld evenwicht van traditie en vernieuwing, vindt
men in het werk van schrijvers als
KAREL JONCKHEERE, geb. 1906, en
ANTHONIE DONKER, 19°2-1965.
Bij de meesten van hen ontstaat het belangrijkste werk eerst, als
na 1930 vele onoplosbare politieke en sociale problemen WestEuropa verontrusten en de cultuurcrisis een algemeen erkend feit
is geworden. De weerslag van deze nieuwe situatie van onzekerheid en bedreiging vindt men in het bijzonder bij
GERRIT ACHTERBERG, 19°5-1962,
MENNO TER BRAAK,

E. DU PERRON,
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geb. 1907, en
geb. 1910.
Op grond van hun godsdienstige overtuiging hebben zowel calvinistische als katholieke schrijvers zich afzonderlijk gegroepeerd
rondom eigen tijdschriften. Het protestantse geloofsleven is een
duidelijke factor in de poëzie van
WILLEM DE MERODE, 1887-1939,
en van andere medewerkers aan Opwaartsche Wegen zoals
ROEL HOUWINK, geb. 1899, en
w. A. P. SMIT, geb. 1903.
Het katholicisme, dat de grondslag vormde van het jongerentijdschrift De Gemeenschap, verbindt Nederlandse dichters als
PIERRE KEMP, geb. 1886,
JAN ENGELMAN, geb. 19°0,
ANTON VAN DUINKERKEN, geb. 1903,
GABRIËL SMIT, geb. 1910, en ook VlaIningen als
MAURICE GILLIAMS, geb. 1900, en
PffiTER BUCKINX, geb. 1903.
Geestverwanten van hen zijn de prozaschrijvers
FILIP DE PILLECUN, geb. 1891-1962,
ANTOON COOLEN, 1897-1961, en
HERMAN DE MAN, 1898-1946.
Het sociale realisme wordt in moderne stijl voortgezet door
LODE ZmLENS, 1901-1944,
THEUN DE VRIES, geb. 1907, en vele anderen, maar bij de meesten
van hen is dit realisme maar éen van de genres waarin zij opmerkelijk werk hebben voortgebracht.
Als essayisten onderscheidden zich
G. H. M. VAN HUET [geb. 1911], de auteur van twee bundels Lezen
en laten lezen, en
ANNffi ROMEIN-VERSCHOOR, geb. 1895,
van wier hand ook een opmerkelijke historische roman over
Hugo de Groot het licht zag: Vaderland in de verte [1948].
In de speelse en tegelijk diepzinnige novellen van
HENRffiTTE VAN EYK, geb. 1897, en
BELCAMPO, geb. 1902,
nam de moderne humor-cultus kort na 1930 een aanvang.
M. MOK,

ED. HOORNIK,

De Vooys Schets
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154.

DIRK COSTER

[1887-1956]

Levensloop: Geboren te Delft; was eerst journalist, studeerde enkele jaren
Nederlands te Leiden. Oprichter-redacteur van De Stem 1921-1940. Eredoctor van de Universiteit van Amsterdam, 1954.

De betekenis van Coster is evenredig met die van De Stem. Zijn
werk ligt uitsluitend op kritisch en essayistisch gebied: bij de beoordeling van boeken betrok hij steeds de schrijver erin, zodat
ook in zijn kleinere aankondigingen het essay-type overweegt.
Zijn waardering was afhankelijk van zijn overtuiging: humaan,
ethisch, anti-dogmatisch, religieus-getint, sociaal-gericht. Een
botsing met de opvattingen van '80 kon niet uitblijven: reeds in
1910 richtte Kloos een scherpe aanval op hem; maar evenmin
later een botsing met andere dogmatici van katholieken, protestantsen en 'heidensen' huize [Du Perron in Forum].
Typerend voor Coster was jarenlang zijn uitspraak: 'Wij zullen
ons houden aan de keuze van 't niet-kiezen' - een uitspraak die
van Erasmus of Coornhert zou kunnen zijn. Coster heeft evenals de genoemde groteren, de tragiek van zo'n standpunt vol-op
ervaren: middelpunt te zijn van veel misverstand.
In 1919 verscheen de bundel Marginalia, een boekje met diepzinnige gedachten, geordend tot een soort levensleer. Zijn studies en
beschouwingen zijn gebundeld in twee delen Verzameld Proza
[1925,1927]. In 1924 deed hij een verantwoorde keuze uit de
moderne poëzie en voorzag deze van een belangwekkende inleiding: Nieuwe geluiden; een soortgelijke bloemlezing stelde hij
samen uit onze hele literatuur: De Nederlandsche poëzie in 100
verzen [1927]. In 1931 verscheen een kleinere bundel: Schetsboek;
in 1939: Het tweede boek der Marginalia.
155.

J.

w. F. WERUMEUS BUNING [1891-1958]

Levensloop: Geboren te Velp; opgeleid voor het notariaat; later journalistdichter-criticus-fijnproeveren kookboekschrijver ; overleden teAmsterdam.

De vroege poëzie van Werumeus Buning is over het algemeen
melodieus, en ontstond uit een stemming van melancholie. Zijn
eerste bundel In memoriam [1921] is vervuld van de herinnering
aan een gestorven vrouw, die in tedere liefde wordt herdacht. In
Dood en leven [1926] is een sterker element van berusting, terwijl
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tegen het slot een gevoel van vreugde de overhand neemt. De
wending naar het aards geluk vindt men uitgedrukt in de titel
Hemel en aarde [1927], en nog sterker in Et in terra [1933].
Inmiddels was Bunings grote succes in het vernieuwde genre van
de ballade verschenen: het lied in honderd strofen Maria Lecina
[1932], over welks ontstaan hij later een aardig boekje schreef.
Een gestegen aandacht voor deze vorm, zoals die ook merkbaar
werd bij enkele andere dichters [Van Duinkerken, Den Doolaard]
kenmerkt de bundel Negen Balladen [1935], waarvan de verzen
met een enkele uitzondering onderdoen voor Mária Lécina. In
een klein boekje: Voor 2 stuiver anjelieren [1936] gaf Buning een
aantal copla's: Spaanse volksliedjes, deels vertaald, deels eigen
vinding. Latere gedichten zijn bijeengebracht onder de titel: Jacob
en de engel [1951].
Behalve enkele studies over dans en danseressen, verscheen van
Werumeus Buning een drietal bundels beschrijvingen van zwerftochtendoor eigen land: Ik zie, ik zie wat gij niet ziet [1937-1939].
156.

VICTOR E. VAN VRIES LAND

[geb. 1892]

Levensloop: Geboren te Haarlem; bezocht het gymnasium teDenHaag; ontving privaatlessen van Dèr Mouw; studeerde in 1913-1914 te Dijon Frans.

Van 1931-1938 kunstredacteur van de N.R.C. Voorzitter van de P.E.N.-club.
Eredoctor van de Leidse Universiteit, 1954. P. C. Hooftprijs in 1961.

Na op jonge leeftijd in de Nieuwe Gids te hebben gedebuteerd,
heeft Van Vrieslandjarenlang aan verschillende tijdschriften meegewerkt, maar eerst laat werd een keuze uit zijn gedichten uitgegeven in twee bundeltjes: Voorwaardelijk uitzicht [1929]; Herhalingsoefeningen [1935]. Deze poëzie is het werk van een gevoelige
en wijsgerige natuur die een voorkeur toont voor het zakelijke
woord. In 1946 verscheen zijn derde bundel: Vooronderzoek. Deze
poëzie is verzameld als: Drievoudig Verweer [1949].
Zijn enige roman: Het afscheid van de wereld in drie dagen [1926],
is een al te uitvoerige psychologische ontleding in te lyrische taal;
in 1936 is hiervan een door de auteur bekorte herdruk verschenen.
Onder de titel Spiegel van de Nederlandse poëzie stelde hij een
omvangrijke bloemlezing in drie delen samen. Zijn kritieken,
gebundeld in twee delen Onderzoek en vertoog [1958], geven een
belangwekkend inzicht in de ontwikkeling tussen 1920 en 1940.
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157.

M. NIJHOFF

[1894-1953]

Levensloop: Geboren te 's-Gravenhage; studeerde rechten te Amsterdam en

twintig jaar later Nederlands te Utrecht. Van 1926 tot 1933 redacteur van De
Gids. Overleden te 's-Gravenhage.

De eerste gedichten van Nijhoff zetten in persoonlijke stijl de traditie voort van De Beweging, in welk tijdschrift hij in 1916 debuteerde. Tegelijk werkte hij mee aan Het Getij. Aan een jong
dichter van een nieuwe generatie kon uiteraard niet de bezinning
eigen zijn die bij de ouderen een verworven rijkdom was: bij
Nijhoffleven méer spanningen, zijn gevoel komt minder beheerst
tot uiting. En wat de vorm betreft: experimenten van een nieuwe
kunst deden hun invloed al gelden, zodat men trekken van het
expressionisme aantreft in zijn eerste bundelDe wandelaar [1916].
Na een 'clowneske rapsodie' Pierrot aan de lantaren [1919], waarin zich een diepe melancholie in speelse woorden uitte, volgde
Nijhoffs belangrijkste bundel, Vormen [1924]. Telkens weer vindt
de dichter een tegenwicht tegen zwaarmoedigheid, cynisme of
oppervlakkigheid in herinneringen aan zijn jeugd, niet slechts
persoonlijke herinneringen, maar aan geheel het evenwichtige leven vóor 1914. De beheerste, bijna klassieke versbouw stemt overeen met beheerste, bijna klassieke gevoelens, of speelt met modernistische motieven een geraffineerd spel van contrasten. De religieuze ontroering, die het veel-beschreven Christus-motief met
zich brengt, vervaagt bij Nijhoff niet in een persoonlijke stemming
maar wordt concreet uitgebeeld als een objectieve waarde. De
Nieuwe gedichten [1934] tonen de genoemde eigenschappen evenzeer; nieuw is een somtijds blijkend sociaal gevoel; nieuw is ook
een experimentele, zij het door oeroude voorbeelden geïnspireerde
vorm: Awater, en het later gepubliceerde gedicht: Het uur U.
In 1930 bewerkte Nijhoff de sage van De Vliegende Hollander tot
een studenten-spel, dat te Leiden werd opgevoerd. Drie godsdienstige lekenspelen, bestemd voor Kerstmis, Pasen en Pinksteren, verschenen onder de titel: Het heilige hout [1950]. Zijn verantwoorde, in rustige stijl geschreven kritieken, werden ten dele
gebundeld als: Gedachten op dinsdag [1931]. Om zijn meesterlijke
vertalingen [o.a. van Eliot] werd de prijs voor vertaalkunst naar
hem genoemd. Nijhoffs werk is in drie delen verzameld herdrukt.
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158.

HENDRIK DE VRIES

[geb. 1896}

Levensloop: Geboren te Groningen, en aldaar jarenlang werkzaam aan het

gemeentearchief. Hij maakte enige reizen naar Spanje, en beoefent naast de
dichtkunst de schilderkunst.

De vroegste poëzie van Hendrik deVries heeft een hymnischkarakter en toont zijn afhankelijkheid van Bilderdijk en de zeventiendeeeuwers. Dit taalgebruik werd later de uitdrukkingsvorm van motieven die sindsdien het werk van Hendrik de Vries kenmerken:
dromen, nachtmerries en andere uitingen van onderbewust zieleleven, aangevuld met volksgeloof en mythologische verhalen. Zowel de metrische bouw als de rijmwoorden hebben bij Hendrik
de Vries een méer dan dienende en versierende functie: zijn poëzie
krijgt dikwijls een bezwerend karakter: Lofzangen [1923], Stormfakkels [1932], Nergal [verzamelbundel, 1937] en Atlantische balladen [1937]. Voor een goed begrip van deze gedichten is een vergelijking met zijn tekeningen belangrijk; enkele daarvan zijn gereproduceerd in: Geïmproviseerd bouquet [1937].
Een groot succes verwierf de bundel Copla's [1935], waarin De
Vries een aantal voortreffelijk bewerkte Spaanse volksliederen
bijeenbracht, deels vroom, deels amoureus, deels vol spot. Zijn
vertalingen van werk uit de 19de eeuw: Romantische rhapsodie
[1939], doen de oorspronkelijke teksten al te vaak geweld aan.
Clandestien verscheen de bundel: Robijnen [1944]. In de bundel
balladen: Toovertuin [1947], is het romantisch-expressionistische
talent van Hendrik de Vries tot volle ontplooiing gekomen.
159.

DE DICHTERLIJKE TRADITIE IN VLAANDEREN

De oprichting van 't Fonteintje [1921-1924] bewijst dat de literaire
opvattingen der Van-Nu-en-Straksers ondanks de wereldoorlog in
Vlaanderen lang en diepgaand hebben doorgewerkt. Maar toch
is het geestelijk klimaat bij deze jongeren ánders. Bij Raymond
Herreman, Karel Leroux, Maurice Roelants en Richard Minne is
meer eenvoud en meer ironie: de periode van het trotse kunstenaarsbesef is voorbij. Zonder pathos geven zij uitdrukking aan
oeroude motieven: liefde, verlangen, ontgoocheling, weemoed
om het menselijk tekort. Uit eerbied voor een meester als Van
de Woestijne bepleitten zij handhaving van het metrische vers.
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RAYMOND HERREMAN [geb. 1896], tevens criticus, schrijft een verzorgd en beheerst, ietwat weemoedig vers, dat in z'n evenwicht
en eenvoud klassiek aandoet. Ook zijn levensopvatting, mede gevormd door grote denkers en kunstenaars, is klassiek gericht. Zijn
inspirerende gevoelens: jeugdherinneringen, liefde, mededogen,
worden meestal door moraliserende overpeinzingen begeleid, zonder dat dit zijn poëzie schade doet. Na de speelse bundel De roos
van Jericho [1931] en de ernstiger verzen van Het helder gelaat
[1937], geeft vooral De minnaars [1942] een overtuigend beeld
van zijn veelzijdige persoonlijkheid. Merkwaardig is zijn handboek van het geluk: Vergeet niet te leven [1943].
Aanvaarding van de traditie en verzet tegen ontbindende experimenten is ook aanwezig in de poëzie (Het donker vuur; 1928),
en de talrijke essays van URBAIN VAN DE VOORDE (geb. 1893), die
een zekere verwantschap heeft met Dirk Coster, ook in de al te
plechtige retorische stijl.

160.

RICHARD MINNE

[1891-1965]

Levensloop: Geboren te Gent. Handelsschool aldaar. Eén der oprichters van
't Fonteintje. Moest wegens zwakke gezondheid een ambtenaarsloopbaan
opgeven. Was enige jaren boer. Sedert 1930 journalist.

Het oorspronkelijkste talent van 't Fonteintje is Richard Minne,
wiens werk verrast door ironische kritiek, geestige verbeelding,
lichte ontroerbaarheid en verfijnde muzikaliteit: In den zoeten inval [1927]. Wat directheid van zegging en afwezigheid van retoriek
betreft, wordt hij door geen van zijn tijdgenoten geëvenaard. Hij
verbergt kennelijk de idealistische gevoeligheid van een kinderhart achter de stugheid van een grimmige scepticus. Wie hem met
Elsschot vergelijkt, vindt bij velerlei overeenkomst vooral in zijn
speelse fantasie een specifiek verschil. Zijn enige roman is getiteld
Heineke Vos en zijn biograaf [I 933]. Door zijn vrienden Herreman
en Roelants werd uit verspreide publikaties en brieven het boek
Wolfijzers en schietgeweren [1942] samengesteld, dat een goede
indruk geeft van deze verrassende persoonlijkheid. Een kritische
bloemlezing uit zijn ongelijkwaardige journalistieke werk is bijeengebracht onder de titel In 20 lijnen [eerste bundeltje 1946;
tweede geheel andere bundel, 1955]. Zijn verzamelde poëzie verscheen in 1955: In den zoeten inval en andere gedichten.
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16I. HET EXPRESSIONISME IN VLAANDEREN

De eerste wereldoorlog heeft een diepgaande invloed uitgeoefend.
Overal streefden jongeren naar een radicale vernieuwing, die zowel de geesteshouding als de kunstvormen betrof. Men experimenteerde met alle uitdrukkingsmiddelen en in alle genres.
Revolutionaire stromingen, tegen het individualisme van de voorafgegane periode en vóor een versterkt gemeenschapsgevoel, deden zich ook gelden op letterkundig terrein. Er rees verzet tegen
de verfijnde taal- en versvormen, en tegen de romantische beeldspraak. De bewondering ging uit naar de moderne Franse poëzie,
[Guillaume Apollinaire; i880-19I8] en vooral naar het Duitse
expressionisme, dat een directe uiting wilde zijn van het opstandige
levensgevoel, met nieuwe taalmiddelen en oorspronkelijke, aan
het grote-stadsleven ontleende beelden en vergelijkingen. De kunstenaar voelde zich geroepen, een eigen werkelijkheid te scheppen, die de artistieke uitdrukking zou zijn van de bevrijde, tot
heerschappij gekomen mens. De stoot tot zulk een expressionistische dichtkunst werd in Vlaanderen voornamelijk gegeven door
twee radicaal gerichte jongeren: PAUL VAN OSTAIJEN [1896-1928],
die de Duitse kunst in Berlijn had leren kennen, en WIES MOENS
[geb. 1898], die als fel activist streefde naar een politieke ommekeer, en tijdens een driejarige gevangenschap zijn indrukwekkende Celbrieven [1920] schreef. Voor hem was de oude versvorm
'een dwangbuis of een harlekijnspak'; hij pleitte voor een vrij ritme en een 'onmiddellijk en drastisch' beeld, en bracht die theorieën ook in praktijk in de verzenbundels De boodschap [1920],
De tocht [1921], Opgangen [1922] en Landing [1923].
In 1920 ontstond het tijdschrift Ruimte, dat ondanks de korte tijd
van maar twee jaren toch van duurzame betekenis is geworden.
Tot de begaafdste medewerkers behoorden, behalve dichters als
Marnix Gij sen en Gaston Burssens, ook de experimentator VICTOR
J. BRUNCLAIR (1899-1944), de auteur van vrije en grillige verzen,
o.a. gebundeld als De dwaze rondschouw (1935). Medewerking
verleende eveneens de reeds oudere, tot het expressionisme bekeerde KAREL VAN DEN OEVER [1879-1926] wiens ongelijkwaardige
maar soms uiterst beweeglijke gedichten gebundeld zijn als Het
open luik [1922] en Paviljoen [1927].
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162.

PAUL VAN OSTAIJEN

[1896-1928]

Levensloop: Geboren te Antwerpen uit een Nederlands gezin. Tijdens de oor-

log activist. Na de oorlog verblijf in Berlijn en in Parijs. Aan een longziekte
gestorven te Miavoye-Anthée. Eregraf te Antwerpen.

In de Vlaamse poëzie is Van Ostaijen een baanbreker, een waaghals geweest, die behoefte had aan het experiment om het experiment. Voor hém verloor elk gedicht na de voltooiing zijn waarde,
als 'behorende tot een overwonnen standpunt'. Reeds in 1916
publiceerde hij de bundel Music-Hall, een bonte verzameling indrukken van de moderne stad, met haar felle levensdrift, haar
schokkende beweeglijkheid, haar nieuwe techniek, haar massavorming. Hier voor het eerst worden woorden als fiets, bioscoop,
tram, elektrisch licht en vliegmachine opgenomen in het dichterlijke taalgebruik. Het sienjaal [1918] is bewogener van gevoel,
maar nog vrijer van bouw. In de merkwaardige bundel Bezette
stad [1921], is ook de typografie in het experiment betrokken.
Van Ostaijen naderde hier het Dadaïsme. Hij voelde echter dat
deze richting doodliep, en zocht nu de absolute poëzie in concentratie op het afzonderlijke, suggestieve woord. Uit de grillige
maar berekende opvolging van zulke op zichzelf staande woorden en zinnen, die soms als muzikale thema's herhaald worden,
moest niet zozeer een logisch begrip als wel een ritmische sensatie
ontstaan. Zowel in kinder-speelliedjes als bij de kleengedichtjes
van Gezelle zag hij dit principe verwezenlijkt.
Van Ostaijen is te vroeg gestorven om zijn experimenten te kunnen omzetten in duurzame resultaten; zijn invloed op anderen is
groot geweest, mede door zijn talrijke strijdvaardige kritieken, en
zijn scherpzinnige, parodistische prozastukken. Door de jongeren na de tweede wereldoorlog is hij als een meester erkend. Zijn
Verzameld werk [vier delen] verscheen in de jaren 1952-1956.
163.

GASTON BURSSENS

[1896-1965]

Levensloop: Geboren te Dendermonde. Studeerde Germaanse filologie te

Gent. Is industrieel te Antwerpen.

Tot de artistieke vriendenkring van Paul van Ostaijen en de medewerkers aan Ruimte behoorde ook de even anti-traditionele
Gaston Burssens, aanvankelijk activist gelijk Wies Moens, zoals
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blijkt uit zijn bundel Liederen uit de stad en uit de cel [1922]. In
later werk ontwikkelde hij zich tot een vernuftig speler met woorden en ritmen, waarin de vernieuwing en het experiment vaak
doel op zichzelf zijn geworden: Piano [1925]. Invloeden van het
surrealisme in de schilderkunst beheersen French en andere cancan
[1935]; evenwichtiger is De eeuw van Perikies [1941]. Eerst bij de
experimentele jongeren van omstreeks 1950 heeft dit merkwaardige werk bewondering en weerklank gevonden, terwijl omgekeerd de hernieuwde sfeer van het ontraditionele voor Burssens
een merkbare inspiratie betekende. Een bloemlezing werd samengesteld onder de titel Het neusje van de inktvis [1955].
Een hoogtepunt bereikt zijn 'poésie parlante' in de bundel Adieu
[1958] een verzencyclus die getuigt van droefheid en ontgoocheling, maar ook van het vermogen om deze sombere gevoelens
door speelse ironie en grillige grimassen te overwinnen.
164. ACHILLES MUSSCHE [geb. 1896]
Levensloop: Geboren te Gent. Leraar Germaanse filologie aldaar. Later inspecteur van het normaalonderwijs. Sinds 1957 voorzitter van de Vereniging
van Vlaamse letterkundigen.

De idealistische mensheidslyriek van het expressionisme, die in
Duitsland de befaamde bloemlezing Menschheitsdämmerung typeert, is in Vlaanderen vertegenwoordigd door de vroege poëzie
van Achilles Mussche: De twee vaderlanden [1927]. Evenwichtiger van gevoel en beheerster van vorm is de tweede bundel: Koraal
van den dood [1938]. Na een aantal essays en studies, waaronder
over Cyriel Buysse [1929] en over Herman Gorter [1946], publiceerde Mussche een indrukwekkend boek over de sociale ellende
in het negentiende-eeuwse Vlaanderen: Aan de voet van het belfort [1950], breed ritmisch proza, maar met grimmige zakelijkheid gedocumenteerd. De verzetsgeest van de vechtstad Gent
gaat hier samen met een barokke taalpracht, waarin men de invloed van Karel van de W oestijne voelt. De geromantiseerde
biografie Gedenksteen voor Rosa [1961] ontstond uit bewondering
voor de opstandige leidster Rosa Luxemburg.
In 1954 verscheen het toneelstuk Christoffel Marlowe, spelende in
het laat zestiende-eeuwse Engeland.
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165.

HERMAN VAN DEN BERGH

[geb. 1897]

Levensloop: Geboren te Amsterdam; studeerde rechten aldaar. Werkte als

violist mee in het Concertgebouw-orkest. Journalist, correspondent in Parijs
en Rome. Sinds 1945 terug in Nederland.

Het Noord-Nederlandse expressionisme is veel geleidelijker ontstaan dan het Vlaamse en heeft een minder experimenteel karakter gehad. Het jongeren-maandblad Het Getij, opgericht en geleid door Ernst Groenevelt [1887-1955], had aanvankelijk een
traditionele sfeer. Eerst toen Herman van den Bergh, Constant
van Wessem en andere jongeren gingen medewerken, werd Het
Getij het orgaan van het expressionisme, dat terzelfdertijd ook
in schilderkunst en muziek zich krachtig deed gelden.
Als eerste heeft Herman van den Bergh het expressionisme toegepast in de poëzie; zijn bundels De boog [1917] en De spiegel
[1925] tonen een grote liefde voor de natuur en een hartstochtelijk
vitalisme. Het melodieuze gaat wijken voor het harde ritmische
woord; het rijm voor de assonance. Als criticus pleitte hij voor
een nieuwe stijl van leven en dichten. Zijn belangrijkste kritieken
en essays uit Het Getij werden gebundeld onder de titel Nieuwe
tucht [1928]. Niet daarin opgenomen zijn een viertal beschouwingen gewijd aan de Franse modernist Guillaume Appolinaire
[De vrije bladen, 1924]. De invloed op vele jongeren, o.a. Marsman is groot geweest.
Na gedurende dertig jaar als dichter te hebben gezwegen, kondigde Herman van den Bergh in de uitgave van zijn Verzamelde gedichten [1954] nieuw werk aan. De bundels Het litteken van Odysseus [1956], Kansen op een wrak [1957], Verstandhouding met de
vijand [1958] en Stenen tijdperk [1960] brachten het bewijs dat
zijn persoonlijkheid en zijn talent zich hadden verdiept en dat
zijn nieuwe, maar nog onverminderd expressionistische stijl in
staat was ook deze diepere emoties treffend tot uitdrukking te
brengen.
166.

H. MARSMAN

[1899-194°]

Levensloop: Geboren te Zeist. Studeerde rechten te Utrecht. Was tweemaal

korte tijd redacteur van de Vrije Bladen. Reizen naar Zuid-Europa. Woonde
als letterkundige te Utrecht, later in Frankrijk. Verdronken in het Kanaal,
injuni 1940, na torpedering van de boot waarmee hij naar Engeland vluchtte.
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Na Herman van den Bergh werd Marsman de leidende figuur
in de beweging der jonge literatoren. Hij wenste een poëzie die
'koel en soepel' zou wezen: lenig, weerbaar, modern. Met een
moed, die aan overmoed grensde, bestreed hij verschijnselen en
verschijningen die hij schadelijk achtte, en gaf in belangwekkende analyses van de nieuwste poëzie de leuzen aan voor de komende periode. De opvatting die hij voorstond, heeft grote betekenis
gehad voor de rang van het dichterschap, doch slechts geringe
invloed uitgeoefend op de aard ervan: bij al zijn groepsgenoten
is gebleven een sterk gevoel van artistieke eigenwaarde, maar
hun sfeer is véel romantischer geworden dan Marsman met zijn
vitalisme wenste. Zijn leiderschap eindigde, toen Forum aandacht
eiste voor de méns boven het wérk. In 1933 heeft Marsman zelf
in Forum dan ook 'de dood van het vitalisme' erkend.
Marsmans gedichten, die sinds 1919 in enkele tijdschriften verschenen, werden in 1923 voor het eerst gebundeld: Verzen ['het
rode boekje']. Een uitgebreider keuze verscheen in 1927 onder de
titel: Paradise regained. Naast harde pogingen van expressionisme en strakke maar geladen lyriek, vindt men hier ook enkele
zingende strofen, die de latere Marsman aankondigen. De beeldspraak is overwegend expressionistisch, en roept vergelijkingen
op met de toenmalige schilderkunst. Na enige minder gave publikaties volgde Porta nigra [1934], dat z'n inspiratie vindt in de
tegenstelling dood-en-Ieven. Angst voor de absolute leegte, afkeer
van het niet-zijn, drijven de dichter tot aangrijpende klachten, in
eenvoudige taal geuit: de vitalist is mortalist geworden.
Ook in het proza heeft Marsman experimenten beproefd [De vijf
vingers; 1929]. Zijn roman: De dood van Angèle Degroux [1933],
uit psychologisch oogpunt merkwaardig, blijft achter bij zijn
poëzie. Na enige jaren van verminderde creativiteit, begon in 1936
voor Marsman een nieuwe fase. Ter afsluiting van wat hijzelf als
een voorbij tijdvak beschouwde, werd zijn Verzameld werk uitgegeven [1938]. Afzonderlijk verschenen nog essays over Herman
Gorter [1937] en over Menno ter Braak [1939].
Vlak vóor zijn dood publiceerde Marsman de gedichten-cyclus:
Tempel en Kruis [1940] waarin hij zijn humanistisch levensgevoel,
versterkt door aanraking met de klassieke Griekse beschaving,
op indrukwekkende wijze heeft uitgebeeld.
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167.

J. SLAUERHOFF

[1898-1936]

Levensloop: Geboren te Leeuwarden; student in de medicijnen te Amsterdam
Als scheepsarts grote reizen, o.a. naar China en Zuid-Amerika. Korte tijd
arts in Tanger. Na langdurige ziekte te Hilversum gestorven.

Hoewel Slauerhoff behoort tot de groep van Het Getij en de Vrije
Bladen, blijken zijn gedichten doordrenkt te zijn met romantische
gevoelens: onvrede met het maatschappelijk leven, die zich verdiepte tot weerzin tegen het leven-zelf; verlangen naar ongerepte
landen, naar voorbije grootser tijden; lust om zichzelf te verliezen
in een hartstochtelijk avontuur; een soort negatieve levensheftigheid, ontstaan uit geschonden illusies. Ook naar de vorm, die vol
grillen en zg. slordigheden is, maar talloze verrassende taalvondsten en een prachtig beeldend vermogen bezit, toonde Slauerhoff
zich een romanticus, zoals onze literatuur in de eigenlijke periode
van de romantiek er niet éen gekend heeft. Om zijn onvermogen
tot levensgeluk, zijn innerlijke onzekerheid en zijn onmaatschappelijk gedrag is hij eveneens verwant met de grote Franse 'poètes
maudits' zoals Rimbaud en Verlaine.
Zijn eerste bundel: Archipel [1923] bevat reeds vrijwel alle kenmerkende eigenschappen; daarna volgden o.a. Clair-Obscur[ 1926],
Oost-Azië [onder het pseudoniem JOHN RAVENSWOOD; 1928], Eldorado [1928], Soleares [1933] en Een eerlijk zeemansgraf[1936].
Behalve deze gedichten, waarin heel een exotische wereld-inontbinding aanwezig is en die tevens de belijdenis zijn van een
verscheurd bestaan, schreef Slauerhoff verhalen die voornamelijk op Chinese motieven zijn gebouwd. Ook in zijn proza blijkt
hij vóor alles dichter te zijn, zelfs lyricus: de novellen van Het
lente-eiland [1930] of Schuim en asch [1930] verschillen niet wezenlijk van zijn vele beeldend-beschrijvende gedichten. Behalve
zijn romans Het verboden rijk [1932], dat een curieuze verbeelding
geeft van de grote Portugese balling-dichter Camoëns, Het leven
op aarde [1934] waarin de droomgenietingen van de opium beschreven worden, en De opstand van Guadalajara [1937] ontwierp
hij een toneelstuk over JanPietersz. Coen [1931], en verzorgde hij
enige vertalingen uit het Spaans, Portugees en Mexicaans.
Tijdens en na de oorlog verschenen zijn verzamelde werken in
acht delen.
2°4

168. ENKELE VERWANTE DICHTERS
Van D. A. M. BINNENDIJK [geb. 1902], behorende tot de groep van
de Vrije Bladen, verschenen gedichten, die uiteenlopen van duidelijk expressionistisch tot strak van metrum en strofe [Het andere
land, 1930; Onvoltooid verleden, 1936]. Zijn essays zijn verzameld
in de bundels Commentaar [1931] en Zin en tegenzin [1939]. Een
reeks kwatrijnen heet Oog in oog [1946]. Zijn kritische werk is
gebundeld onder de titel: Randschrift [1951].
Alsdichterdebuteerdec. J. KELK [geb. 190I] in Het Getij ; hij waséen
der eerste redacteuren van de Vrije Bladen. Na zijn dichtbundel
Spelevaart [1931] wijdde hij zich voornamelijk aan het proza, o.a.
de historische roman Judaspenningen en pauweveeren [1946]. Aan
zijn vriend Slauerhoff wijdde hij een biografie [1959].
Lange tijd hield men HALBO C. KOOL [geb. 1907] voor de meest
modernistische dichter; zijn poëzie bevat veel grillige wendingen
van ritme en zinsbouw, en een expressionistische beeldspraak: De
tooverformule [1930]. De bundel Roodboek. Poëziealbum [1947]
sluit meer aan bij de traditie. Zijn liefde voor het experimentele
vers handhaafde zich in zijn essay Muze zonder corset [1955].
Van J. C. VAN SCHAGEN [geb. 1891] verscheen een bundel hymnische liederen in vrije versvorm, uiting van een bijna pantheïstisch
gevoel: Narrenwijsheid [1925]. Interessant zijn z'n oorlogsaantekeningen: Flarden van de wind [1946].
JAC. VAN HATTUM [geb. 1900] begon met revolutionaire spotversjes ; in zijn latere werk is het conflict van cynisme en vertedering
karakteristiek voor zijn kunst [De pothoofdplant, 1936; Frisia non
cantat, 1938; Bilzenkruid, 1939]. Daarom kan men Van Hattum
evenals GERARD DEN BRABANDER [schuilnaam van J. G. JOFRIET;
geb. 1900], de auteur van Cynische portretten [1934], Gebroken
lier [1937] en De holle man [1945], het best in de buurt van Greshoff en Du Perron plaatsen, al zijn er religieuze en sociale verzen,
die een al te nauwe verwantschap logenstraffen.
'Triomf van het cynisme' -aldus heeft men de bundel Controversen [1938] van ERIC VAN DER STEEN [pseudo voor MR. D. ZIJLSTRA,
geb. 1907] genoemd. Een woordspeling, zoals in deze titel op het
woord 'vers', kenmerkt een geestesgesteldheid, die zich al aankondigde in Gemengd nieuws [1932]: een koele spot met de geijkte
waarden en waarheden, die tot een verbeten anti-idealisme leidt.
2°5

169.

MENNO TER BRAAK

[19°2-194°]

Levensloop: Geboren te Eibergen; studeerde Geschiedenis en Nederlands te
Amsterdam; promoveerde in 1928 op een dissertatie over keizer Otto m; was
leraar te Amsterdam, Zaltbommel en Rotterdam, en van 1933 tot 14 mei
1940 literair redacteur van 'Het Vaderland' te Den Haag. Was 1939-1940
met W. Jos. de Gruyter en Garmt Stuiveling redacteur van De Vrije Bladen.

In Ter Braak bezat de groep van de Vrije Bladen en Forum de
voornaamste criticus en essayist. Een grote kennis van de cultuurgeschiedenis ging bij hem samen met een nuchtere kritiek en zelfkritiek; een rationalistische levensbeschouwing werd geuit door
een hartstochtelijk polemisch temperament. De afrekeningen
die men in zijn boeken aantreft, dragen de sporen van zelfbevrijding: in verschillende tijdvakken van zijn leven hebben voor hem
de 'schoonheid', het 'christendom', het 'idealisme' iets betekend,
en toen hij zich daaraan ontgroeid voelde, herwon hij zijn onafhankelijkheid door een principiële bestrijding. Het is dit element
van directheid dat Ter Braak behoedt voor getheoretiseer, en dat
aan de lezers het gevoel geeft zelf bij de strijd betrokken te zijn.
In meer dan éen opzicht is hij verwant met Huet. Grote invloed
ondervond zijn denken van de Duitse wijsgeer Nietzsche.
Behalve een paar geschriften over de film, waarvoor Ter Braak
belangstelling had als nieuwe mogelijkheid, en behalve de romans
Hampton Court [1931] en Dr. Dumay verliest [1933], zijn van zijn
hand o.a. verschenen: Het carnaval der burgers [1930], Afscheid
van domineesland [1931], Man tegen man [1931], Démasqué der
schoonheid [1932], Politicus zonder partij [1934], Het tweede gezicht
[1935], Van oude en nieuwe christenen [1937] en In gesprek met
de vorigen [1938]. Zijn enige toneelstuk: De pantserkrant [1935]
is gericht tegen de particuliere wapenhandel en de gevaarlijke
journalistieke praktijken hiervan. Uit deze titels blijkt op welke
vragen Ter Braak zijn aandacht gericht had en hoe zijn houding
was. De veranderingen in de West-Europese situatie wijzigden
zijn standpunt enigszins, maar zijn individualisme werd eerder
verscherpt dan verzwakt. In de mens, die zichzelf is en voor eigen
mening staat, zag hij de positieve kracht van de maatschappij.
Vandaar zijn bewondering voor Multatuli.
Zijn Verzamelde Werken (7 delen) zijn in 1949-1951 verschenen;
daarin zijn terecht ook zijn dagbladkritieken gebundeld.
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170.

E. DU PERRON

[1899-194°]

Levensloop: Geboren te Meester Cornelis [Java]; H.B.S. te Batavia en te
Bandung. Na de oorlog enige jaren woonachtig op het kasteel Gistoux in
België; verlies van het familievermogen. Daarna letterkundige en journalist
te Parijs, later in Bandung. Najaar 1939 weer in Nederland; na korte ziekte
op 14 mei 1940 te Bergen gestorven.

Charles Edgar du Perron was van nature wat Ter Braak eerst via
veel zelfbevrijdingen kon worden: een kosmopoliet. Talloze Hollandse verschijnselen, die hij in zijn Indische jeugd niet gekend
had, verontrustten hem daarom ook niet zo persoonlijk, toen hij
er als volwassene mee in aanraking kwam. Hij wees ze onverbiddelijk af en bestreed ze met het cynische superioriteitsgevoel, waarmee een wereldburger een provinciaal behandelt. Omstreeks 1933
kwam er een wijziging in zijn houding. Al bleef hij consequent
individualist, niettemin ging zijn aandacht meer uit naar maatschappelijke verschijnselen. Du Perron bleek vóor alles moralist:
het vraagstuk van de 'menselijke waardigheid', zowel voor zichzelf als voor de samenleving, is in verschillende formuleringen
het voortdurende thema. Hij bezat, wat Ter Braak miste: een
dichterlijk en een gestalte-scheppend talent, welke laatste functie
bij hem gesteund werd door een bijzonder scherp geheugen. Zijn
harde, bijna geconstrueerde verzen, waarvan een deel oorspronkelijk onder het pseudoniem DUCO PERKENS verscheen, zijn gebundeld als: Microchaos [1932].
Van zijn romans en verhalen is vooral belangrijk het autobiografische werk: Het land van herkomst [1935], waarin hij zowel
zijn jeugd op Java, als zijn leven in Parijs openhartig beschrijft.
Zijn literaire kritieken en notities werden gebundeld o.a. in: Voor
kleine parochie [1931] en Blocnote klein formaat [1936]; zijn
strijdvaardige essays in: De smalle mens [1934]. De verdediging
van de persoonlijke vrijheid deed hem een bondgenoot vinden
in Multatuli, wiens tragisch lot door hem gevoeld werd als een
actueel geval. Zijn groeiende historische belangstelling en zijn
helder inzicht in de waarde van authentieke documenten deden
een belangrijke Multatuli-biografie ontstaan: De man vanLebak
[1937], later gevolgd door een polemische bundel: Multatuli,
tweede pleidooi, en De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Zijn
verzameld werk is in 1954-1959 in zeven delen verschenen.

2°7

17I. S. VESTDDK [geb. 1898]
Levensloop: Geboren te Harlingen. Op de H.B.S. aldaar en te Leeuwarden; in
1927 artsexamen te Amsterdam. Als scheepsarts een reis naar Indië; daarna
uitsluitend letteren. Tijdens de oorlog enige maanden gijzelaar. Woonachtig
te Doom. Verwierf in 1951 de P.C.Hooftprijs. Doctor honoris causa [Groningen] 1964.

Vestdijk is de meest veelzijdige en de meest produktieve schrijver
van zijn door de oorlog geteisterde generatie. Hij heeft vrijwel
alle literaire genres beoefend: poëzie, novelle, roman, kritiek en
essay. Zijn poëzie is o.a. bijeengebracht in de bundels Berijmd
palet [1933], Vrouwendienst [1934], Kind van stad en land [1936],
Fabels met kleurkrijt [1938], Klimmende legenden [1940], De uiterste seconde [1944] en Gestelsche liederen [1949]. Zijn vers in praattoon verkiest het zakelijke en beeldende woord; het is op suggestieve wijze gericht op een psychologische of wij sgerige achtergrond.
Ditzelfde kenmerkt ook zijn novellen. Een vijftal daarvan, beheerst
doorhetdoodsmotief, draagt de titel: De dood betrapt [1935]; een
vijftal, met geknotte liefde als thema: Narcissus op vrijersvoeten
[1938]; een derde bundel heet: Stomme getuigen [1946].
Vestdijks romans zijn over het algemeen te onderscheiden in twee
typen: de psychologische en de historische. In werk van het eerste type, dat sterk autobiografisch is, ontleedt hij op scherpzinnige
wijze, met gebruikmaking van de moderne diepte-psychologie de
gevoelens van meestal klein-burgerlijke mensen uit een kleinburgerlijke stad. Een vergelijking met Emants en Couperus dringt
zich op. Psychologische romans van Vestdijk zijn o.a. Terug tot
[na Damman [1934]; Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [1935];
Meneer Visser's hellevaart [1936]; St. Sebastiaan [1939]; De koperen tuin [1950]; Het glinsterend pantser [1956] en De beker van
de min [1957]. Twee viertallen van deze romans vormen tezamen
de autobiografische Anton Wachters-reeks.
Zijn historische romans, waarin hij met gebruikmaking van dezelfde psychologie het innerlijk leven van enkele gecompliceerde
figuren tracht te doorgronden en uit te beelden, zijn tevens geworden tot grote schilderingen van een tijdvak. Het vijfde zegel
[1937] handelt over Spanje in het laatst der 16de eeuwen heeft
de beroemde schilder El Greco als hoofdfiguur; De nadagen van
Pilatus [1938] speelt voornamelijk in het Rome van keizer Caligula; Rumeiland [1940] beschrijft Jamaica in de tijd van de slaven208

handel; Iersche nachten [1946] verbeeldt de sociale toestand in Ierland in het midden der 19de eeuw; De vuuraanbidders [1947] speelt
in de 30-jarige oorlog; De verminkte Apollo [1952] roept een godsdienstcrisis op in het klassieke Griekenland; in die zelfde sfeer
speelt De held van Temesa [1962]. Tot een apart genre behoort de
symbolische roman De kellner en de levenden [1949].
Als criticus en essayist heeft Vestdijk zijn aandacht gewijd aan
binnen- en vooral ook buitenlandse schrijvers [Rilke; Dostojewsky; Emily Dickinson] en voorts aan beeldende kunst en in later
tijd aan muziek. Bovendien schreef hij studies over vragen van
wijsbegeerte, van godsdienst en psychologie, van astrologie en van
esthetica. Tot zijn belangrijkste bundels behoren Lier en lancet
[1939]; De Poolsche ruiter [1946]; De glanzende kiemcel [1950];
de bonte verzameling beknopte beschouwingen Essays in duodecimo [1952] en de herinneringen Gestalten tegenover mij [1961].
172.

MAURICE ROELANTS

[geb. 1895]

Levensloop: Geboren te Gent. Eén der oprichters van 't Fonteintje. Sinds
1922 journalist. Jarenlang letterkundig adviseur van het Ministerie van Onderwijs. Daarna beheerder van Kasteel Gaasbeek.

Ofschoon Maurice Roelants zich met de evenwichtige, wat melancholische bundel Het verzaken [1930] een begaafd dichter
toonde, is hij van groter betekenis als prozaïst. Met zijn roman
Komen en gaan [1927] nam hij deel aan de vernieuwing van het
Vlaamse proza in psychologische zin. Het is een verhaal over een
gehuwde man, een eveneens gehuwde jonge vrouw, en een priester
wiens invloed de beide anderen van echtbreuk weerhoudt. Merkwaardig, ook om zijn moderne stijl, is de novelle De Jazz-speler
[1928]. Latere publikaties bevestigden zijn talent maar brachten
geen verrassing, bijv. Het leven dat wij droomden [1931; herdrukt
onder de titel Maria Danneeis]. In Alles komt terecht [1937] heeft
Roelants een fantastische oplichter uitgebeeld door twee andere
personages elk hun ervaringen en hun oordeel te laten vertellen.
In 1944 verscheen Gebed om een goed einde.
In 1949 publiceerde Roelants de cyclus Lof der liefde, die in z'n
retorische barok niet meer doet denken aan de eenvoud van
't Fonteintje of de zakelijkheid van Forum. In later jaren versterkte bij Roelants de katholieke geloofsovertuiging zich.
De Vooys Schets
14
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173. GERARD WALSCHAP [geb. 1898]
Levensloop: Geboren te Londerzeel bij Mechelen. Roeping voor schilder.
Enige jaren redacteur van katholieke tijdschriften; 1934- I 93 6 ook van Forum.

Woonachtig te Antwerpen. Inspecteur van de Bibliotheken.

Na proeven van poëzie en toneel zonder blijvende waarde, schreef
Walschap op zijn dertigste jaar de eerste roman in zijn persoonlijke stijl: Adelalde [1929]. Tezamen met Eric [1931] en Carla [1933]
vormt dit werk een trilogie. Als tegenstander van het Vlaamse
folklorisme, de 'mooie' boerenromans en de quasi-grappige vertelsels, hield hij zich aan een strikt objectieve psychologie. Ook
Trouwen [1934] en Celibaat [1934] bevatten een nauwgezette uitbeelding van erfelijk belaste figuren, wier bewogen levensloop
Walschap met een verrassend gevoel voor het karakteristieke détail beschrijft in korte, laconieke woorden. Later volgden o.a. het
sarcastische verhaal Een mensch van goeden wil [1936], de geschiedenis van geloof en twijfel SibylIe [1938] en het krachtige, vitalistische Houtekiet [1939]. Van zijn medeleven met actuele gebeurtenissen getuigt zijn toneelstuk De Spaansche gebroeders [1937].
De tegenstelling tussen Walschaps psychologische en realistische
kunstopvatting en de klerikale cultuur-politiek van de Belgische
katholieken heeft geleid tot een openlijke botsing en tot kritische
zelfbezinning die Walschaps uittreden uit de kerk ten gevolge
had: Vaarwel dan [1940]. Als prozaïst is hij ook later niet afgeweken van zijn roeping; in romans als Denise [1943] en Ons geluk
[1946] heeft hij met onthutsende eerlijkheid de mens uitgebeeld
in zijn strijd tussen kunstenaarschap en succes, of in de spanning
tussen liefde en huwelijkstrouw. In 1951 verscheen Zuster Virgilia,
de geschiedenis van een Vlaams dorpsmeisje dat non wordt en
door haar te ver gaande askese jong sterft; merkwaardig in dit
indrukwekkende boek is het naast elkaar stellen van de roomse en
van de humanistische waardering voor zulk een offer. Zijn roman
Oproer in Congo [1953] heeft als motief de kolonisatie en de rassenverhouding. Bijzonder mooi zijn de autobiografische novellen uit
de bundel Het kleine meisje en ik [1953]. Een nieuw hoogtepunt
werd De française [1957], een tragische puberteitsroman van
liefde en laster. In De verloren zoon [1958] keert de hoofdfiguur
niet berouwvol terug. Als vervolg op Houtekiet schreef Walschap
Nieuw Deps [1961].
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174.

MARNIX GIJSEN

[schuilnaam van DR. J.

A. GORIS,

geb. 1899]

Levensloop: Geboren te Antwerpen. Studie in de filologie te Leuven. Tijdens
de tweede wereldoorlog en daarna, cultureel vertegenwoordiger van België in
Amèrika. Sinds 1964 woonachtig te Brussel.

De poëzie van Marnix Gijsen, gebundeld onder de titel: Het huis
[1925], is een uiting van gelovig en hartstochtelijk katholicisme
in versvormen die deels bepaald zijn door het expressionisme,
deels door de nieuwe zakelijkheid. Na aanvankelijk te hebben geschreven in een brede hymnische stijl, zoals ook Achilles Mussche,
verkoos Gijsen al spoedig de anekdote, het losse voorval, dat bij
hem echter symbolische waarde kreeg en daardoor soms doet
denken aan de zeventiende-eeuwse emblemata-kunst.
Vol kritiek jegens de bestaande gevoelspoëzie, streefde hij naar
objectiviteit: de ontroering moest bij de lezer niet worden gewekt
door ritmische en muzikale, maar door plastische kwaliteiten, niet
door bezwering maar door aanschouwelijkheid, niet door gevoel
maar door bittere eerlijkheid.
Na een onderbreking van twintig jaar, waarin alleen enkele studies en reisbeschrijvingen verschenen zijn, toonde Marnix Gijsen
zich na de tweede oorlog opeens een buitengewoon begaafd novellist. Niet langer katholiek, bracht hij zijn kosmopolitisch humanisme en zijn ironische mensenkennis op bewonderenswaardige
wijze tot uitdrukking in Joachim van Babylon [1946], de analyse
van een mislukt huwelijk, die aanleiding is geweest tot het ontstaan van verschillende ándere novellen, o.a. Een vrouw met name
Suzanna [1956] door YVONNE DE MAN [geb. 1894]. In Telemachus
uit het dorp [1948] rekent Gijsen af met de klerikale opvoedingsmethoden van zij n jeugd; De man van overmorgen [1949] verbeeldt
het conflict tussen succes en geweten; Goed en kwaad [1950] bewijst het ontoereikende van de maatschappelijke moraal; Klaaglied om Agnes [1951] is de aangrijpende autobiografische geschiedenis van een jeugdliefde; De vleespotten van Egypte [1952] behandelt spotlustig een aantal Vlaamse én Amerikaanse excessen.
In Amerika spelen ook De kat in den boom [1953], Er gebeurt
nooit iets [1956] en Lucinda en de lotoseter [1959], terwijl Vlaanderen de stof heeft geleverd voor De oudste zoon [1955] en Ter
wille van Leentje [1957]. In de verbinding van de karakteristieke
anekdote met de morele problematiek ligt Gijsens grote kracht.
2II

175. RAYMOND BRULEZ [geb. 1895]
Levensloop: Geboren te Blankenberge, studeerde letteren en wijsbegeerte aan

de universiteit te Brussel, was journalist en na de oorlog tot najaar 1960
verbonden aan de Belgische Radio.

Met de titel van zijn eerste publikatie heeft Raymond Brulez zijn
positie bepaald: André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid [1930]. Het is een korte psychologische roman, vervuld van Franse geest en geraffineerde levenskunst. De bundel
Sheherezade of Litteratuur als losprijs [1932] bevat zes verhalen,
die door hun bespiegelende aard kenmerkend zijn voor Brulez'
houding van geïnteresseerd en wijsgerig toeschouwer. Grote naam
maakte Brulez toen hij zijn jeugdherinneringen romantiseerde in
de vierdelige reeks Mijn woningen. In Het huis te Borgen [1950]
herleeft op virtuoze wijze de atmosfeer van vóor 1914 in de badplaats Blankenberge. De talrijke personages zijn met lichte ironie
geobserveerd en uitgebeeld. Het pakt der triumviren [1951] speelt
tijdens de eerste wereldoorlog, deels in de kringen van het Vlaamse activisme. In De haven [1952], dat over de jaren '20 handelt, is
een anekdotische rijkdom van godsdienstige, artistieke en economische gebeurtenissen gegroepeerd rondom verloving en huwelijk
van de hoofdpersoon. Het vierde deel Het mirakel der rozen [1955]
zet het boeiende en fijn genuanceerde levensverhaal voort tot kort
na de tweede wereldoorlog: verscheidene belangrijke persoonlijkheden uit het openbare leven komen er in voor, bekeken met die
mengeling van hartelijkheid, ontgoocheling en ironie, die heel
deze reeks typeert.
176. KAREL JONCKHEERE [geb. 1906]
Levensloop: Geboren te Oostende. Was leraar en inspecteur, en is nu adviseur

voor letteren aan het Ministerie van Openbaar Onderwijs te Brussel. Maakte
verscheidene grote reizen o.a. naar Mexico, Kongo, U.S.A..

Als overgangsfiguur naar de jongste generatie heeft Karel Jonckheere een eigen plaats verworven. Zijn talent kwam eerst geheel
tot ontplooiing toen hij zich rekenschap gaf van zijn innerlijke
ommekeer in ondogmatische zin, en de herinnering aan zijn ouderlijk huis verbeeldde in Spiegel der zee [1946]. Het gevoel van verbondenheid met hen die men toch pijnlijk ontgroeid is, geeft deze
poëzie een eigen toon. Als verzamelbundel van gedichten uit de
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jaren 1933-1945 verscheen Vloedlijn [1948]. Zijn belangstelling
voor de mens, zijn voorkeur voor het eenvoudige leven, zijn beperking tot enkele ontroerende motieven van liefde, leed en dood
brachten zijn latere lyriek tot grotere intensiteit: De hondenwacht
[1951]. In de bundel Van zee tot schelp [1956] zet zijn ontwikkelingsgang zich voort in individualistischer zin, terwijl de vorm
moderner aandoet doordat de strofische bouw niet langer overheerst. In Ogentroost [1961] beschrijft hij de zichtbare wereld,
óverbewust door de blindheid van zijn jonge zoon.
De reisbeschrijvingen die Jonckheere publiceerde, zijn gevoelig van
sfeer en gedocumenteerd van inhoud; ze hebben niet zo grote
kwaliteiten als zijn poëzie, maar laten zich prettig lezen: Cargo
[1940], Tierra caliente [1941], De zevende haven [1942].
177.

ANDERE ZUID-NEDERLANDSE DICHTERS

In de Vlaamse levensverhoudingen, eensdeels gekenmerkt door
de als vanzelfsprekende aanwezigheid van het katholicisme, anderdeels juist door de scherpe tegenstelling tussen clericaal en vrijzinnig, zijn er verscheidene andere auteurs die leven en schrijven
uit een problematiek welke verwant is aan die van Jonckheere.
Bij JULIA TULKENS [geb. 1902] treft een grote liefde voor de natuur
en een onvoorwaardelijk uitgesproken vrouwelijk gemoedsleven
waardoor zij soms doet denken aan Hélène Swarth: De aardse
bruid [1950]; Het huis van de stilte [1959].
Zachtmoedige, verstilde herinneringen, en intuïtieve verwachtingen inspireerden JAN VERCAMMEN [geb. 1906] tot verzen die
o.a. gebundeld werden in Volubile [1939]. Moderner van stijl en
sfeer is de geconcentreerde wijsgerige bundel Tussen twee woestijnen [1958].
Spontaner, maar ook minder verzorgd en meer naderend tot
het levenslied is het werk van LUC. VAN BRABANT [geb. 1909], met
gedurfde openhartigheden en sarcastische uitvallen: Het hart
van buskruit [1952].
Breder van toon, in zekere zin daardoor soms wat traditioneler,
zijn de humane verzen van MARCEL COOLE [geb. 1913], de auteur
van In de klem der tederheid [1951], en van de scherp gegraveerde Kongogedichten Kaluwa [1957].
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178.

ANTHONIEDONKER[PROF.DR.N.A.DONKERSLOOT,19 02- 19 65]

Levensloop: Geboren te Rotterdam; studeerde te Leiden en Utrecht Nederlands; leraar aan het Lyceum AIpinum te Zuoz [Zwitserland], sedert 1936
hoogleraar te Amsterdam. Eén der leiders van het kunstenaarsverzet, op
grond waarvan hij gearresteerd werd. Redacteur van De Nieuwe Stem.

In de eerste bundels van Donker: Acheron [1926], Grenzen [1928],
Kruistochten [1929] en De draad van Ariadne [1930] overweegt een
milde, wat pijnlijke glimlach, een stille, haast als geluk gevoelde
weemoed. De latere bundels: Gebroken licht [1934] en Onvoltooide
symphonie [1938] tonen een versterkt traditioneel element, bijv.
in het metrisch karakter van de gebruikte sonnetvorm. Donkers
verzen zijn in herziene vorm verzameld onder de titel: De einder
[1947]. Illegaal verscheen van hem o.a. Orpheus en Euridice, onder het pseudoniem MAARTEN DE RUK. Gedichten, in de cel ontstaan, werden gebundeld als: Tralievenster [1946]. Religieuswijsgerige bezinning kenmerkt de bundel De bevreemding [1953].
In het Critisch Bulletin [1931-1957] heeft Donker getracht leiding
te geven aan de Nederlandse kritiek, en daar zuiverend op te
werken door een objectief en gemotiveerd oordeel.
Van Donkers hand verschenen verder een lekenspel Maar wij ....?
[1933], een wijdlopige en spoedig bekorte roman Schaduw der
bergen [1935] en verschillende vertalingen, waaronder éen van
Goethe'sFaust [1931]. Een serie studies over de jongere schrijvers
werd gebundeld als: Hannibal over den Helicon? [1940]. In Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde [1946] gaf hij een beeld
van verschillende tradities in onze literatuur.
179. M. MOK [geb. 1907]
Levensloop: Geboren uit een joods gezin. In de oorlog ondergedoken. Literair criticus aan het Handelsblad.

Het opmerkelijke van Moks dichterschap is de sterke epische begaafdheid, die hem in staat stelde grote thema's zoals de uittocht
van de Joden uit Egypte, en de opstand van het Kaas-en-broodvolk indrukwekkend te verbeelden: Exodus [1938]; Kaas- en
Broodspel [1938]; Scheppingsdroom [1939]. De bekommering om
het lot van zijn joodse geestverwanten en zijn moderne sociale
bewogenheid verbonden zich hierin met de historische gegevens
tot een fraaie dichterlijke eenheid. Onder de schuilnaam HECTOR
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MANTINGA publiceerde hij illegaal o.a. De zeven hoofdzonden. In
en na de tweede wereldoorlog ontwikkelde hij zich tot een belangrijk lyrisch dichter, veelal geïnspireerd door de herinnering
aan oorlogservaringen en aan omgekomen familieleden en vrienden: Het wankel hart [1945]; Silhouetteh [1948]; Aan de vermoorden uit Israël [1950]. De omvangrijke verhalende gedichten uit
deze jaren handhaven niet het vroegere peil: Storm uit het Oosten
[1952]; De spoorwegstaking [1953]. Tot zijn belangrijkste bundels behoort de cyclus Gedenk de mens [1957], waarin de droefheid
van het gemis overgaat in een nieuwe levensaanvaarding.

180. ED. HOORNIK [geb. 1910]
Levensloop: Geboren te 's-Gravenhage. Studeerde na H.B.S. enkele jaren te
Leiden. Van 1930-1934 verbonden aan het katholieke dagblad De Tijd,daarna aan het Handelsblad. Was in het beruchte kamp Dachau. Sinds 1949 verbonden aan de Stichting voor culturele samenwerking. Redacteur van De Gids.

Hoorniks begaafdheid bleek overtuigend in het lyrisch-epische
werk: Mattheus [1938], waarvan vooral de beschrijving van de
stad Amsterdam bekend werd. In zijn vroegste gedichten treft de
aandacht voor het wordende leven, en het zeer jonge kind. De
tijdsomstandigheden hebben daaraan een diepe sociale verontrusting toegevoegd, die kan worden gezien als uitbreiding van
een steeds aanwezig mededogen met de lichamelijk en geestelijk
mismaakten in onze wereld. Karakteristiek voor zijn werk is een
zekere anekdotische trek bijv. in de bundel Steenen [1939]. Als
redacteur van het jongeren-tijdschrift Werk [1939], daarna van
Criterium, was hij éen der leidende figuren van de jongere generatie.
De oorlogservaringen hebben Hoorniks poëzie ernstiger, harder,
verontruster gemaakt. Het telkens terugkerende beeld van de
spiegel typeert zijn behoefte aan zelfbeschouwing. Het doodsgevaar waarin hij heeft geleefd, is blijkens de bundel Ex Tenebris
947] een onvergetelijke ervaring geworden, waardoor hij zich vervreemd voelt van de gewone mensen en dingen. In 1951 verscheen
de kleine bundel Het menselijk bestaan, in 1955 gevolgd door: Na
jaren. Grote bewondering verwierf zijn episch-symbolisth gedicht: De Vis [1962]. Inmiddels heeft Hoornik zich ontwikkeld
tot een opmerkelijk toneelschrijver: Kains geslacht [1955], De
zeewolf [1955].
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181.

ANDERE NOORDNEDERLANDSE DICHTERS

Bij een groot aantal dichters vindt men een voortzetting van de
tradities, die het duidelijkst bepleit en toegepast waren in De Beweging en later in De Stem. Voor een groep of een richting kan
men overigens nauwelijks spreken, maar er is bij alle individuele
verschillen toch een zekere verwantschap in sfeer en stijl.
De poëzie van JAN CAMPERT (19°2-1943) is zangerig van toon en
romantisch van inhoud: Het verliefde lied [1928]. Zijn dichterschap verdiepte zich in de jaren van dreiging en geweld tot een
schrijnend besef van het menselijk tekort: Huis en herberg [1941].
Beroemd werd hij met éen van zijn laatste gedichten: De achttien
dooden, dat illegaal werd verspreid en ten onrechte voor autobiografisch doorgaat. Hij stierf in het concentratiekamp Neuengamme.
Een gaaf, natuurgevoelig talent toonde zich TRUUS GERHARDT
[1899-1960] in Deengelmetdezonnewijzer [1935]. De tweede bundel, Laagland [1936], deed de gevaren van een al te gemakkelijke
en stereotiepe beschrijvingskunst kennen. In haar Verzamelde
gedichten [1961] treft vooral het postume werk.
De bundel Kosmos van haar zuster IDA M. GERHARDT [geb. 19°5]
verscheen in mei 1940. Herdrukt met latere gedichten onder de
titel Het veerhuis [1945], doet deze poëzie de schrijfster kennen
als een zuiver en evenwichtig talent, geïnspireerd door herinneringen, liefde voor de natuur, klassieke studie en religieuze bezinning. Volgende bundels heten: Buiten schot [1947] en Kwatrijnen in opdracht [1949]; ze toonden geen stijging. Daarna evenwel, in Het levend monogram [1954] en De Hovenier [1961] kwam
haar begaafdheid tot volle ontplooiing.
Van CLARA EGGINK [geb. 1906] verscheen het bundeltje Schaduw
en water, dat zowel in het lyrische genre als ook in de plastische
weergave van indrukken, voortreffelijk werk bevat. Haar bundel
Het schiereiland [1938] werd bekroond. In 1954 verzamelde zij
haar poëzie onder de titel De rand van de horizon.
Om de evenwichtige vormbeheersing behoort tot deze richting
ook de poëzie van F.W.VAN HEERIKHUIZEN [geb. 1910]: Tusschen
twee zomers [1936], De poort [1941] en In afwachting [1944]. Een
diepgaande biografie van de beroemde dichter Rilke publiceerde
hij in 1946. Hij is voorts een begaafd criticus en essayist.
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182. GERRIT ACHTERBERG [1905-1962]
Levensloop: Geboren te Langbroek. Jaren van psychische ziekte. Woonachtig
te Leusden. Uitsluitend werkzaam als dichter. In 1950 als eerste dichter bekroond met de P.C. Hooft-prijs.

Achterberg is naar veler overtuiging de grootste, en in ieder geval
de bijzonderste dichter van zijn generatie. In zijn dichterlijke stijl,
die niet beschrijvend maar onmiddellijk oproepend en bezwerend
is, treft een zeker expressionisme, vooral in de even ongewone als
suggestieve beeldspraak. Een groot deel van zijn werk wordt beheerst door éen dwingend motief: de verhouding van liefde en
dood. Gehele bundels bevatten nauwelijks iets anders dan telkens
herhaalde pogingen om het verleden weer tot werkelijkheid te
roepen, en de gestorven geliefde door de magische kracht van het
dichterlijke woord te doen herleven. Uit alle moderne wetenschappen en technieken haalt Achterberg de vergelijkingen om
deze speciale verhouding van liefde en dood tot pitdrukking te
brengen, en te getuigen van zijn volstrekt geloof in het reddende
wonder.
De eerste bundel: Afvaart [1931] bracht nog niet het overtuigende
bewijs van een persoonlijk dichterschap, al bewees deze poëzie
wel hoe onafhankelijk de dichter stond temidden van zijn geestverwanten uit de kring van 'Opwaartsche Wegen'. Met Eiland der
ziel [1939] begint een nieuwe, uiterst produktieve en belangwekkende periode, die talrijke bundels heeft voortgebracht met
karakteristieke titels als Thebe; Sintels; Limiet; Radar; Energie;
Doornroosje; Sneeuwwitje e.a. Bekroond werd: En Jezus schreef
in 't zand [1947].
In de latere jaren heeft Achterbergs werk een zekere wijziging
ondergaan, doordat hij ook 'gewoner' onderwerpen koos. Soms
is zijn woordkeus speels, soms ironisch of sarcastisch. Het toenemen van de sonnetvorm en de daarmee gepaard gaande strakkere stijl wijzen erop dat het expressionistische element verzwakt
en het meer klassieke toeneemt: Mascotte [1950]; Spel van de
wilde jacht (1957); Vergeetboek [1961].
Van zijn vier verzamelbundels: Cryptogamen geven de eerste
door hun samenstelling geen juiste indruk van Achterbergs
dichterlijke ontwikkelingsgang.
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183. WILLEM DE MERODE [schuilnaam voor WILLEM EDUARD
KEUNING 1887-1939]
Levens/oop: Geboren te Spijk [Gr.l; was een tijdlang onderwijzer, later ambteloos letterkundige te Eerbeek, waar hij overleed.

Ofschoon De Mérode al in 1911 debuteerde en in 1916 deelnam
aan Het Getij, vond hij eerst in de Opwaartsche Wegen-groep de
geestverwante kring die hem als belangrijk dichter erkende. V01strekt éen is hij er nimmer mee geworden. Daarvoor was zijn geloof te weinig dogmatisch en te zeer mystiek; daarvoor ook was
zijn kunstenaarschap te zinnelijk. In de poëzie van De Mérode
is het calvinisme ontdaan van z'n anti-esthetische trek: in rijke
vormen, sierlijke rijmen, weelderige beeldspraak getuigt hier een
protestant van een geloof, dat hem allereerst gevoelszaak is.
In later jaren, deels onder de invloed van een sterker dogmatische
opvatting, deels van een zakelijker richting in de Nederlandse
poëzie, is in De Mérodes werk een andere verhouding gekomen
tussen melodische en plastische elementen: het beeldende nam
toe, en daarmee de concrete taal, nuchter, soms hard. Dank zij
een groot assimilatievermogen bewerkte hij Chinese en Perzische
kunst; hij schreef zelfs een reeks eigen gedichten in Chinese stijl:
Ruischende bamboe [1937]. Pleit dit werk voor zijn dichterschap,
het overschrijdt verre de grenzen van de calvinistische poëzie.
Uit zijn grote aantal bundels, waarvan wij nog noemen: Het kostbaar bloed [1922], De verloren zoon [1928], De steile tocht [1930],
Doodenboek [1934], stelde RoeI Houwink een representatieve
bloemlezing samen: De wilde wingerd [1936].
184. ANDERE PROTESTANTSE AUTEURS
Rondom het maandblad Opwaartsche Wegen hebben verscheidene
schrijvers zich gegroepeerd. Velen van hen ontwikkelden zich,
sinds het groepsverband verdwenen is, op zelfstandige wijze.
ROEL HOUWINK [geb. 1899] behoorde aanvankelijk tot de groep
van de Vrije Bladen. Zijn Hesperiden [1925] zijn zacht en weemoedig van toon. Ofschoon zijn latere, godsdienstige poëzie geen
stijging vertoont, had hij als criticus enkele jaren de leiding.
H. DE BRUIN [1899-1947], publiceerde een bundel strakke verzen
Het ingekimde land [1932], een goed geschreven roman Wat blijft
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[1934] en een novelle Schalm en scharnier. Een fraaie epischdramatische bewerking van het boek Job zag in 1945 het licht.
JAN H. DE GROOT [geb. 1901] is de dichter van breedsprakige verzen, die zich soms concentreren tot poëzie [Vaart, 1931; Botsing,
1938]; zijn verzetsgedichten, deels geschreven in de gevangenis,
zijn gebundeld als Moederkoren [1946].
De gedichten van W.A.P.SMIT [geb. 1903] sluiten aan bij de zeventiende-eeuwse traditie: Feesten van het jaar [1927]. Ze ontstonden
in dezelfde tijd dat Smit zijn proefschrift over Revius schreef. De
bundel Dagboek onder het Kruis, in de bezettingstijd heimelijk
gedrukt onder de schuilnaam EVERT J. POT, behoort tot de beste
'actuele' lyriek die toentertijd verschenen is. Ook Stede troost, over
Huygens en over het geschonden 's-Gravenhage, is aanvankelijk
clandestien uitgegeven. Prof. Smit ontwikkelde zich tot een vooraanstaand literatuur-historicus: Van Pascha tot Noah [1956].
w. HESSELS [pseudo voor H. A. Mulder; 19°6-1949] maakte blijkens zijn dichtwerk, dat gebundeld werd onder de passende titel
Con sordino [1949 J, een merkwaardige ontwikkeling door van traditioneel calvinisme naar moderne twijfel en agnosticisme. Hij
ontwikkelde zich in Zuid-Mrika tot een invloedrijk criticus.
MUUS JACOBSE [pseudo voor PROF. DR. K. HEEROMA, geb. 1909] publiceerde o.a. de dichtbundels: Programma [1932], De doortocht
[1936], Tussen de bedrijven [1938]. Van belang, mede om de inleiding, zijn de door hem samengestelde bloemlezingen van de protestantse dichters: Het derde réveil [1934] en Reünie [1939].
Bij H. M. VAN RANDWUK [geb. 1909] is het calvinisme een verontrustende overtuiging, een eis tot sociale gerechtigheid: Op verbeurd
gebied [1934]. Zijn roman Burgers in nood [1936] is gegroeid uit de
tragiek van de werkeloosheid. Een zoon begraaft zijn vader [1939],
stelt het traditionele calvinisme tegenover een zakelijke levenshouding, waarvan het tekort evenzeer voelbaar wordt gemaakt.
Belangrijk proza van orthodox-protestantse sfeer is voorts afkomstig van J. K. VANEERBEEK [pseudo voor M. BOSS, 1898-1937]:
Gesloten grenzen; Strooschippers; Beumer en Co. en van JAN H.
EEKHOUT [geb. 1900]: De boer zonder God [1933]. Een buitengewone populariteit verwierf ANNE DE VRIES [1899-1964] met zijn
roman over het vroegwijze Drentse jongetje Bartje, welk succes
bestendigd bleef bij Hilde [1938] en Bartje zoekt het geluk [1939].
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185.

[schuilnaam van !'ROF.
geb. 1903]

ANTON VAN DUINKERKEN

w.

J. M. A. ASSELBERGS,

DR.

Levensloop: Geboren te Bergen op Zoom; studeerde aan het klein en groot
seminarie in het Bisdom Breda. Later journalist. Sinds 1934 redacteur van
De Gids. Doctor honoris causa van Leuven; van 1940-1952 buitengewoon
hoogleraar in de Vondelstudie te Leiden. Sinds 1952 hoogleraar te Nijmegen.

Van Duinkerken is de theoreticus van de Gemeenschap-groep.
De katholieke beschavingsarbeid, door Alberdingk Thijm begonnen, wordt door hem voortgezet. Zijn arbeid richt zich enerzijds
op de culturele verheffing van zijn geloofsgenoten, anderzijds op
de verbreiding van een katholieke visie in de kringen, die toonaangevend zijn voor het Nederlandse cultuurleven. Zijn gemakkelijke formuleerkunst glijdt soms over de moeilijkheden heen,
maar vaak ook belicht hij een nieuwe kant aan betrekkelijk bekende verschijnselen. Zijn bundels essays raken letterkunde, maatschappij, cultuur en geloof gelijkelijk [o.a. Hedendaagsche ketterijen, 1929; Katholiek verzet, 1932; Verscheurde christenheid, 1937;
Mensen en meningen, 1950]. Ter gelegenheid van zijn zestigste
verjaardag verschenen zijn Verzamelde Geschriften (3 delen).
Zijn poëzie is het sterkst, als hij zijn overtuiging verdedigt tegen
een scherpe aanval. In zijn bundels Lyrisch labyrinth [1930] en Hart
van Brabant [1936] zijn de hekeldichten wel de gaafste uiting.
Onder de schuilnaam PIETER BACX publiceerde hij illegaal een bundel balladen: Prieel in Troje. Na de oorlog volgde Tobias met de
engel [1946]. Zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1957.
Voortreffelijk werk deed Van Duinkerken, door het katholieke
element in onze dichtkunst na te speuren; hieraan danken we
drie uitvoerig ingeleide bloemlezingen over de Middeleeuwen, de
Dichters der Contra-Reformatie en de Dichters der Emancipatie.
186.

PIERRE KEMP

[geb. 1886]

Levensloop: Geboren te Maastricht. Korte tijd journalist in Amsterdam. Van
1915 tot 1945 op kantoor van een Limburgse Steenkoolmaatschappij. In
1959 bekroond met de P. C. Hooftprijs.

Ofschoon Pierre Kemp evenals zijn broer, de dichter en prozaïst
MATHIAS KEMP [189°-1964] al vóor 1920 debuteerde, dagtekent
zijn karakteristieke modernistische poëzie van later tijd. Dezeimpressionistische notities, met hun gevoel voor kleur en klank,
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werden aanvankelijk gepubliceerd in De Gemeenschap en daarna
gebundeld als Stabie/en en passanten [1934]. In volgende bundels,
die de bewondering van de jongere generatie wekten. bevestigde
Kemp dit oorspronkelijke en expressieve talent: Fugitieven en
constanten [1938]; Transitieven en immobielen [1940]. Om zijn zintuiglijkheid wel met Gorter vergeleken, staat Kemp wegens zijn
fantasie en ironische weemoed dichter bij een figuur als Richard
Minne. In de tegenstelling tussen de mens die men is en die men
zich droomt of althans droomde, ligt de grond van zijn ironie.
De eerste indruk van Pierre Kemps poëzie is die van een naief en
fantasierijk spel; eerst daarna ontdekt men diepere menselijke
waarden: zuiverheid, eenvoud, zelfkennis, levensliefde en een
rijkgeschakeerde culturele belangstelling. Een Bloemlezing uit zijn
kleine liederen [1953] werd verzorgd door Adriaan Morriën.
Latere bundels heten o.a. Engelse verfdoos [1956] en Emeritaat
[1959]·
187.

JAN ENGELMAN

[geb. 1900]

Levensloop: Geboren te Utrecht en aldaar woonachtig. Journalist. Sinds

1952 verbonden aan de R.K. Jan-van-Eyck-Academie te Maastricht.

Het vroegste werk van Jan Engelman, de kleine plaquette Het
roosvenster [1927], toont invloed van Slauerhoff, Marsman e.a.
Maar drie jaren later, in Sine nomine [1930] heeft Engelman zich
bevrijd, en schrijft hij een eigen, melodieus vers, vol aardse schoonheid en hemelse verlangens. Kenmerkend voor hem is het experiment van de 'poésie pure': een gedicht, dat uitsluitend bestaat
door de zingende klinkklank en door de associaties, die de gekozen woorden opwekken. De overheersende motieven in deze
poëzie zijn van religieuze of erotische aard: Tuin van Eros [1932];
Het bezegeld hart [1937]. De maatschappelijke strijd scheen aan
hem te zijn voorbijgegaan, totdat de Spaanse burgeroorlog hem
ontstelde en hij in enkele tijdgedichten zich uitsprak. Een zelfde
mentaliteit blij kt uit de bundels Noodweer [1941] en Vrijheid[194S].
Als bekroond radiodec1amatorium ontstond in 1937 De Dijk, gewijd aan de Zuiderzeewerken; in opdracht van studentenverenigingen ontwierp hij een paar spelen: Turandot; Jan Klaassen.
Als voortreffelijk kenner der schilder- en beeldhouwkunst schreef
Engelman enkele bundels beschouwingen, benevens het boeiende
Griekse reisboek Tweemaal Apollo [1955].
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188.

GABRIËL SMIT

[geb. 1910]

Levensloop; Geboren te Utrecht uit een Oud-katholiek gezin. Na een periode
van onkerkelijkheid bekeerd tot het Rooms-katholicisme. Kunstredacteur
aan De Volkskrant. Woonachtig te Laren.

Gabriël Smit is zeer jong begonnen met publiceren. Zijn vroegste
werk heeft een zangerige toon en is grotendeels geïnspireerd door
herinneringen en persoonlijke religieuze ontroeringen: Voorspel
[1931]; Requiem in memoriam ma/ris [1932]. Latere bundels hebben een godsdienstiger strekking, die het taalgebruik wat retorischer heeft gemaakt: Maria-Iof[1939]. Oorlogservaringen en confrontatie met nieuwe wijsgerige stromingen gaven zijn poëzie een
persoonlijke inhoud, uitgesproken in een zakelijker, tegelijk geemotioneerder taal; de bundel Ternauwernood [1951] is wel het
hoogtepunt van zijn werk. Terzelfdertijd voltooide hij een opmerkelijke psalmberijming, waaraan hij al tijdens de oorlog begonnen was: DePsalmen [1952]. De bundelIkgeloof[1957]wijstop
terugkeer naar geijkte versvormen, welke als poëzie achter staan
bij het rijmloze spreekvers in een gedicht als Utrechts drieluik.
189. ANDERE KATHOLIEKE AUTEURS
De priester-dichter JACQUESSCHREURS [1893-1966] schreef zangerige verzen [o.a. Nisen nimbus; 1933] volinnige vroomheid en natuurliefde. Opmerkelijk is zijn roman Kroniek eener parochie [1941].
Een sterk sociaal element kenmerkt A.J.D. VAN OOSTEN [geb. 1898]
een bekeerling, wiens geloof verbonden is met een radicale strijd
voor maatschappelijke gerechtigheid. Bij hem vindt men dan ook
verzen van actueel-politieke aard: Tijd der nooden [1934].
HENRI BRUNING [geb. 1900], een broer van de dichter en essayist
GERARD BRUNING [1898-1926], schreeflyrische gedichten [De sirkeI, 1924; Fuga, 1937], en een belangrijk essay Verworpen Christendom [1938] waarin hij positie kiest tegen Van Duinkerken. Tijdens
de oorlog werd Bruning redacteur van De Schouw, het blad van de
Cultuurkamer . Opmerkelijk is zijn studie GezelIe, de andere [1954].
Ook ALBERT KUYLE [pseudo van L. M. A. KIDTENBROUWER, 19041958] ontwikkelde zich in fascistische richting. Uit zijn eerste
periode dateren de bundels Seinen [1924] en SongsofKalua [1927].
Zijn roman Harten en brood [1933] behandelt de werkeloosheid.
Van LOIDS DE BOURBON [geb. 1907] verschenen bundels gedichten
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o.a. In Extremis [1935], Het 9de uur [1950], alsook proza: Vrouwen [1937]. Een deel van zijn werk wordt beheerst door zijn veronderstelde afstamming van Lodewijk XVI [de zaak-Naundorff].
Tot een opmerkelijk modem en ironisch romanschrijver ontwikkelde zich de journalist JOS PANHUIJSEN [geb. 1900], o.a. Leven
alleen is niet genoeg [1954]; Wandel niet in water [1957], en De
pornograaf [1961].
Onder de kathol. essayisten moet genoemd worden BERNARD VERHOEVEN [1897-1965], die o.a. studies schreef over GezelIe, en over
Henriëtte Roland Holst; en voorts de literatuur-historicus GERARD
KNUVELDER [geb. 1902], van wie een vierdelig Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde [1948-1953] het licht zag.
190. VERWANTE DICHTERS IN VLAANDEREN
Als dichter sluit MAURICE GILLIAMS [geb. 1900] nauw aan bij de
zwaarmoedige Prosper van Langendonck en de innerlijk gekwelde
Karel van de W oestijne. Hij heeft zich evenwel sinds zijn eerste
bundel Elegieën [1921] steeds meer ontwikkeld in de richting van
een strakker en eenvoudiger vormbeheersing, al blijft het barokke
element daarin onmiskenbaar. In de bundel Het verleden van
Columbus [1938] is een keur uit het jeugdwerk bijeengebracht.
Opmerkelijk om z'n fijnzinnige jeugdherinneringen is het verhaal
Elias of het gevecht met de nachtegalen [1936]. Het overige werk
van Gilliams is voornamelijk essayistisch, en gewijd aan literatuur
of beeldende kunst. Zijn dagboekaantekeningen De man voor
het venster [1943] zijn karakteristiek om de toeschouwershouding,
de superieure afstand tot mensen en gebeurtenissen.
De poëzie van pmTER BUCKINX [geb. 1903] is opmerkelijk om de
terugkeer van het vrije naar het gebonden vers. In De doortocht
[1926] overheerst een zekere belijdenislyriek, die invloed van de
Ruimte-groep verraadt; in De dans der kristallen [1936] is de vorm
strakker, het gevoel beheerster. Later werk, milder en muzikaler,
is gebundeld onder de titel: De verzoeking der armoede [1950].
Nawerking van GezelIe beheerst de populair geworden bundels van
ALICE NAHON [1896-1933]; eenvoudige, weemoedige stemmingslyriek: Vondelingskens [1920] en Op zachte vooizekens [1921].
Vermelding verdient voorts de dichter-prozaïst A. DEMEDTS [geb.
1906] wiens roman De levenden en de doden [1959] bekroond werd.
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19I. FILIP DE PILLECIJN [1891-1962]
Levensloop: Geboren te Hamme, promoveerde te Leuven tot doctor in de
Germaanse letteren; was journalist, later leraar, en tijdens de tweede wereldoorlog directeur-generaal van het middelbaar onderwijs.

Het werk van De Pillecijn toont duidelijk twee periodes. Aanvankelijk is zijn proza krachtig, en de motieven die hij bij voorkeur kiest, zijn verwant met de historische romantiek: De rit
[1927]; Blauwbaard [1931]. In ditzelfde genre van verzorgde verbeeldingskunst past nog De soldaat Johan [1939], waarin ook tijdsideeën tot uiting komen.
Veel minder krachtig, veel meer verfijnd en gevoelig is het proza
uit de tweede periode, in de jaren '30: novellen als Monsieur
Hawarden [1935] en Schaduwen [1937], en beknopte romans als
Hans van Malmédy [1935]. De sfeer is vol weemoed en stilte, de
figuren missen hun strakke omtrekken, de handelingen worden
overheerst door de stemmingen. Het psychologische element is
hoofdzaak, maar een romantischer psychologie dan men bij
Roelants of Walschap aantreft.
In Mensen achter den dijk [1949] sluit DePillecijnaanbij de Vlaamse traditie van de boerenroman, maar door zijn persoonlijke ervaring heeft hij deze traditie een toon van ontgoocheling gegeven.
192.

ANTOON COOLEN

[1897-1961]

Levensloop: Geboren te Wijlre [Limb.]; jeugd in de Brabantse Peelstreek;
enkele jaren journalist in Hilversum; later als letterkundige te Waalre bij
Eindhoven.

Antoon Coolen was een geboren verteller. De streek, waar hij zijn
jeugd doorbracht, de armzalige, vrome mensen daar met hun
vreugden en hun leed, inspireerden hem. Hartelijk en eenvoudig,
en zelf delend in het geloof dat zijn personages bezitten, wist
Coolen een gave eenheid te bereiken, zolang de psychologie
weinig gecompliceerd was en de sfeer vertrouwd. De regionale roman vond in hem onze beste vertegenwoordiger: Kinderen van ons
volk [1928]; Het donkere licht [1929]; Pee/werkers [1930]; De
goede moordenaar [1931]; De schoone voleinding [1932]. Het
laatstgenoemde boek beschrijft het leven en sterven van een zachtmoedige dorpspastoor. In later werk verliet Coolen de hem be224

kende gebieden, hij waagde méer, waardoor hij somtijds won, vaker verloor: Dorp aan de rivier [1935]; De drie gebroeders [1936].
In Herberg in 't Misverstand [1938] beschreef hij een groepje
dorpelingen, die de armzaligheid van hun dorpsleven half bevestigen half ontvluchten in de kelder van een herbergje. Het werk
staat niet op de hoogte van de oudere Peel-romans. Belangrijker
is de nogal avontuurlijke geschiedenis De vrouw met de 6 slapers
[1953]; geheel de ingrijpende wijziging in het Brabantse leven door
de industrialisatie vormt de inhoud van de boeiende en kunstig
gebouwde roman De grote voltige [1957]. Minder gaaf is Stad
aan de Maas [1960]. Coolens laatste werk was de tekst bij een
fotoalbum van Stijn Streuvels [1961].
Voor het toneel bewerkte Coolen Kinderen van ons volk; voorts
schreef hij De vier jaargetijden [1934] en De vreemdeling [1935].

193.

HERMAN DE MAN

[pseudo van s. H. HAMBURGER, 1898-1946]

Levensloop: Van joodse afkomst, oorspronkelijk in de handel. Later katholiek geworden. Tijdens de inval in Frankrijk; vandaar naar Engeland, en tenslotte naar Curaçao in dienst van de Radio. Verloor bijna zijn gehele gezin
door de jodenvervolgingen. In 1946 bij een vliegtuigramp omgekomen.

Als schrijver van regionale romans dient naast Coolen onmiddellijk Herman de Man te worden genoemd. Gedurende zijn jeugd
woonde deze auteur in de lage streek bij Schoonhoven en Oudewater, waar een streng calvinistisch boerenras leeft. In de beste
boeken van Herman de Man is dit stoere, godvruchtige volk aanwezig: Rijshout en rozen [1924]; Het wassende water [1926]. Een
poging tot het schrijven van een roomse roman mislukte: Maria
en haar timmerman [1932]. In zijn latere werk is de verteller weer
naar oude trant en met bekend succes werkzaam: Een stoombootje in den mist [1933], Scheepswerf De Kroonprinces [1936],
Kapitein Aert Luteyn [1937]. Herman de Man beschouwde het
boeiend vertellen als het hoogste element van schrijverschap; zijn
polemiek gold dan ook de al te verfijnde of al te intellectualistische literatuuropvattingen, die hij te zeer een artistiek onderonsje
achtte. Dat knap vertellen samen kan gaan met verantwoorde
psychologie en persoonlijke stijl, heeft De Man zelf in zijn beste
romans bewezen.
De Vooys Schets
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194.

ALBERT HELMAN

[geb. 1903];

COLA DEBROT

[geb. 1902]

Albert Helman [schuilnaam voor LOU LICHTVELD onder welke
naam hij kundige muziek-kritieken schreef] behoorde aanvankelijk tot de groep van De Gemeenschap. In zijn vroegste werken
ZuidZuidWest [1926] en Hart zonder land [1929] uitte het literaire talent van deze Surinamer zich op indrukwekkende wijze.
Succes in ruimere kring verwierf zijn roman De stille plantage
[1931], waarin de ondergang van een zachtmoedige plantersfamilie wordt uitgebeeld. De dolle dictator [1935] is in historische
schijn een actueel-politiek boek met linkse strekking. Merkwaardig is de dichterlijke bewerking van het rattenvanger-motief:
Ratten [1936]. Helmans talent bleek opnieuw overtuigend in de
psychologische roman De medeminnaars [1953]. Lichtveld was na
1945 gedurende enige jaren minister in Suriname en gezant in de
U.S.A.
COLA DEBROT [geb. 1902] is afkomstig van Curaçao. Als arts was
hij werkzaam te Amsterdam, na 1948 in de West; kort daarna
keerde hij naar Nederland terug als een der vertegenwoordigers
van de Curaçaose regering. In 1962 werd hij Gouverneur van de
Antillen. Belangrijk, zowel om de inhoud als om de suggestieve
moderne stijl, was zijn novelle Mijn zuster de negerin [1935]. De
roman Bid voor Camille Willocq [1946] heeft dat hoge niveau niet
gehandhaafd. Van bijzondere betekenis bleek Debrots zeer verzorgde poëzie: Navrante zomer [1946].
195.

ANDERE PROZAlSTEN

[geb. 1899] is een boeiend verteller. Onder de
vele boeken van zijn hand mag de roman Komedianten trokken
voorbij [1931] gelden als het meest geslaagde.
SIEGFRIED E. VAN PRAAG [geb. 1899] schreef o.a. historische romans,
spelende in het Frankrijk der 18de eeuw. Zijn kennis van de geschiedenis is groot, maar nergens ontaarden zijn boeken in studie~
werken. Vermelding verdient vooral: Marianne' s lijfwacht [1952].
De prozaïst A. DEN DOOLAARD [pseudoniem voor C. SPOELSTRA;
geb. 1901] is éen van de meest gelezen schrijvers. De druivenplukkers [1931] en De herberg met het hoefijzer [1933] spelen respectievelijk in Frankrijk en op de Balkan. De groote verwildering
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[1930] beschrijft de eerste beklimming van de MontBlanc. In 1939
verscheen: De bruiloft der zeven zigeuners, vol romantiek van
Zuid-Oost-Europa. Belangrijk werk heeft Den Doolaard tijdens
de oorlog verricht bij de radio uit Engeland. Zijn roman over
Walcheren: Het verjaagde water [1947] werd een internationaal
succes. Later volgden Kleine mensen in de grote wereld [1953],
het autobiografische verhaal: Het leven van een landloper [1958],
en Grieken zijn geen goden [1960].
JOHAN VAN DER WOUDE [geb. 1906] is zeer ongelijk, zowel in zijn
onderwerpen als in zijn stijl. Door invloed van de richting-Vestdijk werd zijn taal geconcentreerder [Straat MagelIanes, 1933;
Blauwbaard en Octopus, 1939]. Onder het pseudoniem MARTUN DE
CORT verscheen van hem illegaal Zeven brieven, die een uitstekend
beeld geven van de stemming in ons land tijdens de bezetting.
Als novellist verdient R. BLIJSTRA [geb. 190 I] vermelding: Evenwijdige lijnen [1949]; van belang is ook zijn boeiende cultuur-historische reisboek: Europa, mijn vaderland [1953].
Tot de meest gelezen auteurs behoren ook JAN MENS [geb. 1897]
en AAR VAN DE WERFHORST [geb. 1907].
Onder de romancières zijn vooral opmerkelijk:
MARIANNE PHILIPS [1886-1951], die eerst na haar veertigste jaar
aanving te schrijven. Ontroerend is De biecht [1930]; fijnzinnig
van symboliek Dejacht op de vlinder [1932]; een hoogtepunt van
ironische levensvisie bereikte zij met haar boeiende Weense roman
Bruiloft in Europa [1934]. In Henri van de overkant [1936] gaf zij
een verhaal over joods kinderleven. Van haar voortreffelijke novellen verdient vooral De zaak Beukenoot [1950] vermelding.
Een verstilde, schroomvallige klank heeft het werk van ELISABETH
ZERNIKE [geb. 1891] dat achter de beschreven werkelijkheid een
diepere zin doet gevoelen: Een vrouw als zij [1920]; Morgen weer
licht [1938j. Elisabeth Zernike is ook een fijnzinnig dichteres.
EMMY VAN LOKHORST [geb. 1891] is de auteur van Phils amoureuze
perikelen [1917], Vrouwen [1929], De toren van Babel [1934]. Het
laatste boek is ook merkwaardig als tijdsdocument. Haar belangstelling is vooral gericht op het toneel.
JEAN NE VAN SCHAIK-WILLING [geb. 1895] schreef in Uitstel van
executie [1932] en Nachtvorst [1936] boeken van kritisch intellect
en scheppende verbeelding. Ook zij ontwikkelde zich tot toneel227
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A. H. NUHOFF [geb. 1897] publiceerde Twee meisjes en ik [1931],
een zeer persoonlijk werk, dat naar inhoud en stijl afwijkt van de
realistische traditie, en voorts De vier doden [1950], spelende in en
kort na de tweede wereldoorlog. Venus in ballingschap [1955]
is door de mengeling van realisme en symboliek minder geslaagd.
HELMA WOLF-CATZ [geb. 1900] ontwikkelde zich na de oorlog tot
een schrijfster van bewonderenswaardige intuïtie en verbeelding:
De Droomgestalte [1954], Diepzee [1960].

196. LODE ZIELENS [1901-1944]
Levensloop: Geboren te Antwerpen; autodidact. Havenarbeider, kantoorbediende,journalist. Kwam nadat Antwerpen al bevrijd was, tengevolge van
een V-bom om het leven.

Lode Zielens kende het leven van het Antwerpse havenproletariaat
uit eigen ervaring. Zijn sociale deernis, zijn opstandigheid hebben
een direct contact met de maatschappelijke ellende uit de periode
1930-'40 als oorsprong. Niettemin is de mens bij hem geen groepswezen, maar een individu met een eigen ontwikkelingsgang.
Zijn stugge, nog niet tot verfijning gekomen proza wekt herinneringen aan de periode van het naturalisme. Tot zijn belangrijkste
werken behoren Het duistere bloed [1930], Moeder waarom leven
wij? [1932] met daarin de ontroerende figuur van de oude, altijd
tekortgekomen Netje; en Nu begint het leven [1935]. Uit zijn
nalatenschap werden twee delen van een onvoltooid gebleven
trilogie gepubliceerd: Alles wordt betaald [1945] en Mensen als
wij ... [1946]. Een beeld van de romanfiguur Netje geeft in Antwerpen de plaats aan, waar Lode Zielens gedood werd.
Het sociale motief heeft in Vlaanderen behalve Zielens verscheidene andere prozaïsten beïnvloed. Tot hen behoort o.a. de literairhistoricus JULIEN KUYPERS [geb. 1892] die na een biografie van de
oproerige toneelschrijver Jakob Kats agitator [1930], een opmerkelijke roman van middeleeuwse klassenstrijd schreef Heer van
Lembeke, rijd aan! [1952] en de spanningen kort voor de tweede
wereldoorlog uitbeeldde in Donderkoppen [1945].
Ofschoon ALBERTVANHOOGENBEMT [1900-1964] vooral van belang is wegens De stille man [1939], een verhaal van beklemmende
menselijke onkenbaarheid, is in ander werk van zijn hand een
sterk sociaal motief aanwezig, bijv. Vertrouwen in Ree [1953].
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197. THEUN DE VRIES [geb. 1907]
Levensloop: Geboren te Veenwouden; gymnasium te Apeldoorn; daarna aan
een plaatselijk blad te Leerdam, later te Sneek aan de Leeszaal. Sinds 1937
weer journalist. In de oorlog in het beruchte concentratiekamp Amersfoort.

Theun de Vries is zeer vroeg met dichten begonnen; zijn zangerige verzen zijn verzameld in de bundels Terugkeer [1927], De
vervreemding [1928], Westersche nachten [1930], Verzen [1932] en
Aardgeest [1934]. Belangrijker dan als dichter toonde Theun de
Vries zich als prozaïst, reeds bij zijn eerste grote schepping:
Rembrandt [1931]. Het gegeven lag boven de greep van de nauwelijks volwassen schrijver, maar het getuigde van durf, zoiets te
wagen. De romans Doctor José droomt vergeefs [1933], een boek
met een sterke anti-roomse inslag, en Eroica [1934], een revolutieverhaal van al te romantische aard, stelden teleur. De Vries hernam zijn plaats met Stiefmoeder Aarde [1936] en het vervolg: Het
rad der fortuin [1938], twee boeken over bet Friesland uit de vorige
eeuwen het begin van deze. Zowel in de beschrijving van de boeren
als van de arbeiders toont De Vries zijn talent. Hij schreef ook
enkele biografieën, o.a. over Oldenbarnevelt.
Illegaal verscheen van hem W.A.-man, onder de schuilnaam
M. SWAERTREGER [drukfout voor Swaertveger]. Na de oorlog publiceerde hij o.a. De Vrijheid gaat in 't rood gekleed; de in het oude
Babylonië spelende roman: Sla de wolven, herder [1946], en de
revolutionaire, aan het jaar 1848 gewijde romans: Een spook waart
door Europa [1948] en Nieuwe rivieren [1949]. Tot zijn allerbeste
boeken behoren Anna Caspariï [1952], een beeld van Fries stadsleven kort voor het eeuwjaar, en Pan onder de mensen [1954]. In
het laat vijftiende-eeuwse Bourgondië en Italië speelt: Het motet
voor de Kardinaal [1960].
198.

ANDERE SOCIALISTISCHE AUTEURS

Na verschillende publikaties die weinig succes hadden, schreef
[1896- I 962] onder de schuilnaam BORIS ROBATZKI: Waarom ik niet krankzinnig ben [1931], dat als werk van een
begaafd buitenlands auteur erkenning vond. Hierop volgden:
Amsterdam [1932]; de revolutionaire roman Brood [1933] en het
sarcastische verhaal: De menschen meenen het goed met de menschen [1934]. Zijn psychologische ontleding en zijn sociologische
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kennis kwamen hem te stade in drie romans over Oranje [19351938]. Ook als toneelschrijver toonde Dekker zijn talent, vooral
door het actuele, op het atoomgevaar geïnspireerde spel: De we-

reld heeft geen wachtkamer.
JEF LAST [geb. 1898] schreef tamelijk harde ~iOciale en revolutionaire gedichten [Bakboordslichten, 1926; Kameraden, 1930; Verleden tijd, 1932]. Twee werelden [1933] is ontstaan door een reis
naar Rusland, De bevrijde Eros [1936] door een reis naar Marokko,
die hij maakte met de Franse prozaïst André Gide. Belangrijker
zijn de novellen: Marianne [1930] en de korte roman: Liefde in
de portieken [193~]. Het nationale gegeven van de afsluitdijk is
de kern van een spannend boek, geschreven in een zakelijk Nederlands: Zuiderzee [1934]. In Een huis zonder vensters [1935] toont
hij de onhoudbaarheid van het individualisme aan. Latere werken
zijn o.a. De Vliegende Hol/ander [1939]; Elfstedentocht [1941]; Het
eerste schip op de Newa [1946] en de verzenbundel Ooginoog[1945].
PETER VAN STEEN [geb. 1904] publiceerde o.a. de sociaal-psychologische roman Meneer Bandjes [1939] en de beklemmende
novellenreeks Drie dromen [1956]. Als dichter publiceerde hij o.a.

De rug tegen de muur [1961].
De poëzie van Adama van Schelterna vond een voortzetting bij
MARGOTVOS [geb. 1891] en haar zusterMARIEW. vos [geb. 1897].
De eerste schreef o.a. De nieuwe lent [1923], Vlammende verten
[1926] en De eeuwige strijder [1936]; de tweede: Opgang [1925], en
Bewogen vaart [1937]. Enerzijds dieper melancholisch, anderzijds
feller sociaal, zijn de gedichten van DAVlD DE JONG Jr. [1898- I 963]:
Eenzame opstandigheid [1925], van wie ook een paar sociale romans het licht zagen: De stenen doolhof [1936], en Het rijpen van
de tijd [1939]. Overtuigender bleek zijn talent in: De nar [1949J.
JAN W. JACOBS [geb. 1895] treft door de volkstoon [Van onder ons
vaandel, 1924; Vogels van Mei, 1925]. Jacobs is voor deze groep
van belang, omdat bijna al de socialistische bloemlezingen door
zijn toedoen tot stand zijn gebracht. Religieuze gevoelens komen
tot uiting in de enige bundel van de blinde dichter FRITS TINGEN
[geb. 1900]: Stemmingen enstrevingen [1927]. Proletarische poëzie,
direct geschreven vanuit een tragisch arbeiders bestaan, vindt men
bij FRBEK VAN LEEUWEN [geb. 1905]: Door het donker [1934]. Een
reeks Christus-sonnetten verscheen in 1940 als: Wederkomst.
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199.

HENRIËTTE VAN EYK

[geb. 1897]

Levensloop: Na kandidaatsexamen biologie getroffen door een laboratoriumongeval; in de twee jaar gedwongen rust ontwikkeling tot schrijfster.

Bij Henriëtte van Eyk begint de moderne Nederlandse humor en
komt er onmiddellijk tot een hoogtepunt. Haar fantasie is grillig
als van dromen of sprookjes, haar taalgebruik onuitputtelijk in
woordspelingen. Bovendien blijkt telkens, dat een sterk sociaal
medegevoel de achtergrond vormt van dit vaak onbarmhartig
schijnende werk. De stijl van Henriëtte van Eyk is door het verrassend rake woordmisbruik een voortdurende kritiek op de geijkte schrijftaal. De kleine parade [1932] werd een algemeen succes,
maar fijnzinniger is Gabriël [1935], de geschiedenis van een zonnestraal die op aarde komt en in menselijke gedaante allerlei avonturen beleeft. Intieme revue [1936] vervalt enigszins in herhalingen;
zeer bijzonder zijn weer de ironische verbeeldingen van Truus de
nachtmerrie [1939]. Bekoorlijk is ook haar kinderverhaal: Michiel
[1939], de geschiedenis van een mug. Na de oorlog verscheen o.a.
het speelse brievenboek: Van huis tot huis. In Dejachtopdespiegel
[1952] worden motieven uit Gabriël hervat.
200.

BELCAMPO

[pseudo van

H. P. SCHÖNFELD WICHERS,

geb. 1902]

Levensloop: Geboren te Naarden; jeugd te Rijssen; studeerde rechten en
medicijnen. Is studentenarts in Groningen.

De humor van Belcampo is vaak gebaseerd op een redelijke, zelfs
wijsgerige grondslag. Al in zijn studententijd schreef deze auteur
zijn Verhalen [gebundeld 1935], die dan ook een typisch studentikoos karakter hebben. De zwerftocht van Belcampo [1938] vertelt over een avontuurlijke vrijbuitersreis door Frankrijk en Italië.
In de bundels Nieuwe verhalen [1940], Sprongen in de branding
[1950] en Liefde's verbijstering [1953] kwam dit oorspronkelijke
talent tot ontplooiing. Een grillige fantasie, een vermogen tot
omkering van allerlei waarden en waarheden, een geestig vernuft
dat de gewoonste zaken ad absurdum voert, en een virtuoos taalgebruik kenmerken Belcampo-op-z'n-best. Een wijze melancholie
schuilt achter de dwaze grappen, en geeft ze een diepzinniger
ernst, dan men in ernstiger werken vaak aantreft. Zijn bundel
Tussen hemel en afgrond [1958] stelde evenwel teleur.
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* GARMT STUIVELING [geb. 1907]
Levensloop: Tot zijn 25ste jaar woonachtig in Friesland; studeerde te Groningen Nederlands. Leraar te Hilversum, en van 1939 tot 1946 tevens privaatdocent aan de Universiteit te Utrecht. Sinds 1946 letterkundig medewerker
bij de V.A.R.A.; sinds 1951 hoogleraar te Amsterdam. Redacteur van Het
Boek van Nu [1947-19621. Sinds 1953 ook van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Sedert 1957 voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen. Eredoctor
van de Universiteit van Gent, 1965.

Stuiveling debuteerde omstreeks 1930 als dichter van socialistische verzen en natuurlyriek. Zijn ontwikkeling was vrijwel buiten de letterkundige stromingen van die tijd omgegaan. Met andere jong-socialisten (o.w. Jef Last) publiceerde hij in de beide
jaarboeken Tijdsignalen, waarvoor Henriëtte Roland Holst de
inleiding schreef. Zijn poëzie uit die tijd is bijeengebracht in
Elementen [1931].
In de jaren '30, toen de Europese cultuurwaarden van vrijheid en
menselijke waardigheid op het spel stonden, ontwikkelde hij zich
in algemeen humanistische richting, getuige het toneelspel Erasmus [1936]. Jeugdherinneringen en bezinning op het menselijk
bestaan vormen de inspirerende kracht van zijn latere verzen,
waaruit een verdiept dichterschap spreekt. Ze werden verenigd in
Ego en Echo [1957], waarin verschillende eerdere uitgaafjes zijn
opgenomen, o.a. de wijsgerige kwatrijnenreeks Wordend kristal.
In 1965 verscheen: Eeuwig gaat voor ogenblik.
Van groot belang zijn Stuivelings studies op het gebied van de
literatuurgeschiedenis, o.a. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt [1935], Een eeuw Nederlandse letteren [over de periode 18201920] en de biografie Het korte leven van Jacques Perk [1957],
waarin definitief met de legendevorming van Kloos is afgerekend.
Literair-historische essays zijn gebundeld in Rekenschap [1941]
en Steekproeven [1950], terwijl Triptiek [1952] en Uren zuid[1960]
een keuze bevatten uit zijn kritieken.
Bovendien werden door Stuiveling of onder zijn leiding de verzamelde werken uitgegeven van Multatuli, Gorter, Couperus en
Jacques Perk.
• Tekst van Dr. G. W. Huygens, Rotterdam.
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x
DE NIEUWSTE LITERATUUR

201.

DE LETTEREN TUDENS DE OORLOG

De inval van de Duitsers in Nederland en België heeft voor deze
twee landen op cultureel gebied heel verschillende gevolgen gehad, doordat de bezetters jegens het 'germaanse' Nederland een
absolutistischer politiek hebben gevoerd dan jegens het tweetalige
België. Het feit dat Nederland na vijf generaties voor het eerst
vreemde troepen op zijn grond zag, terwijl België zich nog levendig de jaren '14-'18 herinnerde, is eveneens van invloed geweest.
Ondanks verschillende maatregelen van het Duitse bewind heeft
de Vlaamse literatuur zich tamelijk continu ontwikkeld. Een omvangrijke verzetspoëzie is er niet ontstaan.
In Nederland hadden oorlog en capitulatie onmiddellijk de dood
tengevolge van Ter Braak en Du Perron, terwijl kort daarna ook
Marsman om het leven kwam. Tot de verliezen der latere jaren
behoren o.a. de dichter JanR. Th.Campert [1902-1943], beroemd
geworden door zijn vers De achttien dooden; de Hispanist en
romanschrijver Dr. JOHAN BROUWER [1898-1943], wiens bekendste werk, Philips Willem [1940] speelt in het Spanje der inquisitie;
de romancier en essayist w. ARONDEUS [1894-1943] van wie de
biografie over de schilder Matthijs Maris, De tragiek van den
droom, waarde behoudt; en voorts vele jongeren, die eerst in cel
of concentratiekamp hun aangrijpende gedichten schreven.
Zowel erkende kunstenaars als naamloze debutanten reageerden
op oorlog en terreur met verzetspoëzie, die aanvankelijk getikt
of gestencild van hand tot hand ging, later ook wel een plaats
kreeg in de illegale pers, en tenslotte gebundeld werd in verschillende uitgaven: Vrij Nederlanclsch liedboek [1944], Geuzenliedboek
[eerste, tweede en derde vervolg]; en drie delen Gedenckklank.
De instelling van de Cultuurkamer in 1942 drong de kunstenaars
die geen lid wensten te worden, in het verweer. Dit heeft geleid tot
het OIitstaan van clandestiene uitgeverijen, of tot het optrekken
van een illegale façade voor een bestaande firma: De bezige bij;
Mansarde-pers; Het zwarte schaap; In agris occupatis; De blauwe
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schuyt; In d'oude zoutkeet, en vele meer. 'De bezige bij' werkte
geheel voor het verzet, en heeft uit de opbrengst van een veertigtal
uitgaafjes in twee jaar tijds f 800,000 uitgekeerd. Vele bekende
auteurs werkten mee, uiteraard meest onder pseudoniem.
Nadat als eerste de Vrije Bladen, na de dood van Ter Braak, door
de overblijvende redacteuren waren gestaakt, werden langzamerhand alle tijdschriften slachtoffer van een Duits verbod of van de
moeilijke papierpositie. Groot Nederland werd in de zomer van
1943 door een NSB-redactie genaast; de Gids zette onder leiding
van Werumeus Buning zijn onbelangrijk geworden bestaan nog
voort tot de herfst van 1944. Intussen ontstonden er enkele nieuwe tijdschriften, die gestencild of gedrukt in kleine kring verspreid werden: Zo verscheen te Utrecht: De parade der profeten;
in Leeuwarden: Podium. De kwaliteit van het gepubliceerde werk,
zowel uit deze tijdschriften als uit de vele clandestien gedrukte
bundeltjes, is uiterst ongelijk.
202. DE LETTEREN NA DE OORLOG

De hoop op een algehele culturele vernieuwing na de bevrijding
is niet vervuld. Vele pogingen op literair gebied zijn van korte duur
geweest: bijv. Het woord. Groot belang kreeg het Nieuw Vlaams
tijdschrift, nog opgericht door Vermeylen maar van het begin
af onder leiding van Teirlinck. Terwijl in het Noorden de voortzetting van het reeds in 1940 opgerichte blad Criterium slechts
enkele jaren mogelijk bleek, handhaafde Podium zich, zij het met
veel redactie-wijzigingen; de Gids zette z'n meer dan honderdjarig
bestaan verjeugdigd voort; De nieuwe stem, linkser georiënteerd,
kreeg op letterkundig terrein vrij weinig betekenis. Van 1953 af
verschijnt Maatstaj, dat in zekere zin de taak van Groot Nederland
heeft overgenomen; het kritische orgaan Het boek van nu kon worden gezien als moderne voortzetting van Den Gulden Winckel.
De onmiddellijke invloed van de oorlog op het proza en de poëzie
is aanwezig in een groot aantal ongelijkwaardige geschriften,
waarvan het dagboek van ANNE FRANK: Het achterhuis wereldnaam heeft gemaakt. Vermelding verdient voorts Amor fati [1946]
door ABEL HERZBERG [geb. 1893] van wiens hand ook de aangrijpende Kroniek der jodenvervolgingen is. Oorlogservaringen vindt
men in romans en novellen van Coolen, Vestdijk, A. H. Nijhoff,
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Dekker, Theun de Vries en jongeren als Boon, Lampo, Van Aken,
Hermans en Van Maanen. De jodenvervolging vond een treffende uitbeelding in De nacht der Girondijnen [1957] door de
Amsterdamse historicus J. PRESSER [geb. 1899] en in Het bittere
kruid [1957] door MARGA MINCO [geb. 1920].
Merkwaardig is voorts de invloed, die het einde van de koloniale
verhouding met Nederlands-Indië op de Noord-Nederlandse letteren heeft gehad. Door Multatuli, Couperus, Augusta de Wit,
Du Perron en anderen waren land en volk van Insulinde wel al
uitgebeeld en beschreven. In de jaren '30 publiceerde M.SZEKELYLULOFS [1899-1958] een aantal veel gelezen romans over Deli, o.a.
Rubber [1931]enKoelie [1933].Zij werd overtroffen doorBEBVUYK
[geb. 1905] die enkele belangrijke en vrijwel autobiografische
verhalen schreef: Duizend eilanden [1937]; Het laatste huis van de
wereld [1939]; in 1947 volgde nog Het hout van Bara. Uit datzelfde
jaar dagtekent de historische roman Bontorio door H. J. MERLDN
[schuilnaam van Dr. H. J. FRIEDERlCY, 19°0-1962], spelende onder
inlandse vorsten op Celebes in de nadagen van hun macht; verwant daarmee is De raadsman [1958]. Ook ARNOLD CLERX publiceerde opmerkelijk werk: Schandaal op Poeloeh Tampah [1941].
Maar de belangrijkste boeken komen later: MARIA DERMOÛT [18881962] schreef een reeks bijzonder mooie, deels autobiografische
novellen. E. BRETON DE NIJS [schuilnaam van R. NIEUWENHUYS;
geb. 1908] publiceerde het eveneens autobiografische boek Vergeelde portretten [1954]; A. ALBERTS [geb. 1911] bundelde een
een aantal typeringen van tropische landschappen, mensen en
toestanden in De eilanden [1952]. Na-oorlogse ervaringen uit de
dagen der politionele acties inspireerden ALBERT VAN DER HOOGTE
[geb. 1909] tot zijn roman Het laatste uur [1953]. In dit verband
dienen ook de gedichten van WILLEM BRANDT [schuilnaam van
W. KLOOSTER; geb. 1905] vermeld te worden: Reizend achter het
heimwee [J954]; Tussen steen en bamboe [1956]. In de Vlaamse
letteren heeft het koloniale vraagstuk zich eveneens doen gelden,
bijv. in Walschaps roman Oproer in Congo [1953].
Overigens is de vernieuwing na 1945 aanvankelijk heel wat minder
duidelijk dan de voortzetting van de bestaande, sinds ongeveer
1930 herleefde genres. De historische roman wordt met talent beoefend door Vestdijk, Helman, Theun de Vries, Louis-Paul Boon,
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Pierre H. Dubois, Hubert Lampo, HeIla S. Haasse en anderen.
De humoristische novelle beleeft een tijd van grote bloei, vooral in
Noord-Nederland, dank zij de talrijke en veel gelezen publikaties
van auteurs als Carmiggelt, Bomans, Annie M. G. Schmidt en vele
anderen, die groot succes hebben in krant, weekblad, radio en
televisie, hoewel zij de vroegste werken van Henriëtte van Eyk
maar zelden evenaren.
Het sombere psychologische realisme ['litérature noire'] reeds in
1936 begonnen met Meneer Visser's hellevaart van Vestdijk, zet
zich, behalve bij hem, ook voort in romans van Anna Blaman en
van vele jongeren in Noord- en Zuid-Nederland. Waarheidszin
zonder enig voorbehoud, ook in de woordkeus, kenmerkt deze
realistische auteurs, waarvan velen tot de na-oorlogse generatie
behoren. Invloeden van het existentialisme en van het moderne
Amerikaanse proza doen zich hier sterk gelden.
Geheel afzonderlijk als fel polemisch essayist staat J. B. CHARLES
[pseudo voor PROF.MR.W.H.NAGEL, geb. 1910] met zijn boek Volg
het spoor terug [1953]; zijn Gedichten [1953] sluiten aan bij het
experimentele expressionisme.
Ofschoon aanvankelijk ook in de poëzie de voortzetting krachtiger bleek dan de vernieuwing, is dit omstreeks 1950 plotseling veranderd door het optreden van een groep experimentele jongeren
in Nederland en Vlaanderen. Kunnen Vasalis, Aafjes en Herwig
Hensen, hoe verschillend onderling ook, gelden als dichters in
wier werk de klassieke of romantische vormen vrijwel gehandhaafd blijven, het uitermate merkwaardige werk van Leo Vroman
toont het poëtische experiment in volle actie, soms overeenkomstig het vroegere expressionisme of surrealisme, soms in de nieuwe
associatieve vormen die zo kenmerkend zijn voor na-oorlogse
figuren als Lucebert en Hugo Claus. In de vrije versvormen, de
suggestieve beelden en het irrationele taalgebruik openbaart zich
het moderne levensbesef van een generatie, die door de oorlog gescheiden is van het verleden en zich geplaatst voelt in een wereldin-revolutie, waar wetenschap en techniek leiden tot ongekende
mogelijkheden en tot massale bedreigingen.
Experimenteel proza is veel zeldzamer; het merkwaardigste is wel
het driedelige werk van BERT SCHIERBEEK [geb. 1918]: Het boek
ik; De andere namen; De derde persoon [1952-1955].
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203. HISTORISCHE SAMENHANG

Kort vóor de oorlog en in de eerste jaren daarvan kwam een
nieuwe generatie dichters aan het woord. Aanvankelijk vonden
zij hun centrum in het maandblad Werk, met een gemeenschappelijke noord- en zuid-Nederlandse redactie. Dit blad bestond
maar éen jaar [1939] en werd opgevolgd door Criterium. Het
levensbeschouwelijke element uit de periode van de vijf stromingen werd niet voortgezet. De verschillen tussen de belangrijkste
auteurs zijn veel meer van persoonlijke aard.
Tot deze generatie, waarvan Ed. Hoornik aanvankelijk de kritische leider was, behoren o.a. de dichteres
M. VASALIS, geb. 1909,
en de dichters en prozaïsten
ADRIAAN MORRIËN, geb. 1912, en
BERTUS AAFJES, geb. 1914;
de merkwaardigste Vlaamse dichters zijn
BERT DECORTE, geb. 1915, en
HERWIG HENSEN, geb. 1917, die ook verschillende toneelwerken
schreef.
In het proza overheerst het psychologisch realisme, dat op meesterlijke wijze beoefend werd door
ANNA BLAMAN, 1905-1960.

Het is met sterke sociale verontrusting ook aanwezig bij de zeer
productieve Vlaming
LOUIS-PAUL BOON, geb. 1912,
en in grilliger, fantasierijker vorm ['magisch realisme'] bij zijn
land- en jaargenoot
JOHAN DAISNE, geb. 1912.
Het beheerst eveneens het meeste werk van
ADRIAAN VAN DER VEEN, geb. 1916,
en ten dele het proza van de veelzijdig begaafde
PIERRE H. DUBOIS, geb. 1917,
wiens eerste roman een historiserend karakter had.
Behalve het psychologisch realisme wordt ook de historische roman beoefend; de meeste auteurs daarvan hebben echter ook
modern realistisch werk op hun naam staan. Belangrijke historische romans zijn o.a. geschreven door
HELLAS.HAASSE, geb. 1918.
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Aparte verschijningen, zowel door de aard van hun inspiratie als
door hun aparte stijl, zijn de novelliste
MARIA DERMOÛT, 1888-1962,

en de romantisch-idyllische schrijfster
CLARE LENNART, geb. 1904.
De humor, die na de tweede wereldoorlog de grote mode is geworden, kenmerkt de honderdtallen korte schetsen van
SIMON CARMIGGELT, geb. 1913,
alsmede het werk van vele anderen die in proza, poëzie of tekening ('cartoons') de dwaasheden van het menselijk bestaan op
komische, humoristische of ironische wijze uitbeelden, zoals
ANNIE M. G. SCHMIDT, geb. 191 I, en
GODFRIED BOMANS, geb. 1913.
Het sombere 'existentialistische' realisme van de na-oorlogse
jongeren, wordt op markante wijze vertegenwoordigd door
WILLEM FREDERIK HERMANS, geb. 1921,
GERARD KORNELIS VAN HET REVB, geb. 1923,
en de veelzijdig begaafde Vlaming
HUGO CLAUS, geb. 1929,
in wiens werk echter ook heel andere tendenties merkbaar zijn.
Het proza krijgt een nieuwe wending naar de fantasie bij
ALFRED KOSSMANN, geb. 1922 en
HARRY MULISCH, geb. 1927.
De vernieuwing van de poëzie, die omstreeks 1950 plaats vond,
is in essentie aanwezig bij enkele auteurs die niet in strikte zin tot
de experimentele jongeren behoren:
LEO VROMAN, geb. 1915,
GUILLAUME VAN DER GRAFT, geb. 1920,
en de jong-gestorven dichter
HANS LODEIZEN, 1924-195°.

Naast de belangrijkste, leidende figuren
[schuilnaam van L.J.SWAANSWUK] geb. 1924
HANS ANDREUS [schuilnaam van J. W. VAN DER ZANT] geb. 1926, en
HUGO CLAUS, geb. 1929,
vindt men talrijke dichters en dichteressen, wier talent zich nog
in volle ontwikkeling bevindt, hetgeen eveneens het geval is met
een nog groter aantal prozaïsten. Eerst de tijd zal uitmaken in
hoe verre hun werk stand houdt.
LUCEBERT
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204.

M. VASALIS
LEENMANS;

[schuilnaam van
geb. 1909]

M. DROOGLEEVER FORTUYN-

Levensloop: M. Leenmans doorliep het gymnasium in haar geboorteplaats

Den Haag, studeerde medicijnen te Leiden en vestigde zich, gehuwd met
Dr. J.Droogleever Fortuyn, te Amsterdam als psychiater. In 1951 werd haar
echtgenoot hoogleraar te Groningen.

Ofschoon het poëtische werk van Vasalis lange tijd slechts twee
bundeltjes omvatte: Parken en woestijnen [1940] en De vogel
Phoenix [1947], werd zij erkend als éen der begaafdste kunstenaars
van haar generatie. Haar eerste bundel werd niet alleen bekroond,
maar verwierf ook een brede kring van lezers en bewonderaars,
mede door de natuurlijkheid en eenvoud van haar stijl. In zekere
zin zet deze poëzie de traditie voort van het evenwichtige vers,
zoals dat bij Bloem, en van de spontane spreektaal, zoals die bij
Nijhoff te vinden is. Maar haar houding tegenover het leven is
geheel anders dan die van hen. Men voelt bij haar een scherpzinnige, modern-kritische geest die zowel de wereld als zichzelf
beschouwt en ontleedt; maar ook wordt men getroffen door een
vrouwelijke, moederlijke liefde voor mens en ding: een liefde die
zich tijdens de oorlog nog heeft verdiept. Typerend voor Vasalis'
poëzie is het vermogen, de buitenwereld te verbeelden als symbool voor het innerlijk wezen van de moderne mens. Uit de bundel
Vergezichten en gezichten [1954] blijkt een verdere rijping. Elementen van herinnering en van stelling-kiezen ten aanzien van de
naderende ouderdom beheersen dit werk, dat naar de vorm beschouwd een experimentele inslag heeft, waarschijnlijk onder de
invloed van de na-oorlogse jongere poëzie.
205.

ADRIAAN MORRIËN

[geb. 1912]

Levensloop: Geboren te IJmuiden. Literair criticus bij het Amsterdamse dagblad Het Parool. Redacteur van Litterair paspoort.

In de zachte en zangerige verzen uit de eerste periode van Morriëns
dichterschap spreekt een zekere weemoed, een vertedering die
dikwijls de verhouding man-vrouw-kind tot motief kiest: Hartslag [1939]. In de bundel Landwind [1942] bezingt hij de heerlijkheden van het leven en van de liefde. Oorlogservaringen inspireerden hem tot ernstige verontwaardiging en tot een dieper nationaal besef: Het vaderland [1946]. Een diepgaande wijziging
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onderging zijn dichterlijk taalgebruik omstreeks 1950, het zangerige ritme nam af, het verrassende beeld nam toe, maar de zachtmoedige verwondering bléef: Yriendschap voor een boom (1954).
Adriaan Morriën, die tevens een kundig criticus is, vooral van
poëzie: Concurreren met de sterren [1959], schreef ook opmerkelijk proza, waaronder de bundel humoristische en diepzinnige
verhalen Een slordig mens [1951] vermeerderd herdrukt als : Mens
en engel [1964], en het verhaal over zijn dochters Alissa en
Adrienne [1957].
206.

BERTUS AAPJES

[geb. 1914]

Levensloop: Lambertus Jacobus Johannes Aafjes, geboren te Amsterdam,
studeerde een tijdlang voor priester; hij bezocht Italië en later Egypte en
Palestina; thans woonachtig te Hoensbroek.

Ofschoon Aafjes reeds in 1940 en 1941 met enkele kleine bundels
[o.a. Het gevecht met de muze] de aandacht op zich vestigde, en ook
gedurende de oorlog clandestien publiceerde, kreeg zijn naam pas
een grote bekendheid door zijn omvangrijke gedicht: Een voetreis
naar Rome [1946], het poëtische verslag van een lang tevoren
werkelijk volbrachte tocht. Aafjes toont zich in dit werk een genietend beschouwer van de aardse schoonheid, en een uitbundig
beeldend beschrijver ervan. Wegens de gemakkelijke zangerigheid
van zijn vers en de velerlei liefdesmotieven, heeft men Aafjes wel
een troubadour genoemd. De overpeinzingen en uitspraken, die
soms neigen naar een heidense verheerlijking van het zinnelijke,
wijzen meer op vlotte aanvaarding van verschillende cultuurhistorische ideeën, dan op een diepe geestelijke crisis.
De bundel sonnetten: Het koningsgraf [1948], geschreven in
Egypte, kan gelden als een dichterlijk dagboek. Belangrijker nog
is In den beginne [1949], een lyrische variatie van het scheppingsverhaal, met het dichterschap als hoofdmotief en de beeldspraak
als de zondeval van de directe kosmische beleving. De bundel
De karavaan [1954] neigt meer naar het experimentele vers.
Van zijn proza verdienen vermelding het essay: Gerrit Achterberg
de dichter van de sarcophaag [1943], de bundel novellen: De zeemeerminnen [1946], en zijn indrukwekkende reisboeken: Vorstin
onder de landschappen [1952], Morgen bloeien de abrikozen [1954],
en De schone Helena [1960].
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207.

BERT DECORTE

[geb. 1915]

Levensloop: Geboren te Retie. Ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs te

Brussel.

Reeds met zijn bundel Germinal [1937] deed Bert Decorte zich
kennen als een dichter die zijn heftige vitaliteit uitte in een
verrassende veelheid van vormen. In strofische liederen, in sonnetten, in balladen prijst hij de vele levensvreugden, die hij vooral
zintuiglijk benadert. Zijn veelzijdig talent leent zich ook tot felle
scheldverzen en tot middelmatige gelegenheidspoëzie. Zijn rijmvaardigheid staat de zuiverheid van zijn uiting soms in de weg.
Zijn kleinere publikaties werden gebundeld als Eerste gedichten
[1946] en Nieuwe Gedichten [1946]. Een bijzondere bekoring hebben zijn liedjes op Japanse motieven, die tevens een bewijs zijn
van zijn assimilatie-vermogen.
Bert Decorte heeft verschillende vertalingen het licht doen zien
o.a. van François Villon en van Charles Baudelaire. Ook deze
keuze typeert zijn persoonlijkheid en zijn dichterschap.
208. HERWIG HENSEN [schuilnaam van F.C.A. MIELANTS, geb. 1917].
Levensloop: Geboren te Antwerpen. Leraar wiskunde aldaar.

Geen dichter van zijn generatie heeft zich zo nadrukkelijk als
Herwig Hensen aangesloten bij de grote West-Europese cultuurtradities. In zijn poëzie getuigt hij van een intellectuele drang
naar zelfkennis, een groot gevoel van humanistische verantwoordelijkheid, een verlangen naar wijsheid, levensaanvaarding en
stoïcijnse stervensmoed.
Na kleine bundels als De cirkel tot Narkissos [1938] en Oefeningen naar binnen [1940], kwam zijn talent tot volle rijpheid in de
overpeinzingen van Lof der gereedheid [1946]. Al dit vroege werk
werd gezamenlijk herdrukt in twee delen Gedichten [1947]. Latere
bundels, waarin Hensen bij voortduring in beheerste vormen getuigt van zijn levensinzicht, heten Daidalos [1948]; Alles is verband[1951]; Orpheus in dit avondland[1955], Het venster [1958] en

De appelboom [1963].
Als auteur van merkwaardige, half-klassieke, half-Shakespeariaanse drama's o.a. Alkestis, is Hensen eveneens van belang.
De Vooys Schets
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209. ANNA BLAMAN [schuilnaam van J. P. VRUGT; 19°5-1960]
Levensloop: Geboren te Rotterdam. Studeerde Frans, maar wijdde zich geheel aan de literatuur. In 1957 ontving zij de P. C. Hooftprijs. Overleden in
haar geboorteplaats.

Met haar eerste roman Vrouwen vriend [1941] toonde Anna
Blaman reeds haar talent als schrijfster en haar voorkeur voor
het psychologische genre in moderne zin. Gekweld door het
menselijk tekort, ontwikkelde zij zich tot de belangrijkste prozaïste van haar generatie. Haar tweede omvangrijke boek: Eenzaam avontuur [1948] is een zeer gedurfd verhaal, waarvan vooral
het dubbele motief opmerkelijk is: het handelt over een schrijver
wiens huwelijk mislukt, en die de aldus in hem gewekte gevoelens
objectiveert in een roman; deze roman nu is broksgewijs opgenomen tussen het eigenlijke verhaal door. Aldus is Eenzaam avontuur typisch een boek van het kunstenaarschap zelf, van de [her-]
scheppende verbeelding. In de grote novelle De kruisvaarder
[1950] heeft de schrijfster te zeer toegegeven aan haar neiging tot
melodramatische effecten bij het uitbeelden van de personages
op een oceaanboot. Haar karakteristiek talent om de détails van
mensen en van situaties bijna zichtbaar weer te geven, blijkt ook
uit de bundel verhalen: Ram Horna [1951]. Als haar meesterwerk
mag gelden de grote roman: Op leven en dood [1954], waarin de
spanningen van liefde en vriendschap begrensd worden door de
nabijheid van de dood. Haar ongelijkwaardige novellenbundel
Overdag [1957] bevat een enkel meesterlijk verhaal, dat opnieuw
de beklemming van de menselijke eenzaamheid tot uiting brengt.
Bij haar overlijden was een grote, sombere roman bijna voltooid:
De verliezers [1960].

210. LOUIS-PAUL BOON [geb. 1912]
Levensloop: Geboren te Aalst. Moeilijke jeugd. Lange tijd ziek. Autodidact.
Journalist aan het Gentse dagblad Vooruit.

Het realisme van de uiterst produktieve schrijver Louis-Paul Boon
heeft een sterke sociale en pessimistische inslag. Zijn roman De
voorstad groeit [1941] geeft een kaleidoscopisch beeld van een
armelijke en vlottende bevolkingsgroep. Abel Gholaerts [1944] is
als psychologische ontwikkelingsroman evenwichtiger, maar minder persoonlijk. Boons felle sociale gevoelens en zijn scherp waar242

nemingsvermogen blijken ook uit de reportage Mijn kleine oorlog
[1946]. Het hoogtepunt van zijn omvangrijke reeks publikaties
ligt in het fel-realistische en stoutmoedig gecomponeerde boek
De kappellekensbaan [1953] met het vervolg daarop: Zomer te
Ter-Muren [1956]. Zijn psycho-pathologische roman Niets gaat
ten onder [1956] stelde teleur. In De bende van Jan de Lichte [1957]
en De zoon van Jan de Lichte [1961] publiceerde hij historische
romans over een proletarische opstand in de achttiende eeuw.
Belangrijke novellen van Boon zijn o.a. Twee spoken [1952] en
Menuet [1955]. Het enige verhalende gedicht van zijn hand: De
kleine eva uit de kromme bijlstraat [1956] duidt op een geheel
eigen talent. Zijn essayistische werk, waarin hij commentaar
geeft op allerlei sociale en literaire verschijnselen, is gebundeld
in verscheidene deeltjes Boontje's reservaat.
21 I. JOHAN DAISNE [schuilnaam van HERMAN THIERY, geb. 1912]
Levensloop: Geboren te Gent. Doctor in de economie. Bibliothecaris in zijn
geboortestad.

Johan Daisne streeft naar een synthese van werkelijkheidsbeschrijving en diepzinnige verbeelding: 'magisch realisme'. Hij
vestigde zijn naam als fantasierijk romanschrijver met De trap
van steen en wolken [1942] en overtrof dit boek nog met het
aangrijpende werk De man die zijn haar kort liet knippen [1947]:
een driedelig verhaal, waarvan het eerste, idyllische gedeelte een
onuitgesproken jeugdliefde beschrijft, het tweede, fel-realistische
gedeelte een gerechtelijke lijkschouwing, en het derde, psychologische gedeelte de hallucinaties van de hoofdpersoon die zich
inbeeldt zijn vroegere geliefde te hebben vermoord. In zijn derde
roman Lago maggiore [1957] heeft Daisne een optimistischer geluid doen horen, maar in dit blij-eindende dubbel-verhaal van
een half mislukt mannenleven en een half mislukt vrouwenleven
is de verbinding van realiteit en fantasie niet geheel geslaagd.
Ook als novellist en dichter heeft Daisne opmerkelijke kwaliteiten:
De nacht komt gauw genoeg [1961]. Zijn kritische belangstelling
gaat uit naar de film. Daarvan getuigt ook zijn bekroonde roman:
De neusvleugel der Muze [1959]. Zijn toneelstuk Het zwaard van
Tristan werd eveneens bekroond.
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212.

ADRIAAN VAN DER VEEN

[geb. 1916]

Levensloop: Geboren te Venray. Kantoorbediende; later journalist. Aanmoediging van Greshoff. Letterkundig redacteur N.R.C. Woonachtig te
·s-Gravenhage.

In de novelle Geld speelt de grote rol [1937] toonde Adriaan van
der Veen zijn realistisch verhaaltalent. Evenals deze novelle is
de roman Wij hebben vleugels [1946] ontstaan uit eigen sombere
levenservaringen. Het autobiografische element heeft ook in het
overige werk van Adriaan van der Veen een duidelijk aandeel: zijn
jeugd bij en in Rotterdam, en zijn langdurig verblijf in Amerika,
onder oorlogsverhoudingen. Zowel Zuster ter zee [1949] als de
veel belangrijker roman Het wilde feest [1952] zijn grotendeels
gebouwd op de spanning van Europees en Amerikaans levensbesef. In dit laatste werk is het latente antisemitisme in New-Vork
op aangrijpende wijze uitgebeeld. Na dit hoogtepunt werd Spelen
in het donker [1955], ondanks de treffende weergave van sombere
en decadente Amerikaanse verhoudingen, een teleurstelling. Ook
de roman Doen alsof [1960] schiet tekort. De negen novellen, bijeengebracht onder de titel De man met de zilveren hoed [1957],
geven een duidelijke indruk van dit talent, dat zich ontwikkelt
van een zuiver realistische naar een meer synthetische verhaaltrant en in het titelverhaal van deze bundel daarin ten volle is
geslaagd. In 1965 verscheen Een idealist.
213.

PIERRE H. DUBOIS

[geb. 1917]

Levensloop: Geboren te Amsterdam uit een katholiek gezin. Enkele jaren
journalist in Brussel. Letterkundig redacteur van het Haagse dagblad Het
Vaderland.

In de eerste poëzie van Pierre H. Dubois [In den vreemde, 1941;
Het gemis, 1942] is zijn zachtmoedige en overpeinzende toon verwant aan die van Bloem. Persoonlijker, mede door de belijdenis
van het ondoorgrondbare van het levensgeheim, is de bundel
Quia absurdum [1947]. Een keuze uit dit vroege werk tezamen met
latere gedichten draagt de veelzeggende titel Ademhalen [1956].
Intussen had Pierre Dubois zich tevens een belangwekkend prozaïst getoond in de historisch-psychologische verbeelding Een
vinger op de lippen [1952], waarin de wijsgerige twijfel van de
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schrijver gestalte krijgt in de figuur van een laat-middeleeuwse
monnik in Florence. Minder overtuigend zijn de modern-realistische romans De ontmoeting [1953] en In staat van beschuldiging [1958]. Als scherpzinnig essayist, gericht op literaire en algemeen-culturele vragen, deed Dubois zich kennen in de bundels
Een houding in de tijd [1950] en Voor eigen rekening [1954]. Naar
de geest verwant met Ter Braak, mist hij echter diens flitsende
polemische stijl. Vooral de Franse letteren hebben op zijn persoon en werk een grote invloed uitgeoefend. In 1964 publiceerde
hij een opmerkelijke biografie van Marcellus Emants.
214. HELLA S. HAASSE [H. S. VAN LELYVELD-HAASSE,

geb. 1918]

Levensloop: Geboren te Batavia. Dochter van een ambtenaar die, na zijn
pensionering, onder de schuilnaam w. H. VAN EEMLANDT opmerkelijke detectiveromans publiceerde. Woonachtig te Amsterdam.

Na reeds jong succes te hebben geboekt als schrijfster van chansons voor het cabaret, toonde HeIla Haasse haar talent als novelliste met het bekroonde verhaal Oeroeg [1948], waartoe Indonesische jeugdherinneringen haar inspireerden. Inmiddels werkte
zij aan een omvangrijke historische roman, die het jaar daarop
verscheen: Het woud der verwachting, het leven van Charles van
Orléans. Tot dit boeiende en kleurrijke genre behoort ook De
scharlaken stad [1952], spelende in Rome ten tijde van Michelangelo. Beide boeken treffen meer als boeiend verhaal van hartstochtelijke gedragingen en avontuurlijke levensverhoudingen, dan
door hun karakteristiek van de uitzonderlijke persoonlijkheden.
Uit wijsgerige bezinning en ernstige levenservaring ontstond
het merkwaardige boek Zelfportret als legkaart [1954], dat de
grens aangeeft tussen een periode van argeloos vertellen en een
nieuwe periode van verdiept en verantwoord uitbeelden van een
modern levensbegrip. De indrukken van een zomer in Griekenland zijn verwerkt in De ingewijden [1957], een confrontatie van
de Amerikaanse en Westeuropese levensstijl met de primitieve,
alles-beheersende felheid van de Griekse vrijheidsgevoelens, speciaal op Kreta. Een beknopt en somber psychologisch verhaal is
Cider voor arme mensen [1960]. In De meermin [1962], een Amsterdamse familieroman, doordringt het verleden het heden.
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215. MARIA DERMOÛT [M. E. DERMOÛT-JNGERMAN, 1888-1962]
Met Java als geboorteland, en Celebes en de Molukken jarenlang
als woonplaats, vond Maria Dermoût na haar definitieve komst
naar Nederland in de herinneringen aan talloze mensen en levensverhoudingen haar zuivere inspiratie. Haar kleine verhaal Nog
pas gisteren [1951] is onovertroffen van sfeer: het leven uit 'tempoe
doeloe' , de kalme, onbedreigde jaren voor de eerste wereldoorlog,
is er met weemoedige stem verteld. Groter van opzet, maar wel
iets minder gaaf, is De tienduizend dingen [1955], spelende in
een specerijentuin op de Molukken; een eenvoudig verhaal van
menselijke verhoudingen, geboorte, liefde, leed en dood.
Haar grootste talent toonde Maria Dermoût als novelliste, eerst
in de kleine bundel Spel van tifa-gong's [1954] en daarna, aangrijpender in De juwelen haarkam [1956]. Het verrassend 'oosterse' van haar proza ligt vooral in haar vermogen om de aanwezigheid te suggereren van de onzichtbare krachten die in de dingen
schuilen en die dóor deze dingen het menselijk lotgeval mee bepalen. Latere verhalen zijn gebundeld onder de titelDe kist [1958].
2 I 6. CLARE LENNAR T [schuilnaam van c. H. VAN DEN BOOGAARDKLAVER,geb.19 0 4]
Als schrijfster van romantische, deels weemoedige, deels speelse
verhalen, is Clare Lennart verwant met de romancier Aart van
der Leeuw. Zij ontwijkt de realiteit niet, maar doordringt die met
zoveel elementen van verbeelding, herinnering, verlangen en liefde, dat er toch een andere, veel bekoorlijker werkelijkheid ontstaat dan die van het alledaagse leven. Een verdiend succes werd
Kasteel te huur [1948]. Naar sfeer en strekking sluiten daarbij
aan: De blauwe horizon [1950], Serenade in de verte [1951] en Stad
met rose huizen [1954]. Het oorlogsmotief in dit laatste boek
duidde op een wending, die in De ogen van Roosje [1957] duidelijk
aan den dag trad: het aanvaarden van een diepere levenstragiek
en het erkennen van een ondoorgrondelijke, menselijke karakterkern. Een twintigtal kortere verhalen van haar hand zijn gebundeld onder de titel Liefde en logica [1952]. Ze zijn niet van dezelfde
waarde als haar romans.
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217. ANDERE DICHTERS EN PROZAlSTEN
Tot de leeftijdsgroep van hen die tussen 1910 en 1920 geboren
zijn, behoren nog verscheidene auteurs wier werk, in poëzie of
proza, waardering vond.
KOOS SCHUUR [geb. 1915], lange tijd woonachtig in Australië,
bundelde zijn poëzie als Herfst, hoos en hagel [1946].
A.MARJA [schuilnaam van A. TH. MOOU, 1917-1964], publiceerde
gedichten waarin een sterke sociale bewogenheid zich uit in eenvoudige taal: Omneveld havenlicht [1939]. In de verzamelbundel
Van mens tot mens [1948] en in latere kleine bundels als Confidentieel [1952], Traject [1955] en Man van dag en nacht [1956]
streefde hij naar volstrekte openhartigheid. Zijn roman Snippers
op de rivier [1941] getuigde van opmerkelijk talent.
MAX DENDERMONDE [schuilnaam van H. HAZELHOFF, geb. 1919]
schreef een reeks treffende gedichten Eiland van Circe [1948], vol
spanning tussen ziel en zinnen. Met zijn romans in vlotte, journalistieke trant De wereld gaat aan vlijt ten onder [1954] en De
dagen zijn geteld [1955] bereikte hij een groot publiek.
Een aangrijpend verhaal van ouderdom en vereenzaming in een
tehuis publiceerde JACOBA VAN VELDE [geb. 1913] in haar eerste
boek De grote zaal (1953). Later werk stelde teleur.
PIET VAN AKEN [geb. 1920] schreef in rustige, bijna klassieke stijl
enige verhalen, waarin landschap en volksaard belangrijke factoren zijn: De falende God [1942], Het hart en de klok [1944].
Merkwaardig, ook van bouw, is de liefdesroman De duivel vaart
in ons [1946]. Spannende oorlogservaringen en de moeilijkheden
van nieuwe aanpassing in het na-oorlogse België, zijn verwerkt
in Alleen de doden ontkomen [1947]. In 1952 verscheen zijn sociale roman Het begeren; in 1962 De verraders.
HUBERT LAMPO [geb. 1920], journalist en redactie-secretaris van
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, verwierf bekendheid met zijn intelligente psychologische roman uit de universitaire kringen in
Brussel: Hélène Defraye [1945]. Zijn tweede omvangrijke boek:
De ruiter op de wolken [1949] behandelt een verbroken liefdesverhouding, maar is tevens een oorlogsroman. In de tijd van
Jeanne d' Arc speelt De duivel en de maagd [1955]. Later werk
neigt naar het magisch realisme: De komst van Joachim Stiller
[1960].
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218. SIMON CARMIGGELT [geb. 1913]
Onder de talrijke auteurs van humoristisch proza neemt CarmiggeIt een bijzondere plaats in, door de eenvoud van zijn stijl en de
weldadige menselijkheid van zijn motieven. Zijn korte schetsen,
gepubliceerd onder de schuilnaam KRONKEL, hebben vaak de onverhoedse grilligheden van kinderen of van huisdieren tot onderwerp, en nog vaker de tekortkomingen en onhandigheden van de
auteur zelf. Juist in dit verhaal-type, dat de lezer glimlachend
troost over zijn eigen talrijke tekorten, is Carmiggelt een meesterlijk psycholoog. Zijn door en door Hollandse taalgebruik werkt
minder met opzettelijk valse beeldspraak, zoals Henriëtte van
Eyk, dan wel met fijnzinnige verschuivingen in de sociale status
van de woorden, zodat plechtige termen opeens plat, en huiselijke uitdrukkingen verheven klinken. Van zijn talrijke publikaties noemen wij de verzamelbundels Omnibus [1951] en Kwartet
[1956], en voorts Haasje over [1957]. Zijn ironische en soms
zwaarmoedige gedichten werden uitgegeven als 'Het jammerhout
door Karel Bralleput' [1948] en Duiven melken [1955].
219. ANDERE HUMORISTEN
Het humoristische genre geniet sinds de bevrijding een grote populariteit. Tegelijk bloeit het Nederlandse cabaret, met een uitzonderlijke figuur als WIM KAN [geb. 1911].
Humoristisch proza is o.a. afkomstig van GODFRIED BOMANS [geb.
1913], die veel succes had met zijn sprookjesachtige verhaal Erik
[1939] en met weemoedig-grappige novellen, reportages en overpeinzingen, gebundeld als Sprookjes [1946] en Capriolen [1953].
Merkwaardige diernovellen, zeer persoonlijk van visie en stijl,
schreef A. KOOLHAAS [geb. 1912], o.a. Er zit geen spek in de val
[1958] en Een gat in het plafond [1960].
JAC. VAN DER STER [geb. 1909] schreef behalve de gevoelige oorlogsnovelle Niemand begrijpt het [1946] o.a. de humoristische
bundel Bij ons in het dorp en schiep in de figuur van Oubol een naneefje van Batavus Droogstoppel: Jij en ik en wij allemaal [1953].
ANNffi M. G. SCHMIDT [geb. 1911] is vooral populair geworden
door haar radio- en televisie-spelen. Méer dan haar proza-schetsen Impressies van een simpele ziel [1951, 1952; 1953] hebben
haar kinderversjes en -verhalen ook voor volwassenen een grote
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bekoring: Het schaap Veronica [1951]; De lapjeskat [1954].
[geb. 1913], poëtisch parodist, is de auteur van de vermakelijke repliek op Bunings 'Maria Lecina' nI. Dieuwertje
Diekema [1944]; later volgden de geestige Vijf variaties op een
misverstand [1950] en de Ballade van de honderd vrijers.
J.J.KLANT [geb. 1915] publiceerde het ironische verhaal: De geboorte van Jan Klaassen [1946].
FERDINAND LANGEN [geb. 1917] als dichter begonnen, ontwikkelde zich tot humoristisch prozaïst: Mijn oom Peter [1950].
c. BUDDINGH' [geb. 1918] maakte nog tijdens de oorlog naam met
zijn dwaze, clandestien gedrukte Gorgelrijmen, later herdrukt in
de bloemlezing De lichte muze [1956].
KEES STIP

220. KRITIEK EN ESSAY

Ofschoon de grote-tijdschriftenkritiek vrijwel ontbreekt, tonen
sommige jongeren veel aanleg voor het essay. Meestal houden zij
zich meer met cultuurhistorische vragen bezig, dan met de letteren in strikte zin.
Een belangrijk essayist is F. SIERKSMA [geb. 1917], doctor in de
theologie, die in zijn scherpzinnige bundel Schoonheid als eigenbelang [1948] de invloed verraadt van Ter Braak.
Van bijzonder belang is voorts de dichter en criticus H. A. GOMPERTS
[geb. 1915] met zijn bundel Jagen om te leven [1949], waarin met name het essay over Du Perron buitengewone kwaliteiten bezit. Later
essayistisch werk is gebundeld als: De schok der herkenning [1960].
In 1965 werd Gomperts benoemd tot buitengewoon hoogleraar
te Leiden.
Als existentialistisch gericht denker en schrijver verdient HANS
REDEKER [geb. 1918] vermelding, voornamelijk om zijn grote essay De dagen der artistieke vertwijfeling [1950].
Onder de Vlaamse essayisten moet in de eerste plaats ALBERT
WESTERLINCK [schuilnaam van de Leuvense hoogleraar-priester
JOSE G. M. AERTS, geb. 1914] worden genoemd, wegens zijn studies
over Van Langendonck, en Van de Woestijne, en zijn kritische
beschouwingen Wandelen al peinzend [1960].
Met zijn grote essay over Jan van Nijlen toonde c. BITTREMIEUX
[geb. 1920] overtuigend zijn bijzondere begaafdheid.
Tot de belangrijkste jongere critici behoort KEES FENS.
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221. WILLEM FREDERIK HERMANS [geb. 1921]
Hermans debuteerde als dichter nog tijdens de oorlog; onmiddel~
lijk daarná begon hij tevens als novellist en romancier. Zijn bun~
dels Horror coeli en andere gedichten [1946] enHypnodrome[1948]
hebben in hun veelal harde stijl iets eigens, dat evenwel niet duur~
zaam overtuigt. Na de roman Conserve [1947] en de novellenbun~
del Moedwil en misverstand [1948] volgde het indrukwekkende
oorlogsverhaal De tranen der acacia's [1949], een gruwelijk beeld
van de bezettingstijd in Amsterdam, en een even gruwelijk beeld
van de eerste bevrijdingsweken in Brussel. Feller, maar minder
verzorgd, was de roman Ik heb altijd gelijk [1951], die zelfs aan~
leiding gaf tot een proces. Als novellist publiceerde Hermans
verscheidene bundels met scherpzinnige, beklemmende novellen,
vaak wreed van inhoud, en tegelijk geschreven met een meester~
lijke beheersing: Paranoia [1953]; Drie melodrama's [1957]; Een
landingspoging op Newfoundland en andere verhalen [1957]. Het
hoogtepunt van zijn proza ligt in zijn oorlogsroman De donkere
kamer van Damokles [1958], waarnaar de film: 'Als twee druppels
water' gemaakt is. Hermans is ook een fel polemist, die echter
meer verzet dan instemming heeft gewekt.
222. GERARD KORNELIS VAN HET REVE [geb. 1923]
In de sombere, realistische roman De avonden [1947] gaf Gerard
van het Reve, die zich toen Simon van het Reve noemde, uiting
aan het levensbesef van de na~oorlogse generatie: wrevel, weer~
zin, walging, innerlijke radeloosheid. In een beklemmend
proza, onverbiddelijk en niets~ontziend, heeft hij een beeld
getekend van een pas~volwassen jongeman, in wie men overi~
gens noch een zelfportret, noch een ideaal van de auteur be~
hoeft te zien. Aan De avonden was voorafgegaan de novelle
De ondergang van defamilie Boslowitz [1946]; in 1949 volgde het
gedeeltelijk autobiografische verhaal Werther Nieland. Misken~
ning in eigen land bracht hem tot een tijdelijke poging om in het
Engels te schrijven; The acrobat [1956] bevat novellen waarin
eveneens de somberheid, de verlatenheid, de reddeloze innerlijke
en uiterlijke onttakeling van de mens de heersende motieven zijn.
Zijn zeer openhartige reisbrieven Op weg naar het einde [1963]
verschaften hem een grote naam.
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223. ALFRED KOSSMANN [geb. 1922]
Alfred Kossmann begon als dichter tijdens de tweede wereldoorlog. Hoewel zijn poëzie een eigen karakter heeft [Het vuurwerk,
1946; De bosheks, 1951], ligt zijn grootste talent in het proza.
Zijn eerste roman De nederlaag [1950] is sterk autobiografisch
en behoort tot de belangrijkste publikaties over de oorlog en de
bezetting. Een heel ander thema beheerst De moord op Arend
Zwigt [1951], een verhaal van moderne puberteits-conflicten. Tot
een merkwaardig eigen schrijverschap ontwikkelde Kossmann
zich in zijn beknopte romans: De linkerhand [1955]; De hondenplaag [1956]; De bekering [1957] en De misdaad [1961]. Onderling zeer verschillend, hebben ze dit gemeen, dat realisme en verbeelding er een geraffineerd en zinrijk spel in spelen, waardoor
soms ironische, soms dramatische effecten ontstaan. Terecht heeft
men hem wel vergeleken met Franz Kafka. Zonder opzet ligt in dit
proza een diepzinnige visie op de hachelijkheid van de mens en het
moderne leven.
224· HARRY MULISCH [geb. 1927]
Naar afkomst Tjechisch-Balkans,is Harry Mulisch in zijn Nederlands van een verrassende oorspronkelijkheid. Zijn onuitputtelijke verbeelding, zijn belangstelling in occulte verschijnselen, zijn
waardering voor symbolen, zijn virtuoze soms ironische, soms
visionaire stijl maken hem tot éen der merkwaardigste jongere
prozaïsten. Zijn debuut, de roman Archibald Strohalm [1952] is
blijmoediger en tegelijk verontrustender dan het werk van zijn
generatie-genoten. In De diamant [1954] een roman over een
groot religieus ideaal, is het symbolisme echter wat te nadrukkelijk. De kleine roman Het zwarte licht [1956] en de novellenbundel
De versierde mens [1957] tonen Mulisch in zijn veelzijdigheid,
gedreven door zijn visie op de ondoorgrondelijkheid van de
mens, en op de spanningen waarin de mens leeft. Bij deze auteur
zijn de hoofdfiguren zó opgenomen in een al-omvattend geheel,
dat hun persoonlijk lotgeval het karakter heeft van een kosmische
catastrofe. De roman: Het stenen bruidsbed [1959] speelt in het
na-oorlogse Duitsland. Na zijn toneelstuk Tanchelijn [1959], dat
tegenstrijdige waarderingen opriep, bereikte Mulisch een hoogtepunt in zijn autobiografische roman: Voer voor psychologen [1961].
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225. HU GO [MAURICE JULIEN] CLAUS [geb. 1929]
Hugo Claus is de meest begaafde en de meest veelzijdige auteur
van zijn generatie in Vlaanderen. Hij is tevens schilder.
Na enkele kleine bundeltjes gedichten te hebben gepubliceerd,
vestigde hij zijn naam als prozaïst met de donker-dreigende, aan
het expressionisme verwante boeren-roman De Metsiers [1951].
Daarop volgden De hondsdagen [1952] en het psychologische verhaal De koele minnaar [1957], spelende in de Italiaanse toneel- en
film-wereld. Intussen ontwikkelde Hugo Claus zich tot een consequent experimenteel dichter, blijkens de bundels Tancredo infrasonic [1952] en De Oostakkerse gedichten [1955]. Een grote
verrassing werd het toneelstuk Een bruid in de morgen [1955], dat
dezelfde opmerkelijke kwaliteiten van suggestieve mensenkennis
heeft, als zijn romans. Een succes werd eveneens het meer naturalistische toneelspel Suiker. Zijn novelle Het mes werd verfilmd.
Zelf sterk op Frankrijk en Engeland georiënteerd, heeft Claus
daar in vertaling ook erkenning gevonden.
226. LEO VROMAN [geb. 1915]
Wie de dichterlijke ontwikkeling van de bioloog Dr. Vroman wil
volgen, moet beginnen met de bundel Gedichten, vroegere en latere
[1949], die verzen omvat in Holland geschreven tussen 1935 en
1940, in Indië geschreven in 1940-1941 en in Amerika geschreven
in 1946-1948. Zijn vroegste publikatie, de bundel Gedichten [1946]
vult de opening op, want dit werk dagtekent uitdejaren 1942-1945.
In: 126 gedichten (1964) echter is een chronologische ordening
betracht. Met dit werk verwierf hij de P. C. Hooftprijs.
Vroman schrijft een modem, uiterst gevoelig vers, vol beelden die
associaties wekken, en met grillige, soms geestige woordvormen.
De liefde voor de vrouwen de verwondering over het leven zijn
de duidelijkste inspiraties. Zijn tweetaligheid bracht hem ertoe
ook Engelse gedichten te schrijven, die gebundeld zijn alsPoems in
English [1953]. Zeer karakteristiek is het gedicht Inleiding tot een
leegte [1955] dat met fraaie 'knipsels' van de dichter versierd, de
zin van een reeks jeugdherinneringen nagaat binnen de begrenzingen van leven en dood. Zijn ervaringen tijdens de oorlog en daarna
zijn verteld in De adem van Mars [1956]. Korte proza-notities
bundelde bij tot Snippers van Leo Vroman [1958].
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227.

GUILLAUME VAN DER GRAFT
[schuilnaam van DS. W. BARNARD,

geb. 1920]

Met zijn eerste bundel In exi/io [1946] vestigde Guillaume van
der Graft zijn naam als tegelijk speels en diepzinnig dichter. De
eenvoud van zijn vroegste werk is in de bundel Poëzie in practijk
[1948] op oorspronkelijke wijze gecombineerd met een theologisch inzicht in de scheppende kracht van het woord. Het protestantse element is sindsdien toegenomen, maar zonder stijging
van het traditionele en retorische. Integendeel: de dichter werkt
bij voorkeur met woordspelingen, soms verrassend, soms gezocht.
Bij Van der Graft is het godsdienstige niet iets verhevens b6ven,
maar iets ondoorgrondelijks in de alledaagse werkelijkheid. Dat
blijkt eveneens uit de bundels Landarbeid [1951], Vogels en vissen
[1953] en Woorden van brood [1956]. Indrukken van Engeland
vormen de achtergrond van De maan over het eiland [1957]; deze
bundel bevat tevens een opmerkelijke dichterlijke dialoog van
drie engelen, over de schepping.
228.

HANS LODEIZEN

[1924-195°]

Het dichterschap van Hans Lodeizen is gerijpt in de zekerheid
van een nabije dood. In de moderne vormen van zijn poëzie komen
oeroude, eeuwig-menselijke gevoelens tot uiting: verlangen naar
vrijheid, naar geluk, naar liefde, en tevens angst voor eenzaamheid en ondergang. Het is duidelijk, dat de poëzie voor Lodeizen
de dubbele taak had: bevrijder te zijn van beklemmende zwaarmoedigheid, en schepper te zijn van een eigen verrukkelijke realiteit. Voor het oog van zijn jonge volwassenheid verscheen de
pas-afgesloten jeugd als een tijd van onschuld en zorgeloosheid.
Het spel van deze tegenstellingen, uitgesproken in een experimentele taal vol beeldvondsten die soms aan Gorters sensitieve
verzen doen denken, heeft Lodeizens poëzie gemaakt tot de eerste
openbaring van de na-oorlogse dichtergeneratie, al blijft hij, gezien de snelle ontwikkeling van zijn tijdgenoten, nog een overgangsfiguur. Het enige bundeltje dat hijzelf heeft gepubliceerd,
heet Het innerlijk behang [1949]. Zijn verzamelde poëzie, verzorgd door Bloem, Greshoff en Morriën, verscheen onder de
titel: Het innerlijk behang en andere gedichten [1952].
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229. LUCEBERT [schuilnaam van L. J. SWAANSWUK, geb. 1924)
Het experimentele dichterlijke taalgebruik van de na-oorlogse
generatie vindt z'n belangrijkste vertegenwoordiger in de dichterschilder-fotograaf Lucebert. Het bezwerende karakter van zijn
werk is minder een gevolg van de ritmische structuur, dan van
het taalscheppende vermogen: de woorden, of nieuwe taalvormen
die men nauwelijks woorden kan noemen, wekken associaties,
sprongsgewijs, schoksgewijs.
Deze gedichten, die de taal op een nog ongekende manier hanteren, zijn kennelijk verwant met de abstracte, nonfiguratieve
schilderkunst. Anders dan het expressionisme, dat door zijn experimentele vormen beoogde uitdrukking te geven aan de innerlijke realiteit van de kunstenaar, wil de moderne 'atonale' dichter
een geheel nieuwe, niet-subjectieve taal-werkelijkheid creëren,
waarin men de diepste onzekerheden van de moderne mens ervaart. Enkele evenzeer geprezen als veroordeelde bundels van
Lucebert heten: Triangel in dejungle [1951); Apocrief[1952); Van
de afgrond en de luchtmens [1953]; Alfabel [1955]; Amulet [1957].
230. DE WORDENDE LITERATUUR
Van talrijke begaafde dichters en prozaïsten heeft het werk zich
tussen 1950 en 1965 ontwikkeld tot éen moderne, experimenteel gerichte kunst, waarin echter de persoonlijke verschillen al
duidelijk aan den dag treden. Ieder nieuw boek van deze auteurs
verandert het literaire beeld van henzelf en tevens hun onderlinge verhoudingen. Met het noemen van enkele namen en titels
moet een historische schets dan ook volstaan:
BEN CAMI [geb. 1920] publiceerde o.a. de dichtbundel Het land
Nod [1954];
REMY C. VAN DE KERCKHOVE [1921-1958) schreef Gebed voor de
kraaien [1948]; Een kleine ruinemuziek [1951];
ALBERT BONTRIDDER [geb. 1921] publiceerde Hoog water [1951)
en Dood hout [1955);
HANS WARREN [geb. 1921] maakte naam met Leeuw lente [1954]
en Saïd [1957];
GERRIT KOUWENAAR [geb. 1923] is de auteur van de opmerkelijke
roman 19-Nu [1950], en van de gedichtenbundels Achter een woord
[1953] en Zonder namen [1962];
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[geb. 1926], sterk plastisch gericht, schreef Muziek
voor kijkdieren [1951] en Variaties op een afscheid [1956]; hij is
tevens een opmerkelijk prozaïst;
SIMON VINKENOOG [geb. 1928], prozaïst en dichter, stelde de opzienbarende bloemlezing Atonaal [1951] samen en publiceerde de
omstreden roman Zolang te water [1954];
REMCO CAMPERT [geb. 1929], sterker sociaal gericht, schreef o.a.
de bundels Vogels vliegen toch [1951] en Een standbeeld opwinden
[1952] ;
CATHARINA VAN DER LINDEN publiceerde De vogelboot [1956],
De maand mij [1959], Het pijnboomzaad [1960], geschreven in
een merkwaardige Noorse en Eskimo-stijl.
CHRISTINED'HAEN [geb. 1923] bundelde haar belangrijke en fijnzinnige Gedichten [1958];
ELLEN WARMOND [geb. 1930] verraste na de kleine bundel Proeftuin [1953] met de rijpere werken Weerszij van een wereld [1957]
en Het struisvogelreservaat [1963].
Minder experimenteel is MICHEL VAN DER PLAS [schuilnaam van
B. G. F. Brinkel, geb. 1927] die gevoelens van liefde en levensaanvaarding tot uitdrukking bracht in de bundels Dance for you
[1947] en Als ik koning was [1949].
Een uitvoerige bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse
dichtergeneratie in Noord-Nederland: Stroomgebied [derde vermeerderde druk, 1958] werd samengesteld door de dichter AD
DEN BESTEN [geb. 1923].
Als de essayisten en theoretici van deze moderne dichtkunst mogen gelden de dichter PAUL RODENKO [geb. 1920], samensteller
van de bloemlezing Nieuwe griffels, schone leien [1954], en de
Vlaamse prozaïst JAN WALRAVENS [1920-1965], samensteller van
de bloemlezing Waar is de eerste morgen? [1955].
Opmerkelijke romans zijn o.a. gepubliceerd door
WILLEM G. VAN MAANEN [geb. 1920]: het ironische werk De onrustzaaier [1954]; het oorlogsverhaal Allang geleden [1956] en
De dierenhater [1960];
IVO MICHIELS [geb. 1920]: Het afscheid [1957];
FRANS VAN ISACKER [geb. 1920]: De reis naar Ispahan [1961];
AYA ZIKKEN [geb. 1919]: De vrijwilliger [1956], De Atlasvlinder
[1958] ;
HANS ANDREUS
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WILLEM BRAKMAN [geb. 1922]: Een winterreis [1961]; De weg
naar huis [1962];
NEL NOORDZU [geb. 1923]: Het kan me niet schelen [1955];
WIM MEEWIS [geb. 1926]: Geen scherzo voor de Goden [1954].
WARD RUYSLINCK [geb. 1929]: De ontaarde slapers [1957]; Het
reservaat [1964].
HEERE HEERESMA [geb. 1932]: Een dagje naar het strand [1962];
De vis [1963].
CEES NOOTEBOOM [geb. 1933]: Philip en de anderen [1955]; De ridder is gestorven [1963].
Zowel de ontwikkeling van de poëzie als de nieuwste publikaties
op het gebied van novelle en roman wekken de indruk, dat omstreeks 1960 de grote golf van vernieuwing is weggeëbd, en er
een zeker evenwicht is ontstaan tussen traditie en experiment.
Het is echter niet onmogelijk, dat in succesrijke werken als van
JANWOLKERS én JANCREMER zich een nieuwe generatie aandient,
met een sterk gewijzigd levensbesef en een harde, uiterst realistische stijl.
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ZUID-AFRIKAANSE LETTERKUNDE

1. DE TAAL VAN ZUID-AFRIKA

Het Nederlands van de kolonisten die zich in de zeventiende eeuw
aan de Kaap vestigden, heeft zich bij hun nakomelingen zelfstandig ontwikkeld. De aanraking met andere talen, in het bijzonder
met de Maleis-Portugese verkeerstaal van de Indische streken,
heeft daarbij een geringer invloed uitgeoefend dan men lange
tijd heeft gedacht. De Franse refugiés, die zich sedert 1688 kwamen vestigen, verspreidden zich tussen de Boeren, zodat van hun
taal weinig bewaard bleef. Ook de taal van de Duitsers loste zich
op in het overheersende Afrikaans-Nederlands.
Naast de volkstaal, het Afrikaans, met eigen buiging, woordvoorraad en zinsbouw, dat met onbeduidende verschillen in geheel Zuid-Afrika de omgangstaal geworden was, bleef ook de taal
van Nederland, het zogenaamde 'Hoog-Hollands', door de voeling met het moederland bekend en gebruikt. Als de taal van de
Bijbel en de godsdienst was het ook na 1800 nog lang de 'voorname' taal, de taal van de boeken. Toen in 1824 te Kaapstad het
Nederlandsch Zuidafrikaansch Tijdschrift werd opgericht, gebruikte men niet de volkstaal, maar de deftige 'schrijftaal'.
Toen sedert 1817, onder Engels beheer, de Engelse immigratie
krachtig werd, kreeg het Nederland~ jaren van zware strijd, daar
het Engels in 1822 voor alle onderwijs werd voorgeschreven, en
in 1825 in alle officiële stukken geëist werd.
Omstreeks 1860 komt men ertoe, in politieke geschriftjes, kinderboekjes en gedichten proeven van geschreven Afrikaans te laten
drukken. In 1875, bij de oprichting van Die Genootskap van Regte
Afrikaners, kwam het verschil van opvatting tot uiting. Er ontstond een groep, die het goed recht van de volkstaal, ook voor
schriftelijk gebruik, bepleitte en bevorderde. De tegenpartij legde
sterk de nadruk op de noodzakelijkheid om verband te houden
met de Nederlandse cultuur, en vreesde daarom gevaar van een
afwijkende volkstaal, die niet aan allerlei hogere behoeften zou
kunnen voldoen. Bovendien meende men met tweeërlei taal in de
strijd tegen het Engels zwakker te staan. Als officiële taal, als taal
De Vooys Schets
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van het onderwijs en de dagbladpers, wilde men dus het 'HoogHollands' handhaven.
De onafhankelijkheid van Transvaal [1881] werd een stevige steun
in de taalstrijd. Het versterkte nationaliteitsgevoel in de tweede
Vrijheidsoorlog [1899-1902] wierp een dam op tegen de geleidelijke verengelsing, en de gevolgen daarvan bleven ook na de oorlog merkbaar. Gedurende en na de eerste wereldoorlog won de
nationale beweging aan kracht. De wettelijke gelijkstelling van
de beide talen: Afrikaans en Engels [1925] opende de weg tot
verdere ontwikkeling.
2. DE LETTERKUNDE VOOR

1900

Evenals in Vlaanderen wordt in Zuid-Afrika het eigen karakter
van de letterkunde eerst in duidelijke trekken zichtbaar, wanneer
de eigenlijke moedertaal zich bewust gaat ontwikkelen. Ontaalkundig en on-historisch is de beschouwing, als zou een 'bastaard'taal met minder vormverschil dan het Nederlands en met een
armer woordvoorraad, te allen tijde een' ongeschikt instrument
zijn voor de taalkunstenaar. Was dat juist, dan zou, na het 'rijkere'
Latijn, een Franse ofItaliaanse poëzie niet mogelijk zijn geweest.
Het is duidelijk dat er vóor de negentiende eeuw in Zuid-Afrika
geen sprake kan zijn van literatuur in strikte zin. Ook in de eerste
helft van de negentiende eeuw staan tijdschriften en boeken in
dienst van de volksontwikkeling: men vindt er godsdienstige verhandelingen en historische onderzoekingen, meestal door predikanten geschreven. Waagt men zich op letterkundig gebied, dan
overheerst de trant van Tollens of Beets.
Als voorloper van een Afrikaanse letterkunde verscheen in 1888
de bundel Vijftig uitgesogte Afrikaanse Gedigte van F. w. REITZ
[1844-1934] éen der belangrijkste politici uit de Oranje Vrijstaat.
Ten dele zijn de 'luimige' versjes uit het Engels vertaald, maar de
voorliefde voor een eigenaardig soort humor treft ons als karakteristiekAfrikaans. Echt nationaal zijn de gedichten die de heldendaden van de Boeren tegenover kaffers en Engelsen herdenken. In
hun soberheid zijn ze met onze Geuzenpoëzie verwant. Het lied
van 'die Natal Voortrekkers' bijv. herinnert aan het Wilhelmus.
In het weekblad Di Patriot, dat onder leiding van DS.S.J.DU TOlT
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[1847-1911] voorging in de culturele strijd, publiceerde JAN LION
['Oom Jan' 1838-1912], een geboren Hollander, die als
predikant een mensenleeftijd onder de Mrikaners doorbracht en
zich hun taal geheel eigen maakte. Zijn bundel Sewe Duiwels en
wat hulle gedoen het, geeft in de trant van Cremer moraliserende
novellen uit het boerenleven. Diepgaande psychologie moet men
er niet in zoeken, maar als kleurige schetsen van Afrikaans volksleven zijn ze verdienstelijk.
Uit het bellettristische gedeelte van Di Patriot ontstond in 1896 een
zelfstandig maandblad, Ons Klyntji, dat naast populaire wetenschap ook plaats bood aan gedichten en novellen. Hierin schreef
S. J. du Toit zijn roman Di Koningin fan Skeba of Salomo syn oue
goudfelde in Sambesia [1896-1898].
Het Afrikaans had intussen als letterkundige taal het Hollands
nog niet verdrongen. Kort na Ons Klyntji werd Ons Tijdschrift
opgericht, dat voor het grootste deel in algemeen Nederlands verscheen. Enkele prozaschrijvers die in deze periode naam maakten,
bedienden zich van een gemengd Nederlands, dat als toenadering
tot het Mrikaans bedoeld was.
D'ARBEZ [schuilnaam voor J. F. VAN OORDT], gaf onder de verzamelnaam Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek in een reeks van
twaalf boeken, een populair, onpartijdig geschiedverhaal van
Zuid-Afrika in romantische vorm. De verdienste ervan ligt meer
op het gebied van de volks opvoeding dan van de letterkunde.
J. D. KESTELL is de schrijver van een bundeltje Uit het Afrikaansch
Boerenleven, meer dorpsnovellen dan geschiedverhalen, waarin
ook de liefde voor het Afrikaanse landschap tot uiting komt.
MELT J. BRINK, de volksdichter, kan alleen om zijn populariteit de
'Afrikaanse Vader Cats' genoemd worden. Van zijn Grappige
stoTies en andere versies verschenen zeven bundels, de laatste in
1909. De uitingen van vaderlandsliefde zijn dilettantisch-onbeduidend, naklanken van lectuur uit Nederlandse dichters. Ouderwets is ook de opvatting als zouden de ernstige stukjes in 'beter
Hollands' geschreven dienen te worden, want het Mrikaans van
deze auteur staat in uitdrukkingskracht veel hoger. In zuiver Afrikaans schreef hij twee lange, humoristisch berijmde verhalen:
Die reis naar Kaapstad van Oom Gijsbert van Graan [1904] en Die
storie van Klaas WindvooZ, die ou Hotnot [1910].
CACHET
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3. DE VERNIEUWING VAN DE POËZIE NA 19°0
Gedurende de Vrijheidsoorlog, maar vooral na de vrede van Vereniging [1902] kwam een nieuwe Afrikaanse letterkunde op. Het
leed had de volkskracht gestaald en het gemoed doen spreken.
De pleidooien van vurige, jonge Mrikaners, o.a. van GUSTAV s.
PRELLER, redacteur van de Volkstem, die een pittig Afrikaans
schreef, hadden hun uitwerking niet gemist. Het besef drong door,
dat een literatuur van betekenis niet kan voortkomen uit dilettantisme en rijmlust. En ook, dat een grote literatuur van het allerhoogste belang was voor de toekomst van een Mrikaanse beschaving. PrelIer getuigde daarvan in zijn voorrede bij Celliers' eerste
gedichten [1908]; president Steyn sprak het uit, toen hij de verzen
van Totius inleidde: 'V'r mij is die eerstelinge van onze literatuur
so heerlik als die geluid van die eerste reëndruppels na langdurige
droogte' [1908].
Het nieuwe geluid liet zich eigenlijk onder de druk van de oorlog
al horen. De oud-president van de Oranje Vrijstaat F. W. REITZ
dichtte te velde zijn optimistische oorlogspoëzie, met echte geuzenhumor en -spot; de jonge Afrikaner JOUBERT REITZ schreef zijn
eerste verzen in gevangenschap op Bermuda. Maar vooral toen de
rust weergekeerd was, ontstond uit de herinnering van het doorgestane leed en uit het verhoogde zelfgevoel, een nieuwe poëzie.
Beginnende dichters en schrijvers hadden van 1910 tot 1919 een
orgaan in Die Brandwag, Tydskrif v'r die huisgezin, waarvan de
inhoud over 't algemeen meer populair-ontwikkelend dan letterkundigis. In Die Nuwe Brandwag [1929-1933] is de inhoud overwegend letterkundig geworden.
In het eerste kwart van deze eeuw geven drie dichters leiding aan
de literaire ontwikkeling:
JAN F. E. CELLmRS, 1865-194°,
TOTlUS [d.i. JACOB DANIËL DU TOlT], 1877-1953, en
C. LOUIS LEIPOLDT, 1880-1947.
Andere begaafde dichters en prozaïsten volgden hun voorbeeld.
In deze aanvangsjaren van de twintigste eeuw hebben degenen
die nog vasthouden aan de Hoog-Hollandse schrijftaal, duidelijk
het karakter van cultureel conservatisme. De geest van hun werk
doet denken aan de Nederlandse literatuur vóor 1880.
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4.

JANF. E. CELLIERS

[1865-19401

Celliers behoort tot de generatie van hen die het Afrikaans hebben gevormd tot literaire taal. Na studies te Delft en Leiden was
hij bibliothecaris geworden in Pretoria. Hij nam actief deel aan
de tweede Vrijheidsoorlog en ging daarna opnieuw enige jaren
naar Europa. In 1907 keerde hij naar Afrika terug en verwierf er
onmiddellijk een leidende positie. Zijn gedicht Die Vlakte, geïnspireerd door Shelley's The Cloud, was een verheuging voor zijn medestanders, die er het bewijs in vonden dat het Afrikaans voor
lyrische uiting niet minderwaardig was. In 1908 verscheen het in
een bundel [Die Vlakte en andere gedigte], ingeleid door Gustav
S. PrelIer. Daarin vindt men ook de oorlogsgedichten. Gerijpt
door aanraking met het Europese geestesleven, bekoord door de
moderne natuurpoëzie, leerde Celliers de natuur van zijn eigen
land poëtischer en grootser zien. In een gedicht als Die Osse wa
voelen we sympathie en verwantschap met Guido Gezelle. Het is
trouwens niet te verwonderen dat Zuid-Afrikaners zich aangetrokken voelden tot het vrome natuurgevoel en de oorspronkelijke zegging van deze West-Vlaamse dichter, die ook de taak
had een eigen dichtertaal te scheppen ter uitdrukking van zijn
diepste emoties. Het werk van Celliers kan overigens als artistieke
prestatie de vergelijking met Gezelles lyriek niet doorstaan.
In 1909 volgde Celliers' tweede bundel, Die Rivier; in 1910 de
Unie-Kantate, waarin de geschiedenis van Zuid-Afrika in grote
trekken herdacht wordt. In 1911 schreef hij, als proeve van een
idylle, het verhalende gedicht Martjie, schilderingen van het vre~
dige landleven in Zuid-Afrika, met de oorlog als achtergrond.
Zijn latere verspreide gedichten zijn gebundeld onder de titel Die
Saaier en ander gedigte [1918], meestal vaderlandse poëzie [President Steyn, Dingaansdag], en natuurindrukken. Daarna volgden
lopie Fourie en ander nuwe gedigte [19201, deels van huiselijke
aard; Die Lewenstuin [1923], eveneens gemoedelijk en bekoorlijk,
een allegorisch gedicht Die groot geheim [1924] in vrije, rijmloze
verzen, en een bundel intiem-huiselijke poëzie Liefdelewe [1924].
Zijn werk van deze laatste periode heeft men wel vergeleken met
de gedichten van De Genestet.
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5. TOTlUS [schuilnaam van JACOB DANIËL DU TOlT; 1877-1953]
Als zoon van de predikant-auteur Ds. S. J. du Toit ontving Totius
een godsdienstige en patriottische opvoeding. Van 1900-1903 studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In
1911 werd hij hoogleraar te Potchefstroom, een functie die hij
bijna veertig jaar heeft vervuld.
Het bundeltje By die monument [1908] toont het dichterschap van
Totius voornamelijk in enkele diepgevoelde herdenkingsgedichten [Kindergraffies, Mag en Reg] en in de natuurschildering. Met
Die besembos, in de maat van Die vlakte, volgde hij het voetspoor
van Celliers. Het tweede bundeltje, eveneens bescheiden van omvang, heet Verse van Potgieters trek. In Potgieter, 'die trekker bij
uitnemendheid', is voor hem 'die grote trekkersgedachte die beste
verwerkelik' . Het is geen episch gedicht geworden, maar een reeks
losse beelden uit het trekkersleven en uit Potgieters lotgevallen.
De vooruitgang, in deze bundel merkbaar, was een belofte voor
de toekomst. In de bundel Wilgerboombogies [1912] is de hoofdtoon berustend en melancholisch. Zijn gedicht Rachel [1913]
plaatst het lijden van de tragische oud-testamentische hoofdpersoon naast de oorlogsrampen van het eigen volk. In 1915 verscheen Trekkerswee, het eenvoudige verhaal van een oude Boer
en zijn dochter, waarin vooral tot uiting komt de botsing tussen
de nieuwe 'beschaving' van de goudstad, Johannesburg, en het
landelijke boerenleven; het werk bevat treffende landschapsschilderingen. In vorm en toon is Totius hier zuiverder Afrikaans dan
in enige van zijn vorige werken.
Van 1916 tot 1933 wijdde hij zijn krachten aan bijbelvertaling en
psalmberijming. Enige Gesange [1935] en Skrifberyminge [1939]
volgden. In 1920 verscheen van zijn hand een bundel Kinderverse,
bespiegelingen over het kinderleven van zijn zoontje. Smartelijke
verliezen, in dit zelfde jaar geleden, gaven aanleiding tot de Passieblomme, die eerst in 1934 verschenen. Zijn bundel Uit donker
Afrika [1936] geeft taferelen uit de tragische geschiedenis van de
Afrikaners. Zijn bundel Skemering [1948] bevat o.m. indrukken
in dichtvorm van de reis naar Palestina, Syrië en Egypte, die hij
in 1937 deed.
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6.

C. LOUIS LEIPOLDT

[1880-1947]

Na een korte tijd als journalist werkzaam te zijn geweest, studeerde Leipoldt medicijnen te Londen [1902-1907]. Hij maakte
grote reizen door Europa, Amerika en Azië en keerde in 1914
naar Afrika terug, waar hij eerst schoolarts, later kinderarts
werd. Intussen had hij echter in 19II zijn bundel Oom Gert
vertel, en ander gedigte, uitgegeven met een opmerkelijke inleiding van Joh. J. Smith: een pleidooi voor de Afrikaanse taal. In
tegenstelling met meer literair geschoolde dichters als Celliers
en Totius treft Leipoldt in dit werk de echte volkstoon [bijv. Aan
myn ou vriend; Op 'n leiklip.] Maar behalve zijn eenvoudige en
treffende 'Slampamperliedjes' is ook de vertelling in verzen verdienstelijk en karakteristiek. In Dingaansdag[192o] behandelt hij
de gebeurtenissen die aan deze belangrijke dag in de geschiedenis
van Zuid-Afrika voorafgingen: De Trek; Retief se dood; Moord
te Weenen, enz.
Zijn bundel Uit drie Wêrelddele [1923] bevat o.a. 'n Voorspel vir
'n Afrikaanse Heldedig, Uit my Oosterse Dagboek, indrukken uit
Oost-Indië, en een nieuwe verzameling Slampamperliedjies. In
1925 gaf hij, als bloemlezing uit zijn eigen werk, Uitgesoekte Gedigte vir Jong-Suidafrika. Een zwakker werk is Die Bergtragedie
[1932, maar grotendeels vóor 1910 ontstaan], een verhaal van een
ongeval in de bergen. Een stijging vertoont weer Skoonheidstroos,
waarin een twintigtal sonnetten. De Slampamperliedjies, die wel
het meest persoonlijke deel vormen van Leipoldts poëzie, zijn in
1936 verzameld uitgegeven.
In de latere jaren was Leipoldt ook een vruchtbaar prozaschrijver.
Hij schreef o.a. boeiende verhalen voor de jeugd, een drietal bundels spookverhalen [Waar spoke speel, 1927; Wat agter lê en ander
verhale, 1930; Die rooi rotte en ander verhale, 1932]. Hij gaf ook
een mooie historische studie: Die Hugenote [1939] en detectiveromans, waarvan Die moord in die Bosveld [1939] de sfeer van het
Bosveld uitstekend weergeeft. De nagelaten verzen die uitgegeven
zijn onder de titel Geseënde Skaduwees [1949] bevestigen de historische betekenis van dit dichterschap, maar voegen daaraan geen
nieuwe elementen meer toe.
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7. D. F. MALHERBE [geb. 1881]
Na zijn studie te Stellenbosch verbleef Malherbe van 1902-19°6
in Duitsland, waar hij Duitse taal- en letterkunde studeerde. Teruggekeerd in zijn geboorteland werd hij te Bloemfontein hoogleraar in de moderne talen [1910], later in het Afrikaans [1922].
Als dichter sloot hij zich aan bij Celliers en Totius. Het bundeltje Karroo-blommetjies [1909] bevat zijn eerste proeven, die
minder eigens tonen dan die van zijn beide voorgangers. Het slotgedicht, Die berg, geeft een reeks taferelen uit Afrika's geschiedenis, waarvan de berg de onvergankelijke getuige was. In 1914 verscheen Klokgrassies, meestal natuurindrukken, waarin hij meer
beheersing van de vorm toont. Hij schreef verder Vir vrijheid [19 I 9]
een verhalend gedicht, met historische achtergrond; Die timmerman [1921] en Die skaduwee van 'n vrou [1923], eveneens epische
gedichten; een verzamelbundel: Rivier en veld [1922], en een bundel Somerdae [1928]. In later werk handhaafde zijn dichterschap
zich, maar het vernieuwde zich niet, zodat het voor het kritisch
oordeel van de jongere generatie aandeed als ouderwets.
Als prozaschrijver maakte Malherbe naam met de roman Vergeet
nie, histories-roman ties verhaal uit die Anglo-Boereoorlog [1913].
Het karakter van de Afrikaner, het lijden van de Boerenbevolking
is hier vaak treffend getekend. Beter geslaagd zijn Die Meulenaar
[1926] en Hans die Skipper [1929], wellicht de beste romans die
hij geschreven heeft; daarin treft een zekere verwantschap met
Stijn Streuvels. Dan volgen o.a. drie historische romans met
bijbelse stof: Die hart van Moab [1933], Saul die worstelheld
[1935], en Die Profeet [1937],en drieTrekromans: Die bergstroom
ruis [1940], Vlam van die Suurveld[1943] en als meest geslaagde:
En die wawiele rol [1945]. De stijl van Malherbes proza lijdt vaak
aan een zekere retorische overlading en zijn psychologie gaat niet
altijd diep genoeg om de personen voor ons te doen leven. Het is
degelijk werk, maar het behoort niet tot het proza van duurzame
betekenis.
Ook als toneelschrijver heeft Malherbe van zich doen horen, o.a.
door de bundel Die uur van die rooimaan en ander eenbedrywe
[1950] en Goue appels [1953].
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8.

MARAIS; lOUBERT; LANGENHOVEN

De medicus en jurist EUGENE N. MARAIS [1871 -1936] behoort evenals' Celliers tot de wegbereiders van de nieuwe nationale poëzie,
o.a. door gedichten als het treffende Winternag, het geestige Klaas
Vakie en de Boesman- en Kafferliedjes. Eerst in 1925 werden ze
gebundeld met een inleiding van PrelIer ; vermeerderd verschenen
ze in 1933 onder de titel Versamelde Gedigte. Van minder belang
is het proza, deels populair-wetenschappelijke causerieën, deels
schetsen uit de geschiedenis van de inboorlingen en uit het boerenleven. De beste verhalen, geheimzinnig en avontuurlijk, vindt men
in Dwaalstories en ander vertellings [1927], Die huis van die vier
winde en ander verhale [1933] en Die leeus van Magoeba [1934].
H. H. JOUBERT [geb. 1874] volgde Totius na door diens Potgieterverzen aan te vullen met een bundel Verse oer Piet Retiefen ander
gedigte [1911]. Aanleiding daartoe gaf het degelijke, op bronnenstudie berustende boek van G .S.Preller over deze voortrekker, dat
veel opgang maakte. Onder de 'andere gedigte' vindt men enkele
natuurindrukken, huiselijke poëzie [Moeders skat] en oorlogsherinneringen. In Dageraad en sonneskyn [1918] streeft Joubert naar
onafrikaans aandoende 'woordkunst' als van de Tachtigers.
c. J. LANGENHOVEN [1873-1932], dichter en prozaschrijver, heeft in
zijn kernachtige stijl de volkstoon weten te bewaren. Zijn hoofdwerk, Ons weg deur die wêreld [1914], doet aan Staring denken;
daarnaast staan huiselijke gedichten, hartelijk als die van De
Genestet. Een vaderlands karakter heeft een tweede werk: Eerste
skoffies op die pad van Suid-Afrika [1921], een episch-lyrisch gedicht in veertien zangen. Voor kerkgebruik dichtte hij zijn Gesange
in Afrikaans [1922]. Beheersing van taal en techniek toont zijn bewerking van Die Rubaiyat van Omar Khayyam [1923], naar de
Engelse vertaling.
Als prozaïst muntte hij uit door Ligte Leek-prekies en fantasieë,
in spectatoriale trant en populaire onderhoudende verhalen, die
tussen 1921 en 1933 verschenen. Als strijdbaar idealist en humoristisch satiricus heeft Langenhoven ook invloed van Multatuli
ondergaan, die hij ondanks verschil van levensbeschouwing bewonderde. Uit bijbelse motieven ontstonden Skaduwees van Nasaret [1927], en het nagelaten fragment Die Mantel van Elia.
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9.

DE TWEEDE GENERATIE DICHTERS

Op het driemanschap Celliers-Totius-Leipoldt volgde een groep
jongere dichters, geboren omstreeks 1890, die de vergelijking met
hun voorgangers niet konden doorstaan, of die na een korte opbloei zwegen. Ook de geest is niet dezelfde: de romantiek van het
volksverleden en van de oorlogstijd begint te verzwakken; persoonlijke ervaringen, liefdeslyriek, strijd om een nieuwe levensbeschouwing komen op de voorgrond. Maatschappelijke veranderingen werken mee: 'virdie Afrikaner het hierdie skielike oorgang van die agrariese tot die moderne industriestaat nuwe stryd
en lyding gebring-veral ook die stryd om die volkskarakter en
eie levensbeskouwing te handhaaf teen die vloedgolf van vreemde invloede' [G. D~kker].
Een overgangsfiguur was A. G. VISSER [1878-1929], die eerst in zijn
laatste levensjaren als dichter optrad met een bundel Gedigte
[1925], gevolgd door Rose van herinnering [1927]. Hij verwierf
zich grote populariteit door de welluidendheid van zijn liederen:
innige liefdespoëzie naast uitingen van diepe smart, bij het verlies
van zijn vrouw. Treffend zijn ook zijn kindergedichten [Uit ons
prillejeug]. Na zijn dood verscheen nog een bundel: Diepurper
Iris en ander nagelate gedigte [1930], waarin veel van zijn rijpste
werk is bijeengebracht.
In de lijn van A. G. Visser's poëzie ligt de bundel Gedigte [1920]
van de medicus A. D. KEET [geb. 1888], uit zijn Amsterdamse
studententijd. Veelbelovend was vooral TOON VAN DEN HEEVER
[1894-1956], die na zijn studie in de rechten te Pretoria, rechter in
Zuid-West Afrika werd. Zijn verzen openbaren een scherp kritisch verstand, een diep gevoelsleven en een ontwikkeld schoonheidsbesef. Zijn Gedigte [1919] werden in 1931 enigszins vermeerderd herdrukt [Eugène en ander gedigte]. Verzen uit later tijd, die
van minder betekenis zijn, bundelde hij in Die speelman van Dorestad [1949].
J. R. L. VAN BRUGGEN [pseudo KLEINJAN ; 1895- I 948] publiceerde drie
bundels Iniddelmatige poëzie [Lentestemmen, 1919; Gedigte, 1925;
Morestond, 1936]. Als prozaschrijver beproefde hij met groter
succes zijn kracht aan de psychologische roman [Japie, 1922;
Gebroke drade, 1935].
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10. DE ONTWIKKELING VAN HET PROZA TOT

±

1920

De oogst van schetsen, novellen en romans was aanvankelijk
schraal; een krachtige vernieuwing, als in de poëzie, had niet
plaats. Geschiedenis en levensbeschrijving wekten meer belangstelling.
Een ereplaats verdient het kernachtige, historische proza van
GUSTAV s. PRELLER [1875-1943], talentvol strijder voor de rechten
van het Afrikaans. Zijn werk over Piet Retiej, reeds vroeger vermeld, maakte veel opgang. Daarbij sluiten zich aan: Kaptein
Hindon, aventure van 'n Baasverkenner [1916] en een bundel historische schetsen en verhalen: Oorlogsoormag [1923]. Bij de levendige belangstelling in het volksverleden is het begrijpelijk dat het
genre van de historische roman beoefend wordt en in de smaak
valt. Johannes van Wijk, 'n historiese roman in Afrikaans [1906]
door J. H. H. DE WAAL beleefde vele drukken. De schrijver geeft in
dit bont-avontuurlijk verhaal een naief-romantisch beeld van het
leven onder de oude Kolonie-bewoners. Zijn volgende historische
roman, Die tweede Grieta [1914], die de grote Boerenoorlog tot
achtergrond heeft, is beter verantwoord wat samenstelling en uitbeelding betreft. De kunstwaarde van zulke romans is gering,
maar de schrijvers van dergelijke verhalen hebben-evenals eertijds Conscience in Vlaanderen-de verdienste dat ze hun volk
leerden lezen. Veel meer talent toont D. F. MALHERBE in zijn historische roman Vergeet nie, maar ook deze is niet sterk van uitbeelding en stijl. Deur die Smeltkroes [1917] van G. TOMLINSON heeft
eveneens de oorlog als hoofdmotief. JOUBERT REITZ gaf in Beproeving [1918] "n histories-romanties verhaal'. Er zou nog een lange
reeks van auteurs en werken te noemen zijn, ten bewijze hoe geliefd dit genre gebleven is. Ook vele memoires werden gepubliceerd, bijv. J. R. L. VAN BRUGGEN: Bittereinders [1935] en H. RABIEVAN DER MERWE: Onthou! [1940].
Eenvoudig en zonder verdichting zijn de korte verhalen en anekdoten uit het Boerenleven, hier en daar met een tikje humor, van
J. G. ENGELA [Afrikaanse Verhale, 19°9; Gesellige Halfuurtjes, 1910;
'n Terugblik, 1925]. Van meer literaire waarde zijn de verhalen
van LEON MARÉ in Die Nuwejaarsfees op Palmietfontein [1918].
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II. HET PROZA SEDERT 1920

Omstreeks 1920 komt in de proza-literatuur een duidelijke kentering. Van 1900-1920 waren de schrijvers volksopvoeders, hun
kunst is grotendeels didaktisch; later ontstaat werkelijk proza,
dat zich in wijder sfeer beweegt. Bovendien wast de stroom van
nieuwe boeken in het Afrikaans, op allerlei gebied, een bewijs
van groeiende leeslust en belangstelling in de eigen taal. Oudere
auteurs van naam als Leipoldt, Malherbe, Langenhoven verenigen
in deze jaren hun krachten met die van het jongere geslacht om
de vertelkunst, de roman en het 'kortverhaal' op een hoger peil te
brengen. Voorlopers van de jongeren zijn EVERARD FICHARDT met
zijn roman Onder die olyfboom [1922] en KLEINJAN met Japie
[1922].
12. JOCHEM VAN BRUGGEN

[geb. 1881]

Van Bruggen, die grote invloed op de kunst van de jongeren verworven heeft, is eerst na zijn veertigste jaar tot volle ontwikkeling
gekomen. De schetsen, tussen 1915 en 1919 geschreven [Op Velden
Rande, 1920] gaven blijken van een realistisch en humoristisch
talent. Toch is zijn eerste roman Teleurgestel [1917] nog in de
oude historisch-romantische trant. Daarna gaf hij een treffende
schildering van het leven der kleinboeren in Die Burgemeester
van Slaplaagte [1922], maar zijn meesterwerk leverde hij in Ampie.

DieNatuurkind[19 2 4],gevolgddoorAmpie.DieMeisjiekind[19 28 ]
en Ampie. Die Kind [1942]. Deze romans spelen in de wereld van
de 'arme-blanken' en munten uit door voortreffelijke tekening
van het milieu en door diep-menselijk medegevoel in de karakterontwikkeling van de hoofdpersoon. Terecht heeft men Ampie
genoemd 'die eerste lewende mens in die roman'.
De novelle Org Basson in de bundel In die Gramadoelas [1931],
en de novelle Die sprinkaanbeampte van Sluis [1933] behoren mede tot zijn beste werk. Mooi is ook de roman Booia [1931], met
humor en satire geschilderde taferelen uit het kafferleven.
In 1943 publiceerde hij het eerste deel van een familieroman:
Kranskop. Deel I-Oupa. Het speelt onder de gegoede boeren van
de Kruger-republiek. Van minder betekenis zijn de romans Haar
beproeving [1934], Die noodlot [1939] en Die damwa/ [1945].
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13.

M. E. R.

[initialen van Mevr. M. E. ROTHMANN, geb. 1875]

Pas op middelbare leeftijd begon deze prozaïste te schrijven. In
haar eerste literaire boek, Onweershoogte en ander verhale [1927],
vindt men reeds haar juiste karaktertypering, haar liefde voor de
natuur, haar belangstelling voor het eenvoudig-degelijke, haar
scherpe, wetenschappelijke zin voor het detail. De Drie vertellings
[1944], waarvan Die susters het beste is, zijn in verzorgde stijl en
met fijne levenswijsheid geschreven. Uit en thuis [1946] bevat een
groot aantal schetsen, die vooral bekoren wegens de liefdevolle
en nauwgezette beschrijvingen van plant, boom, vogel, berg en
landschap. Haar verzorgd geschreven inleiding tot het Oorlogsdagboek van 'n Transvaalse burger te velde [1947] geeft een uitstekend beeld van de toestanden in een Bolands dorp in de 19de
eeuw. De roman Die eindelose waagstuk [1948] behandelt een
huwelijk dat een desillusie wordt. In haar bundel Die Gewers
[1950], beschrijft zij mensen die haar voor het leven iets meegegeven hebben.
14.

J. VAN MELLE

[1887-1953]

In Van Melle's sobere, wel eens onbeholpen manier van vertellen
zit een eenvoud welke die van het leven der mensen waarover hij
schrijft, nabij komt en soms ook de onvolkomenheid van het
leven in het algemeen accentueert. De beste romans van deze geboren Zeeuw zijn wel David Booysen [1933] en En ek nog hy
[1942], die in en om het 'Hoëveld' [= hooggelegen deel] en het
'Bosveld' [= laaggelegen, warm en bosrijk deel] van de Transvaal spelen. De tweede is een omwerking in het Afrikaans van de
in het Nederlands met Afrikaanse dialoog geschreven roman Bart
Nel, de opstandeling, welk boek tijdens en na de Rebellie van 1914
speelt. Van Melle's vele verhalen, die hij in zeven bundels verzamelde, zijn zeer ongelijk in waarde. De beste vindt men onder
die, welke op het Transvaalse platteland spelen, bijv. Ou Vorster
in Oom Freek Ie Grange se derde Vrou en ander verhale [1935],
Oom Karel neem sy geweer saam in Oom Daan en die Dood [1938]
en Wraak in Begeestering [1943]. In de novelle Oom Gideon ontmoet die Voortrekkers [1938] brengt het Bosveld een oude boer in
de onwezenlijke sfeer van realiteit en droom.
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15. HET DIERVERHAAL: SANGIRO

Een eigenaardig genre in de Afrikaanse letterkunde is het dierverhaal. Daarbij kan men denken aan de korte en bij de Hotnots
geliefde verhalen waarin dieren optreden, dus ongeveer in de
trant van de middeleeuwse sproken die aan het dierenepos ten
grondslag liggen. Deze verhalen werden ook onder de blanken
populair, en zijn herhaaldelijk verzameld en naverteld, o.a. door
G. R. VON WIELIGH in zijn vier bundels Dierestories [1917-1921].
Belangrijker uit letterkundig oogpunt zijn de meesterlijke schetsen van SANGIRO [schuilnaam van A. A. PIENAAR; geb. 1894], een
schrijver die te midden van de tropische natuur in het voormalige
Duits Oost-Afrika opgroeide en met liefdevolle aandacht het leven
en bedrijf van de wilde dieren naging en wist uit te beelden. Op
zijn eerste bundel Uit oerwoud en vlakte [1921] volgde in 1925 het
geestige reis- en jachtverhaal Op Safari. Vervolgens verschenen
twee verhalen uit het leven der diamantdelvers, Diamantkoors
[1926], de schets Koors [Nuwe Afrikaanse kortverhale, 1932] en
Simba [1944]. Het laatste boek sluit aan bij zijn vroegste werken.
Pienaar was een tijdlang 'hoofdwildbewaarder' van Zuid-WestAfrika. Daar vond hij de stof voor En die Oranje vloei verby [195 I].
16. s. B. HOBSON [geb. 1888] en G.

c. HOBSON [1890-1945]

De broeders Hobson spraken van huis uit Engels, maar schreven
Afrikaans. De oudste schreef over hun samenwerking: 'Die inspirasie is negentig persent my broer s'n, die taal en styl myne. Ek
het merendeels oorvertel wat hy aan die hand gegee het.' Dierenleven in de wildernis gaven zij weer in Kees van die Kalahari [1929]
Buks [1933] en Vlam van die Bantomberge [1945], waarvan het
eerste, dat in hoofdzaak over bavianen gaat, het beste is. Andere
onderwerpen behandelden zij in Skanwan van die duine [1930],
een Boesman-verhaal; Op die voorposte [1932], een spannende
roman met de Zuid-Afrikaanse geschiedenis van 1881-1903 als
achtergrond; Geluksvlei [1937], een zwakke boerenroman, en het
in briefvorm geschreven Aan Jannie [1943], waarin een oude, gedeeltelijk verlamde boer zijn zoon wijze raad geeft. Na de dood
van G. C. publiceerde S. B. Hobson een aardig boekje over hen
beiden: Broers [1947].
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17.

C. M. VAN DEN HEEVER

[geb. 1902]

Van den Heever begon als dichter van welluidende maar ongelijkwaardige poëzie [Stemmingsure, 1926; Die nuwe boord,1928];
belangrijker zijn de bundels Deining [1932] en Aardse vlam [1939].
Een omvangrijke bloemlezing uit eigen werk, vermeerderd met
nieuwe verzen, gaf hij in de bundel Versamelde Gedigte [1945].
Intussen had hij zich ontwikkeld tot een opmerkelijk prozaïst. In
zijn verhalen, novellen en romans, plaatst hij graag de nietige
mens tegenover de meedogenloze natuur. Verwantschap met
Streuvels is soms duidelijk merkbaar, o.a. in Somer [1935] met
schildering van de Afrikaanse korenvelden onder wisselende
luchten. Zijn meest geslaagde romans zijn: Droogte [1930],Kromburg [1937], Laat vrugte [1939] en Die held [1948], uitmuntend
door diepgaande karakterontleding. De schrijver toont zich dikwijls een hekelaar van de zwakheden in eigen volk. Zijn korte
verhalen zijn gebundeld als Kruispad [1938] en Mens en Woord
[1947]. Zijn essays, o.a. Die Afrikaanse gedagte [1935] en Die
stryd om ewewig [1941] hebben meer culturele dan literaire waarde.
18.

P. 1. SCHOEMAN

[geb. 1904]

De bundels Die Swerwer-jagter [1933] en Die Jagter-prins [1935]
bevatten niet alleen jachtverhalen, maar ook vertellingen over
het leven der Kaffers in stamverband. Deze vormen uitsluitend
de inhoud van Mboza, die Swazi en ander verhale [1939]. Tot het
mooiste dat Schoeman schreef, behoort Nobiyane, die ou Zoeloefilosoof, het laatste van de beide grote prozastukken die gebundeld zijn onder de titel Op die groot spore [1942]. Het is de levensgeschiedenis van een 80-jarige Zoeloe, door hem zelf aan de
schrijver verteld. Herhaaldelijk kan men genieten van de prachtige beeldspraak van de naturel, o.a. in Rook op die horison [1949],
waarin echter de tragedie van een Swazi die zich aan de goede
zeden vergrijpt, te schetsmatig is uitgebeeld. Zijn boek Jagters
van die woestynland [1951] speelt in Zuid-We st-Afrika.
Zijn kinderboeken [Drie jong jagters, 1935; Op die klein spoortjies, 1944; Fanie se veldskooldae, 1948] zijn ook voor ouderen
interessant.
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19.

MIKRO

[pseudoniem van

C. H. KÜHN;

geb. 1903]

Het leven van de arme kleurlingen dat hij van nabij had waargenomen, is door Mikro uitstekend weergegeven in zijn roman
Toiings [1934]. Ook de vervolgen daarop, Pelgrims [1935] en
Vreemdelinge [1944], geven indrukwekkende beelden uit het primitieve en moeilijke bestaan van de kleurlingen. Hetzelfde geldt
van Die donker stroom [1946] en de novelle Ou Sampie van die
Róeveld in de overigens zwakke bundel Rou Rieme [1935]. Van
zijn verder werk, dat voor een groot deel uit ontspanningslectuur
bestaat, noemen we alleen de roman Basjan Bastiaanse [1944]:
het leven van een boer in het Noord-Westen gedurende de jaren
19 I 7 tot 1942. Mikro is zijn sociale belangstelling trouw gebleven,
getuige de menskundige schildering van een groep bewoners van
een achterbuurt in zijn roman Klaradynstraat [1947], die in literair
opzicht een duidelijke stijging vertoont.
20.

TONEELWERKEN

Behalve aan poëzie en proza hebben de Zuid-Afrikaanse schrijvers
zich ook gewijd aan het drama, aanvankelijk veelal het blijspel,
bestemd voor het liefhebberij-toneel, later vaak aan toneelspelen
die ernstiger zijn van inhoud en meer verzorgd van vorm. Reeds in
1890 schreef s. J. DU TOlT M agrita Prinslo, ontleend aan het voortrekkersleven. Zijn voorbeeld werd gevolgd door A. FRANCKEN, die
voor Susanna Reiniers [1908] de stof ontleende aan Van Riebeeks
'Dagverhaal'. De aangrijpende gebeurtenissen uit het verleden
inspireerden JAN F. E. CELLIERS tot zijn drama Liefde en plig [1909],
veel later nog gevolgd door Heldinne van die oorlog [1924]. Ook
LANGENHOVEN schreef historische flpelen: Die hoop van Suid-Afrika
[1913]. Het belangrijkste is evenwel Die laatse aand [1930] door
LEIPOLDT, waarin het leven in de Compagniestijd overtuigend is
uitgebeeld.
Bijbelse motieven vindt men o.a. bij w. J. PIENAAR [Saul, 1928] en
D. F. MALHERBE [Amrach die Tollenaar, 1935]; deze laatste schreef
ook enkele realistische stukken: Koringboere [1921]; Meester
[1927]. Een hoogtepunt is As die tuig skawe [1926] door J. F. w.
GROSSKOPF, dat na de eerste wereldoorlog speelt op een dorpje in
Noord-Transvaal.
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21. DB VERNIBUWING VAN DB POËZIB OMSTRBBKS 1930
Omstreeks 1930 doet zich in de Zuidafrikaanse poëzie een ommekeer voor, die deels vergelijkbaar is met wat in Nederland door
de Nieuwe-Gidsers werd nagestreefd, deels verwant is met het
expressionisme na 1920. Zuid-Afrika maakte na de eerste wereldoorlog een tijd ván grote economische veranderingen door, die
het gehele leven wijzigden. De 'digters van Dertig' zijn individualisten, die welbewust streven naar schoonheid; de overheersing van het kerkelijke en nationale moet wijken voor een autonome poëzie. Vooral de diepgaande beschouwingen van de dichter N. P. van Wyk Louw, gebundeld als Berigte te velde, geven
deze vernieuwing duidelijk aan. Invloeden uit Nederland maar
niet minder uit Engeland hebben zich hierbij doen gelden, evenals de doorwerking van ideeën uit de leiding-gevende oudere
generatie. De uit Nederland geïmmigreerde dichter-criticusH.A.
Mulder [1906-1949] heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld. Bij kunstenaars als N. P. van Wyk Louwen Uys Krige
bezit de Zuidafrikaanse poëzie in thema's, versvormen en gehalte voor het eerst de allure van wereld-poëzie. De jongeren
die op hen volgden, zijn in deze richting voortgegaan.
22. I. D. DU PLBSSIS [geb. 1900]
Du PIessis was jarenlang lector in Afrikaans en Nederlands aan
de Universiteit van Kaapstad, en werd later hoofd van het Departement voor Kleurlingzaken. Als dichter is hij kennelijk een
overgangsfiguur; terwijl in zijn werk allerlei vernieuwende elementen reeds duidelijk aanwezig zijn, handhaven ook traditionele
motieven en vormen zich nog. Van zijn vele en vaak nogal ongelijkwaardige bundels gedichten zijn Stryd [1935], Vreemde liefde
[1937] en Kwatryne [1941] wel de beste. Zijn grote kennis van het
leven der Kaapse Maleiers komt in zijn poëzie meermalen tot
uiting. Afzonderlijk verscheen de Ballade van die eensame Seeman
[1949]. In dichtvorm gaf hij satires op bepaalde aspecten van de
Zuidafrikaanse samenleving [In die Sabi, 1932; Skermutseling en
Skote, 1943]. De bundel Lig en Skaduwee [1952] toont een versterkte belangstelling voor de natuur en het buitenleven.
De Vooys Schets
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23. N. P. VAN WYK LOUW

[geb. 1906]

Van Wyk Louw is de leidende figuur en de grootste dichter van
zijn generatie. Eredoctor van Utrecht en hoogleraar te Amsterdam [1949-1958], heeft hij veel contact gehad met de Nederlandse literatuur. Hij is evenwel door-en-door Afrikaner gebleven.
Na zijn eersteling Alleenspraak [1935] verschenen de sterke bundels Die halwe kring [1937] en Gestaltes en diere [1942], waarin hij
zich verheffend boven de massa, helder beeldend en dynamisch,
eigen zieleleven verwoordt. Mooi zijn ook zijn koorspel Die dieper
reg [1938] en het lyrisch-epische gedicht Raka [1941]: de ondergang van een kleine inboorlingenstam door de vreemde indringer
Raka, de belichaming van de listige, laatdunkende en wrede
macht die geestelijke waarden vernietigt. Zijn bondige essays verzamelde hij in Berigte te velde [1939] en Lojale verset [1939].In zijn
Nuwe verse [1954] toont Van Wyk Louw heel de veelzijdigheid
van zijn talent. Merkwaardig zijn daarin de korte, noterende verzen, die in hun speelse eenvoud en verrassende diepte herinneren
aan volksliedjes. Overigens bevestigt ook deze bundel de dichterlijke roeping, zoals Van Wyk Louw die erkent. Het vers-drama
Germanicus [1957] is een werk van grote allure.
Van Wyk Louw's jongere broer PROF. W. E. G. LOUW [geb. 1913],
bundelde werk dat soms een godsdienstige toon heeft, in Die ryke
dwaas [1934], Terugtog [1940] en Adam en ander gedigte [1944]·
24. UYS KRIGE [geb. 1910]
Van alle Zuid-Afrikaanse dichters is Uys Krige de meest kosmopolitische: zowel zijn levenservaring als zijn belezenheid deed hem
de Zuid-Afrikaanse begrenzingen overschrijden.
Romantische speelsheid vindt men in de gedichten die hij bundelde in Kentering [1935] en Rooidag [1940]. Hij zwierfvóor de oorlog in Spanje en Frankrijk, en trok later met het Zuid-Afrikaanse
leger door Noord-Mrika. Daar ontstonden zijn Oorlogsgedigte
[1942]. Mrikaanse en Engelse gedichten gaf hij in Hart sonder
hawe [1949] en vertalingen van Arabische, Franse en Spaanse
poëzie in Vir die luit en die kitaar [1950]. Spaanse schetsen uit
de jaren 1933-1935 werden gebundeld in Sol y sombra [1948]
en schetsen uit Frankrijk, Spanje, Noord-Mrika en Italië in Ver in
die wereld [1951]. Voor toneel schreef hij Twee lampe [1951].
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25. ELISABETH FRANCOISE EYBERS [geb. 1915]
Zowel in het tijdvak van de strijd als in de vroegste jaren van de
culturele ontplooüng is het aandeel van de vrouw gering geweest.
In Elisabeth Eybers bezit de Afrikaanse literatuur de eerste dichteres van betekenis. Haar debuut: Belydenis in die skemering
[1936] bevat nog menig zwak gedicht, maar haar volgende bundel is veel rijper: Die stil avontuur [1939]; hierin geeft zij de stemmingen die zij onderging in de periode van vlak vóor de kennismaking met haar man tot kort na de geboorte van haar eerste
kind. In Die vrou en ander verse [1945] houdt de dichteres zich
vooral bezig met de controverse leven en dood. In Die ander dors
[1946] is het verlangen naar wat het leven niet geeft, mede een
belangrijk motief. Haar bundel Tussensang [1950] is zwakker. Met
haar Verzamelde gedigte, in Amsterdam uitgegeven, heeft Elisabeth Eybers meer dan éen der andere Zuid-Afrikaanse jongeren
ook Nederlandse lezers gevonden. In 1963 verscheen Balans.
26. D. J. OPPERMAN [geb. 1914]
Van de dichters, die in en na de tweede wereldoorlog debuteerden,
is Opperman de belangrijkste. In zijn eerste bundel: Heilige beeste
[1943] bepaalt hij zijn houding tegenover zijn 'heilige beesten', dat
zijn de drie driften, welke hij verdedigt als zijn laatste bezit: die
aarde, die vrou en die Groot-Groot-Gees. Het beeld is ontleend
aan de Bantoe's voor wie runderen [beeste] kostbare bezittingen
zijn. Zijn bundel.Negester oor Ninevé [1947] toont nog groter
vormbeheersing. Met treffende symboliek geeft hij zich rekenschap van het onvolmaakte leven. In het epische gedicht Joernaal
van Jorik [1949] is de mens op aarde een balling die terugverlangt
naar zijn eigenlijke vaderland. Het speelt in Zuid-Afrika en geeft
o.m. herinneringen aan de oud·zeevaarders, episoden uit de geschiedenis, en beelden van Kaapstad, Natal en Johannesburg.
Lyrische gedichten uit de jaren 1947-1950 zijn bijeengebracht in de
bundel Engel uit die klip [1950]. Daaruit blijkt Oppermans verontrusting om de industrialisering van zijn land en de aantasting
van de menselijke ziel daardoor. Treffend is zijn vermogen tot het
oproepen van een visionaire sfeer vol angst, bedreiging en onzekerheid. In 1954 verscheen het vers-dramaPeriandros van Korinthe.
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27.

ANDERE DICHTERS

Tot de generatie-Opperman behoren verscheidene begaafde dichters, wier talent nog in volle ontwikkeling is.
Van s. J. PRETORIUS [geb. 1917], die in 1943 met Vonke debuteerde, verscheen Die arbeider en andere gedigte [1945], ontstaan
uit de tegenstelling tussen stad en land. Belangrijker is zijn bundel Die swygende God [1949], waarin een diep verlangen naar
godsdienstige vertroosting zich op een persoonlijke wijze uitspreekt. In Grou mure [1953] is opnieuw de verheerlijking van
het landleven een overheersend motief.
ERNST VAN HEERDEN [geb. 1916] publiceerde o.a. Verklaarde nag
[1946] en Die sewe vrese [1951]. In het grote verhalende gedicht
Die bevryding [1952], handelende over een vorst die als enige
het beleg en de uitmoording van zijn volk overleeft, treffen opmerkelijke overpeinzende passages.
G. A. WATERMEYER [geb.1917] publiceerde in 1948 de bundel
Sekel en simbaal, die vier jaar later vermeerderd herdrukt werd.
Zijn moderne nerveuze versvorm geeft uitdrukking aan een diep
gevoel van verwantschap met al het levende, speciaal ook met
de dieren in het wild.
Van OLGA KIRSCH [geb. 1924] verscheen de bundel Mure van die
hart [1948], waarin zij o.a. als overtuigd zioniste uiting geeft aan
haar hartstochtelijke gevoelens van diepe rouw, verlangen en
strijdvaardig idealisme.
Andere veelbelovende dichters zijn: P. J. PIDLANDER [geb. 1921]
met de bundel Uurglas [1955] en PETERBLUM [geb. 1925] de auteur
van Steenbok tot poolsee [1955].
De bundel Die verlate tuin [1954] door INA ROUSSEAU [geb. 1926]
werd te Amsterdam bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs.
28.

MODERNE PROZAlSTEN

Talrijke romanschrijvers en novellisten zijn in Zuid-Afrika werkzaam, wier werk van talent en vakmanschap getuigt. Met het noemen van enkele namen en titels moeten we volstaan.
J. F. w. GROSSKOPF publiceerde de novellenbundel Ou leeumelker
en ander vertellings [1942]. G. H. FRANZ laat in zijn verhalenboek
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Moloisi die wyse [1942] en de roman Moeder Pou/in [1946] Basoetoe's hun treffende beeldspraak gebruiken. TOON VAN DEN HEEVER
schreef Gerwe uit die erfpag van Skoppensboer [1948], dat kostelijke verhalen over kinderen bevat. HOLMER JOHANNSEN [pseudoniem van J. F. HOLLEMAN] maakte naam met zijn roman Die
onterfdes [1944], die in een arbeidersbuurt speelt. c. J. NIENABER
beeldde in Keerweer [1946] de gedachtenwereld van een krankzinnige uit. WILLEM VAN DEN BERG schetste in Reisigers na Nêrens
[1946] op niet steeds overtuigende wijze het leven van een groep
Kaapstadse intellectuelen die geen vast doel voor ogen hebben.
w. A. DE KLERK schreef Die wolkemaker [1949], het tragische verhaal van een vliegramp in de bergen van het Boland en het voortreffelijke reisboek Drie swerwersoordieeinders [1953]. F. A.VENTER
behandelde in Swart pelgrim [1952] de geschiedenis van een naturel
die in Johannesburg het verkeerde pad opgaat. In 1954 verscheen
Jaffie, een opmerkelijk en fijnzinnig "eselsromannetjie" van EITEMAL [pseudoniem van PROF. DR. W. J. DU PLESSIS ERLANK].
Van de vrouwelijke auteurs noemen we SOPHIE ROUX met Fyn en
broos [1937], ELLA FISCHER met Die loutering van Petrus [1939] en
ALETTA STEYN met Die jare daarna [1939]. Een aparte plaats neemt
HETTIE SMIT in met haar prachtig dagboek Sy kom met die Sekelmaan [1937]. Belangrijk is de historische roman Hercule des Près
[1947] door ANNA DE VILlERS. MINNIE POSTMA gaf een mooie bundel Basoetoe-verhalen, getiteld Legendes uit die Misrook [1950].
De jonge Zuid-Afrikaanse letterkunde, als uiting van een energiek
en zelfbewust volk met sterk nationaliteitsgevoel, is een levenskrachtige loot aan de oude stam, die vooral in de laatste tientallen
jaren een welige bloei vertoont. Evenals bij de Vlaamse letterkunde zal wederzijdse belangstelling van Nederland en ZuidAfrika een veelzijdige letterkundige ontwikkeling ongetwijfeld ten
goede komen. Vooral in het tijdschrift Standpunte komt de moderne Zuidafrikaanse literatuur op haar best tot uiting.
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INLICHTINGEN EN RAADGEVINGEN
Bij nauwkeuriger studie over een persoon of tijdvak zijn de standaardwerken
over onze letterkunde onmisbaar, ook om hun literatuuropgave. Uiteraard
raadplege men het liefst de nieuwste drukken.
De geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, waarvan deel I in 1939
uitkwam, is nog steeds onvoltooid. De redacteur, Prof. Dr. F. Baur, schreef
een uitvoerige inleiding over de methodologie. In deel I en II behandelde
Dr. J. van Mierlo de letterkunde van de middeleeuwen. Deel lIl, grotendeels
van de hand van Prof. Dr. G. S. Overdiep, is gewijd aan de 16de eeuw; deel
IV deels door Overdiep, deels door Prof. Dr. G. A. van Es geschreven, en
deel V door Van Es en Prof. Dr. E. Rombauts, bestrijken het tijdvak 'van
Renaissance en Barok'. Deel VI [de 18de eeuw] ontbreekt. Deel VII, de 19de
eeuw tot ongeveer 1885 in Nederland, werd geschreven door Prof. Dr.
C. G. N. de Vooys. Deel VIII, dat ditzelfde tijdvak in Vlaanderen moest
omvatten, is nog niet gereed. Deel IX, bewerkt door Prof. Dr. W. J. M. A.
Asselbergs, handelt over de noord-Nederlandse letteren van 1885 tot en met
de generatie Leopold-Boutens. In deze reeks standaardwerken kan men dus
juist de minder-bekende perioden [I8de eeuw; geheel de Vlaamse herleving]
niet bestuderen, zo min als de moderne literatuur. Een bezwaar tegen deze
Geschiedenis is ook de veelheid en verscheidenheid van de auteurs, en voorts
de veel te beknopte en vaak slordige literatuur-opgave.
In 1948-1953 publiceerde Gerard Knuvelder zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde [4 delen; met een vijfde deel gewijd aan de
moderne letteren], dat terecht veel waardering vond. Een geheel bijgewerkte
herdruk is in 1957-1961 verschenen.
Nog altijd onmisbaar door de exactheid en de volledigheid der gegevens is
de Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door J. te Winkel, waarvan de 2de druk [1922-1927] 7 delen omvat. Geheel anders, veel subjectiever
en essayistischer, is de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde door
G. Kalff [eveneens 7 delen, verschenen 1906-1912].
Beknopter werken, in éen deel, zijn het Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis door Dr.J.Prinsen, en een Nieuw Handboek door Dr.J.
Walch[ 1943; herdrukt 1947]. Onder leiding van Haantjes en Smit werkten verscheidene auteurs samen bij de totstandkoming van het Panorama derNeder/andse letteren [1948], dat in z'n ongelijkmatigheid een aantal voortreffelijke
hoofdstukken bevat. Populairder is de geïllustreerde literatuurgeschiedenis
die onder de titel Dichterschap en werkelijkheid [1938] werd samengesteld
door Moller, Karsemeyer, Staverman, Van Leeuwen, Besselaar en Goris. In
1959 publiceerde Dr.J.C.BrandtCorstius zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dat vooral voor de oudere perioden bijzonder leesbaar is.
Over de geschiedenis van het Drama en Tooneel bezitten we een afzonderlijk
boek, door Worp, in twee delen [1904-1908]. Internationaal werd de geschiedenis van het drama op populaire wijze behandeld door L. Simons in
Het drama en tooneel in hun ontwikkeling, in vijf delen.
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Een goede bloemlezing geeft een onmisbare verduidelijking van het historisch
overzicht, maar de persoonlijke smaak van de auteur is een onvermijdelijk
nadeel. Ten aanzien van de dichtkunst is de Spiegel van de Nederlandse poëzie
door alle eeuwen door Victor E. van Vriesland [3 delen] van belang, al
lijden de moderne perioden aan overcompleetheid. Oudere bloemlezingen,
zoals die door Van Vloten of door Leopold samengesteld, behouden langer
hun waarde, dan de historische overzichten van hun tijdgenoten.
Voor grondige studie van enig auteur is behalve het lezen en herlezen van zijn
werk ook kennis nodig van de verspreide wetenschappelijke artikelen, zoals
die gepubliceerd zijn en worden in de vaktijdschriften: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde; De nieuwe taalgids (met afzonderlijk register op
de jaargangen loL); Spiegel der letteren; Levende Talen; Leuvense bijdragen,
enz. Ook oude jaargangen van inmiddels opgeheven tijdschriften bevatten
soms onvervangbaar materiaal. Om de navolgende literatuur-opgave niet
onmatig te doen uitdijen, beperken we ons over het algemeen tot enkele van
de nieuwste publikaties. De lezer zal daar bijna steeds verwijzingen aantreffen naar ouder materiaal. Opgave van oudere studies vindt men ook in
drukken van deze Schets van vóor 1958. Voor bio- en bibliografische gegevens
omtrent moderne auteurs [na 1800] is het gedrukte kaartsysteem van het
Letterkundig Museum onmisbaar. Talrijke artikelen van kritische en essayistische aard zijn vermeld in het handige Bronnenboekje, door Drs. W.Diemer
[Gorinchem 1959].
I. Voor Hendrik van Veldeke zie men P. C. Boeren: Vragen rondom Hendrik
van Veldeke [Tijdschrift LXXIII en LXXIV]; J. van Mierlo: Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem [1957]; Jef Notermans: Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap [Levende talen, februari 1958] en C. Minis:
De lyriek van Henric van Veldeke binnen het kader van de Duitse Minnesang
(in Spiegel der Letteren, rr).

2. De beginner moet geen uitgaven zonder toelichting ter hand nemen. Het
Middelnederlands is voor ons bijna een vreemde taal geworden. Bij diepergaande studie is het Middelnederlandsch woordenboek door Verdam en voltooid door Stoett, onmisbaar; het Middelnederlandsch handwoordenboek van
Verdam is daarvan een beknopte uitgave.

3. De chronologische orde van de middeleeuwse letteren komt vooral in de
werken van J. van Mierlo helder uit. Men zie evenwel ook Dr. J. A. N.
Knuttel: Onze letteren in de middeleeuwen [1958]. Een uitvoerige bloemlezing gaf Anton van Duinkerken in Dichters der middeleeuwen [1935].
4. Vooral door de Franse literatuur-historicus Prof. Joseph Bédier is in zijn
vierdelig werk Les légendes épiques [1908-1913] gepleit voor het artistiek en
'modern' karakter van de oud-Franse heldenzangen, die z.i. niet ontstaan
zijn uit liederen uit de tijd van Karel de Grote zelf, maar twee, drie eeuwen
later en wel speciaal in pleisterplaatsen langs de grote pelgrimswegen. Deze
theorie is niet onvoorwaardelijk aanvaard, o.a. niet door Van Mierlo.
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5. Met de inhoud van de Frankische romans kan men kennis maken in de
Karolingische verhalen door J. A. Alberdingk Thijm. Verschillende romans
zijn toegankelijk in goedkope uitgaven, soms met gemoderniseerde spelling.
Karel ende Elegast is ingeleid en verklaard door Dr. W. van den Ent, die ook
de Ferguut uitgaf in een verkorte bewerking. In 1962 verscheen: Ferguut.
Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A. C. Bouman. De Karel
ende Elegast-editie in de Klassieke galerij [vijfde druk, 1963] bevat een voortreffelijke bibliografie. De Walewein werd fragmentarisch uitgegeven door
Overdiep, en volledig door VanEs: De jeeste van Walewein en het schaakbord, vanPenninc enPieter Vostaert [1957].

Van Dr. P. Leendertz is een editie van Floris ende Blancefloer; een nieuwe editie met inleiding en aantekeningen werd uitgegeven door J.J. Mak [Zwolle
1960]. N. Wijngaards schreef over: Topen en symbolen van Floris ende Blanchefloer [Tijdschrift LXXX, 1964]. Om de geest van de Britse romans te leren
kennen, leze men de studies van Koopmans [over de Torec, Moriaen, Ferguut en Walewein] in Taal en Letteren [1900], herdrukt in de bundel Middelnederlands romans [1920]. Dat aan de Karel ende Elegast een sprookjesmotief
ten grondslag ligt, toonde MarieRamondt aan [Karel ende Elegast oorspronkelijk?] Een dergelijk betoog leverde Mej.Dr.M.Draak voor de Walewein
[Utr. diss. 1936].
6. De Reinaert-literatuur is ontzaglijk uitgebreid. De beide volledige handschriften zijn uitgegeven in deZwolsche herdrukken door Hettemaen Degering.
J. W. Muller bezorgde een kritische editie [tweede, herziene druk 1939], met
daarbij een brede Critische commentaar [1917] en een Exegetische commentaar [1942]. Alle handschriften en fragmenten zijn in 1952 diplomatisch afgedrukt door W. G. Hellinga in een uitgave die de grondslag vormt voor alle
verdere onderzoek. Een betrouwbare tekst met kundige aantekeningen geeft
de uitgave van Tinbergen-VanDis [serie Van alle tijden] of die van De
Keyser; in moderne spelling is Van den Vos Reinaarde verkort uitgegeven
door Zaalberg. De Reinaert is meer dan eens in versvorm of proza naverteld,
o.a. door Stijn Streuvels. Een ongekuiste modernisering schreef Achilles
Mussche [1964]. Over verschillende Reinaert-problemen heeft Van Mierlo
bij herhaling geschreven, met wisselend inzicht. Deze artikelen, in 1953
gebundeld, geven een indruk van de moeilijkheden waarvoor de Reinaertkenners zich geplaatst zien. Een herdruk van de berijming door Jan Frans
Willems, uit 1834, tezamen met de tekst naar het Comburgse handschrift,
werd als pocketboek bezorgd door W. Gs. Hellinga [1958].
De Isengrimus is in modern Nederlands vertaald door J. van Mierlo [luxeuitgave, 1946].
7. Het werk van HADEWlJCH is het best bereikbaar in verschillende uitgaven
van J. van Mierlo, o.a. Strofische Gedichten [2 delen, 1943]; Visioenen;
Brieven; Mengeldichten [1952]. Van zijn hand is ook een bloemlezing met
uitstekende inleiding [1950]. Belangrijk is het Utrechtse proefschrift van
Marie H. van der Zeyde: Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster
[1934]. Albert Verwey vertaalde Hadewijchs Visioenen in modem proza.
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8. Uitvoerig werd MAERLANT behandeld in het proefschrift van J. te Winkel:
Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw [1877; in de
tweede druk: omgewerkt]. Een nieuwe samenvattende studie schreef J. van
Mierlo in 1946: Jacob van Maerlant, zijn leven, zijn werk, zijn beteekenis. De
onverenigbaarheid van 'coster' met 'scepenc1ere' betoogde P. Maximilianus
in Tijdschrift LXVI. Zie ook beschouwingen van J. Noterdaeme, o.a. in Wetenschappelijke Tijdingen, september 1960 en vooral in: Handelingen van de Kon
Zuidned. Maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis xv [1961].
Verscheidene teksten van Maerlant zijn in de laatste jaren herdrukt, o.a. een
keur Uit de strofische gedichten van Jacob van Maerlant door Van Mierlo
[1954]; de Roman van Torec door Dr. Bellemans [Klassieke galerij]; het belangrijke gedicht Sinte Franciscus leven werd met een zeer uitvoerige woordenlijst en andere toelichtingen uitgegeven door P. Maximilianus [2 delen,
1954]; van geheel andere aard is de 'middeleeuwse vriendschapssage' Amijs
ende Amelis, uitgegeven door Dr. Mak [1954]. Van de grotere werken bestaan
alleen edities uit de 19de eeuw.
9. Inzicht in de betekenis van BOENDALES Lekenspiegel geeft de studie van
J. Koopmans in het Tweemaandelijksch Tijdschrift [nov. 1899]. Nieuwe Boendale-studies publiceerde J. J. Mak in Tijdschrift LXXVI en LXXVII.
Voor DIRC POTTER zie men een uitvoerig artikel van B. Overmaat in Tijdschrift LXIX. Dezelfde letterkundige gaf Potters Mellibeus uit in zijn Nijmeegs
proefschrift [1950], en besprak Der Minnen Loep een vertaling uit het Duits?
[in De Nieuwe Taalgids, LIII, 1960].
10. Van de Theophilus bestaat een moderne uitgave met toelichting door Van
Mierlo [1941] en een tekst-editie door Roemans en Van Assche [Klassieke
Galerij, 1961]. Zie daarover Stuiveling in De Nieuwe Taalgids LV en LVI.
De Beatrijs is in facsimile-uitgave naar het handschrift en met uitvoerige
bibliografie gepubliceerd door A. L. Verhofstede [1947]. Aan te raden is de
Beatrijs-editie van Tinbergen in de serie Van alle tijden. Door D. Stracke is
de Beatrijs, op grond van stijl-overeenkomsten, toegeschreven aan de auteur
van Floris ende Blanchefloer, nl. Diederic van Assenede [Leuvensche Bijdragen
1927]. Knuttel wijst deze toeschrijving af. Een opmerkelijke studie publiceerde F.Lulofs: Begrip voor Beatrijs [in: Levende Talen, nr. 211, okt. 1961];
van zijn hand is ook een nieuwe tekstuitgave [1963]. De Maria-legenden in
proza zijn uitgegeven door De Vooys, die dit onderwerp al in zijn proefschrift
behandeld had: Middelnederlandse legenden en exempelen [1900; herdrukt
1926].
I I. Over RUUSBROEC zie men studies van J. van Mierlo [in Dietsche Warande
en Belfort, 1910] en de monografie van W. J. Aalders [1913]. Een standaardeditie van Ruusbroecs werk in 4 delen werd bezorgd door het Ruusbroecgenootschap [1931 -1932]. Hierbij sluit een bundel studies aan, getiteld: Jan
van Ruusbroec, leven en werken. Ruusbroecs werken zijn gedeeltelijk in modem proza vertaald door Dr.H.W.E.MolIer. Van Dr.W.H.Beuken verschenen twee beschouwingen: Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek [1946]
en Heilige dronkenschap [1951].
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Van de Imitatio bestaan talrijke vertalingen o.a. door Van Dijk en door
Kloos. Het auteurschap van de Imitatio is door Van Ginneken toegeschreven
aan GEERT GROTE, maar deze veronderstelling heeft weinig steun gevonden.
Het geestelijk leven in de 15de eeuw kan men o.a. leren kennen uit Acquoy's
boek over het klooster Windesheim, en uit de monografieën van W. Moll
over BRUGMAN, van G. Visser over HENDRIK MANDE, en van W. J. Kühler over
BRINCKERINCK. In de Patria-reeks gaf R.R.Post een samenvattende studie
over De moderne devotie [2e druk 1950]. Dr. A. vanDijk verzamelde een bundel Verspreide Sermoenen van Jan Brugman [Klassieke galerij, 1948].
12. Middeleeuwse liederen met muziek vindt men in verschillende liederboeken, o.a. éen door het Willemsfonds uitgegeven, en éen door de Maatsch.
tot Nut van 't Alg. Een grote standaardverzameling leverde PI. van Duyse.
Een goede keuze uit de wereldlijke en de geestelijke liederen deed D. C.
Tinbergen: Middelnederlandse lyriese gedichten [in Van alle tijden]; de uitvoerige toelichting en woordverklaring maakt deze uitgave ook voor beginners geschikt. Een uitgebreide keuze gaven ook H.Godthelp en A. P.
Mirande in Het Dietse lied van de Middeleeuwen [1940]. In twee monografieën
is het lied grondig behandeld: het wereldlijke in KaIffs proefschrift Het Lied
in de Middeleeuwen [aangevuld in zijn Geschiedenis]; het Geestelijk Lied in de
Middeleeuwen in Knuttels proefschrift [1906]. VgI. ook Sr. Marie Josepha:
Das geistliche Lied der devotio moderna [Nijm. diss. 1930]; Jop Pollmann:
Ons eigen volkslied [Nijm. diss. 1935], en over het Antwerpse liedboek: Joh.
Koepp: Untersuchingen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544.
Een gemoderniseerde herdruk van dit liedboek, met inleiding en toelichting,
bezorgde W.Gs.Hellinga [1941].
Het werk van SUSTER BERTKEN, naar de vroegste druk, werd uitgegeven door
Mej. C. van de Graft [Zwolse herdrukken, 1955]. Een artikel over Suster
Bertkens doopceel publiceerde W. H. Vroom (De Nieuwe Taalgids LI, 1958).
13. Algemeen toegankelijk in geannoteerde uitgaven zijn de abele spelen van
Esmoreit, Gloriant en Lanseloet. In de Klassieke galerij gaf Rob. Antonissen
in 1946 Een abel spel vanden winter ende vanden somer uit, met uitvoerige verklaringen. Van Esmoreit bestaat een voortreffelijke editie in fotocopie door
DeMaeyer en Roemans [Antwerpen z.j. = 1948]. Van Lanseloet is een incunabel uit 1486 in facsimile herdrukt [1902]. Al deze teksten, ook de kluchten, zijn te vinden in de omvangrijke bundel Middelnederlandsche dramatische poëzie van Leendertz [1907].
14. Zeer leerzaam zijn de inleidingen die J.Endepols schreef bij zijn uitgave
van Vijfgeestelijke toneelspelen [1940]. De eerste bliscap van Maria, die niet
v60rkomt in het verzamelwerk van Leendertz, is uitgegeven door W.de
Vreese [1931]. Een afzonderlijke editie van De sevenste bliscap, met vertaling
en toelichting, door W. Smulders, werd uitgegeven bij gelegenheid van een
opvoering te 's-Hertogenbosch [1913]. Het Spel van den heiligen sacramente
van der Nyeuwervaert is met brede toelichting opnieuw uitgegeven door
Asselbergs en Huysmans [1955]. Uitgaven van Marieken van Nieumeghen
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zijn o.a. bezorgd door Beuken en door Dr.L.Debaene [Zwolle 1958]. Het
auteurschap van ANNA BUNS, bepleit door Van Mierlo, is afdoende weerlegd
door P. Maximilianus [Tijdschrift LXVIII]. Een facsimile-uitgave naar de postincunabel van ± 1518 werd bezorgd door Dr.A.L. Verhofstede [1950; herdrukt 1951]. Beschouwingen aan Mariken wijdde o.a. G. W. Wolthuis in
Duivelskunsten en sprookjes-gestalten I [1952].
Ook van Elckerlijc bestaan verschillende edities o.a. van Endepols, en van
G.Jo. Steenbergen [Zwolle 1956]. De verhouding Elckerlijc-Everyman is door
een onderzoek van de rijmen definitief ten voordele van het Dietse spel beslist; het Engelse is een vertaling. Zie hierover J.J.Mak in Tijdschrift LXVII.
15. De rederijkerstijd is eerst laat diepgaand bestudeerd. Een belangrijk overzicht is De rederijkers door J.J. Mak [Patria-reeks, 1944], met een uitvoerige
literatuuropgave. Dezelfde verzorgde in 1955 een nauwkeurige editie van De
gedichten van Anthonis de Roovere. De spelen van CORNELIS EVERAERT werden
uitgegeven door J.W.Muller en L.Scharpé; COLUNVANRIJSSELE met zijn
Spiegel der Minnen werd behandeld door Mej. M. W.Immink [Utrechts
proefschrift, 1913]. Verspreide studies werden door Eug. de Bock gebundeld
als: Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers [Antwerpen 1958].
Van zijn hand verscheen ook een monografie over JOHANBAPTISTHOUWAERT
[Antwerpen 1960]. Over MATTHUSDECASTELEIN schreef G.Stuiveling in Spiegel der Letteren VII, nr. 3.
Drie esbattementen zijn uitgegeven door M.de Jong [Utrechts proefschrift,
1934]; daarop volgden Vier esbattementen door N. van der Laan [1938].
Andere rederijkersspelen zijn bestudeerd en gepubliceerd door B. H. Emé
[Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel], L. M. van Dis [Reformatorische
rederijkersspelen], E.Galama, H.Meyling, G.Jo Steenbergen e.a. Laatstgenoemde schreef een uitvoerige studie over Het Landjuweel van de Rederijkers
[1950]. Het refrein in de Nederlanden werd nauwkeurig bestudeerd door
A. van Elslander [1953]. Van verscheidene andere rederijkers zijn teksten gepubliceerd; bijv. JAN VAN DEN DALE, JAN PERTCHEVAL, JAN VAN DEN BERGHE;
over het algemeen is dit werk uitermate moeilijk van taal, en als poëzie meer
merkwaardig dan ontroerend, hetgeen van werken uit de eigenlijke middeleeuwen dikwijls niet geldt. De sinnekens in het Rederijkersdrama werden
grondig bestudeerd door W. H. Hummelen [Gronings proefschrift, 1958].
De talrijke taalkundige moeilijkheden worden vergemakkelijkt door het
Rhetoricaal Glossarium door Dr. J. J. Mak (Assen 1959).
16. De zestiende eeuw is door Overdiep behandeld in deel m van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Daar vindt men ook talrijke
aanwijzingen voor verdere studie. Uit cultuur-historisch oogpunt heeft ook
Huets Land van Rembrand nog altijd belang. Over ERASMUS schreef Huizinga
een gedegen biografie.
Interessant is ook de bundel studies Humanisme en Renaissance door Enno
van Gelder, Heeroma, Kazemier en De Leve [1948].
17. Een beschouwing over de Beeldenstorm uit ekonomische motieven bevat
Het hongerjaar 1566 door Erich Kuttner [1949].
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18. De Refereinen van ANNA BUNS zijn grotendeels uitgegeven door Bogaers
en Van Helten. Van verscheidene, later aan haar toegeschreven teksten [o.a.
door Soens en door Van Mierlo], staat het auteurschap niet vast. Een beknopte keur uit de Refreinen met degelijke inleiding is uitgegeven door
L. Roose [Klassieke galerij; 19491. Over Waardering en invloed van Anna
Bijns schreef L.Roose [in Spiegel der Letteren, I). Van zijn hand is ook een
samenvattende studie: Anna Bijns een rederijkster uit de hervormingstijd
[Gent 19631. Een goede literatuuropgave bevat het Nieuw Ned. Biogr. Wbo
deel JO blz. 207-215.
Het Geuzenliedboek is bereikbaar in een goede uitgave van E. T. Kuiper, bezorgd door P.Leendertz [1924]. Over het Wilhelmus bestaan talrijke studies,
mede omtrent het auteurschap, dat bij herhaling aan Marnix wordt toegeschreven. Van belang is nog altijd de monografie van P.Leendertz: Het
Wilhelmus van Nassauwe [1925]. In 1933 verscheen een bundel Wilhelmus
van Nassouwen, waarin een opmerkelijke studie door P.N.van Eyck. Voor
de interpretatie is het proefschrift van J. B.Drewes: Wilhelmus van Nassauwe
[1946] van waarde. Men zie ook het uitvoerige hoofdstuk door G.A. van Es
in de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel lIl, en het artikel
van S.J. Lenselink in Tijdschrift LXVII.
De Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw zijn behandeld in een uitvoerige studie met bloemlezing, door W. A. P. Smit (1939). Daarbij sluit aan
Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw [2 delen] door K. Heeroma. Van
Valerius' Gedenck-c/anck bestaat een voortreffelijke herdruk met inleidingen
[1942]. Een grote bloemlezing met inleiding van Anton van Duinkerken
behandelt de Dichters der Contra-reformatie [1932].
Over MARNIX verscheen i. v.m. de herdenking een belangwekkende biografie
door A. A. van Schelven (1939). De Byencorfis uitvoerig besproken in een
'openbare les' van J. Wille [1919].
Een goede studie over CooRNHERT schreefH.Bonger [1941], die in 1954 promoveerde op: De motivering van de godsdienstvrijheid bij Coornhert. Bruno
Becker publiceerde de Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van
D. V. Coornhert en bezorgde een heruitgave van de Wellevenskunste [1942].
Een proefschrift over Coornherts Homerus-vertaling schreef Th. Weevers,
die ook een nieuwe editie van de Dolinghe van Ulysse verzorgde. Een studie
over Coornherts Liederen opent Stuivelings bundel Rekenschap. Een proefschrift over Coornherts Comedies schreefP. van der Meulen. Van de Lustighe
historien werd een nieuwe uitgave bezorgd door Nauta. Over De dialogen
van D. V. Coornhert schreef D. Geeraerts in Spiegel der Letteren, 11.
19. Albert Verwey wees op de betekenis van VAN DER NOOT door de uitgelezen en ingeleide Gedichten van Jonker Jan van der Noot; daarop volgde een
proefschrift over deze dichter door Aug. Vermeylen. Een bibliografisch overzicht van de literatuur van en over van der Noot is opgenomen in: C.A.
Zaalberg, 'Das Buch Extasis' van Jan van der Noot [Assen 1954]. Hierin zijn
in de inleiding een levensbeschrijving en een overzicht van zijn werken opgenomen. De hierbij gevoegde voetnoten geven veel materiaal. Op p. 271
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vlgg. wordt een overzicht gegeven van de in 1954 bereikbare exemplaren van
Das Buch Extasis en van Cort begryp. Verder een opgave van negentiendeen twintigste-eeuwse uitgaven van werk van Van der Noot en een opgave van
boeken en artikelen die geheel of gedeeltelijk over Van der Noot of over zijn
werk handelen.
Een bibliografie van het Bosken is te vinden in de uitgave door SmitfVermeer
p. 13-16. Voor een aanvulling op de artikelen over Van der Noot zie: J. van
der Noot, Lofzang van Braband ed. Zaalberg. [Zwolle 1958].
Over CAREL VAN MANDER werd een uitnemende dissertatie geschreven door
R. Jacobsen [1906], waarvan de inleiding een juiste kijk geeft op dit interessante tijdperk. Men zie voorts: Helen Noë: Carel van Mander en Italië; beschouwingen en notities naar aanleiding van zijn 'Leven der dees-tijtsche
doorluchtige ltaliaensche Schilders'. ['s-Gravenhage 1954] .. Van Manders
Schilderboek werd in moderne spelling bewerkt door Overdiep en Mirande.
Een monografie over JAN VAN HOUT, door Prinsen, verscheen in De Beweging,
en daarna afzonderlijk [1907]. Dezelfde publiceerde: Bronnen voor de kennis
van leven en werken van Jan van Hout, in Tijdschrift XXII, XXIII, xxv en XXII en
xxxv. Voor literatuur over Van Hout zie men verder het artikel Van Hout
in Nieuw Ned. Biogr. Wb. deel 2 kolom 661. Een samenvattend levensbeeld
geeft Dr.J.C.H.dePater: Jan van Hout [1946].
Een keuze uit het renaissance-proza, ook van onze zeventiende-eeuwers,
vindt men bij G.S.Overdiep: Onze renaissance in proza [1939].
20. Voor literatuur over ROEMER VISSCHER zie men Nieuw Ned. Biogr. Wbo
deel 5 en Kath. Encyclop. deel 24. De Brabbeling werd [niet geheel volledig]
uitgegeven en uitvoerig toegelicht door N. van der Laan [2 delen; 1918; 1923].
Van de Sinnepoppen verscheen een fraaie herdruk, met inleiding en aantekeningen, door L.Brummel [1949].
Een voortreffelijke studie over leven en werk van SPffiOEL schreef Albert
Verwey [in De Beweging 1918; afzonderlijke uitgave 1919]. Van de Hertspiegel werden drie boeken met inleiding uitgegeven door A. C. de Jong [Amsterdams proefschrift, 1930]. Vgl. ook J.F.Buisman: De ethische denkbeelden
van Hendrik Laurensz Spiegel [Utr. proefschrift, 1935]. Dit boek geeft in een
Bijlage een overzicht van: handschriften van Spiegels werken [153-154];
drukken van zijn werken [155-156]; bibliografie van de Twee-spraak. In de
publikatie van A. C. de Jong is een bibliografie opgenomen van handschriften
en drukken van de Hertspiegel, waarbij ook bijzondere exemplaren worden
vermeld. Voor een aanvulling van de bibliografie van en over Spiegel geeft:
G. de Groote, Hendrik Laurensz Spiegel Lieden op 't Vader ons. [Zwolle 1956].
De TWE-SPRAACK werd uitgegeven en toegelicht door K. Kooiman [Leids
proefschrift, 1913] en opnieuw door Dr. W. J. H. Caron.
21. De cultuurgeschiedenis van de 17de eeuw is boeiend beschreven door
Busken Huet in zijn hoofdwerk Het land van Rembrand. Een goede indruk
van deze tijd geeft J. Huizinga: Nederland'sbeschaving in de 17de eeuw [1941].
22. Bij de beschouwingen over de grote goudeneeuwers is men zich te zelden
ervan bewust dat Bredero door zijn vroege dood en Vondel door zijn late
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ontplooÜflg, als kunstenaars eigenlijk geen tijdgenoten zijn, hoewel hun geboortejaar maar twee jaar verschilt.
23. Een belangrijk en mooi geillustreerd boek over de Geschiedenis van den
Amsterdamschen Schouwburg door J.A. Worp, werd uit diens nalatenschap
uitgegeven door J.F.M.Sterck [1920]. COSTERS Werken zijn volledig uitgegeven door R.A.Kollewijn. Van Teeuwis de Boer bestaat een uitgave door
Stoett.
24. Een beknopte, geillustreerde schets van BREDERO'S leven en werken schreef
J.Prinsen [1919]. Minder subjectief is de biografie door J.A. N.Knuttel [1949].
De Werken zijn volledig herdrukt [3 delen; 1890] en opnieuw door Knuttel
[3 delen; 1930]. Geen van beide edities voldoet aan moderne eisen.
Bredero's kluchten zijn herdrukt met uitvoerige inleiding en aantekeningen
door A.A. van Rijnbach [1926]; dezelfde bezorgde een fraaie herdruk van
het Liedboeck, in oblong formaat en met de oude prenten [1942]. Van de
Spaansche Brabander en van Moortje bestaan verschillende uitgaven; vooral
die van Stoett munten uit door grondige toelichting. De klucht van de koe,
werd opnieuw uitgegeven door JoDaan [Zwolle 1963]. Aan De waardering
van Gerbrand Adriaenszoon Bredero wijdde J. P. Naeff zijn Leidse proefschrift
[1960].
25. De oudste biografie van HOOFT is die van Geerard Brandt, maar deze betekent niet veel. Interessant zijn twee opstellen van Busken Huet in Litterarische fantasien en kritieken I, en XVIll. Belangrijk materiaal publiceerde
Leendertz in Uit den Muiderkring [1935]. De beste biografie totnutoe is van
H. W. van Tricht [195 I]. Een bibliografie met uitstekende inleiding publiceerde P.Leendertz Jr. [1931].
De standaard-uitgave van Hoofts Gedichten werd bewerkt door Leendertz,
en vermeerderd herdrukt door Stoett. De Historiën zijn met aantekeningen
herdrukt door Hecker; verschillende bloemlezingen eruit werden gepubliceerd o.a. een door M.Nijhoff. De Brieven zijn uitgegeven, o.a. door Van
Vloten. Een nieuwe editie van Hoofts volledige werk is in voorbereiding. Zie
in verband hiermee De bereikbaarheid van Hoofts poëzie door W. Gs. Hellinga
in Jaarboek Maatschappij der Ned. Letterkunde 1946-1947, en Proeven van
tekst en commentaar: I. De psalmberijmingen [1961].
Van de Granida bestaat o.a. een uitgave door Van den Bosch met een gedocumenteerde inleiding. Geeraerd van Velsen is herdrukt door Stoett; Baeto
door Koopmans, later door F. Veenstra; Warenar door Leendertz. Het herdenkingsjaar 1947 gaf aanleiding tot een groot aantal artikelen in de literaire
en wetenschappelijke tijdschriften. Een bloemlezing Uit Hoofts lyriek verzorgde C.A.Zaalberg [1963].
De gedichten van ANNA ROEMER VlSSCHER zijn uitgegeven door N. Beets [1881]
en aangevuld door Fr. Kossmann met Onuitgegeven gedichten [Oud-Holland
1924; ook afzonderlijk verschenen]. - J. Worp verzamelde al wat door en
over MARIA TESSELSCHADE gedicht en in haar tijd geschreven werd, met een
samenvattende inleiding, in een boekdeel: Een onwaardeerlijcke vrouw [1918].
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26. Over VONDEL bestaat een uitermate omvangrijke literatuur. De oudste
biografie, door Brandt, is nog altijd lezenswaard. Een nauwkeurig gedocumenteerde moderne levensbeschrijving schreef Leendertz [1910]. In 1926 verschenen Vondel door A.J.Bamouw, en Het leven van Joost van den Vondel
door J.F.M.Sterck. Een opmerkelijke bijdrage tot de kennis van Vondels
leven gaf J. Melles: Joost van den Vondel [1957], afwijzend beoordeeld door
Van Duinkerken in De Gids, dec. 1958. De drama's zijn in samenhang bestudeerd en toegelicht door W.A.P.Smit: Van Pascha tot Noah [deelI, 1956,
deel II: 1959, deel lIl, 1962]. Belangrijk zijn voorts de volgende leerzame en
boeiende studies: Bakhuizen van den Brink: Vondel met Roskam en Rommelpot
[in Studiën en Schetsen; ook afzonderlijk verschenen] over de hekeldichten in
de lijst van hun tijd; Alberdingk Thijm: Portretten van Joost van den Vondel,
een reeks letterkundig-historische novellen over het tweede deel van Vondels
leven; Alb. Verwey: Inleiding tot Vondel en Vondels vers [1927]; Koopmans,
Vondel-studiën [herdrukt onder de titel Vondel als Christensymbolist in Let!.
Studiën I], G.Brom: Vondels Bekering [Utr. diss. 1907], geheel omgewerkt
en uitgebreid tot Vondels geloof[1935] en de Inleidingen van C. R. de Klerk
en L.Simons bij Vondels spelen [uitg. Wereld-bibl.]. Voornamelijk over de
eerste periode van Vondels leven tot 1637: de tijd van de hekeldichten, handelt Diferee's boek: Vondels leven en kunstontwikkeling [1912].
In vier bundels, getiteld Oorkonden over Vondel en zijn kring [1918], Hoofdstukken over Vondel en zijn kring [1923], Rondom Vondel [1927] en Oud en
nieuw over J. van den Vondel [1932] verschafte J. F. M. Sterck kostbare gegevens voor de kennis van Vondel en zijn naaste omgeving. Een afzonderlijk
tijdschrift, de Vondelkroniek [1930-1940], onder leiding van B. H. Molkenboer
was geheel aan de Vondel-studie gewijd. Het herdenkingsjaar 1937 werd gevierd met een Vondelcongres; de voordrachten vindt men in het gedenkboek
De Vondelherdenking 1937. Een bundel Studies over Vondel en zijn tijd is
samengesteld als Album amicorumB. H. Molkenboer [1939]. B. H. Molkenboer
ontwierp het plan voor een breed opgezette meerdelige biografie, waarvan
alleen het eerste deel verschenen is [1950].
De belangrijkste uitgave van Vondels volledige werken was vroeger de prachtuitgave door Van Lennep [12 delen], herdrukt in de goedkope Sijthoff-editie
door Unger, die ook de Bibliografie uitgaf [1888]. Onmisbaar is thans de
breed opgezette standaard-uitgave in la delen [1927-1937]. Belangrijke kritische aantekeningen en aanvullingen hierop gaf L. C. Michels, in zijn Nijmeegs proefschrift [1941]. Daarnaast gaf H.C.Diferee een goedkopere uitgave, in 7 delen. In 1937 verzorgde Albert Verwey een volledige Vondeleditie
in gemoderniseerde spelling, in éen deel.
Uit Vondels lyriek is herhaaldelijk een bloemlezing samengesteld, o.a. door
Doorenbos, Stellwagen, Van Moerkerken, Verwey, Koopmans, Maximilianus,
Knuttel. Van sommige spelen bestaan eveneens verschillende uitgaven met
inleidingen tekstverklaring, bijv. Lucifer door Molkenboer en door Asselbergs;
Palamedes door Hoogstra; Gijsbreght en Joseph in Dothan door DeVooys;
De Gebroeders door C. C. van de Graft; Adam in Ballingschap door Kuiper;
Phaëton door Verdenius.
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Van de Heerlijekheit der Kercke werd een uitstekende uitgave bezorgd door
Moller [1907], van de Inwydinge van 't Stadhuis 't Amsterdam door M.E.
Kronenberg [1913].
In Amsterdam bestaat een Vondelmuseum: een collectie handschriften en
oude drukken, ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek.
27. De geschiedenis van CATS' populariteit en een pleidooi voor de miskende volksdichter vindt men in Van Heeckerens opstel Vader Cats [Taal en
Letteren, 1895]. Het ongunstige oordeel over Cats werd geformuleerd door
Potgieter [Rijksmuseum] en nog toegespitst door Jonckbloet en door Busken
Huet [Litt. Fant. en Kritieken I]. Met bijzondere waardering is Cats besproken door Van Es in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
deel IV. Men zie ook het essay van Anton van Duinkerken in zijn bundel Het
tweede plan.
De volledige werken van Cats zijn herhaaldelijk uitgegeven, ook in de 19de
eeuw. Veel belangrijker zijn de oude edities, met de oorspronkelijke platen.
Van het Spaens Heydinnetie bestaat een moderne herdruk door Dr.H.J.
Vieukuik. [Zwolle 1963]. Een aardige Cats-pocket verscheen in het herdenkingsjaar 1960.
28. Een moderne biografie over HUYGENS ontbreekt. Een Latijnse autobiografie over Huygens' jeugd is in vertaling bewerkt door Dr. A. H. Kan [1946].
Een beknopt overzicht van Huygens leven schreef Dr. Worp als inleiding tot
de brieven. Een Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige
opvattingen geeft B.J.Buitenhof [Gron. proefschrift, 1923]. Van veel belang
voor ons inzicht in de verhouding van Huygens tot de Engelse dichtkunst is
Some thank/ulnesse to Constantine door RosalieL.Colie [1956] en A.G.H.
Bachrach: Sir Constantine Huygens and Britain.Part I: 1569-1619. Van Mej.
Colie is ook een instructief artikel: Constantijn Huygens and the rationalist
revolution in Tijdschrift LXXID. Over Huygens en de muziek schreef F. Kossmann in Tijdschrift LXXVII.
De volledige standaarduitgave [9 delen] van Huygens' werken, bezorgd door
Worp [1892-'99], voldoet sinds lang niet meer aan modem-wetenschappelijke eisen, maar er is nog steeds geen nieuwe editie in voorbereiding.
Aangezien de lectuur van Huygens zeer hoge eisen stelt, dient men met een
afzonderlijke, goed toegelichte uitgave te beginnen. In aanmerking komen
Voorhout en Costetick Mal, bezorgd door Verwijs-Verdam; Zeestraet, waarvan drie studie-uitgaven bestaan o.a. door Schuiling, en Ho/wijck door Eymael.
Een Bloemlezing uit de gedichten van C. H. werd samengesteld door Kaakebeen [1918]. In 1960 verscheen een herdruk van Trijntje Cornelis Klucht, toegelicht door Prof. Dr. Alex Bolckmans. Het "hofdicht" als genre werd uitvoerig behandeld in het Leidse proefschrift van P. A. F. van Veen: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960).
29. Op STALPART VAN DER WIELE werd de aandacht gevestigd door G. J.
Hoogewerff [in Oud-Hol/and XXIX, 191 I]; deze studie is herdrukt met een Keur
uit zijn lyrische gedichten [1920]. Een herdenkingsrede van L.C.Michels
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[1930] verscheen in druk [1931]. Een bloemlezing Stalpart van der WieIe, gekozen en ingeleid door Clara Eggink:, Bloem en Sötemann, verscheen in 1954.
Literatuur over hem in: B. A. Mensink:: Jan Baptist Stapart van der Wiele.
Advocaat priester en zielzorger. [Bussum 1958] en M.C.A.vanderHeyden:
Joannes Stalpart van der WieIe. Madrigalia [Zwolle 1960].
Het belangrijkste boek over REVIUS is van W. A. P. Smit [Leids proefschrift,
1928]. Van zijn hand is ook een uitstekende uitgave van Revius' poëzie, deels
naar ongedrukt gebleven handschriften [2 delen, 1930, 1935]. Een bloemlezing uit Revius' Geestelijke poëzie werd samengesteld door Chr. Stapelkamp
[1926].
Over CAMPHUYSEN bestaat een Utrechts proefschrift van L.A.Rademaker
[1898]. Een uitvoerige en gedocumenteerde studie: Camphuysen en zijn stichtelijke rijmen publiceerde Heeroma in Tijdschrift LXVIll. Voor een uitvoeriger
literatuur-opgave zie men H.F. Wijnmans in WinkIer Prins, deel 5 [1949].
Een goede studie over STARTER schreefJ. H. Brouwer [1940]. Belangrijk zijn de
beschouwingen van W. J. C. Buitendijk: Het zedelijk en godsdienstig leven van
J.J.Starter, in: Tijdschrift LXX, en van A.G.H.Bachrach: Jan Starter, Engeland en Nederland in de XVIIe eeuw in: Levende Talen, februari 1957. De laatste
herdruk van Starters Friesche Lustho/werd bezorgd door Van Vloten [1864].
Over VAN NIEUWELANDT zie men de Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden, deel v, en Dr. A. A. Keersmaekers: De dichter Guilliam van
Nieuwelandt [Gent 1957].
Op de betekenis van DE HARDUWUN werd de aandacht gevestigd door
R. Foncke (De Nieuwe Gids, 1917]; een uitvoerige monografie schreef
O.Dambre [1926]. Deze laatste bezorgde ook de herdruk van de Goddelicke
Lof-Sanghen [1933] en van De weerZieke liefden tot Roose-Mond [facsimileuitgave 1942; tekst-uitgave 1956].
30. De Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe werd met aantekeningen herdrukt door G. J. Hoogewerff [1915]. De Linschoten-vereniging
publiceerde talrijke scheepsjournalen e.d., waaronder ook de reisverhalen
van GERRIT DE VEER [1917].
Duyfkens en Willemynkens pelgrimagie van BOËTIUS A BOLSWERT is met een
uitvoerige inleiding herdrukt door H.J.A.Ruys [1910]. Een biografie over
PASCIDER DE FIJNE schreef Van Vloten; een studie over JOAN DE BRUNE door
Von Winning verscheen als Gronings proefschrift [1921].
Over de Statenbijbel zie men het belangrijke gedenkboek De Statenvertaling
1637-1937, en het rijk geïllustreerde werk De Statenbijbel en zijn voorgangers
door De Bruin [1937].
Aan JOHAN VAN HEEMSKERK wijdde D.H.Smit zijn proefschrift [1933]; een
herdruk van de Batavische Arcadia naar de oudste editie werd eveneens door
Smit bezorgd [1935].
31. Belangrijke publikaties over POIRTERS zijn een studie van Endepols [in Van
onzen Tijd, 19 II] en een monografie van E. Rombauts [Gent, 1931]. Moderne
uitgaven van Poirters werk zijn door Salsmans bezorgd.
De Vooys Schets

I9

289

Over WESTERBAEN zie men J.Koopmans [in Groot Nederland, 1917; herdrukt
in: Vijf studiën over de 17de en de 18de eeuw, 1958].
Over WlLLEM OGIER schreef Jos van den Branden [1914]. Na de herdruk van
de Seven Hooft-sonden in 1889-1890, zijn drie van de spelen ook nog afzonderlijk herdrukt o.a. De Gulsigheydt [1921], De Hooveerdigheydt (19341,
De Gramschap [1955].
Aan de dichter Jeremias de Decker wijdde J. Karsemeyer zijn proefschrift
[19341- Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter was het onderwerp van het
proefschrift van J. C. Trimp [1952].
Over SLUITER zie men studies van Heeroma [in Tijdschrift LXXIII en De Nieuwe
Taalgids LIl, 1959]. Een herdruk van Sluiters Buiten-leven met uitvoerige inleiding werd bezorgd door F.C.Kok [1958].
Over JAN vos schreven Worp [1892] en Van Duinkerken [in Het tweede plan,
1945]; over ANSLO verscheen een proefschrift van Knippenberg [1913]. In
1958 gaf deze een herdruk van Anslo's Parijsche bruiloft.
Een nieuwe uitgave van Goede Vrijdag, met belangrijke inleiding, verzorgd
W.J.C.Buitendijk [Zwolle 1958].
Een biografie over BRANDT ontbreekt nog. Van zijn Levens van Vondel en
Hooft bestaan moderne herdrukken.
ANTONIDES VAN DER GOES is het laatst herdrukt door Bilderdijk. Een studie van
W.A.P.Smit over de Ystroom is gepubliceerd in de Nieuwe Taalgids XLVIII.
DULLAERTS dichterlijke waarde is opnieuw belicht door Verwey [Tweem. tijdschrift, 1898]. Een goede monografie met een ruime keuze uit DulIaerts poëzie
werd uitgegeven door J. Wille [1926].
Van FOCQUENBROCHS gedichten bestaan een paar moderne bloemlezingen
met inleiding: door Lode Baekelmans [19II] en door W. F. Hermans [1946].
Men zie ook het opstel van R.Nieuwenhuys in Tirade, sept. 1957, en B.de
Ligt: Aantekeningen bij een uitgave van W. G. vanFocquenbrochs Afrikaense
Thalia, in Spiegel der Letteren VI [1962], met opgave van recente literatuur.
Over Joachim Oudaan, Heraut der verdraagzaamheid, schreef J. Melles een
opmerkelijke biografie (Utrecht, 1958).
Zie ook Dr.L.Brummel : Rondom Joachim Oudaan's 'Haagsche Broedermoord'
in Opstellen aangeboden aan Dr. F. K. H. Kossmann ('s-Gravenhage 1958).
32. Over het Genootschap Nil volentibus arduum schreef A.J.Kronenberg
een proefschrift [1875].
33. De meeste overzichten beschouwen de 17de eeuw als een eenheid, zonder rekening te houden met de geestelijke verschuiving die omstreeks 1670
plaats vindt. Knuvelder maakt daarop een uitzondering in de tweede druk
van zijn Handboek, deel 11 (1958).
34. Van ASSELIJNS Jan Klaaz bestaat een uitstekende uitgave in de Zwolse
Herdrukken, door Hettema, Cramer en Poll. Van de volledige werken is een
eerste deel uitgegeven door De Jager. Biografische studie door J.A. Worp
in Tijdschrift IV, 1884.
BERNAGIE is niet in zijn geheel herdrukt; zijn Studente-leven en Goe vrouw
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werden uitgegeven door Van Helten [1871]; grote fragmenten uit twee andere
stukken vindt men bij Van den Bosch en De Vooys [Letterk. Leesb. I]. Het
huwelijk sluyten werd herdrukt in Noorduyns schoolbibliotheek [1954]. Biografische studie in Tijdschrift 111, 1883.
Over MICHIEL DE SWAENwerd een boek geschreven door Maurits Sabbe [1905],
dat een goed beeld geeft van het letterkundig leven in de tweede helft van de
17de eeuw. De gekroonde Leersse is opnieuw uitgegeven door Celen [1923],
die ook de Werken van Michiel de Swaen in 6 delen heeft herdrukt.
35. Van LUIKENS Duitse Lier verscheen een Pantheon-uitgave door Maurits
Sabbe. Uit de stichtelijke poëzie, volledig herdrukt in de Sijthoff-editie, werd
een mooie bloemlezing samengesteld door Hylkema [Stichtelijke Verzen,
1904], die in De Gids [okt. 1904] een interessante studie over De Nieuwlichter
Jan Luyken schreef. [Vgl. Van der Valk in Ons Tijdschrift, 1908: Jan Luyken,
een mystiek Christen, Hylkema in De Gids, 1909 en J. P. van Melle, De "oude"
Jan Luyken, 1912]. W.Kramer stelde een bloemlezing samen met een goede
inleiding [1924]. Vgl. ook de artikelen van J. C. van der Does in Stemmen des
Tijds, 1928, 1929,1931. Zeer belangrijk is het proefschrift van K. Meeuwesse
over Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier [1951], met scherpzinnige
ontleding. Zie ook het essay van Theun de Vries in de bundel Vox humana.
36. Over POOT schreef C. M. Geerars een uitvoerig gedocumenteerd proefschrift [1954]. Men verzuime niet Potgieters novelle De Foliobijbel te lezen,
waaraan Poots eerherstel in de 19de eeuw grotendeels te danken is. Een
bloemlezing door Pierre van Valkenhoffverscheen in 1939; een andere door
Clara Eggink, Bloem en Sötemann in 1954. Een interessante vergelijkende
studie publiceerde W.J.M.A.Asselbergs: De "Zuster van de zon" in De
Nieuwe Taalgids LIII, 1960.
37. Een breed opgezet overzicht van LANGENDIJKS leven en werken gaf
C.P.Ch. Meijer [1891], dat aangevuld werd door een studie van F.Z. Mehler
[1892]. Men zie ook de inleiding van G. W. Wolthuis tot de uitgave van De
Wiskunstenaars [1938], en een artikel van G.A. van Es over Xantippe in de
Nieuwe Taalgids XLVIII. Van Het wederzijds huwelijksbedrog bestaat een herdruk, bezorgd door Te Winkel; andere spelen zijn uitgegeven door Meijer.
38. VAN EFFEN is uitvoerig maar weinig boeiend behandeld door Bisschop:
Justus van Effen, geschetst in zijn leven en zijn werken. Dieper gaat het proefschrift van W.Zuydam [1922] over Van Effens karakter en denkbeelden.
Een uitvoerige bloemlezing uit de Spectator werd samengesteld door Stellwagen. Een nieuwe keur door K. G. Lenstra is in voorbereiding. Zeer onderhoudend is voorts Hartogs boek over de Spectatoriale Geschriften van 17411800.
39. Op de betekenis van HOOGVLIETS Abraham de Aartsvader is gewezen door
Koopmans [in De Nieuwe Taalgids XII; herdrukt in Vijf studies, 1958].
Een levensschets van BALTHAZAR HUYDECOPER schreef Henri A. Ett, die ook
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de correspondentie met Willem van Haren publiceerde [Tijdschrift LXVII] en
in Verjaard Briefgeheim een tachtig brieven aan Huydecoper uitgaf [1956].
Over JAN WAGENAAR schreef R. J. Castendijk een Leids proefschrift (1927).
40. Over Het geslacht der Van Harens gaf J.H.Halbertsma talrijke bijzonderheden [Letterkundige Naoogst, nl. Willem van Haren's 'Gevallen van Friso' is
de titel van het proefschrift van H. J. L. van Haselen [1922]. Over ONNO ZWIER
VAN HAREN schreef J.Haantjes een opstel: Dichters van de vrijheid [in De
Nieuwe Taalgidsxvv]. Een nieuwe, gecommentarieerdeuitgave van De Geuzen
bewerkte A. Stakenburg [1943]. Interessant zijn voorts de artikelen Een voorganger van Multatuli door Van Heeckeren [in Taal en Letteren IV], en Geen
voorganger van Multatuli door W.M.F.Mansvelt [in De Gids, 1920].
41. Interessante beschouwingen over de culturele toestand omstreeks 1780
vindt men in het Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterkunde 1950-'51.
'Ossian' is één van de merkwaardigste vervalsingen uit de wereldliteratuur,
een Engelse bewerking [1760-1763] door James Macpherson, naar Gaelische
[= oud-Schotse] teksten die in het geheel niet bestonden. In 1807 werden
door Thomas Ross de zgn. originelen gepubliceerd: opnieuw een vervalsing.
Eerst in 1895 heeft J. Chr. Stern afdoende bewezen dat de tekst van 1807
vertaald is naar de teksten van 1760-'63. Tot de talrijke Ossian-bewonderaars behoren o.a. Goethe, Chateaubriand, Bilderdijk.
42. Over de Romantiek, de oorzaken, vormen en internationale samenhangen, bestaat een zeer omvangrijke literatuur. Zie: Aspecten van de Romantiek (zes voordrachten; 's-Gravenhage 1951). In de Nederlandse letteren
is de periode 1780-1830 alleen door kennis te nemen van de buitenlandse invloeden enigermate te begrijpen.
43. Over WOLFF EN DEKEN bestaat een goede biografie door Mej.Or.H.C.
M. Ghijsen: Dapper vrouwenleven [1954]. Aanvullende beschouwingen geven
de bundel Boeket voor Aagje en Betje [1954] en de studie van Dr. H.J. VieuKuik: Anonieme geschriften van Betje Wolffin het tijdschrift 'De Rhapsodist'.
De Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken zijn gepubliceerd door Oyserinck
[1904]; andere Archivalia door Höweler [1949].
Van de Sara Burgerhart bestaan verschillende moderne uitgaven. Een groot
fragment uit Willem Leevend werd met een boeiende inleiding gepubliceerd
door Brandt Corstius: Lotje Roulin. Ook van De Menuet en de Domineespruik is in 1954 een herdruk verschenen. Het meeste werk is alleen in oude
edities bereikbaar.
44. VAN ALPHENS Dichtwerken zijn met een levensbericht herdrukt door
Nepveu [1871]. Over zijn kinderdichten werd geschreven door De Genestet
[Over kinderpoëzie], Beets [Over kinderboeken, in Verscheidenheden] en door
Van Eck [Van Alphen als kinderdichter, in Groot-Nederland, febr. 1908]; de
belangrijkste studie leverde het proefschrift van H. Pomes [1908]. Over Van
Alphen's literair-aesthetische theorieën verscheen een Utrechtse dissertatie,
door Mej. A.C.S.de Koe [1910], die in een Pantheon-deeltje [1920] een goede
bloemlezing uit Van Alphens werk samenstelde.
292

45. Een standaarduitgave is J.Aleida Nijlands Leven en werken van Jacobus
Bellamy [2 delen; 1918]; dezelfde schrijfster bewerkte een kleine bloemlezing
[1920]. Nieuwere gegevens publiceerde J.H.Kernkamp: Van dichtkunst bij

een Zeeuwse bakkersoven [in de Bundel opstellen aangeboden aan De Vooys,
1940]. Een rede over De literaire gestalte van Bellamy publiceerde W. A. P.
Smit in De Nieuwe Taalgids, LI (1958).
46. Een uitvoerige studie over FEITH als dichter schreef H. G. ten Bruggencate
[Leids proefschrift, 1911]. J.Prinsen behandelde in een boeiend artikel Het

sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post [in De Gids, 1915].
De Werken van Feith zijn na zijn dood in 20 delen verzameld. Een bloemlezing, ingeleid door Kloos, verscheen bij de Wereldbibliotheek.
Over ELISABETH MARIA POST schreef J.C.Brandt Corstius de studie Idylle en
Realiteit [1955], die de geestelijke stromingen omstreeks 1780 uitstekend
typeert.
47. Over BILDERDIJK raadplege men allereerst het werk van Kollewijn: Bilderdijk, zijn leven en werken [1891]. Van ouder datum zijn talrijke publikaties
pro [bijv. van Da Costa] en contra [van Busken Huet; Multatuli; Simon
Gorter]. Objectiever is het opstel van Pierson, die Bilderdijk tekent als voorman van het Réveil [in: Oudere tijdgenooten]. Het jaar 1906 bracht een lijvig
Gedenkboek, de studie van Bavinck: Bilderdijk als denker en dichter, en de
rede van Kuyper: Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Van 1910 dateert de
studie over Bilderdijk van Geerten Gossaert [herdrukt in Essays]. Ook het
herdenkingsjaar 1956 gaf aanleiding tot verschillende publikaties, waaronder
een rede van W.A.P.Smit. Een uitvoerige studie publiceerde K. Meeuwesse
Willem Bilderdijk in het Paradijs (in De Nieuwe Taalgids, Lm, 1960].
De volledigste uitgave is totnutoe die van Da Costa [15 delen, 1856-1859],
maar deze is naar de gemes geordend, zodat alle bundels werden uiteengerukt. Van verschillende werken bestaan latere herdrukken, o.a. De ondergang der eerste wareld met inleiding en aantekeningen van Dr.J.Bosch
(Zwolle 1959). Van Vloten bezorgde een Bloemlezing uit de dichtwerken van
Bilderdijk, in verband gebracht met zijn leven en brieven. Aanvullende brieven
zijn gepubliceerd door J.Bosch. Door Kloos werd een bloemlezing samengesteld uit Bilderdijks lyrische poëzie. Bijzonder aardig en instructief is de
pocket Bilderdijk, door Martien J.G.de Jong en Wim Zaal (Kampen 1960).
48. Een samenvattend boek over KINKER ontbreekt. Van belang zijn de
Kinker-studiën van J. Koopmans [in Taal en Letteren, 1905-1906]. Interessant is nog steeds de beschouwing van Busken Huet over Feith en Kinker [in
Litt. Fantasien en Kritieken XXIV]. Onder de titel De geharnaste dromer schreef
J.A.Rispens een beknopte studie [Kampen 1960]. Over Kinker te Luik
schreef M.Rutten [in Ts. voor Levende Talen, 1962].
49. Een moderne biografie over STARING ontbreekt. Die van LuIofs is ver-

ouderd, maar de bijlagen waaronder onuitgegeven gedichten zijn van belang.
Een grote verzameling Brieven, met gedocumenteerde inleiding, is uitgegeven
door G.E.Opstelten [1916]. Aan Staring als verhalend dichter wijdde C. S.
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Jolmers zijn proefschrift [1919]. Nog altijd hebben de grote beschouwingen
van Potgieter [in Kritische Studien I] en van Busken Huet [Lift. Fantasien en
Kritieken I] bijzondere waarde.
Van Starings poëzie bestaat een editie bezorgd en ingeleid door Beets, die
herdrukt is; en een anders geordende uitgave, met inleiding, door Jan de
Vries [1940]. Een Keur uit Staring's gedichten gaf Koenen en in 1955 E.Endt.
Voor de werkwijze van Staring is de Amsterdamse dissertatie van J. M. de
Vries van belang: Teksten en Varianten [1958].
50. Smaakvolle lezingen over de Franse tijd, door Busken Huet ca. 1860 gehouden, zijn gedrukt in Litt. Fantasien en Kritieken XXIV.
Leven en werken van ADRIAAN LOOSJES zijn behandeld door Maria H. de Haan
[Leids proefschrift, 1934]. Een opstel over Maurits Lijnslager schreef Koopmans [in De Beweging, 1905]; belangrijk is ook zijn studie Van Kist tot
Daalberg [in De Beweging, 19II].
Over HELMERS en De Hol/andsche natie publiceerde Koopmans een artikel in
De Nieuwe Taalgids, 1913.
LOOTS is uitvoerig besproken door Potgieter [in Kritische studien I]. Men zie
ook het artikel van J.Haantjes: Cornelis Loots en de Amsterdamse Beurs [in
De Nieuwe Taalgids, 1951].
51. Over de economische toestanden in dit tijdvak leze men de inleiding van
H.Roland Holst: Kapitaal en arbeid in de 19de eeuw.
Beets' biografie van VAN DER PALM laat de patriottische tijd geheel in het
duister. Vgl. Busken Huet: Van der Palm en Bilderdijk [in Lift. Fantasien en
kritieken XXIV]. Het Gedenkschrift is als Pantheon-uitgave herdrukt. Zeer
belangrijk is het boek van Dr. A. de Groot: Leven en arbeid van J. H. van der
Palm. [Wageningen 1960].

De geschiedenis van de herleving in Vlaanderen is uitvoerig besproken door
Dr.R.F.Lissens: De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden [1953]. De
Levensschets van Jan Frans Wil/ems door Max Rooses werd herdrukt in diens
Schetsenboek I. Dezelfde schrijver gaf de Brieven van Jan Frans Willems uit. In
1946 verscheen Jef Crick: Jan Frans Wil/ems, Vader der Vlaamsche Beweging.
52. Leerzaam omtrent TOLLENS is de vergelijking van Beets' lofspraak [in
Verscheidenheden I] met de scherpe kritiek van Busken Huet [in Lift. Fantasien en Kritiekenvr]. Een oppervlakkig, maar zeer karakteristiek boek schreef
Schotel: Tol/ens en zijn tijd [1860]. Het artikel van J. Valckenier Suringar over
Tol/ens uit zijn brieven geschetst als dichter en als koopman [in Rotterdamsch
Jaarboekje, 1923] belicht ook zijn karakter.
Van Tollens' Gedichten bestaat een volksuitgave in éen deel, en een keur
door Bisschop. De Overwintering op Nova-Zembla werd opnieuw uitgegeven
met een inleiding van De Vooys en in 1964 door G. W. Huygens.
53. Het proefschrift van M. J. Hamaker : Jacob Geel, naar zijn brieven en geschriften geschetst [1907] geeft talrijke biografische inlichtingen.
Van PETRUS VAN LIMBURG BROUWER is Het Leesgezelschap te Diepenbeek in
1939 herdrukt door Jan de Vries, met een uitvoerige inleiding.
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54. Over DA COSTA bestaan verscheidene publikaties: De jeugd van Isaäc da
Costa door Bijvanck, en Oudere Tijdgenooten door Pierson. Dit laatste boek
bestrijkt ook het Réveil. Geheel nieuwe gegevens bevat het Amsterdamse
proefschrift van J. Meyer: Isaäc da Costa's weg naar het Christendom [1941],
bestreden door Caron: Da Costa's overgang naar het Christendom [in De
Nieuwe Taalgids 1951] en verdedigd in Meyers boek over Da Costa als joods
romanticus: Martelgang of cirkelgang [1954]. Uit de herdenking [1960] resulteerde een opmerkelijk boekje met voordrachten van Dr. M. Elisabeth
Kluit, Prof. Dr. E. L. Smelik, Prof. Dr. W. A. P. Smit en Anton van Duinkerken: Isaäc da Costa [1961].
De complete Dichtwerken van Da Costa zijn bezorgd door Hasebroek, die
ook 'een overzicht van het leven en de werken des dichters' schreef. Van verscheidene gedichten bestaat een uitgave met commentaar, bijv. Vijf en twintig
jaren en Hagar, beide door Stapelkamp.
Belangrijk, hoewel onvolledig, is Piersons uitgave Willem de Clercq naar
zijn Dagboek [2 delen]. Het Réveil-archief in de U.B. van Amsterdam bevat
kostbaar materiaal. Mej. M. E. Kluit publiceerde een interessante studie:
Het Réveil in Nederland [1936] en bezorgde in 1962 het reisverhaal: Per karos
naar St. Petersburg. Mejuffrouw M. H. Schenkeveld wijdde haar proefschrift
aan: Willem de Clerq en de literatuur [1962].
55. De romantiek is een internationaal verschijnsel, met een internationale
wetenschappelijke literatuur. Zeer belangrijk is G.Brandes: Hauptströmungen des neunzehnten Jahrhunderts.
56. De periode 1820-1920 is strikt chronologisch behandeld door Stuiveling:
Een eeuw Nederlandse letteren [1943; derde druk 1958], waarin voor het eerst
is uitgegaan van de noord- en zuid-Nederlandse literatuur als een eenheid.
Over de Vlaamse literatuur bestaan een aantal handboeken, die de gehele
negentiende eeuwen een deel van de twintigste bespreken; het zijn in volgorde van verschijning A. Vermeylen: De Vlaamsche letteren van GezelIe tot
heden [derde druk, 1938];
Marnix Gijsen: De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 [vierde, herziene
en vermeerderde druk, 1951];
Eug. de Bock: De Vlaamse letterkunde, ingeleid door Van Duinkerken [1953];
Dr.R. F. Lissens: De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden [1953].
In smaakvolle objectiviteit is Vermeylens boek nog onovertroffen; het essay
van Gijsen verwaarloost consequent alle figuren van minder belang en schiet
daardoor tekort in het duidelijk maken van de samenhang; de beide andere
boeken lijden daarentegen aan vermoeiende overlading, door de tientallen
namen en titels, en zijn beide nogal subjectief in de waardering: De Bock
stamt uit de groep van Ruimte, Lissens is katholiek en heeft een onevenredige bewondering voor vertegenwoordigers van de katholiek-nationalistische richting van Rodenbach tot Verschaeve. Als grondig-gedocumenteerd
en chronologisch geordend overzicht is Lissens' boek evenwel onmisbaar.
Over Scott's invloed op de Nederlandse letteren bestaat een Amsterdams
proefschrift van Vissink; over Byrons invloed een Amsterdams proefschrift
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van Popma en een Utrechts van Schults. Over Navolgingen en vertalingen van
Victor Hugo zie men A. G. Hamel [Handelingen der Maatsch. der Ned. Letterkunde, 1902]. De verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman werden behandeld door Dr. W.Drop in: Verbeelding en historie [Assen
1958]. Nieuwe gegevens omtrent de Verhandeling van D.J. van Lennep publiceerde G. Stuiveling in de Nieuwe Taalgids LVI [1963].
57. Een breed opgezet boek is Het leven van Mr. Jacob van Lennep door zijn
kleinzoon M.F. van Lennep [2 delen; 1909]. De kritiek van Bakhuizen van
den Brink over De Roos van Dekama is nog zeer lezenswaard [in Studiën en
Schetsen m], evenals de afwijzende artikelen van Busken Huet [Litt. Fantasien en Kritieken n en xv].
58. De betekenis van DROST is helder in het licht gesteld door Verwey in zijn
Leven van Potgieter ..
Een studie over Drost als criticus schreef Mej.J.M.de Waal [Utrechts proefschrift, 1918]. Voor de brieven zie men Tijdschrift XXXIX. Vgl. dienaangaande
Stuiveling in de Nieuwe Taalgids LVII [1964]. Een heruitgave van Hermingard
van de Eikenterpen met een belangwekkende inleiding, werd bezorgd door
VanEyck [19391, die ook een studie publiceerde over De Pestilentie te Katwijk [in Tijdschrift LX]. De Schetsen en verhalen, voorzien van een goede inleiding, zijn uitgegeven door G.Kamphuis [1953], die ook een studie schreef
over: Aarnout Drost en het Réveil [in De Nieuwe Taalgids Lll, 19591.
59. Over POTGffiTER leze men allereerst de Persoonlijke herinneringen van
Busken Huet [herdrukt in Litt. Fantasien en Kritieken XIII]. Een uitvoerige
monografie schreef Jac. Srnit [1950]; moeilijker, maar leerzaam, is Verwey's
boek: Het leven van Potgieter [1903], aangevuld met Het testament van Potgieter [1908]. Van groot belang zijn de drie delen Brieven aan Busken Huet.
Nieuwe gegevens bevat: E. J. Potgieters verblijfin Zweden, 1831-1832, door
P.M.Boer-Den Hoed, in Spiegel der Letteren, 11. Zie ook De Gids, maart
1959·

Potgieters Werken, uitgegeven in 18 delen, zijn niet volledig. Verschillende
geschriften zijn met uitvoerige inleidingen herdrukt, o.a. Jan, Jannetje en
hun jongste kind, door Van den Bosch; Het Rijksmuseum, door Van Dijk;
Albert, door Engels; Lief en leed in het Gooi, door Staverman.
Een bloemlezing uit Potgieters poëzie is o.a. samengesteld door Van Heerikhuizen. Een herdruk van Florence werd als proefschrift bewerkt door Mej.
G. M.J.Duyfhuizen [1942]. Florence werd opnieuw herdrukt en kundig toegelicht door Dr. Jacob Smit [Zwolle 1960].
60. Potgieters Leven van Bakhuizen van den Brink is breed opgezet maar loopt
slechts tot de oprichting van De Muzen. De tijd van ballingschap vindt men
in de Briefwisseling, door S. Muller uitgegeven met een belangrijke inleiding.
Lezenswaard is de studie van C. en M. Scharten-Antink: Julie Simon, de levensroman van R.e.Bakhuizen van den Brink [1913]. Een biografie werd samengesteld door G. Colmjon [1950].
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Het proza van BAKHUIZEN VAN DEN BRINK is-niet geheel volledig-bijeengebracht in 4 delen Studiën en Schetsen over vaderlandsche geschiedenis en
letteren, waaraan in 1913 een vijfde deel werd toegevoegd. Een bloemlezing,
met brede inleiding, werd uitgegeven door J.Romein: Uit de werkplaats van
R. C.Bakhuizen van den Brink [1951].
Over OLTMANS zie men Ten Brinks Geschiedenis der Noord-Nederlandsche
letteren in de XIXe eeuw [herdrukt en bijgewerkt door Taco de Beer].
61. Een levensbeschrijving van Mevrouw BOSBOOM, met gebruikmaking van
brievenmateriaal, gaf Dyserinck [19II]. Mej. J.M.C.Bouvy behandelde:
Idee en werkwijze van Mevrouw Bosboom-Toussaint [Leids proefschrift, 1935].
Het eerste deel van een gedocumenteerde biografie werd gepubliceerd door
H. Reeser: De jeugdjaren van Anna Louise Geertruida Toussaint [1962].
Van de Romantische Werken bestaat een goedkope uitgave. Voor de beoordeling van haar romans zie men ook Potgieter [in Kritische Studiën, I] en
Busken Huet [in Lilt. Fantasien en Kritieken n, XI en XVI].
62. Over ADRIAAN VAN DER HOOP JR. zie men studies van Koopmans in De
Beweging 1906, en van De Vooys in De Beweging 1917.
Over HEYE bestaat een korte levensbeschrijving door Van Renesse [1909].
Over Heye als kinderdichter raadplege men ook L.J. T. Wirth: Een eeuw
kinderpoëzie [Utrechts proefschrift, 1926].
HOFDUK als dichter werd besproken door A.Hendriks: Willem Ho/dijk, de
minstreel van Kennemerland [Utrechts proefschrift, 1928]. C.J.B. van der
Duys schreef: W. J. Ho/dijk in zijn leven en werken. Men zie ook Gerard Brom
in zijn belangwekkende boek Romantiek en Katholicisme in Nederland.
63. Een fraaie levensbeschrijving van ALBERDINGK TIllJM publiceerde zijn
zoon onder de schuilnaam A.J. [1893]. In 1906 gaf de Dietsche Warande en
Belfort een Thijm-nummer. Drie proefschriften zijn aan Thijm gewijd: Thijm
en Vlaanderen door F.A. Vercammen [1932]; zijn Dichterlijke periode door
M. van Can [1936]; en W. Bennink: Alberdingk Thijm, kunst en karakter
[1952]. Een nieuwe beknopte biografie is gepubliceerd door Gerard Brom
(1957).
Een aardige Bloemlezing uit zijn verhalend proza werd bezorgd en ingeleid
door Maria Viola; een andere bloemlezing is van de hand van Poelhekke.
64. Over het dramatisch werk van SCHIMMEL handelt B. Hunningher [Utrechts
proefschrift, 1931]; over de historische romans en novellen Jkvr. C.M. dé
Beaufort [idem 1943]. Over Schimmel als letterkundig criticus schreef De
Vooys [in De Gids, 1947].
65. Belangrijk is het boek van Eug. de Bock: Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche Romantiek [1920]. Een gedocumenteerde bijdrage
tot Conscienees biografie leverden C. Degroote en Jan de Schuyter: Hendrik
Conscience en zijn uitgevers [1953]. De briefwisseling van Conscienee is uitgegeven door A.Jacob [2 delen]. Als algemeen werk raadplege men de he-
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kroonde studie van Dr.Remi Herckens: De letterkunde in de Antwerpsche
Kempen van 1830 tot 1900 [1935].
Over de dorpsvertelling bestaat een boeiend essay van Busken Huet [in Litt.
Fantasien en Kritieken IX].
66. De nog onvolledige Volledige werken van P. F. VAN KERCKHOVEN beslaan
13 delen [1869 -1873]. Baekelmans schreef uitvoerig over hem in Drie Vlaamsche realisten.
Een lijvige monografie over VAN DUYSE schreef J.Micheels [1893]. De
Nagelaten Gedichten, uitgegeven door Florimond van Duyse, beslaan 10
delen. In 1906 heeft een bloemlezing, verzorgd door De Meyere, getracht
nieuwe belangstelling te wekken.
Een Levensschets betreffende LEDEGANCK schreefLod. Opdebeek [1897]. Een
herdenkingsrede hield J. van Mierlo in 1947 [Verslagen en Mededelingen
Vlaamse Akademie].
De Volledige werken van TH. VAN RlJSWIJCK zijn in drie delen uitgegeven
met een levensbericht door J.Staes [1884].
Over DE LAET zie men A. Snieders [Jaarboek der Kon. Vlaamsche Akademie,
1892] en Moroy: Jan de Laet als letterkundige [in Belfort, 1898].
Over DAUTZENBERG schreef A.E. van Beughem [1935].
67. Een degelijke biografie over BEETS schreef Chantepie de la Saussaye [2e
druk 1906; met bibliografie]. Veel, maar vaak onbelangrijk materiaal bevat
het werk van G.van Rijn, voltooid door J.J.Deetman [3 delen, 1911, 1917,
1919]. Zeer merkwaardig is het werk van P.H.Ritter Jr: Een kapper over een
professor [1939]. Een scherpzinnige karakteristiek gaf Heeroma: Het probleem-Beets [in Jaarboek Maatschappij der Ned. letterkunde, 1947-1949].
Men zie ook Godfried Bomans in zijn bundel Capriolen [1953].
De Camera is door Beets zelf toegelicht in een afzonderlijk boek: Na vijftig
jaar. Veel belangrijker zijn de aantekeningen in latere schooluitgaven en
vooral het dagboek van de student Beets, gepubliceerd als Hildebrands voorbereiding [1956]. Potgieters afwijzende kritiek op de Camera is herdrukt in
Kritische studiën I.
Over de humor in het algemeen zie men o.a. C. Hazewinkel: Bijdrage tot de
psychologie der humoristen [1922].
68. Een degelijke studie over KNEPPELHOUT, speciaal over zijn studentenschetsen, geeft A.Luyt [Leids proefschrift, 1900]. Men zie ook Dyserinck:
Het studentenleven in de litteratuur [1908].
Over HASEBROEK schreef J.H.J. Willems een monografie, op grond van de
briefwisseling met Potgieter [Utrechts proefschrift, 1939].
Een levensbericht over VAN KOETSVELD staat in de Werken van de Maatseh.
der Ned. Letterkunde 1893-'94. Over de Pastorij te Mastland oordeelde
Potgieter gunstig [Kritische Studiën nl.
69. Over DE
tieken m en
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leze men allereerst Busken Huet [Litt. Fant. en KriDichtwerken zijn uit-

vnl. Ook Pierson schreef over hem. De

gegeven door TieIe, met een sympathieke Levensschets. Bloemlezingen
werden bezorgd door Acket [1919] en Engels [1927]. Speciaal over de Leekedichtjes schreef Bergsma [in Taal en Letteren IV].
70. Een gedegen monografie over BUSKEN HUET publiceerde De Vooys in
1949. Daaraan gaan biografische beschouwingen van C. Hasselaar [=
Mevrouw Busken Huet; in De Gids 1886], Meerkerk [1911] en Colmjon
[1944] vooraf. Stuivelings essay Busken Huet: verstand en misverstand [in
Steekproeven] is herdrukt als inleiding tot een bloemlezing uit Huets Gidskritieken Vernuft ontzondigt [1956].
De 25 delen Litterarische Fantasiën en Kritieken zijn noch volledig noch
chronologisch. De felle vroege Gids-kritieken staan in deel I, 11 en VII. De
Avond aan het Hof is niet in deze reeks herdrukt, maar wel in een latere
Nalezing. Ook in: Vernuft ontzondigt.
De historische betekenis van Het Land van Rembrand is door P.Geyl getoetst in een Gids-artikel [1951], dat herdrukt werd in zijn bundel Reacties
(1952).
71. Over MULTATUU bestaat een ontzaglijke literatuur: de Lüst der geschriften door AJ.de Mare [1948] met meer dan 2000 nrs is geenszins compleet.
Een verantwoorde levensschets gaf J. van den Bergh van Eysinga-Elias [19191 ;
breedvoeriger is de biografie van J.de Gruyter. In 1937 publiceerde Du
Perron De man van Lebak [in bewerkte vorm herdrukt in deel IV van het
Verzameld werk, 1956]. Men zie voorts Henri AEtt: De beteekenis van
Multatuli voor onzen tüd [1947]; G.Schmook: Multatuli in de Vlaamse gewesten [1949]; H.J.J.de Leeuwe: Multatuli, het drama en het toneel [1949];
P.Spigt: De ballingschap van Multatuli [1954]. De gebeurtenissen op Sumatra zijn door Stuiveling geanalyseerd in Steekproeven, de kritieke toestanden
in Lebak in Rekenschap. De biografie: Multatuli door Gerard Brom (1958)
is alleen met veel voorbehoud aanvaardbaar. Bij de Havelaar-herdenking
in 1960 werd het juni-j uli-nummer van De Nieuwe Stem geheel aan Multatuli
gewijd. Diezelfde jaargang bevat verspreid nog meer artikelen over Multatuli.
Een tiental essays werden gebundeld uitgegeven als: Honderd jaar Max
Havelaar [1962].
De goedkope Multatuli-uitgaven zijn onbetrouwbaar, evenals de vroegere
brieven-edities. Een nieuwe, chronologische en volledige editie van de Werken verscheen in 7 delen [1950-1953]. Daarbij sluit een nieuwe editie van de
Brieven aan, waarvan 1954-1960 drie delen zijn uitgegeven, lopende over de
jaren 1820-1862, met een schat van onbekend materiaal. De oorspronkelijke
tekst van Max Have/aar naar het handschrift is uitgegeven en ingeleid door
Stuiveling. Van Woutertje Pieterse bestaan verschillende uitgaven, de laatste
door Henri AEtt [1958].
Uit de oudere literatuur is opmerkelijk een bewonderende studie van Vosmaer:
Een zaaier [1874] en een vernietigende kritiek door Van Vloten: Onkruid
onder de tarwe [1875]. Anti is ook de psychologische studie van Th. Swart
Abrahamsz: E. Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis [1888]. De vele
strijdvragen in Multatuli's leven en werken hebben zijn figuur gemaakt tot
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inzet van talrijke polemieken. Over Multatuli en de Romantiek schreef J.
Prinsen [1908]. Een bloemlezing uit Multatuli's parabelen en aforismen gaf
Stuiveling uit onder de titel: Barbertje moet hangen [1955].
72. Het proefschrift van J.P.Boyens over VOSMAER [1931] is geen volledige
biografie. Zeer belangrijke gegevens bevatten De briefwisseling VosmaerPerk [1938] en De briefwisseling Vosmaer-Kloos [1939], beide uitgegeven en
ingeleid door Stuiveling.
Busken Huet beoordeelde Amazone ongunstig [in Lift. Fantasiën en Kritieken
xvm]; evenzo Pierson Inwijding [in De Gids, 1889]. Het grote artikel van
Kloos over Vosmaer is ook in de feitelijke gegevens onjuist. Zie dienaangaande Jacques Perks Gedichten volgens de eerste druk, etc. door Stuiveling
uitgegeven in de Zwolse herdrukken [1958].
Van Amazone verscheen een nieuwe druk met inleiding van H. J. de Vos [1943].
73. Een volledig overzicht van PIERSONS leven en werk gaf Naber in zijn boek
Allard Pierson herdacht [1897]. K.H.Boersema wijdde zijn proefschrift aan
hem [1924]. Vgl. voorts de studie van Van der Wijck [1898] en de artikelen
van W. Kramer over Pierson als stilist [in De Nieuwe Taalgids, 1942] en
D.A. de Graaf [in Ts. voor Levende Talen, 1959]; deze laatste schreef ook een
biografie [19621. Onmisbaar voor de kennis van Piersons innerlijke ontwikkeling zijn z'n werken Rigting en leven [18631 en Een levensbeschouwing [18751.
74. Een levensschets van L. MULDER schreef Joh. Gram [in Werken Mij. der
Ned. Letterkunde, 1907].
Akbar is heruitgegeven door Van Eyck met een uitvoerige en diepgaande
inleiding, ook over VAN LIMBURG BROUWER als criticus.
Over August Snieders en zijn tijd schreef J. Persijn [3 delen; 1925-'26].
Over ADELE OPZOOMER schreef S. J. R. Rameckers zijn proefschrift A. S. C.
Wallis [19471.
75. De Werken van DE OUDE HEER SMITS zijn uitgegeven met een levensbericht van Lod. Mulder.
Over HAVERSCHMIDT is gedocumenteerd geschreven door Dyserinck [19081.
Een verhelderend essay verscheen postuum van Mej. S. E. H. van Gilse [1955].
Een nieuwe biografische studie publiceerde Ed. Serrarens [1955]. In 1961 verscheen de Curieuze bundel Nagelaten stukken van Piet Paaltjens, verzorgd
door Hans van Straten. Nieuwe gegevens bevat De dominee en zijn worgengel door R. Nieuwenhuys.
Over BERGMANN zie men een studie van Frans Verschoren [2de druk 1936].
76. Een uitvoerige studie, waarin CREMER ook als schilder besproken wordt,
schreef H. Sanders [Nijmeegs proefschrift, 1952].
Over ZETTERNAM schreef M. de Koek een studie: Zetternam en het sociale
probleem in Vlaanderen [in Nieuw Vlaams Tijdschrift 1953].
Voor SLEECKX zie men de Levensschets door P.Fredericq [19031, en Vier
Vlaamsche prozaschrijvers door L. Baekelmans [1931 J.
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F. Smit Kleine schreef over TEN BRINK in de tweede druk van diens Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XlXe eeuw, deel ID. Zie ook
G.Brom: Geschiedschrijvers van onze letterkunde [1944].
Over SIMON GORTER publiceerde Stuiveling een essay als inleiding tot een
interessante reeks Brieven van Simon Gorter [in Groot Nederland 1940; herdrukt in Rekenschap].
77. Over de zusters LOVELING schreef M.Rooses een beoordeling [in Scheisenboek, 1877]. Een latere beschouwing vindt men bij M.Base: Het aandeel
der vrouw in de Nederlandsche letterkunde [deel 11, 1921], en bij L.Baeke1mans: Vier Vlaamsche prozaschrijvers [1931].
78. TEN KATE is het mikpunt geworden van éen der Grassprietjes [door Van
Eeden]. Een Levensbericht wijdde zijn collega Laurillard aan hem [in Levensberichten Mij. der Ned. Letterkunde, 1891].
De politieke en sociale betekenis van SCHAEPMAN overtreft verre zijn dichterlijke waarde. Verschillende malen heeft G.Brom uitvoerig over hem geschreven. Veel omstandiger is een driedelig werk van J.Persijn [1912-1916], die
ook een bloemlezing uit Schaepmans poëzie samenstelde [1918] en daarin
een eerherstel beproefde, evenals later Seerp Anema in zijn essay Eerherstel
voor Schaepman's Aya Sofia [1936].
HONIGH werd door Boe1e van Hensbroek herdacht [in Levensberichten Mij.
der Ned. Letterkunde 1896-'97].
79. Pol de Mont besprak VAN BEERS in zijn studie over Drie groote Vlamingen
[1901]. M.Sabbe schreef een inleiding tot de herdruk van Van Beers' Gedichten [1921].
VUYLSTEKE werd samenvattend besproken door P.Fredericq [1903].
Over VAN DROOGENBROECK publiceerde J. Muyldermans een beschouwing in
het Jaarboek van de Kon. Vlaamsche Academie, 1908.
Over DE GEYTER schreef M. Rooses in Letterkundige Studiën [1894] en als inleiding tot de heruitgave van De Geyters Werken [1907].
80. Een overstelpende literatuur is gewijd aan GEZELLE. Het eerste samenvattende boek is van Caesar Gezelle: Guido GezelIe [1918]. Een kritisch overzicht van de Gezelle-studie gaf F.Baur [in De Nieuwe Taalgids, 1920]. Een
nieuw Leven van Guido Gezel/e werd geschreven door Alois Walgrave [2
delen, 1923-'24]. Het herdenkingsjaar 1930 was rijk aan velerlei publikaties,
waaronder een bekroonde studie van Bernard Verhoeven en belangwekkende
geschriften van Baur, De Vos, Van de Voorde, e.a. Een nieuwe, merkwaardige visie gaf Henri Bruning in Gezel/e, de andere [1954]. Belangrijke, nog
altijd omstreden problemen zijn de verhouding priesterschap-dichterschap
bij Gezelle, en de diepere oorzaak van zijn langdurig 'zwijgen'. Zie dienaangaande ook GezelIe en het dichterschap door Bernard Kemp (in Roeping;
jan.1961]. Een beknopte monografie publiceerde Anton van Duinkerken
[Brussel 1958].
De standaardeditie van Gezelles werken werd in de jaren 1930-'39 uitgegeven [18 delen, in 6 banden]. Daarnaast is evenwel de latere dundrukeditie,
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bewerkt door Baur, onmisbaar, speciaal wegens de talrijke onbekende teksten in het derde en vierde deel [4 delen; z.j.]
Bloemlezingen uit Gezelles poëzie zijn o.a. samengesteld door Mej. A. Nijland
en door Baur. Als Vlaamse pockets verschenen: Gezel/ebrevier door Bert
Ranke [1959] en Gezel/es ondicht door Bemard Kemp [1960].
Een kostbare verzameling Gezelliana is bijeengebracht in Gezelles geboortehuis te Brugge, thans Gezelle-museum.
81. Verschillende publikaties houden zich bezig met de vernieuwing van de
letteren omstreeks 1880. De Studiën van de Tachtiger beweging door Frans
Coenen [Middelburg 1924] zijn nog altijd van belang, evenals de beide bundeltjes interviews van E. d'Oliveira De mannen van '80 aan het woord en De
jongere generatie [Wereldbibliotheek, Amsterdam]. Men zie ook Tim's Herinneringen (1938) door Dr. Aeg. W. Timmerman, en Vervlogen jaren door
Frans Erens (heruitgave door Harry G. M. Prick, 1958). In 1929 publiceerde
Anthonie Donker een uitvoerig werk over De episode van de vernieuwing
onzer poëzie [1880-1894], dat uiteraard alleen de dichters behandelt. (Utrechts
proefschrift]. Ditzelfde geldt ook van Stuivelings boek: Versbouw en ritme in de
tijd van '80 [Gron. proefschrift; 1934]. Veel materiaal, ook op een verwant
gebied als de schilderkunst, is te vinden in De oorsprongen van de renaissance
der litteratuur in Nederland 1875-1900 door Gerben Colmjon [Arnhem, 1947].
82. Door de overheersende invloed van de groepen rondom de Nieuwe Gids
en Van Nu en Straks zijn de figuren die hieraan juist voorafgingen, lange tijd
te zeer veronachtzaamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de vernieuwers
bijzonder jong waren, terwijl de iets ouderen soms tamelijk laat tot ontplooiing zijn gekomen. Hun publikaties verschenen dus in eenzelfde tijd. Over
PAAP zie men Ter Braaks inleiding tot de herdruk van Vincent Haman, en een
studie van Barend de Goede: Willem Paap, het paard van Troje [Utrecht z.j.
1946]. In 1959 publiceerde Dr. J. Meijer een polemische biografie: Willem
Anthony Paap, Een Zeventiger onder de Tachtigers. Zie ook de kritische beoordeling daarvan door G.Stuiveling in: De Nieuwe Taalgids, LIl, 1959.
83. Over PENNING schreef Jac. Visser een gedocumenteerde studie [Utr.
proefschrift, 1933]. Een bloemlezing uit Benjamins vertellingen werd samengesteld door G. E. Opstelten.
J. Reddingius publiceerde in 1920 in verschillende tijdschriften fragmenten
van een onvoltooid gebleven biografie over JACOB WINKLER PRINS. Van zijn
hand is ook de uitvoerige inleiding tot de Gedichten.
De XL-gedichten van HEMKES zijn herdrukt met een biografische inleiding van
P. J. Meertens.
84. Een interview met EMANTS publiceerde E. d'Oliveira in De mannen van
'80 aan het woord. Coenen karakteriseerde zijn talent in een reeks artikelen
Bij den dood van Marcellus Emants [in Groot-Nederland, 1923-'24]. Een belangwekkend proefschrift over Emants' levensbeschouwing schreef F. Boerwinkel [1943]. Over Emants als toneelschrijver zie men B. Hunningher: Toneel en werkelijkheid [1947]. Brieven van Emants werden uitgegeven door
P.H. Dubois [1962], die ook diens biografie schreef [1964J.
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85. Over VERRIEST zie men A. Demedts: Hugo Verriest, de levenwekker [Roeselare, 1945].
Van RODENBACHS gedichten is ter gelegenheid van het eeuwfeest [1956] een
nieuwe uitgave verzorgd door F. Baur, die ook een betwiste biografie ontwierp. Men zie het artikel van Knippenberg in de Nieuwe Taalgids jrg. XLIX.
Brieven van Rodenbach zijn uitgegeven door R. F. Lissens [Antwerpen, 1942].
Een monografie met bloemlezing bezorgde Albert Westerlinck [1958].
Over DE MONT schreven o.a. G. Meir [Antwerpen, [1932] en R. F. Lissens:
Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde [Mechelen-AmsterdamI934].
86. Uit het werk van HELENE SWARTH werd een bloemlezing samengesteld
door J. C. Bloem [1952]. Een grote studie of biografie ontbreekt nog. Kritieken vindt men o.a. bij Kloos, Van Deysse1 en Verwey.
87. Over PERK is zeer veel geschreven, maar het meeste daarvan is door een
tekort aan documentatie onbetrouwbaar. De vele Perk-problemen zijn opgelost door de publikaties van Stuiveling, nl. De briefwisseling· Vosmaer-Perk
[Amsterdam, 1938]; De briefwisseling Vosmaer-Kloos [Groningen, 1939];
Jacques Perks Mathildekrans [3 delen; 's-Gravenhage, 1941). In 1957 verscheen de biografie Het korte leven van Jacques Perk, gevolgd door Perks Verzamelde gedichten naar de handschriften uitgegeven, dus zonder de eigenmachtige wijzigingen van Kloos; de twee overige delen: Proeven in dicht
en ondicht [1958] en Brieven en dokumenten [1959] geven een maximum aan
biografische en literaire documentatie. Stuiveling bezorgde ook een herdruk
van de editie-1882, met daarbij enige andere door Kloos geschreven beschouwingen over Perks poëzie [Zwolle 1958] en: De wording van Perks Iris
[Zwolle 1963]. In De Nieuwe Taalgids, LIl, 1959, publiceerde W.A.P.Smit
zijn beschouwing: Drieërlei Perk. Een studie van HarryG.M.Prick in Roeping [dec. 1959] heet: Lodewijk van Deyssel over Jacques Perk.
88. Behalve de werken, genoemd bij § 81, zie men De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt door G. Stuiveling [Amsterdam 1935; tweede druk 1959],
waarin de eerste negen jaargangen strikt chronologisch zijn besproken.
Een indrukwekkende hoeveelheid nieuw materiaal is gepubliceerd in De geschiedenis van de Nieuwe Gids: Brieven en documenten bijeengebracht door
G. H. 's-Gravesande [Arnhem 1955], een boek dat talrijke al te fraaie legendes inzake '80 definitief heeft weerlegd. In 1961 verscheen hierbij een uitvoerig Supplement.
89. De biografieën van KLOOS door Dr. K.H.de Raaf [Velsen 1934] en door
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe [Lochem z. j.] zijn hoogst onkritische verheerlijkingen van Kloos als kunstenaar en als persoon. De later gepubliceerde gegevens [zie de opgaven bij § 81,88 en 90] zijn t.a.v. Kloos nog niet samengevat in een verantwoorde monografie. De talrijke mededelingen van
Kloos, in zijn latere kronieken, aangaande gebeurtenissen uit de NieuweGids-tijd, zijn vrijwel zonder uitzondering onnauwkeurig en onvolledig. Dt;
daarop steunende beschouwingen, hoezeer te goeder trouw, missen dus eveneens iedere objectieve waarde. Een herdenkingsartikel: Willem Kloos, publiceerde J. C. Brandt Corstius in De Nieuwe Taalgids, UI, 1959. Peter van Eeten
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schreef over: De vroegste Nederlandse sonnetten van Wi/lem Kloos (idem,
Lm, 1960), en Hubert Michaël over: Willem Kloos temidden der Doorenbossen (idem, uv, 1961). Van laatstgenoemde zie men eveneens: Letterkundig
bodemonderzoek [in Roeping, jan. 1960]. Nieuwe gegevens bevat Peter van
Eetens bundel: Dichterlijk labirint [1963].
Van de bundel Verzen I verscheen in 1933 een ingrijpend gewijzigde, meestal
verminkte 'definitieve tekst' die sindsdien herhaaldelijk herdrukt is. Het
spreekt vanzelf dat men bij de bestudering van de Beweging van '80 daarvan
geen gebruik kan maken. Ook de oorspronkelijke edities echter missen in
hun volgorde iedere chronologie. Zie dienaangaande de artikelen van Maurits
Uyldert in de Nieuwe Taalgids u [1958] gebaseerd op Kloos-manuscripten
uit het Verwey-archief.
90. Over VERWEY bestaan drie gedocumenteerde biografische werken door
Maurits Uyldert: De jeugd van een dichter [Amsterdam, 1948], Dichterlijke
strijdbaarheid [Amsterdam 1955] en Naar de voltooiing [1959]. Bij de 70ste
verjaardag van Verwey gaf de Nieuwe Taalgids [XXIX], bij Verwey's dood
De Stem een groot herdenkingsnummer uit.
Aan de structuur van Verwey's poëzie wijdde S. Vestdijk zijn omvangrijke
essay Albert Verwey en de Idee [Rijswijk z.j. = 1940]. Over de criticus handelt
M. Hanot: De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek [Gent 1957].
Dit laatste werk is voor nadere Verwey-studie nog van uitzonderlijk belang
wegens de uitvoerige en nauwgezette bibliografieën betreffende publikaties
van en overVerwey, van 1882 tot 1956. Men zie voorts MeaNijland-Verwey:
De Nieuwe Gids te Katwijk in de zomer van 1888 [in De Nieuwe Taalgids u,
1958]. Van haar hand verscheen ook: De briefwisseling van Albert Verwey
met Alphons Diepenbrock, Herman Gorter, R. N. Roland Holst, Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk en J. Th. Toorop [Assen 1959].
91. Het eerste samenvattende boek over VAN EEDEN schreef Dr. G. Kalft':
Frederik van Eeden, psychologie van den Tachtiger [Groningen, Den Haag,
1927]. Het bevat een enorme hoeveelheid materiaal, maar wordt ontsierd
door sarcasme en agressiviteit. Een belangrijke studie publiceerde Dr.H.W.
van Tricht onder de titel: Frederik van Eeden denker en strijder [Amsterdam
1934]. Een kritische beschouwing werd uitgegeven uit de nalatenschap van
Verwey: Frederik van Eeden [Santpoort 1939]. Interessante beschouwingen
en documenten vindt men in de reeks Mededelingen van het Frederik van
Eeden-genootschap [in 1960 is Mededeling nr. xvm verschenen]. Een goede
indruk van Van Eedens veelzijdigheid en internationale betekenis geeft het
Liber Amicorum [1930]. In 1964 publiceerde H.C.Rümke een studie: Over
Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods.
Bruikbaar als inleiding is de Bloemlezing uit de werken van Frederik van
Eeden door Van Tricht [Amsterdam 1927] en de Gedichten, een bloemlezing,
eveneens door Van Tricht [Amsterdam-Antwerpen 19491.
92. Over GORTER publiceerde J.C.Brandt Corstius een uitvoerige biografische studie [proefschrift Amsterdam, 1934]. Een essay met talrijke persoonlijke herinneringen schreef Henriëtte Roland Holst [Amsterdam 1933].
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Marsman behandelde Gorters poëzie [Amsterdam 1937]. Zeer gedocumenteerd is Rob. Antonissen: Herman Gorter en Henriette Roland Holst [Antwerpen 1946]. In ditzelfde jaar publiceerde Achilles Mussche een 'inleiding':
Herman Gorter de weinig bekende [herdrukt onder de titel: Herman Gorter de
weinig gekende, Antwerpen 1953]. Over de symbolische betekenis van Gorters
Meiis veel geschreven; o.a. door Verwey, R.A.Hugenholtz, Van Eyck, Stuiveling. Deze laatste publiceerde een essay over Gorters Kenteringssonnetten
[1946; herdrukt in Steekproeven, 1950]. Speciaal aan Gorters vroegste periode
wijdde T. J. Langeveld-Bakker haar proefschrift: Herman Gorter' s dichterlijke
ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten [1934]; over zijn latere werk
schreef W. van Ravesteijn een boek: Herman Gorter, de dichter van Pan. Een
herofsch en tragisch leven [Rotterdam 1928]. Over Gorter als socialistisch
theoreticus handelt Jacques de Kadt: Herman Gorter: neen enja [Amsterdam
1947]. Van Es publiceerde een kritische studie over De compositie van Gorters
Mei (in Tijdschrift LXXVII].
Over Van Deysseis waardering voor Gorter handelt een bijdrage van Harry
G.M.Prick in De Nieuwe Taalgids LIl, 1959.
Gorters Verzamelde werken zijn in acht delen uitgegeven [AmsterdamBussum 1948-1952]; men vindt daarin ook talrijke ongepubliceerd gebleven
teksten. Een keuze uit zijn gedichten werd verzorgd en voortreffelijk ingeleid
door J.C.Brandt Corstius [Bussum 1946]. Een andere bloemlezing met beknopte inleiding maakte Stuiveling onder de titel: De dag gaat open als een
gouden roos [1956]. Van hem is ook een uitgave van Gorters Mei, met inleiding, eveneens als pocketboek [1956]. Het herdenkingsjaar bracht drieopmerkelijke publikaties: Jenne Clinge Doorenbos: Wisselend getij; Enno Endt:
Herman Gorter documentatie (tot 1897); Herman Gorter: Twintig gedichten
in handschrift. Het tijdschrift Kontrast publiceerde gedeelten uit politieke
brieven van Gorter.
93. Aan VAN DEYSSEL wijdde Dr.F.Jansonius twee belangwekkende studies:
Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel [Assen 1942] en Lodewijk
van Deyssel [Lochem z.j. = 1951]. Een Levensbericht over Van Deyssel
schreef Anton van Duinkerken [in Jaarboek Mij. der Nederl. Letterkunde
1951-'53]. Uit Van Deyssels literaire nalatenschap is door Harry G.M.Prick
in verscheidene tijdschriften uiterst belangrijk materiaal gepubliceerd.
Over Een liefde schreef Verwey een brochure Mijnmeening over L. van Deyssel's
roman Een Liefde [1888; herdrukt in De oude strijd]; de kritiek van Kloos is
herdrukt in Veertien jaar literatuurgeschiedenis, die van Van Eeden in Studies I.
In de tweede druk is Een Liefde op uitgevers-aandrang gekuist, hetgeen de
literaire eenheid ervan heeft geschaad.
De reeks Verzamelde werken [6 delen, 1922; met 2 delen uitgebreid in 1923]
is inzake het kritische werk niet anders dan een bloemlezing. De ordening is
noch daar noch in de elf delen Verzamelde Opstellen in overeenstemming met
de data van ontstaan.
94. Een levensbericht over VAN LOOY schreef H. Robbers [Levensberichten
Mij. der Nederl. letterkunde 1931]. Het belangrijkste boek is totnutoe het
De Vooys Schets
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Leuvense proefschrift van M.Augusta Jacobs: Jacobus van Looy en zijn literair werk [Brugge 1945]. Dit boek bevat ook een uitvoerige bibliografie. Een
beschouwing over Van Looy's letterkundige arbeid, met bibliografie, publiceerde Van Duinkerken [in Streven. okt. 1950]. Een voordracht van J.C.
Brandt Corstius over Jacobus van Looy is afgedrukt in de Nieuwe Stem [1952].
Al uit 1908 dagtekent een bloemlezing, verzorgd door G.BoIkestein. In 193738 publiceerde Mevrouw Van Looy de beide delen Tot het lezen in Jac. van
Looy. Dr.L.M. van Dis schreef een beschouwing aan Jacobus van Looy als
schrijver van "De wonderlijke avonturen van Zebedeus" [Groningen 1952].
95. Een levensbericht over ARIJ PRINS publiceerde H.Robbers [in Handelingen van de Mij. der Nederl. letterkunde 1924-'25]. S. P. Vri schreef over Leven
en werken van Arij Prins [Leids proefschrift 1935]. Zie voorts een artikel
van Karel de Clerck in De Vlaamse Gids, juni 1960.
Een boek over NETSCHER ontbreekt nog. Zijn proza is door Kloos en Van
Deyssel beoordeeld.
Over ALETRINO zie men S. M. Noach: Uil de brieven van A. Aletrino aan F. van
Eeden [in: De Nieuwe Taalgids 1941] en Leopold Aletrino: Een Nieuwe-Gidser [in De Gids 1947].
De lezing van De Meester: Aug. P. van Groeningen en de epiek [in Taal en
Letteren 1898] is ook van belang voor de kennis van het naturalisme. Vgl. ook
H.Gerversman: Een bijdrage tot de genesis van '80 [in De Nieuwe Gids 1925].
Een verzameling verspreid werk van ERENS werd uitgegeven en ingeleid door
Pierre van Valkenhoff [1941]. De Vervlogen Jaren werden vervolledigd uitgegeven en van aantekeningen voorzien door HarryM.G.Prick, met een inleiding door AntonvanDuinkerken [Zwolle 1958].
Een essay over v ANDER GOES schreef Stuiveling [in de bundelRekenschap, I 941].
96. Over COUPERUS publiceerde Henri van Booven een biografische studie
[Velsen 1933]. Een bundel essays van verschillende auteurs ging in 1952 vooraf
aan de uitgave van Couperus' Verzamelde Werken [12 delen; 1952-1957], waarin alle romans en novellen, en een zeer groot deel van de journalistieke
schetsen in tijdsorde zijn herdrukt. In de schetsenbundels, door Couperus zelf
uitgegeven, is met de tijdsorde geen rekening gehouden, soms tot schade van
de verstaanbaarheid van bepaalde toespelingen.
Het vroegere, kritische oordeel over Couperus [o.a. bij Kloos, Van Deyssel
e.a.; Verwey heeft Couperus nauwelijks besproken!] is na 1920 sterk ten
gunste van Couperus gewijzigd. In Louis Couperus, een verkenning ontwierp
Dr.H.W. van Tricht een overzicht van Couperus'leven en werk [Den Haag,
1960]. Stijlverschijnselen bij Louis Couperus zijn o.a. besproken door M.C.
van den Toom [in De Nieuwe Taalgids LI, 1958] en door K. Reijnders
[idem LIII, 1960]. Het Leidse proefschrift van W.Blok handelt over: Verhaal
en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van" Van Oude Mensen,
de Dingen die voorbijgaan" van Louis Couperus.
Over Couperus zie men ook Annie Salomons: Herinneringen uit den ouden
tijd [1957], waarin voorts opstellen over Hein Boeken, Boutens, Carry van
Bruggen, Leopold, De Meester e.a. van belang zijn.
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Over Couperus' verhouding tot de antieke wereld zie men o.a. W. E. J. Kuiper:
Louis Couperus en de Grieksch-Romeinsche oudheid [in De Nieuwe Gids,
1917) en Dr.A.W.Byvanck: Louis Couperus en de klassieke oudheid [in:
Jaarboek Mij. der Nederl. letterkunde 1945-'46).
In het herdenkingsjaar 1963 verschenen een Schrijvers prentenboek, en voorts
talrijke artikels, o.a. in Maatstaf (Louis Couperus als briefschrijver), en een
samenvattend essay door Stuiveling: Op zoek naar Louis Couperus [in De
Gids, mei 1963).
97. De drama's van HEYERMANS zijn uitvoerig behandeld door B. Hunningher:
Toneel en werkelijkheid [Rotterdam 1947). Een Amerikaanse dissertatie over

The dramatic work of Herman Heyermans werd gepubliceerd door Seymour
L.Flaxman [1949). Particuliere herinneringen schreef M.Heyermans-Peers:
Met Herman Heyermans in hemel en put [1928). Zie ook de Heyermans-herinneringen door Frans Hulleman [1924).
Uit de Schetsen werd een rijke bloemlezing samengesteld door Henri Dekking
en Frans Mijnssen [1934).
98. Zie het opstel Augusta de Wit in nuce van Marie H. van der Zeyde in de
Bundel opstellen van oud-leerlingen van Prof. de Vooys [Groningen-Batavia
1940).
99. Over zijn eigen werk vertelde DE MEESTER in een vraaggesprek met E.

d'Oliveira: De jongere generatie aan het woord. Dr.G.Karsten herdacht hem
in de Levensberichten Mij. der Nederl. letterkunde 1933-'34.
Een studie van Dr. K. F. Proost over COENEN [Amsterdams proefschrift 1958)
geeft veel materiaal. Een essay met bloemlezing werd uitgegeven door Mr. B.
de Goede: Veertig jaar commentaar [1947),
De bundel Verzameld werk [1956) is niet méer dan een omvangrijke keur, waarin bijv. de belangrijke Studiën van de Tachtiger beweging niet zijn herdrukt.
Een levensbericht over ROBBERS schreef Elisabeth Zernike in Jaarboek Mij.
der Nederl. Letterkunde 1937-'38. Men zie voorts het gesprek met E. d'Oliveira
[De jongere generatie) en Robbers'lezing: Het ontstaan van een roman [Amsterdam 1922).
Voor DAUM zie men G.Brom: Java in onze kunst [1931) en de studies van
R. Nieuwenhuis en van J.P. van Praag in Groot Nederland, sept. 1939.
100. Een proefschrift over leven en werk van H.ROLAND HOLST schreef J.P.
van Praag [1946). De monografie van K.F.Proost: Henriëtte Roland Holst in
haar strijd om gemeenschap [1937) gaat vooral over haar sociale en politieke
ideeën en werkzaamheden. Van katholiek standpunt werd zij beschouwd
door Beruard Verhoeven: De zielegang van Henriëtte Roland Holst [tweede,
vermeerderde druk 1939). Tezamen met GORTER is haar werk behandeld door
Rob. Antonissen [Antwerpen 1946). Speciaal over de moeilijke eerste bundel handelt Margaretha M.Ariëns: Het jeugdwerk van Henriëtte Roland
Holst-Van der Schalk [Utrechts proefschrift, 1943). Een essay over Thomas
More schreef G.Stuiveling [in de bundel Rekenschap, 1941).
Uit de poëzie van H. R. H. zijn verschillende bloemlezingen samengesteld,
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voorzien van uitvoerige inleidingen; de Keur door S.A.Jansen-Baelde werd
herdrukt [Rotterdam 1938]; van de Lyriek door R. Antonissen verscheen
eveneens een tweede uitgave [Antwerpen 1951]; de Bloemlezing door G.
Stuiveling [Rotterdam 1951] werd gekozen in overleg met de dichteres.
Een groep van Twintig nagelaten gedichten werd in 1957 uitgegeven door de
Henriëtte Roland Holst-Stichting; deze gaf ook de Vroegste sonnetten uit
[1962].
101. Een boek over LEOPOLD ontbreekt nog. Belangrijk is een essay van A.
Roland Holst [in De Gids, 1921; meermalen herdrukt]. Daartegenover staan
verschillende diepgaande studies van P.N.van Eyck [in De Gids, 1924; in
Grool Nederland, 1927]. Ter Braak schreef een essay over Leopold in de bundel: In gesprek met de vorigen [Rotterdam 1938; herdrukt in Verzameld werk
IV, Amsterdam 1951]. Zie ook H.A.Muider in zijn bundel Twee werelde
[pretoria 1942] en de Nieuwe varianten van enkele Leopold-gedichten. uitgegeven door Dr.J. M.Jalink. [Amsterdam z. j. = 1958]. Deze laatste publiceerde ook: J. H. Leopold, bijdrage tot een levensbeschrijving [1963].
Persoonlijke gegevens bevat het voortreffelijke essay van F. Schmidt-Degener:
Herinnering aan Leopold [in de bundel Phoenix, Amsterdam 1942]; men zie
ook Leopold, zoals ik me hem herinner door R.Jacobsen [in De Gids, 1957].
Een uitvoerige beschouwing over Leopolds kwatrijnen is te vinden in Het
Nederlandse kwatrijn door J.D.Ph. Wamers [Amsterdam 1947].
Voor een gedegen studie van Leopold zijn de twee delen Verzameld werk
[1951-' 52] onmisbaar wegens de vele nieuwe teksten die daarin zijn afgedrukt.
102. Over BOUTENS schreef A. Reichling een studie: Het platonisch denken bij
P. C.Boutens [Maastricht 1925]. Als inleiding tot Boutens' poëzie schreef
D.A.M.Binnendijk Een protest tegen den tijd [Amsterdam 1945]. Bijzonder
interessant is de studie van Hk.Mulder: Boulens en Bijbel [Haarlem,'s-Gravenhage 1948]. Een uitvoerige studie: Uit het leven van P. C. Boutens publiceerde Dr. Karel de Clerk [1964].
Een beknopte bloemlezing uit Boutens' gedichten, met goede inleiding, werd
samengesteld door W. Kramer [Amsterdam, 1926].
103. Een Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks publiceerde L.
Sourie [Kortrijk 1942]. Een Spiegel van Van Nu en Straks werd samengesteld
door F. V. Toussaint van Boelaere [Brussel 1945]. Een Levensbericht van
EMM. DE BOM, schreef P.Minderaa [Jaarboek Mij. der Ned. Letterk. 19531955]. Een monografie, gevolgd door een beknopte bloemlezing, werd samengesteld door MauriceGilliams [1958].
I 04. VAN LANGENDONCK is het onderwerp van enkele studies: bijv. L. Sourie:
Prosper van Langendonck [Leuven 1942] en A. Westerlinck: Prosper van
~angendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel [Brugge 1946]. In 1939 verscheen een uitgebreide herdruk van de gedichten, ingeleid door Maurice
Gilliams.

105. Over BUYSSE schreef Achilles Mussche een studie [Gent 1929]. CyriPl
Buysse en zijn land is de titel van een monografie door H. van Puymbrouck
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[tweede druk, Antwerpen 1929}. Een bibliografie van en over Buysse werd
samengesteld door Rob. Roemans [Kortrijk 1931}. Een interview met Buysse
publiceerde E. d'Oliveira [De jongere generatie). In Tijdschrift voor Levende
Talen xxv [1959) herdenkt Fr.Closset met bewondering het werk van
Buysse. Voor andere herdenkingen zie Nieuw Vlaams Tijdschrift, XIII, afl. 8.
106. Het werk van VERMEYLEN is door velen kritisch besproken o.a. door
Verwey [in Proza nl. Een interview publiceerde E. d'Oliveira in De mannen
van' 80. Een viertal herdenkingen bevat het Jaarboek Kon. Vlaamse Academie
1945. Een analytische Bibliografie betreffende Vermeylen werd samengesteld
door Rob. Roemans [Amsterdam-Antwerpen 1953). Een monografie over
Vermeylen, gevolgd door een beknopte bloemlezing, verzorgde Herman
Teirlinck [1958).
107. Samenvattende studies over STREUVELS zijn geschreven door André de
Ridder [1908), door F.de Pillecijn [1932 en 1958) en door André Demedts
[1955]. In 1946, bij zijn 75ste verjaardag en in 1951, bij zijn 80ste, is in
d~ tijdschriften grote aandacht aan Streuvels besteed. Zijn werk is in herziene vorm herdrukt in 12 delen. Een bloemlezing [3 delen) werd uitgegevendoor J.Geurts [Brugge 1913-1914]. Speciaal aan De Vlaschaard wijdde
Em. Janssens S.J. een uitvoerige studie [Tielt 1946]. Bij zijn 90ste verjaardag verscheen een fraai foto-album, met tekst van Antoon Coolen [1961).
108. Een monografie over VAN DE WOESTUNE gaf Marnix Gijsen al in 1921.
Joris Eeckhout publiceerde Een inleiding tot Karel van de Woestijne [1932).
Opmerkelijk is ook de studie van M.Rutten: De lyriek van Karel van de
Woestijne [1934]; van dezelfde hand is een zeer belangrijke monografie Het
proza van Karel van de Woestijne [paris, 1959]. Van een brede, rijk gedocumenteerde biografie door P. Minderaa verscheen alleen het eerste deel [Arnhem 1942]. Over De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als
dichter schreef A. Westerlinck [Antwerpen-Amsterdam 1952]. Een beknopte, zeer persoonlijke monografie door Herman Teirlinck, gevolgd door een
kleine bloemlezing en enige foto's werd in 1956 gepubliceerd. Van de Woestijnes werk is verzameld uitgegeven in acht delen [1947-1950). Een uitvoerige
bloemlezing, samengesteld en ingeleid door P. Minderaa, verscheen in 1953
onder de titel Verzamelde gedichten [Brussel z.j.].
log. Samenvattende beschouwingen over TElRLINCK zijn schaars. Ter gelegenheidvan zijn 50ste verjaardag verscheen een Gedenkboek [Antwerpen
1929}. Zie dienaangaande ook Rob. Roemans: Het H. Teirlinck-Gedenkboek,
kritisch onderzoek der bibliografie [Brussel 1932]. Bij zijn 75ste verjaardag
verscheen een reeks beschouwingen in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. In 1959
verscheen een beschouwing met beknopte bloemlezing door P. Minderaa.
Van Teirlincks Verzamelde werk [met ingrijpend herschreven tekst] zijn tot
1960 een zestal delen verschenen.
110. Over MAURITS SABBE zie men Lode Monteyne: De Sabbe's [Antwerpen
1934]. Een Levensbericht schreef Toussaint van Boelaere in Jaarboek Mij. der
Nederl. letterkunde, 1939. Over Maurits Sabbe in de kring der humanisten
schreef Stuiveling een essay [in de bundel Steekproeven, 1950].
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111. Over VAN OORDT schreef Dirk Costereen beschouwing in De Gids 1913.
Aan TAK en zijn Kroniek wijdde Walter Thijs een voortreffelijke en veelzijdige
studie [Amsterdam-Antwerpen 1956].
I 12. Over NESCIO wiens pseudoniem lange tijd onopgelost bleef, bestaan totnutoe alleen verspreide artikelen. Een beschouwing van Ter Braak is herdrukt in diens Verzameld werk, deel 5. Nol Gregoor publiceerde in Maatstaf
[dec. 1959]: Een zwak voor Nesico.

113. Een interview met BASTIAANSE publiceerde E. d'Oliveira [in De jongere
generatie].
Uit de poëzie van REDDINGlUS werd een bloemlezing samengesteld: De speelman van Deurne, ingeleid door zijn vrouw. [Lochem z.j.]. Een levensbericht
schreefP.H.Ritter Jr. in Jaarboek Mij. der Nederl.letterkunde 1947-'49. De
postume bundel Uit de diepte [1946] is ingeleid door Antoon Coolen.
Een levensbericht van JACQUEUNE E. VAN DER WAALS publiceerde A. C. S. de
Koe in Jaarboek Mij. der Nederl. letterkunde 1923.
Over DE LAEY schreef J.Persijn [Hoogstraten 1919].

Over JAN PRINS schreven o.a. Verwey [in Proza m] en Van Duinkerken
[in De Gids 1948].

114.

lIS. Uit VANCOLLEMS gedichten werd een bloemlezing samengesteld door E.
Vos-Van Collem; de inleiding is van Henr. Roland Holst [Amsterdam 1932].
Een andere bloemlezing werd uitgegeven door Adriaan Morriën [1958].
116. Een interview met ADAMA VAN SCHELTEMA publiceerde E.d'Oliveira [in
De jongere generatie]. Verschillende vrienden werkten mee aan het boekwerk
Ter herdenking van C. S. Adama van Scheltema [Amsterdam 1929]. Een proefschrift met belangrijke biografische gegevens schreef P.Drost [1952].
117. Over DE CLERCQ publiceerde J.J. Wijnstroom een studie [Bussum
Zie ook Wies Moens: De dooden leven [Brussel 1938].

1938].

118. Over VERSCHAEVE is veel geschreven, pro en contra. Onevenredig uitvoerig wordt hij besproken door Lissens in: De Vlaamse letterkunde van 1780
tot heden [AInsterdam-Brussel, 1953]. Zie ook R. V. van den Bussche: Cyriel
Verschaeve, een poging tot juiste waardering [in Dietsche Warande en Belfort,
1953].
119. Over VERMEERSCH schreef A. Claudet: Leven en dood van G. Vermeersch
[Brussel 1935]. Zie ook Louis-Paul Boon in Boontje's reservaat I [Amsterdam
19541-

Over BAEKELMANS verscheen: Lode Baekelmans ter eere

[2

delen; Antwerpen

1945-'46].
120. TOUSSAINT VAN BOELAERE werd beschreven door Rob. Roemans [Brussel
1935]. In 1946 verscheen een Album amicorum F. V. Toussaint van Boelaere

[Antwerpen].
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12 I. Een groot interview met QUERIDO gaf E. d'Oliveira [in De jongere generatie]. Een bewonderende studie werd geschreven door A. M. de Jong: Israël
Querido, De mens en de kunstenaar [Amsterdam 1933].
Over JOOST MENDES [= Em. Querido] verscheen in 1955 een boekje met drie
belangwekkende bijdragen door A. Querido, Anthonie Donker en Th. Wink.

122. VAN OUDSHOORNS bundel Doolhof der zinnen werd ingeleid door Victor
E. van Vriesland. Een openhartig levensbericht schreef K. A. Mayer [in Jaarboek Mij. der Nederl. letterkunde, 1950-'51].
123. Een levensbericht over SCHARTEN schreef Dirk Coster [in Jaarboek Mij.
der Nederl.letterkunde 1950-'51].
124. Een aardig boek over INA BOUDIER-BAKKER schreef Dr.P.H.Ritter Jr.:
De vertelster weerspiegeld [1931]. Bij haar 80ste verjaardag verscheen een belangrijk Liber amicorum [Amsterdam 1955].
125. Over TOP NAEFF zie men het levensbericht door Marie Schmitz [in Jaarboek Mij. der Nederl. letterkunde 1951-'53] en voorts A.Romein-Verschoor:
Vrouwenspiegel [Amsterdam 1935]. Bij Top Naeffs 70ste verjaardag [1948]
verschenen haar Verzamelde werken in 5 delen.
126. Aan CARRY VAN BRUGGEN wijdde A.Romein-Verschoor een beschouwing in Vrouwenspiegel [1935]. Prometheus werd in 1946 herdrukt met een
belangwekkende inleiding van H.A. Gomperts. Dr.M.A.Jacobs schreef een
biografie: Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk [Gent 1962].
128. Voor het drama leze men B.Hunningher: Een eeuw Nederlands toneel
[Amsterdam 1949] en diens Toneel en werkelijkheid [Rotterdam 1947]. Dit
laatste boek wijdt een heel hoofdstuk aan JOSINE SIMONS-MEES.
129. Belangrijke kritieken over VAN SCHENDELS vroege werk bij Scharten
Krachten der Toekomst en Verwey Proza v. Een goede monografie schreef
Greshoff, later aangevuld met Aanteekeningen over Jan Compagnie en De
Waterman. Een diepgaande beschouwing vindt men bij Ter Braak: In gesprek
met de vorigen. Zie ook W.Kramer Het proza van Arthur van Schendel [De
Nieuwe Taalgids, 1933] en De noodlotsidee bij Van Schendel [De Nieuwe Taalgids, 1938]. In 1944 publiceerde R.Pulinckx een omvangrijke studie: Arthur
van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis. Een interessante biografie schreef
G.H. 's-Gravesande [1949]. Een karakteristiek vindt men in Steekproeven
van G.Stuiveling, die ook een bloemlezing uit de verhalen samenstelde en
inleidde. F. W. van Heerikhuizen schreef over Arthur van Schendel een
opmerkelijk proefschrift [Amsterdam 1961].
130. Belangrijk omtrent AART VAN DER LEEUW is een artikel door Van Eyck
in Leiding 1931, en het interview in Sprekende Schrijvers door G. H. 's-Gravesande; men zie voorts in Geschenk [933 de bijdrage van J. Greshoff. Een gedocumenteerd en degelijk Leids proefschrift over Van der Leeuw werd geschreven door J. Hulsker [1946]. In 1951 publiceerde F. W. van Heerikhuizen
zijn psychologisch-literaire boek: De strijd van Aart van der Leeuw.
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131. Over de romankunst van VAN MOERKERKEN werd een studie geschreven
door Dr. G. Kalft' Jr.
132. Bij gelegenheid van de 60ste verjaardag van VAN SUCHTELEN verscheen
bij de W.B. een bloemlezing Uit zijn werk. Bij zijn zeventigste verjaardag
werden zijn veelzijdige verdiensten uiteengezet in een gebundelde reeks opstellen van zijn vereerders [W.B.-uitgave 1948]. Zijn verzamelde werken zijn
bij de W.B. verschenen.
133. Over NINE VAN DER SCHAAF verschenen in de 2de en 3de jrg. van De
Beweging uitvoerige besprekingen van Verwey en van Uyldert. A.RomeinVerschoor wijdt aan haar een dozijn bewonderende bladzijden in Vrouwenspiegel.
134. Over DER MOUW [Adwaita] zie men de verschillende studies in het derde
deel van zijn Verzamelde Werken [1947-1951]. Een biografisch fragment
werd door H.Redeker gepubliceerd in De Nieuwe Stem. Een samenvattende
studie schreef Dr.A. M.Cram-Magré [1962].
135. Over JACOB ISRAËL DE HAAN schreef J.C.Bloem [in Geschenk 1933].
Mies de Haan publiceerde herinneringen: Jacob Israël de Haan, mijn broer
[Amsterdam 1954]. In Maatstaf 1959 schreef Wim J.Simons enkele biografische opstellen over De Haan. Brieven met commentaar publiceerde
J. Meijer in Roeping, april 1960.
136. In Opwaartsche Wegen 1924-'25 vindt men Gossaert-studiën van J.
Haantjes. Een interview metoossAERT bij 's-Gravesande: Sprekende schrijvers.
137. Over ALEX GUTTELING schreef Maurits Uyldert een herdenking in De
Nieuwe Taalgids Lm [1960].
138. Een interview met VAN EYCK bij d'Oliveira De jongere generatie. Een bespreking van Herwaarts in Groot Ned. mei 1940. Karel Meeuwesse schreef
in Roeping [1943 nr. 9] over P.N. van Eyck of het polaire dichterschap [vgl.
J.A.Rispens in dezelfde jaargang no. I2]. Een studie over Van Eyck publiceerde C. Bittremieux in de reeks Hedendaagsche Dichters [1947]. Over
P. N. van Eyck contra P. C. Boutens handelt een studie van Karel de Clerck
in De Vlaamse Gids, maart 1959.
139. Een interview met BLOEM in Sprekende schrijvers door G.H.'s-Gravesande.
140. Aan A.ROLAND HOLST wijdde Anton van Duinkerken een monografie:
Ascese der schoonheid [Amsterdam z.j.]. Bij de zestigste verjaardag van
A.R.H. verscheen een bundel essays over hem. Van belang zijn voorts:
G.Sötemann: A.Roland Holst en de mythe van Ierland [1950], en vooral:
W.H.Stenfert Kroese: De mythe van A.RolandHolst [1951]. Geheel over hem
handelt De Gids, mei 1958. Een grote groep foto's vindt men in het aan hem
gewijde Schrijvers prentenboek (1958).
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141. Een interview met GRESHOFF in 's-Gravesande: Sprekende schrijvers. Een
studie van Vestdijk als inleiding tot de Verzamelde Gedichten. Jan Schepens
publiceerde: J. Greshojf, een studie [Maastricht-Brussel 1938]; Ed. Hoornik
hield in 1939 een rede over J. Greshojf, dichter en moralist [Amsterdam z.j.].
Interessant is het aan hem gewijde Schrijvers prentenboek nr.3 [1959].

144. Over DE BOOMGAARD zie men Jean Weisgerber: De Vlaamse literatuur
op onbegane wegen [Antwerpen 1956].
145. Aan VANNULEN werd bij gelegenheid van zijn bekroning een geheel nr.
gewijd van De witte mier [1924]. C.Bittremieux publiceerde een voortreffelijke studie over De dichter Jan van Nijlen [Amsterdam 1956]. Een monografie door Pierre H. Dubois werd in 1959 gepubliceerd. Zie ook het essay van
M.Rutten [in De Vlaamse Gids,juli 1958].
146. Een Leuvens proefschrift over TIMMERMANS schreef Th. Rutten [1928].
Een kleine biografie publiceerde Ernest van der Hallen. Herinneringen aan
Mijn vader werden geboekt door Lia Timmermans [1951].
147. Over Het werk van Ernest Claes schreef Louis Sourie [1948]; A. van
Hageland wijdde hem een biografisch essay [1960] evenals A. Demedts [1961].
148. Een uitvoerig In memoriam over A. M.DE JONG schreef Coster in de eerste
na-oorlogse aflevering van het Critisch Bulletin.
149. In 1949 verscheen in de reeks Schrijvers van heden een bloemlezing uit
Bordewijks werk, ingeleid door Victor E. van Vriesland. Pierre H.Dubois
publiceerde een studie Over F.Bordewijk [Rotterdam-Den Haag 19531. Over
Bint zie men Bordewijks artikel in De Gemeenschap 1935, blz. 885.
150. WILLEM ELSSCHOT is beschreven door Frans Smits [1942; tweede vermeerderde druk, Brussel 1952]. Een interview met Elsschot vindt men in
Sprekende Schrijvers door G.H. 's-Gravesande. Een uitvoerige inleiding tot
Elsschots werk schreef Greshoff voor Een ontgoocheling [Amsterdam 1934].
Een monografie door B. F. van Vlierden verscheen in de reeks Ontmoetingen
[1958]; een essay met bloemlezing door Stuiveling verscheen in 1960.
151. Uiteraard bestaat er over de periode 1920-1940 nog slechts een enkele
samenvattende studie, al is in de nieuwste drukken van letterkundige geschiedenissen dit tijdvak wel vertegenwoordigd. In Richtingen en figuren in
de Nederlandsche letterkunde na 1880 [1939] door J.A.Rispens komen wel de
personen, maar niet de historische samenhangen tot hun recht. Van 1936
dateert Van Leeuwen's Drift en Bezinning, een tamelijk polemisch boek
[tweede druk, 1950] waarvan de gedeelten over de vitalistische groep en de
Forum-schrijvers het beste zijn. Uitsluitend met de ontwikkeling van de
dichtkunst houdt Stuiveling zich bezig in Wegen der poëzie [1936]. G.Knuvelder publiceerde in 1954 deel v van zijn Handboek, welk deel gewijd is aan
de moderne literatuur.
Voor een diepergaande studie is raadpleging van de jaargangen der verschil-
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lende tijdschriften noodzakelijk. Ook de jaarboeken Erts, later Kristal zijn
interessant.
Een korte beschrijving van de stroming Getij-Vrije Bladen-Forum gaat vooraf aan de bloemlezing Jonge Most door G. H. 's-Gravesande. Men zie voorts
de bloemlezing Vijfstromenland door Brandt Corstius en Stuiveling.
De katholieke werkzaamheid werd samengevat door Anton van Duinkerken
in een essay De Beweging der Jongeren [1934] en door F. van OIdenburg
Ermke in Van Alberdingk Thijm tot Van Duinkerken en Kuyle [1935], een
oppervlakkig overzicht, waartegen ernstig verzet gerezen is.
Belangrijk ter inleiding tot de protestantse literatuur is de beschouwing van
Dr. K. Heeroma, die de bloemlezing Het derde Réveil opent. Overmatig veel
namen van schrijvers en schrijfsters van protestantsen huize vindt men bij
Rispens. Dr. J. van Ham gaf in De Werkplaats [jrg. 1936] een: Geschiedenis
van de Chr. literatuur na [880. Een uitvoerig overzicht ontwierp C. Rijnsdorp :
In drie etappen [1952].
Een andere historische samenvatting van de socialistische dichtkunst, dan
die in Wegen der Poëzie, is ons niet bekend. In Geschenk 1936 werd een artikel
van Stuiveling opgenomen over De maatschappelijke strijd in de literatuur,
handelende over proza.
154. Een interview met COSTER in Sprekende schrijvers. In Forum I rekent
Ou Perron met Coster af; de boekuitgave werd na enkele jaren door de schrijver ingetrokken, overigens niet omdat hij tot een gunstiger mening was gekomen. Een huldigende rede hield Anthonie Donker bij Costers erepromotie
[Jaarboek Universiteit van Amsterdam [954-[955, deel nl.
155. Kritieken op BUNINGS werk bij Marsman en Donker. Over het ontstaan
van Maria Lécina zie men Bunings boekje: Een ontmoeting met vreemde
gevolgen.
156. Een interview met VAN VRIESLAND vindt men in Sprekende Schrijvers;
enkele aanvullende mededelingen ook in Geschenk 1932.
157. Over NIJHOFF werd een instructief artikel opgenomen in De Nieuwe
Taalgids XXXI, van A. M. Korpershoek. In De Weegschaal [essay-bundel]
schreef G.Kamphuis een belangwekkend essay: Een dichter in de voorhoede.
De Stem [nov.-dec. 1936] bevat een omvangrijke studie van S. Vestdijk.
Geheel in marxistische trant is een essay van Theun de Vries: Wandelaar in
de werkelijkheid. Het uur u was het onderwerp van een Amsterdams proefschrift van F.Lulofs: Verkenning door varianten [1955].
Na Nijhoffs dood verscheen een aan hem gewijde aflevering van De Gids
[april-mei 1953], met talrijke bijdragen. Vgl. ook het maandblad Maatstaf
Ürg. I] en S. Vestdijk: Gesta/ten tegenover mij [1961].
158. Interessante kritieken over HENDRIK DE VRIES staan in Marsmans Verzameld werk m: Critisch Proza. Men zie ook Onze Taaltuin, I, pag. 234 en
305. Bij zijn vijftigste verjaardag verscheen een boekje met bijdragen over
zijn persoon en werk.
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159. Een uitvoerige studie over HERREMAN, met een keuze uit diens verspreide
werk, werd in 1944 uitgegeven door Fr. CIosset, die ook een bloemlezing met
inleiding samenstelde: Die van 't Fonteintje [Brussel z.j.].
160. Over MINNE schreef Roelants een uitstekend essay als inleiding tot Wolfijzers en schietgeweren. Bij Minnes zestigste verjaardag [1951] verscheen een
boekje met huldigende bijdragen. Een korte monografie werd gepubliceerd
door Jos de Haes [Brussel 1958].
161. Het Vlaamse expressionisme werd gekritiseerd door Urbain van de
Voorde in zijn essay Modern, al te modern [1931]. Een studie over de Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1940 publiceerde André Demedts als inleiding bij een
uitvoerige bloemlezing [Diest 1941].
Van belang is vooral ook Marnix Gijsen: De literatuur in Zuid-Nederland
sedert I 830 [vierde druk, 1951], en zijn monografie over KAREL VAN DEN OEVER
(1958). Over het tijdschrift Ruimte publiceerde Fr. van Passel een uitvoerige
studie: Ruimte en het expressionisme (Antwerpen, 1958). Over Het Getij
zie men Constant van Wessem: Mijn broeders in Apollo ['s-Gravenhage 1941].
[62. Een fraai essay over VAN OSTAUEN schreef Maurice Gilliarns: Een bezoek
aan het prinsengraf[1952]. Een beknopte monografie werd gepubliceerd door
Gaston Burssens [1958]. Gerrit Borgers verzorgde twee bloemlezingen als
pocketboek: Music-hall, [1956] en De bende van de stronk [1957], met kundige inleidingen. Van H. Uyttersprot zijn enkele studies van belang: Kanttekeningen bij Van Ostaijen en het verzameld werk (in: Spiegel der Letteren,
lIl] en Paul van Ostaijen en zijn proza [Antwerpen-Rotterdam 1959].
163. Over BURSSENS zie men Het neusje van de inktvis, en een bloemlezing
met inleiding door Jan Walravens [Brussel 1960].
164. Over MUSSCHE schreven Jan Schepens [Hoogstraten 1946] en Fr. Buyens:
Beschouwingen rondom het werk van A.Mussche [Gent, 1952].
165. Over HERMAN VAN DEN BERGH zie men Constant van Wessem: Mijn
broeders in Apollo [1941] blz. 35-51, en de inleiding van Binnendijk voor
De Spiegel.
166. Ter gelegenheid van MARSMANS uitgave van zijn Verzameld Werk verscheen een Marsmannummer van Groot Nederland [juli 1938]; na zijn dood
een aparte aflevering van Criterium [sept. 1940]. Over Marsman, Ter Braak
en Du Perron handelt W.L. M.E. van Leeuwen: Drie vrienden [1947]. In de
bundel Steekproeven schreef G.Stuiveling een studie onder de titel: Tempel
noch Kruis. Arthur Lehning schreef herinneringen aan Marsman: De vriend
van mijn jeugd [1954] en Marsman en het expressionisme ['s-Gravenhage
1959]. Mede met gebruikmaking van brieven schreef Piet Calis over Marsman en Gerard Bruning: Mensen van koningsstam [in De Gids, september
1959]. In 1960 verscheen het aan Marsman gewijde Schrijvers Prentenboek
nr.4. Een uitvoerig samenvattend essay schreef René Verbeeck: De dichter
H.Marsman [1959]; beknopter is Paul de Wispelaere : Hendrik Marsman
[1961 ].
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167. Bij de dood van SLAUERHOFF werd een speciaal nummer van GrootNederland uitgegeven [nov. 1936]. In 1938 verscheen van Constant van
Wessem een aanvullend essay Slauerhoff-herinneringen; in 1941 een biografie.
Belangrijke kritieken bij Marsman, Anthonie Donker en Du Perron [Tegenonderzoek ]. Brieven van Slauerhoff zijn uitgegeven door Arthur Lehning
[19\55]. C. J. Kelk schreef een omvangrijke biografie [1959] die nogal kritiek wekte, evenals het essay van Herman van den Bergh: Schip achter
het boegbeeld [1958]. Van veel belang zijn ook de openhartige herinneringen van S. Vestdijk: Gestalten tegenover mij [1961], en het aan Slauerhoff
gewijde Schrijvers prentenboek. Een opmerkelijke Franse dissertatie werd gepubliceerd door LouisJ.E.Fessard: Jan Slauerhojf, ['homme et ['oeuvre
[paris 1964].
168. In Nieuwe Geluiden vindt men vele dichters, die in deze Schets ongenoemd moesten blijven, door Dirk Coster vermeld, en ook vertegenwoordigd
met enkele gedichten.
169. Over TER BRAAK schreven Max B. Teipe en Johan van der Woude tezamen een essay [Reinaert uit Eibergen]; Marsman wijdde een uitvoerige
studie aan hem, eerst gepubliceerd in Groot-Nederland Üuli 1938], later in
boekvorm met ietwat gewijzigde tekst. Een interview met Ter Braak in
Sprekende schrijvers. Een bijzonder aardige zelfontleding in Ter Braak's In
gesprek met de vorigen. Een felle bestrijding van Ter Braak in De Gemeenschap, okt. 1939. Zie ook Gomperts: De schok der herkenning [1960] en
Vestdijk : Gestalten tegenover mij [1961]; voorts: Schrijvers prentenboek nr. 5.
Roger Henrard schreef over: Menno ter Braak in het licht van Friedrich
Nietzsche een bekroonde studie [Hasselt 1963].
170. Kritieken over DU PERRON o.a. bij Marsman, Verzameld Werk lIl, en in
Vestdijks Lier en Lancet. Voornamelijk over Du Perron handelt een studie
van S. Tas: Een critische periode [1946]. Herinneringen aan E. du Perron
publiceerden Stuiveling in zijn bundel Steekproeven en Vestdijk in Gestalten
tegenover mij. Interessant zijn de beschouwingen van H. A. Gomperts in zijn
bundel Jagen om te leven [Amsterdam 1949] en Jan van Nijlens Herinneringen aan Du Perron [Amsterdam 1955]. Over Indonesische vrienden in
1936-1939 schreef Beb Vuyk: De Duperronisten, in Rekenschap, jrg. VI,
maart 1959. Van Ada Deprez verscheen de biografische studie E.du Perron.
Zijn leven en zijn werk [Brussel-Den Haag z.j. = 1960].
171. Een interview met VESTDIJK in Sprekende schrijvers. Een enigszins
breedvoerige beschouwing van Jan Schepens in Werk üuni 1939]. Een monografie over Vestdijk: De duivelskunstenaar, schreef MenDo ter Braak. Tergelegenheid van Vestdijks vijftigste verjaardag verscheen over hem een bundel
studies door Max Nord en anderen, terwijl ook een aflevering van het tijdschrift Podium aan hem werd gewijd. Bij zijn zestigste verjaardag verscheen
o.a. Nol Gregoor: Simon Vestdijk en Lahringen [Amsterdam, 1958] en een
Schrijvers prentenboek.
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172. Fr. Closset publiceerde M. Roelants [Brussel 1946]. Zie ook R. F. Lissens :
M.Roelants, Thema's en variaties [in Dietsche Warande en Belfort, 1948].
173. Een interview met WALSCHAP in Sprekende schrijvers. Belangrijk voor
de kennis van zijn wijsgerig standpunt is zijn brochure Beeld van de humanist.
Over De romankunst van G. Walschap schreef K. Elebaers [Diest 1942].
B. F. van Vlierden schreef een studie over Gerard Walschap in de reeks Ontmoetingen [1958]. J. C. Brandt Corstius publiceerde een bloemlezing met
inleiding [1960].
174. Over GIJSEN bestaat een gedocumenteerde studie door René Goris en
J. Greshoff ['s-Gravenhage 1955]. Maurits Roelants publiceerde een essay
plus bloemlezing [1958]. In 1965 verscheen: Zelfportret, gevleid natuurlijk.
176. Over K.Jonckheere als dichter schreefE. van Ruysbeek [Gent 1947], die
later met hem polemiseerde aangaande de moderne experimentele poëzie.
178. Over DONKER o.a. Marsman in Verzameld Werk III en Ter Braak in Het
tweede Gezicht,: aardige mededelingen in Geschenk 1932.
182. Belangrijk voor het begrip van ACHTERBERGS poëzie is het essay van
Aafjes, en de bundel studies: Commentaar op Achterberg [1948], waarin een
grote bijdrage van F.Sierksma. Een bloemlezing met inleiding publiceerde
Paul Rodenko: Voorbij de laatste stad [1955]. Bijna geheel aan Achterberg
gewijd is De Gids, maart 1962, en Maatstaf, januari 1964. In 1965 verscheen:
Dichter bij Achterberg.
183. Bij het overlijden van DE MERODE [mei 19391 vindt men in de christelijke
pers herdenkingsartikelen. Een samenvatting van Houwink, v60r in de
bloemlezing De Wilde Wingerd. De aflevering aug.-sept. 1939 van Opwaartsche Wegen is geheel aan De Mérode gewijd. Barend de Goede wijdde hem
een monografie. Een levensbericht door Dr. K. Heeroma vindt men in het
Jaarboek van de Mij. der Ned. Lett. /938-'39.
184. Protestantse poëzie werd in bloemlezing uitgegeven en uitvoerig ingeleid
door Dr. K. Heeroma: Het derde Reveil, en Reunie. Méer dichters vindt men
bijeen in de keur Spectrum, verzameld door Bakker, De Goede en Kamphuis.
Van P. Risseeuw zijn er de beide bundels: Christelijke schrijvers van dezen tijd
en Christelijke dichters van dezen tijd. Een proza-bloemlezing is de lustrumbundel van de Christelijke Auteurskring Het heerlijk Ambacht, en het door
Jan Eekhout samengestelde Werk. Een verzameling essays verscheen onder
de titel De Weegschaal. Dr.J. van Ham stelde twee Dishoeckjes samen:
Protestantse poëzie na '80. Een grote hoeveelheid bibliografische gegevens,
ook over andere dan protestantse auteurs, bracht B. van Noort bijeen in: De
letterkundige inleiding [1938].
185. Een zeer scherpe kritiek op VAN DUINKERKEN in Verworpen Christendom
door Henri Bruning; scherp is eveneens Ter Braak in het nr. van de Vrije
Bladen: Het Christendom [juli 1937] en Gomperts: Catastrofe der Scholastiek
[Vrije Bladen, febr. 1940]. Verslagen van de huldiging bij Van Duinkerkens
60ste verjaardag, begin jan. '63, vooralin de katholieke pers.
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186. Bij Kemps 70ste verjaardag [I dec. 1956] verschenen talrijke waarderende artikelen in dagbladen en tijdschriften. Eveneens in mei 1959, bij de
toekenning van de P. C. Hooftprijs. Aardig is het aan hem gewijde Schrijvers
prentenboek.
187. Over ENGELMAN o.a. Marsman: Critisch Proza.
188. Bij de vijftigste verjaardag van
aflevering aan hem [Febr. 1960].

GABRIEL SMIT

wijdde Roeping een hele

189. Van meer dan vijftig dichters van katholiek geloof is éen gedicht te
vinden in de bloemlezing Katholieke poëzie na 1900. Een grote bloemlezing
stelde Van Duinkerken samen: Dichters der Emancipatie.
Over GERARD BRUNING schreef Marsman in de uitgave van het Nagelaten
Werk; voorts Van Duinkerken in Welaan dan beminde geloovigen, en Engelman in Geschenk 1933. Over HENRI BRUNING werd een felle polemiek gevoerd
in De Nieuwe Eeuw, voorjaar 1939.
190. Over MAURICE GILLIAMS schreef o.a. P.de Vree [1947]. Bij zijn 50ste
verjaardag verscheen: M.Gil/iams 1900-1950 [Antwerpen 1950]. Zie verder
ook A. Westerlinck: Luister naar die stem [Brugge 1942].
191. Over FILIP

DE PILLECYN

schreef Anton van Wilderodeeenessay [1960].

192. Kritieken over COOLEN o.a. in het Critisch Bulletin; aardige notities in
Geschenk 1932. Interview met Coolen in de Nederlandsche Bibliographie,
mei 1936. Men zie voorts het boekje over Coolen door Anton van Duinkerken, in de reeks Schrijvers van heden [1949], en van Piet Oomes in de
reeks Ontmoetingen [1959]. Geheel aan Coolen gewijd is een aflevering van
Roeping [1947]. Talrijke herdenkingsartikelen verschenen bij zijn dood in
november 1961.
194. Zie Albert Helman door Max Nord Cs Gravenhage 1949).
196. Over ZffiLENS schreef Hubert Lampo een beknopte monografie als
inleiding tot een bloemlezing.
197. Het rapport over de bekroning van THEUN DE VRIES' Rembrandt is opgenomen in het Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterkunde, 1932. Autobiografische opstellen over contacten met schrijvers publiceerde Theun de
Vries als: Meesters en vrienden [1962].
198. De socialistische poëzie werd samengevat in de twee Jaarboeken: Tijdsignalen [1929 en 1930] waarvan het eerste een belangrijke inleiding bevat
door H.Roland Holst. Voorts Flarden [1932] en Van éen wereld [1934].
Hoogst merkwaardig, als tijdbeeld, is Het roode lied van heden [1932]. In
1938 verscheen Dichter en Maatschappij, waarin meer de gedichten dan de
dichters werden bijeengebracht, zodat hier bijv. ook verzen van Greshoff,
van Vestdijk, van Verwey worden aangetroffen. De groot-opgezette bloem-
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lezing Het eeuwige Vuur, door I. van der Velde, is weinig overzichtelijk; het
belangrijkste gedeelte is een historische beschouwing door H. Roland Holst.
Zie van haar ook het essay: Poëzie en maatschappelijke vernieuwing [1936].
199. Bij de verschijning der verschillende romans wijdde Victor van Vriesland in de N.R.Ct. belangwekkende besprekingen aan HENR. VAN EYK; vgl.
ook Donker in het Critisch Bulletin. Voorts zie men de beschouwingen van
Stuiveling in Triptiek.
• Over STUIVEUNG o.a. in Verzameld werk van E. du Perron, deel VI. Voorts
enkele autobiografische opstellen in Singel 262.
201. Een samenvattende uitgave van de verzetspoëzie wordt voorbereid door
G. Kamphuis en D. de Jong. Een grondig gedocumenteerde bibliografie,
samengesteld door laatstgenoemde, verscheen onder de titel Het vrije boek
in onvrije tijd [Leiden 1958].
202. Behalve de maandbladen Werk [alleen 1939], Criterium [sinds 1940],
Podium, en Maatstafis ter kennismaking met de jongste literatuur belangrijk:
Anthonie Donker: Hannibal over den Helicon en Ed. Hoornik: Tafelronde.
Vgl. ook Thenn de Vries in De Stem 1939. Voorts verschillende bloemlezingen, zoals In Aanbouw, of Stille Opmars [ingeleid door F. W. van Heerikhuizen], en Stroomgebied, verzorgd door Ad: den Besten. In de bundel Kompas
der Nederlandse Letterkunde [1948] vindt men niet minder dan 126 auteurs.
203. Over de jongste literatoren zijn talloze recensies, maar uiteraard nog
geen samenvattende monografieën verschenen. Een overzicht met tientallen
gegevens: De Vlaamse letteren vandaag gaf Karel Jonckheere in 1958.
204. Een interview met
van Nu, nov. 1947.

VASALIS

publiceerde Dr. P. H. Ritter in Het Boek

206. Over AAFJES schreef Karel Jonckheere een studie: Bertus AaDes, de
dichter [1952], en AaDes is schrijven (De Gids, juni 1964).
209. Een autobiografisch essay publiceerde ANNA BLAMAN in de bundel
Schrijvers blootshoofds [1956]. Zie ook: Anna Blaman over zichzelfen anderen
[1963] en Schrijvers prentenhoek nr. 8
211. Over JOHAN DAISNE publiceerde Jan Schepens een studie in de reeks
Hedendaagsche dichters.
212, 213, 214. Zie de opmerkelijke autobiografische opstellen in Schrijvers
blootshoofds [1956].
215. Vgl. het autobiografische opstel in Singel 262 [1954].
218. Over CARMIGGELT zie men Stuivelings bundel Triptiek.
219. Van
biografie.

ANNIE M. G. SCHMIDT

bevat Singel 262 [1954] een geestige auto-
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223,224. Zie Schrijversblootshoofds [1956]waarin vooral het autobiografische
essay van MULISCH belangrijk is, herdrukt in Voer voor psychologen [1960].
225. Opmerkelijke gegevens over HUGO CLAUS in Familie-album [Antwerpen 1955] en in de essaybundel Uit de doeken van Simon Vinkenoog
[Baarn z.j. = 1960].
228. Over

LODEIZEN

publiceerde Rodenko een essay [1954].

230. Over de experimentele poëzie zie men o.a. Maatstafdec. 1958-jan.1959
en de essays van S. Vestdijk: Voor en na de explosie [1960]. Speciaal over
de ontwikkeling in Vlaanderen handelen Jan Walravens: Phenomenologie
van de moderne poëzie [1951]; Vita! Celen: Schets van de ontwikkeling der
moderne poëzie [1955]; Pieter G. Buckinx: De moderne vlaamse poëzie
[1956]; Karel Jonckheere en Brik van Ruysbeek: Poëzie en experiment
[1956]. Zie ook Br. Th. M. Bornauw: Is het ritme nog langer constitutiefvoor
de poëzie (in Streven 1958, nr. 4).
Talrijke gegevens over moderne Nederlandse literatoren vindt men in het
jaarlijkse uitgaafje Singel 262, in de bundel Schrijversdebuten (Den Haag
1960), en in enige interviews in De Gids, 1964. Onmisbaar zijn de vele
documenten uit "De beweging van Vijftig" (Schrijvers Prentenboek nr. 10;
1965).
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ZUID-AFRIKAANSE LETTERKUNDE

I. Over de strijd van de landstaal tegen het Engels handelt Die Afrikaner en
sy Taal 1806-1875 door J. du PIessis Scholtz [Utr. proefschrift 1939].
Over het ontstaan van het Afrikaans zijn talrijke boeken en artikelen geschreven. Eén der eerste was een artikel van D. C. Hesseling: Het Afrikaans
[De Gids, 1897]. Zie ook zijn gelijknamige boek [1899; in 1928 in herziene
en uitgebreide vonn herdrukt]. In 1923 verschenen van D. B. Bosman: Oor
die ontstaan van Afrikaans.
2. Voor de Afrikaanse literatuur zie men G. Dekker: Afrikaanse literatuurgeskiedenis [4e druk, 1947] en Rob. Antonissen: Schets van de ontwikkelingsgang der Zuidafrikaanse letterkunde, deel I: Studie, deel II: Bloemlezing
[1947]. Daar vindt men ook literatuur-opgaven.
Uit de Patriot-digters [1875-1905] stelde E. C. Pienaar in 1945 een bloemlezing samen. De beste bloemlezing uit de Zuid-Afrikaanse poëzie is het
Groot Verseboek [1951], samengesteld door D. J. Opperman.
3. Vgl. Taal en poësie van die Twede Afrikaanse taalbeweging door E. C.
Pienaar [Utr. proefschrift 1919; vierde druk 1931].
4. Vgl. N. P. van Wijk Louw: Jan Celliers [1936].
5. Vgl. C. M. van der Heever: Die digter Totius [1933]. Door L. J. du PIessis
werd een bloemlezing samengesteld: Totius in sy verse [1924]; door P. J.
Nienaber een bloemlezing uit zijn proza: Totius, digter en profeet [1948].
6. Door P.J. Nienaber werd een bundel opstellen bijeengebracht: Leipoldt eensame veelsydige (1948). In 1954 verscheen Leipoldt as digter, door J. Kromhout.
7. Over MALHERBE kan men raadplegen een bundel opstellen, door zijn oudstudenten samengesteld: D. F. Malherbe, die mens en sy kuns [1941].
8. Vgl. M. P. o. Burgers: Die mens Langenhoven [1937] en P. J. Nienaber:
Langenhoven, volkskrywer [1951].
9. P. H. Langenhoven behandelde A. G. VISSER in zijn boek: Sanger van die
Suikerbosrand [1950].
IO-II. Een bloemlezing Afrikaans verhalend prosa, door D. Bax en M. A.
Bax-Botha, en ingeleid door C. G. N. de Vooys, verscheen in 1953.
12. Vgl. A. P. Grové: Jochem van Bruggen die "reaUs", in Standpunte 21.
13. Vgl. H. B. Jordaan: Die "hoofdrang" in die werk van M. E. R. in Standpunte 17.
21. Over de vernieuwing in de poëzie schreef D. J. Oppennan zijn proefschrift: Digters van Dertig [1953]; zie ook zijn belangrijke bloemlezing
Groot Verseboek. Aan de meeste jongere dichters zijn verscheidene artikelen
gewijd, vaak in Standpunte; maar monografieën ontbreken veelal. Vgl. J.M.
de Vries: Nieuwe Afrikaanse letterkunde, 1948-1954 [1956] en P.E.J. Malherbe: Afrikaanse lewe en letterkunde [Stellenbosch-Grahamstad, 1958].
Voor een goed inzicht in de moderne literaire stromingen in Zuid-Afrika is
raadpleging van het tijdschrift Standpunte noodzakelijk; van belang is eveneens het Tydskrif vir Letterkunde.

De Vooys Schets

21
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LIJST VAN BESPROKEN OF GENOEMDE AUTEURS *

Aafjes (Bertus) 236, 237, 240
Abbing (Justine) 165
Achterberg (Gerrit) 192,217,240
Adama van Schelterna (C. S.) 153,
158-159, 230
Aernout (dichter van de Reinaert) 10
Aerts (José G. M.) 249
Affiighem (Willem van) 15, 16
A. J. zie K. J. L. Alberdingk: Thijm
Aken (Heyn van) 9
Aken (piet van) 235, 247
Alberdingk: Thijm (J. A.) 70, 82, 92,
112, 129, 130, 220
Alberdingk: Thijm (K. J. L.) 116,
119, 121, 122, 123, 125, 129-130,
132, 133, 137, 141, 151, 162
Alberts (A.) 235
Aletrino (A.) 116,132, 137
Alphen (Hieronymusv.) 61, 62,66,67
Ameide (Th. van) 174
Andreus (Hans) 238, 255
Anema (Seerp) 152
Anslo (Reyer) 49, 50
Antonides van der Goes (Joannes)
50, 56
Arbez (d'-) 259
Arondeus (W.) 233
Asselbergs (W J. M. A.) 220
Asselijn (Thomas) 53, 54, 57
Assenede (Diederic van) 9
Backer (Franz de) 186
Bacx (Pieter) 220
Baeck 38
Baekelmans (Lode) 153, 160-161
Baerle (Caspar van) 38
Bakhuizen van den Brink (Reinier)
84. 85,86,89,90, 163
Barendrecht (A.P.) 132

Barnard (W.) 253
Bastiaanse (Frans) 153, 156
Beatrijs van Nazareth I I
Beers (Jan van) 83, 94, 96, 111
Beets (Nicolaas) 83, 91, 9~7. 98,
99, 110, 178, 258
Belcampo 193, 231
Bellamy (Jacobus) 61, 62, 67,69,71,
72
Berg (H. van den) 132
Berg (Willem van den) 277
Bergh (Herman van den) 187, 192,
202,203
Berghe (Jan van den) 22
Bergmann (Anton) 108
Berlage (H. P.) 151
Bernagie (Pieter) 53, 54, 57
Bertken (Suster) 18
Besnard (Albert) 155, 179
Besten (Ad den) 255
Bilderdijk (Willem) 63, 68, 69-70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
91,92,95,100,103,106,111,124,
173, 197
Binnendijk (D.A. M.) 205
Bittremieux (C.) 249
Blaman (Anna) 236, 237, 242
Bloem (J.C.) 152, 154, 176, 179.
181, 189, 239. 244, 253
Blum (peter) 276
Blijstra (R.) 227
Boeken (H.J.) 122
Boendale (Jan van) 6, 13. 15
Boens (Daan) 186
Boëtius a Bolswert 48
Bogaers (Adrianus) 76
Boh! (Joan) 121
Bolland (G.J.P.J.) 121, 172
Bom (Em. de) 142, 161

* De cijfers verwijzen naar de bladzijden; een vetgedrukt cijfer beduidt de
bladzijde van een uitvoeriger bespreking.
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Bomans (Godfried) 236, 238, 248
Bontekoe (Willem) 48, 87
Bontridder (Albert) 254
Boon (Louis Paul) 235,237, 242-243
Bordewijk (F.) 155, 184, 189, 190
Borel (Henri) 166
Borger (Elias Annes) 74
Bosboom-Toussaint (A. L. G.) 82,
89,90,93, 101, 107, 109
Bosch (Maria) 64
Boss (M.) 219
Boudier-Bakker (!na) 153, 164, 167
Bourbon (Louis de) 223
Boutens (p.C.) 116, 132, 140, 141,
150, 176
Braak (Menno ter) 177, 185, 188,
190, 192, 193, 203, 206, 207, 233,
234, 245, 249
Brabander (Gerard den) 205
Brabant (Luc van) 213
Brakman (Willem) 256
Brandt (Geeraerdt) 38, 49, 50
Brandt (Willem) 235
Bredero (Gerbr. Adriaensz.)
31,
33-34, 37, 47, 49, 50, 51, 54, 57,
109, 183
Breton de Nijs (E.) 235
Brinckerinck (Johannes) 16
Brink (Melt J.) 259
Brink (Jan ten) 109, 115
Brinkel (B. G. F.) 255
Brom (Eduard) 152
Brom (Gerard) 152
Brosterhuizen 38
Brouwer (Johan) 233
Bruggen (Carry v.) 153, 165-166, 172
Bruggen (Kees van) 165
Bruggen (Jochem van) 268
Bruggen (J.R.L. van) 266, 267, 268
Brugman (Johannes) 16
Bruin (H. de) 218
Brulez (Raymond) 192,212
Brunclair (Victor J.) 199
Brune (Joan de) 48
Bruning (Gerard) 188, 222
Bruning (Henri) 222

Buckinx (pieter) 193, 223
Buddingh' (C.) 249
Burg, van der 38
Burssens (Gaston) 191, 199,200-201
Busken Huet (Conrad) 83, 88, 90,
100-102, 103, 106, 109, 110, 111,
114,206
Buysse (Cyriel) 117, 142, 144, 167,
180, 201
Bijns (Anna) 26
Callieu (Colijn) 21
Cami (Ben) 254
Campert (J. R. Th.) 216, 233
Campert (Remco) 255
Camphuysen (D. R.) 32, 47, 49
Carmiggelt (Simon) 236, 238, 248
Castelein (Matthijs de) 22
Cats (Jacob) 29, 31, 33, 35, 38, 40,
43-44,45,46,49,72.100,259
Cauwelart (August van) 186
Celliers (Jan F. E.) 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 272
Charles (J. B.) 236
Claes (Emest) 155. 182-183
Claus (Hugo) 236, 238, 252. 254
Clercq (René de) 153. 159
Clercq (Willem de) 78
Clerx (Arnold) 235
Coenen (Frans) 137, 188
Coens (M.) 117
Collem (A. van) 153. 158
Conscience (Hendrik) 82. 83,94, 95,
96, 107. 108, 109. 11 1,267
Coole (Marcel) 213
Coolen (Antoon) 189, 193, 224-225,
234
Cooplandt (A.) 132
Coornhert (Dirck Volkertsen) 23,
27,28, 29, 31, 35, 38, 109, 194
Cort (Martijn de) 227
Costa (lsaäc da) 63. 70, 78-79, 87,
100, 106. 111. 155
Coster (Dirk) 155. 184, 187,191.194,
198
Coster (Samuel) 31, 32
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Couperus (Louis) 116, 125, 133-134
144, 162, 166, 208, 232, 235
Cremer (Jacob Jan) 83, 88, 101,108109,259
Cremer (Jan) 256
Crul (Cornelis) 22
Cuppens (Aug.) 113
Daisne (Johan) 237, 243
Danser (J. G.) 174
Datheen (Petrus) 27
Daum (p. A.) 138
Dautzenberg (J. M.) 82, 96, 112, 119
Debrot (Cola) 226
Decker (Jeremias de) 49
Decorte (Bert) 237, 241
Defresne (August) 190
Deken(Agatha)62,64-6s,74,97,IOI
Dekker (G.) 266
Dekker (Maurits) 190, 229-230, 235
Delang (J.) 133
Demedts (André) 223
Dendermonde (Max) 247
DerKinderen (A. J.) 150, 170
Dèr Mouw (J. A.) 154, 172, 195
Dermoût (Maria) 235, 238, 246
Deventer (Charles van) 133
Deyssel (L. van) zie K. J. L. Alberdingk Thijm.
D'Haen (Christine) 255
Dideriksz (Jan) 174
Diest (petrus van) 20
Diricksens (J. J.) 109
Donker (Anthonie) 190, 192, 214
Donkersloot (N. A.) 214
Doolaard (A. den) 195,226-227
Doorenbos (W.) 114,120, 124
Douwes Dekker (Eduard) 83, 101,
102-104, 105, 111, 114, 127, 130,
206, 207, 232, 235, 265
Droogenbroeck (Jan van) 112, 119
Droogleever Fortuyn-Leenmans(M.)
239
Drost (Aamout) 82, 84, 85-86, 89, 90
Duarte (Francisca) 38
Dubois (pierre H.) 236, 237, 244-245
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Duinkerken (Anton van) 188, 193,
195, 220, 222
Dullaert (Heiman) 50
Duyse (Prudens van) 82, 95, 96
Eckeren (Gerard van) 154, 166
Eeden (Frederik van) II6, 121,
122, 123, 125, 126-127, 166, 170
Eekhout (Jan H.) 219
Eemlandt (W. H. van) 245
Eerbeek (J. K. van) 219
Effen (J. van) 53, 58, 59, 65
Eggink (Clara) 216
Eitemal277
Elsschot (Willem) 155,185,189,198
Emants (Marcellus) II5, 118, 144,
154, 163, 167, 208
Engela (J. G.) 267
Engelman (Jan) 190, 193, 221
Erasmus (Desiderius) 25, 171, 190.
194, 232
Erens (François) 133
Esser (Maurits) 166
Everaert (Cornelis) 23
Eybers (Elisabeth F.) z7S
Eyck (p. N. van) 140, 15Z, 154,
169, 175. 179
Eyk (Henriëtte van) 189, 193, z31.
236, z48
Eysselsteijn (Ben van) 190
Fabrtcius (Jan) 167
Fabricius (Johan) 226
Falkland (Samuel) 135
Feitama (Sybrand) 53,59
Feith (Rhijnvis) 63, 67-68, 69, 71,
72, 73, 75, 124
Ferguut (Jan) 112
Feylbrief (J. K.) 162
Fichardt (Everard) 268
Fiore delia Neve 121
Fischer (Elia) 276
Planor 105
Focquenbroch (Willem van) 50
Foreestier (pauwels) 92
Francken (A.) 272

Frank (Anne) 234
Franz (G. H.) 275
Fredericq (paul) 143
Friedericy (H. J.) 235
Fyne (paschier de) 48
Geel (J.) 63, 74, 76-77. 81,89, 96
Genderen Stort (R. J. W. van) 191
Genestet (p. A. de) 83, 99, 101,
106, 261, 265
Gerhardt (Ida M.) 216
Gerhardt (Truus) 216
Gerretson (F. C.) 173
Geyl (p.) 155
Geyter (Julius de) 112
Gezelle (Caesar) II3
Gezelle (Guido) 83, 92, 112-113,
II8, II9, 139, 142, 143, 145, 146,
147, 156, 159, 200, 222,223,
Gilliams (Maurice) 193, 223
Goes (Frank van der) II6, 121, 123,
125, 133
Gomperts (H. A.) 249
Goris (J. A.) 211
Gorter (Herman) 116, 122, uS129, 130, 139, 141, 153, 158, 201,
203, 221, 232,253
Gorter {Simon) 109, 128
Gossaert (Geerten) 154, 173
Graft (Guillaume van der) 238, 253
Greshoff (Jan) 152, 155, 178, 181,
188, 205, 244,253
Groen van Prinsterer 78, 173
Groenevelt (Ernst) 202
Groeningen (Aug. P. van) 132
Grönloh (J. H. F.) 155
Groot (Hugo de) 38, 193
Groot (Jan H. de) 219
Grote (Geert) 17
Grosskopf (J. W. F.) 272, 276
Gruyter (W.Jos.de) 206
Guido (pseud. van Kloos e.a.) 121
Gutteling (Alex) 174, 175
Gijsen (Marie) 154, 166
Gijsen (Mamix) 187, 191, 192, 199,
21l

Haan (Jacob Israël de) 154, 165,
172-173
Haar (Bernard ter) 70
Haasse (Heila S.) 236, 237, 245
Habbema (Koos) 135
Hadewijch 6, 11, 16,26
Hage (J. van den) 89
Hamburger (S. H.) 225
Harduwijn (Justus de) 32, 47
Haren (Onno Zwier van) 53, 60, 101
Haren (Willem van) 53, 59, 60
Hartog (Jan de) 190
Hasebroek (J. P.) 83, 96, 98, IlO
Hattum (Jac. van) 205
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Hecke (Firmin van) 180
Hecke (paul Gustaaf van) 152
Heemskerk (Johan van) 48
Heerden (Ernst van) 276
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Heeroma (K.) 219
Heever (C. M. van den) 271
Heever (Toon van den) 266, 277
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HeIman (Albert) 226,235
HeImers (Jan Frederik) 63, 73, 75,81
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Hermans (Willem Frederik) 235,
23 8,250
Herreman (Raymond) 191, 197, 198
Hertog (A. den) 190
Herzberg (Abel) 234
Hesseis (W.) 219
Heye (Jan Pieter) 82, 85, 91
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154, 167
Hildebrand 97. 98
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Hofdijk (Willem Jakobsz.) 82, 88,
91, 121
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