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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Aan de nagedachtenis van Harry Scholten
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In de afzondering van studeerkamers woeden tornado's waar geen
zandkorrel door beroerd wordt.
F. Kellendonk, Letter en geest
Waarheden als koeien, leugens als olifanten. De scheppingen gerubriceerd
in ismen, de scheppers in isten. Kunst en kunstenaar gekooid en geketend.
F. Bordewijk, De wingerdrank
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Vooraf
1
In deze inleiding worden enkele theoretische overwegingen en praktische beslissingen
besproken die mij bij het schrijven van dit boek geleid hebben. Wie liever het concert
hoort zonder naar het stemmen van de instrumenten te hoeven luisteren, kan dit stuk
overslaan.
Al drie decennia lang wordt er door neerlandici geklaagd over Knuvelders
vierdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Toch hebben
al die bezwaren nog steeds niet geleid tot een adequate vervanging van dit
eenmanswerk.1. Wel zijn er heel wat artikelen verschenen over hoe een goede
literatuurgeschiedenis eruit zou moeten zien. Maar die theoretische inspanning heeft
het eigenlijke handwerk niet gestimuleerd - eerder het tegendeel lijkt waar. Want
wie gaat nadenken over literatuurgeschiedschrijving raakt al gauw overdonderd door
de immense taak die de literatuurhistoricus op zich neemt: hoe zal men ooit op een
verantwoorde manier de tientallen literaire teksten die in een bepaalde periode
verschenen zijn plus de honderden artikelen over die teksten kunnen verwerken tot
één lopend verhaal?
Het is misschien het makkelijkst die vraag langs een omweg te beantwoorden,
namelijk door eerst de bezwaren tegen ‘Knuvelder’ weer te geven. Een goed
uitgangspunt biedt de volgende passage uit het vierde deel, over Couperus:
‘Aan de herhaalde kennismaking met de landen om de Middellandse Zee ontsproot
echter óók een reeks grote, samenhangende verhalen die in een gefantaseerde
vorstenwereld spelen (Majesteit, 1893, Wereldvrede, 1894, Hooge troeven, 1896);
zij vormen, de kracht der overtuiging missend, het minst geslaagde deel van zijn
romanoeuvre.
Evenmin bevat het sprookjesachtige genre dat hij in de jaren daarop beoefende de vlucht der verbeelding zoekt naar een bevredigende inhoud - werk van blijvende
betekenis: het is ijl en teer, knap en geraffineerd, maar alles blijft irreëel spel (Psyche,
1898; Fidessa, 1899; Babel, 1901; Over lichtende drempels, 1902).’2.
Deze zinnen laten de zwakheden van Knuvelders aanpak goed uitkomen. In de
eerste plaats valt op hoe sterk evaluerend de passage is. Nu is het niet eens zozeer
van belang dat déze waardeoordelen wat merkwaardig zijn: dat ‘sprookjesachtige’
teksten irreëel blijven, lijkt nogal vanzelfsprekend. Evenmin is het storend dat er
waardeoordelen worden gegeven - literair onderzoek dat niet op waarden let, levert
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alleen trivialiteiten op. Het essentiële punt is dat hier klakkeloos het oordeel van onze
tijd wordt gehanteerd: met een paar pennenhalen worden hier liefst zeven teksten
van Couperus naar de vergetelheid verwezen. Dat is des te vreemder als men de
volgende gegevens kent: Psyche werd in de periode 1900-1933 liefst zevenmaal
herdrukt; het behoort, met Majesteit, Wereldvrede en Fidessa tot de best verkochte
teksten van Couperus.3. Deze boeken waren veel populairder dan bijvoorbeeld Van
oude mensen, de dingen, die voorbijgaan.... dat de hedendaagse lezers nu eenmaal
meer bekoort. Interessant is ook het gegeven dat Majesteit en Wereldvrede tot de
meest vertaalde werken van de schrijver behoren. Het uitbrengen van een vertaling
is altijd een commercieel risico; uit het feit dat Wereldvrede even grif vertaald werd
als Majesteit (waarvan het een vervolg is), mag men afleiden dat buitenlandse
uitgevers op een vast lezerspubliek meenden te kunnen rekenen. Blijkbaar
appelleerden deze nu verguisde romans van Couperus toentertijd aan een literaire
smaak die niet beperkt bleef tot ons landje. Op dit punt blijkt de beperktheid van de
aanpak van Knuvelder. Want wat een uitdaging voor de literatuurhistoricus had
kunnen zijn - ‘hoe is het mogelijk dat deze “kasteelromans” in hun tijd zoveel
weerklank vonden?’ - leidt alleen tot het afdrijven van zeven boeken.
‘Knuvelder’ is in essentie een galerij van evaluerende auteursportretten, die veelal
door middel van een inleidend hoofdstuk aan elkaar worden gepraat. Deze inleidingen
vormen de wanhoop van elke samenvattende student - het is daarom beter er niets
meer over te zeggen. Het Handboek is een typisch voorbeeld van wat Wellek en
Warren noemden: ‘a collection of critical essays’.4. Deze auteurs hebben al in 1947
in het laatste hoofdstuk van hun Theory of Literature de bezwaren tegen zo'n aanpak
uiteengezet. De kern van hun kritiek is dat een benadering die volledig berust op het
oordeel van deze tijd a-historisch is. Wie door hun argumentatie en door het hierboven
gegeven voorbeeld uit Knuvelder nog niet overtuigd is, zou ik de volgende vraag
willen voorleggen: wat zou men denken van een kostuumgeschiedenis waarin alleen
de kleding beschreven staat die wij nu nog mooi vinden? Nu kan men daarop
antwoorden: ‘Maar die kostuums van vroeger hoef ik niet te dragen, terwijl ik een
literatuurgeschiedenis lees om te weten wat er van vroeger nog leesbaar is.’ Aanwijzen
wat nog leesbaar is, kan zeker een functie zijn van historisch onderzoek - zoals Komrij
het meest effectief met zijn bloemlezingen bewezen heeft. Maar dat uitgangspunt
leidt niet tot een literatuurgeschiedenis, het levert eerder interessant materiaal op
voor de literatuurhistoricus die later de smaak van onze tijd wil beschrijven. Een
literatuurgeschiedschrijver zal hoogstens teksten uit het verleden interessant kunnen
maken door te laten zien hoe die beantwoordden aan of reageerden op de toenmalige
literaire conventies.
Wellek en Warren formuleerden, ook in 1947, een alternatief. Zij stelden voor de
literatuurgeschiedenis op te vatten als een opeenvolging van ‘systems of norms’, dat
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wil zeggen dat de onderzoeker probeert vast te leggen hoe in de loop der tijd de
literaire normen veranderen. Het merkwaardige is dat dit uitgangspunt de laatste
veertig jaar nauwelijks is aangetast. Alleen de terminologie is aan verandering
onderhevig. Maar of men de literatuurgeschiedenis nu ziet als een opeenvolging van
‘literatuuropvattingen’ (Oversteegen) of ‘periodecodes’ (Fokkema), in beide gevallen
gaat het om het beschrijven van veranderende literaire normen of conventies. (Het
laatste woord is misschien nog wel te prefereren; het geeft aan dat ‘wat goede
literatuur is’ op een bepaald tijdstip op een misschien vage overeenstemming berust
waarvan men zich nauwelijks bewust is. ‘Norm’ zou kunnen suggereren dat het om
een welomschreven ideaal gaat - wat in de betreffende periode zelf lang niet altijd
het geval hoeft te zijn.)
Al bestaat er onder de terminologische oppervlakte een grote theoretische
overeenstemming, in de praktijk levert het uitgangspunt geen geringe problemen op.
Die moeilijkheden kan men zich eenvoudig voorstellen door een paar even simpele
als lastig te beantwoorden vragen te stellen. Zoals: wat is eigenlijk op dit moment
‘de’ literaire norm? En: door wie wordt die mysterieuze maatstaf anno 1988 bepaald:
door de criticus of critici van NRC Handelsblad, Vrij Nederland, Haagse post
enzovoort? Bestaat er op dit ogenblik wel zoiets als een literaire norm, en zo niet:
was dat dan vroeger anders? En verder: hoe stel je eigenlijk vast dat zo'n norm
verandert, ‘aan het veranderen is’? Omdat schrijver A of criticus B zijn onvrede met
de bestaande literatuur uitspreekt? Maar dissidenten zijn er natuurlijk op elk moment
van de literatuurgeschiedenis! Wie over deze vragen gaat nadenken, ziet al gauw
hoe makkelijk een literatuurhistoricus kan vastlopen. In ieder geval laten deze penibele
kwesties één conclusie toe: op dit moment is elke literatuurgeschiedenis een
experiment, een poging de diffuse massa van het verleden tot een verhaal te maken.
Om dat laatste gaat het in dit boek. Wie zich niet wil beperken tot een behandeling
van afzonderlijke grootheden, zoekt het verband, de ontwikkeling. De ‘intrige’ van
het verhaal wordt dan gevormd door de opeenvolging van de literatuuropvattingen
die de ‘losse’ auteurs verbinden. In het slothoofdstuk worden winst en verlies, vooren nadelen van de door mij gevolgde aanpak opgesomd. Daardoor wordt een
vergelijking met andere benaderingen vergemakkelijkt.
Zo'n andere invalshoek zou bijvoorbeeld de sociologische kunnen zijn. Daarbij
richt de onderzoeker zich niet zozeer op individuele auteurs of afzonderlijke teksten,
maar op de plaats die literatuur, ‘het instituut literatuur’, inneemt binnen een bepaalde
maatschappij: welke beroepen leveren de meeste literatoren, hoe vinden die teksten
hun lezers en uit welke bevolkingsgroep komen die lezers? Het merkwaardige is dat
er op dit punt een opvallend verschil valt te constateren tussen de moderne en de
oudere letterkunde. De onderzoeker die zich met oudere literatuur (grofweg: vóór
Multatuli) bezighoudt, zal zelden een tekst bekijken zonder zich af
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te vragen in welk milieu hij ontstaan is en hoe de specifieke omstandigheden van
productie en receptie de opbouw van die tekst beïnvloed hebben (zie bijvoorbeeld
het werk van Van Oostrom5.). Anderen gaan nog een stap verder. Voor hen is het
maatschappelijk kader waarbinnen een tekst is ontstaan van veel groter
literatuurhistorisch belang dan de vraag of zo'n tekst enige literaire waarde heeft.
Binnen die optiek kan een kruidenboek of een etiquettehandleiding even interessant
zijn als een ridderroman of een heiligenleven (het werk van Pleij is daarvan een
voorbeeld6.). Een dergelijke sociologisch gerichte aanpak is al voorgesteld voor de
negentiende eeuw.7. Hoe zo'n literatuurgeschiedenis eruit zou gaan zien kan men
afleiden uit de aanzet die M. Mathijsen in haar aardige boekje Het literaire leven in
de negentiende eeuw heeft gegeven.
Opvallend genoeg is zo'n benadering nog niet systematisch toegepast op de
twintigste-eeuwse literatuur - misschien omdat men daarvoor te veel in de
afzonderlijke werken geïnteresseerd is? Mijn aanpak neemt een traditioneler positie
in: individuele auteurs en afzonderlijke teksten zijn van belang voorzover ze passen
binnen een bepaald conventiesysteem en vooral: voorzover ze tot een verandering
van die normen bijdragen. Overigens is deze benadering gericht op normveranderingen
wellicht typerend voor de moderne tijd. Stromingen volgen elkaar immers in de
twintigste eeuw in hoog tempo op, hoger misschien dan in voorafgaande periodes.
Maar dat kan gezichtsbedrog zijn.

2
Het probleem van de literatuurgeschiedschrijver is vooral wat hij níet kan schrijven.
Het is bekend dat literatuurhistorici vaak onzekerder worden naarmate ze dichter de
eigen tijd naderen: alles lijkt belangrijk, of zou het kunnen worden. Een aardig
voorbeeld geeft de volgende passage uit Van Leeuwens Drift en bezinning: ‘Een
psycho-analytische roman over “Mozes” gaf Em. van Loggem (geb. 1916) in 1949;
een bundel psalmodiërende humanistische poëzie in 1947 (“De Schulp”). Zijn plastiek
schommelt echter te veel tussen bizar en banaal. De weemoed om het eeuwig worden
en vergaan wordt bestreden met een poging (door liefde gesteund) om zin te geven
aan het zinloze biologische bestaan. Niemand begreep waarom de zoet-rustieke
streekverhaaltjes “Sophia in de Koestraat” (1947) van Amoene van Haersolte bekroond
moesten worden; algemeen echter was de lof voor het portret van “Gijsbert Karel
van Hogendorp” (1949) van Henriëtte L.T. de Beaufort. Terecht verwierf D. Inghelram
een prijs voor de novelle “De Stroom”; ook Hidde Heringa (geb. 1921), Sj. Leiker
(geb. 1914), H. Hardon (“Parade der Schamelen”, 1947), Inez van Dullemen
(“Ontmoeting met de Andere”, 1949) en Jacq. van der Ster dienen vermeld te
worden.’8.
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Een dergelijke opsomming lijkt mij volkomen zinloos. Want wie de genoemde namen
kent, komt niets nieuws te weten; en wie ze niet kent, wordt ook geen cent wijzer.
Waarom figureert hier D. Inghelram met zijn terecht bekroonde novelle De stroom?
Het lijkt of de overzichtschrijver bang is een auteur te vergeten die later misschien
tot een kopstuk van de literatuur zal uitgroeien. Een dergelijke angst doet niemand
goed. Het streven naar volledigheid is de grootste doodzonde voor elke
handboekschrijver: hij moet daarentegen hardnekkig heel veel vergeten, wil hij ooit
aan zijn verhaal toekomen. Want dat is het natuurlijk wat in een passage als de zojuist
geciteerde volkomen verdwijnt: enige lijn, een verband dat de rondgestrooide namen
bijeenhoudt.
Men moet van mij dus niet alinea's als de volgende verwachten: ‘Grillige verhalen
schreef Maarten Biesheuvel (In de bovenkooi 1972). Veel succes had Marijke Höweler
(geb. 1938) met haar tweede debuut Van geluk gesproken (1982). Haar verhalen
schommelen echter teveel tussen modieus en banaal. Niet iedereen begreep waarom
Bernlef (geb. 1937) de eerste AKO-prijs moest krijgen. Algemeen echter was de lof
voor de trilogie van A.F.Th. van der Heijden, De tandeloze tijd, waarvan het tweede
deel zelfs twee keer bekroond werd. L. de Winter (Zoeken naar Eileen W. 1981),
Hotz (geb. 1922), Tessa de Loo, Koos van Zomeren en Hermine de Graaf dienen
nog vermeld te worden.’
In dit boek heb ik de tegenovergestelde oplossing gekozen. In plaats van het
noemen van vele namen en alle titels beperk ik mij bij voorkeur tot een wat uitvoeriger
beschouwing van enkele teksten die als essentieel binnen een bepaalde ontwikkeling
kunnen worden beschouwd. Enerzijds sluit ik hiermee aan bij de praktijk van de
neerlandistiek op dit moment, die immers voor een belangrijk deel op tekstanalyse
gericht is. Maar dat is niet de voornaamste reden voor deze opzet geweest. Van
doorslaggevend belang is de overtuiging dat onze belangstelling voor de literatuur
in de eerste plaats een liefde is voor teksten; die dienen dan ook centraal te staan in
een literatuurhistorisch overzicht. Deze keuze heeft paradoxale gevolgen: hoe langer
men stilstaat bij dat ene boeiende gedicht, hoe minder men kan zeggen over al die
andere interessante gedichten van dezelfde schrijver en tien andere auteurs. Mijn
enige hoop is dat dit verlies in de breedte gecompenseerd wordt door een scherper
inzicht in althans enkele aspecten van zo'n oeuvre die van literatuurhistorisch belang
zijn. Om het wat minder defensief te stellen: ik heb gekozen voor dieptepeilingen in
plaats van een paar generaliserende opmerkingen waarmee het werk van een schrijver
wordt platgewalst (‘Bij het klimmen der jaren wordt zijn werk soberder; het
doodsmotief, ook in vroegere bundels al aanwezig, gaat overheersen’; zo'n zin kan
men desgewenst zowel voor Bloem, Greshoff als Van Nijlen uit de kast halen. De
grootste kwelling voor de overzichtschrijver is dit voortdurende gevecht tegen de
demon van de oppervlakkigheid). Toegegeven: bij dichters werkt deze aanpak
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beter dan bij een romanschrijver, omdat men een sonnet nu eenmaal in zijn geheel
kan afdrukken en de mogelijkheid tot een iets gedetailleerdere bespreking daarmee
gegeven is. Om dit punt af te ronden: een handboek is niet een boek ‘waar alles in
staat’: een telefoongids zou nog leesbaarder zijn. Het is geen stafkaart, eerder een
satellietfoto. Evenmin is het een toeristische kaart van Nederland, waarop men allerlei
prachtige kleine plaatjes kan ontdekken.9. Zelf ga ik liever naar Thorn dan naar
Tilburg, zoals ik ook liever Bougainville dan Breekwater lees. Maar de laatstgenoemde
roman neemt nu eenmaal een meer strategische plaats in binnen de ontwikkeling van
het Nederlandse proza. (Overigens houd ik te veel van literatuur om wat hier met
veel stelligheid wordt beweerd, naar de letter te volgen.)
In dit boek zal men vergeefs zoeken naar een beschouwing over het Nederlands
toneel. De reden voor dit ontbreken valt af te leiden uit het gekozen uitgangspunt.
Als de ontwikkeling van literaire conventies wordt gevolgd, houdt dat in dat ook de
evolutie van het Nederlandse toneel getraceerd zou moeten worden. Nu zal ook de
grootste dramagek moeten erkennen dat in de door mij beschreven periode alleen de
naam Heijermans zich opdringt. Wie een ontwikkeling wil aanduiden, heeft weinig
aan het werk van één auteur. Daarom ontbreekt hier het toneel. ‘En Claus dan?’
vraagt iemand. Die komt in dit boek niet voor. Dat brengt mij op de meest
aanvechtbare beslissing: de Vlaamse literatuur blijft buiten beschouwing. Vormen
de Vlaamse en de (Noord-)Nederlandse literatuur dan geen eenheid?
Enigszins laf zou ik mij kunnen verschuilen achter het gegeven dat de Vlamingen
zelf hun literatuur meer dan eens als een zelfstandige eenheid beschreven hebben.10.
Maar daarmee is nog geen reden gegeven. De achtergrond van deze radicale beslissing
is mijn overtuiging dat de Vlaamse en de ‘Hollandse’ literatuur aparte grootheden
zijn, met een in hoge mate onafhankelijke ontwikkeling en eigen thema's, een
standpunt dat ook door Vlamingen is verdedigd.11. De tegenstelling tussen een vitale
plattelandsbevolking en een verwekelijkte adel bijvoorbeeld is een onderwerp dat in
de Vlaamse literatuur met liefde is uitgewerkt, terwijl vergelijkbare boeken in het
noorden ontbreken. Natuurlijk raken de twee literaturen elkaar soms, maar juist die
kortstondige symbioses (Forum, Tijd en mens - Podium) laten eerder het failliet van
de eenheidsgedachte zien.
Zijn Claus en Boon (enzovoort) dan geen auteurs die erbij horen, die een belangrijke
rol speelden (en spelen) in het Nederlandse literaire leven? Ik zal het niet ontkennen.
Maar men moet wel bedenken dat uit zo'n opmerking nu juist de Hollandse arrogantie
blijkt waar onze zuiderburen zo'n hekel aan hebben. Want Claus en Boon zijn bij
ons bekend geworden toen hun werk door De Bezige Bij en De Arbeiderspers werd
uitgegeven. Met andere woorden: een Vlaming telt pas mee als een Amsterdamse
uitgever zich voor hem gaat interesseren. Maar de voorkeur van het noorden geeft
een uitermate misleidend beeld van wat er allemaal in Vlaanderen aan de hand
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is. Vraag een Vlaming: ‘Wie zijn jullie belangrijkste jonge auteurs?’ - tien tegen één
dat de Hollander een reeks namen te horen krijgt waarvan hij hoogstens Walter van
den Broeck kent.12. Wie in het noorden heeft er ooit iets van iemand als Claude van
den Berge gelezen? Kortom, een beroep op grote namen als Claus en Boon is typisch
een verwijzing naar de Hollandse selectie en dus even zinloos als de Tiendaagse
veldtocht. Eigenlijk zijn er drie literaturen: de Nederlandse, de Vlaamse, en de
Vlaamse voorzover erkend door de Nederlandse uitgevers. De tweede kent de
Noord-Nederlander niet - er is dus geen sprake van een eenheid. De eerste en de
derde samenvoegen tot de literatuur van Noord en Zuid zou een daad van puur
imperialisme zijn.13.
Ik heb begrepen dat deze zaken gevoelig liggen en dus voeg ik hier, om elk
misverstand te vermijden, een persoonlijke ontboezeming aan toe. Mijn concentratie
op de Hollandse literatuur heeft niets met enig waarderingsverschil te maken. Zelf
sla ik Boon in zijn sterke boeken even hoog aan als Hermans - al blijft zijn zwakke
werk wel heel ver onder het gemiddelde van de Parijzenaar. Couperus mag dan een
groter psycholoog zijn, het werk van Buysse bezit een frisheid die men bij geen
enkele noorderling zal terugvinden.
Naast de opgesomde beslissingen zijn er natuurlijk ook de beperkingen die niet
uit een bewuste keus voortkomen. Wie een overzicht tracht te schrijven, wordt zich
pijnlijk bewust van de open plekken in het neerlandistisch onderzoeksveld.
Ten slotte brengt ook de persoon van de overzichtschrijver natuurlijkerwijs zijn
beperkingen met zich mee. Een literatuurhistoricus is geen kameleon en dat zal ook
geen mens van hem verwachten. Knuvelder was op zijn best als hij over auteurs
schreef die een band met het bovennatuurlijke hadden (zoals Roland Holst), maar
werd triviaal als hij iets moest zeggen over mensen die niet over zo'n hot line naar
het hogere beschikten: Emants, Elsschot en Nescio bijvoorbeeld. Hoezeer de
geschiedschrijver van de literatuur ook probeert met zoveel mogelijk begrip te
schrijven over auteurs die hij het liefst ongelezen zou laten, onbedoeld tekent hij
toch zijn eigen portret. Gerard Brom heeft daar in zijn aardige boekje
Geschiedschrijvers van onze letterkunde mooie voorbeelden van gegeven.
Literatuurgeschiedschrijven betekent voortdurend selecteren, interpreteren,
verbanden leggen tussen teksten. De schrijver geeft zijn visie op de literaire
ontwikkeling; hij heeft zelf genoeg oudere handboeken gelezen om te weten dat die
visie geen eeuwigheidswaarde heeft. In zekere zin is de waarde van een overzicht
als dit juist dat het een stand van zaken probeert aan te geven en daarmee anderen
tot tegenspraak kan prikkelen. Visies zijn er om aangescherpt, bijgesteld of verworpen
te worden. Ik zou dit boek ‘Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen
1885 en 1985’ hebben genoemd als dat niet al te zeer als een anglicisme had
geklonken.
Naïeve geesten menen misschien uit de al dan niet bewuste subjectieve inbreng
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van de overzichtschrijver te moeten afleiden dat literatuurstudie ‘dus’ geen aanspraak
mag maken op het keurmerk ‘wetenschap’. Voor hen is de wetenschap op zoek naar
harde feiten - de rest is essayistiek. Zij vergeten dat zij dan mét de
literatuurwetenschap elke interpreterende discipline, dus ook de geschiedbeoefening
in het algemeen, wegcijferen. Een ‘definitieve’ biografie van Napoleon zal nooit
geschreven worden, evenmin als er ooit een voor de eeuwigheid vaststaande visie
op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog zal worden ontwikkeld. Ook waar de
feiten bekend mogen worden verondersteld, zijn nieuwe inzichten mogelijk. Zo
deelde S. Haffner in zijn Kanttekeningen bij Hitler geen nieuwe feiten mee, maar hij
gaf wel een boeiende, nieuwe visie. Het historisch bedrijf berust enerzijds op het
opgraven van nieuwe gegevens, anderzijds op dat wonderlijke vermogen om nieuwe
verbanden te zien tussen bekende gegevens. In hoeverre dat laatste een
wetenschappelijke bezigheid is, komt in het slothoofdstuk ter sprake.
Tot zover de beperkingen. Nu er zoveel open deuren zijn dichtgedaan, wordt het
aanlokkelijk eens naar de vergezichten te kijken.

3
Literatuurgeschiedschrijving die zich richt op normverandering biedt de mogelijkheid
twee soorten verbindingen te leggen. Literaire: namelijk met de internationale
stromingen die elkaar in de Europese literatuur zijn opgevolgd; en buiten-literaire:
met maatschappelijke veranderingen.
Om met het laatste te beginnen: sinds de Russische Formalisten hun ideeën over
literaire evolutie formuleerden, is er veel gediscussieerd over de vraag hoe
veranderingen in de literatuur op gang worden gebracht. Is dat een puur literair proces
van gewenning die het verlangen naar iets ‘nieuws’ oproept, of zijn er factoren van
buiten die de literatuur ‘sturen’? Het probleem laat zich op twee manieren aanpakken.
In de eerste plaats kan men zich bij elke literaire verandering afvragen of er vlak
daarvoor of gelijktijdig een ingrijpende politieke gebeurtenis plaatsvond - zo dat
verband al niet expliciet door de auteurs zelf werd gelegd. Een tweede mogelijkheid
is uitgaan van de belangrijkste verschuivingen in het politieke leven en vervolgens
nagaan of zich een corresponderende reactie in de literatuur voordeed. In dit boek is
voornamelijk de eerste weg gevolgd. De resultaten vindt men in het slothoofdstuk
opgesomd. Al bij voorbaat dient overigens opgemerkt dat zulke grote vragen nooit
een ‘definitief’ antwoord zullen toelaten. Want over wat belangrijke literaire
veranderingen zijn geweest, is altijd discussie mogelijk. Hetzelfde geldt voor de
vraag welke grote cesuren er in de recente geschiedenis van Nederland zijn aan te
wijzen - ook dat blijft open voor nieuwe interpretaties.14. Dus wie historie en literatuur
met

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

19
elkaar vergelijkt, wrijft in feite altijd twee hypothetische constructies langs elkaar:
een even verleidelijke als riskante bezigheid.
Een nationale literatuurgeschiedenis gericht op normverschuivingen maakt ook
interessante vergelijkingen met de ontwikkeling in de andere taalgebieden mogelijk.
In hoeverre loopt Nederland in de pas met de zogenaamde ‘stromingen’, de -ismen
die het Europese literaire leven bewogen hebben? Waar wijkt de Nederlandse
ontwikkeling af van de Europese, en wat voor reden is daarvoor te geven? Zulke
vragen zijn mij bij het schrijven van dit boek steeds meer gaan intrigeren. Aan de
ene kant heeft Nederland als klein land waar de beter geschoolden tot voor kort
minstens drie vreemde talen beheersten, altijd opengestaan voor allerlei invloeden
van buiten. Aan de andere kant tekent zich binnen dat krachtenveld soms juist
duidelijk een eigenheid af, die nadere bestudering verdient. Dat is mijns inziens de
laatste jaren te weinig gebeurd, waardoor een fascinerend onderzoeksgebied braak
is blijven liggen.
Het nuttige vak dat in Amerika ‘Comparative Literature’ wordt genoemd, heet in
Nederland ‘Algemene (of: Theoretische) en Vergelijkende literatuurwetenschap’. In
de jaren zestig en zeventig heeft de Algemene (of: Theoretische) literatuurwetenschap
zich bijzonder breed gemaakt, waardoor de vergelijkende tak werd verdrongen. Het
resultaat is, zoals iedereen nu kan zien, een verzameling Potemkindorpen aan de
Nederlands-Duitse grens geweest. Het wordt dus tijd het oude, eerbiedwaardige
comparatisme, zoals dat door iemand als Kamerbeek jr. werd bedreven, in ere te
herstellen. Dan zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn dat er breed opgezette
studies als The symbolist Movement in the Literature of European Languages
verschijnen waarin een hoofdstuk over de Nederlandse situatie eenvoudig ontbreekt.
Gelukkig zijn er tekenen dat het tij keert: de publicatie van Het modernisme in de
Europese letterkunde van Fokkema en Ibsch is er één van.
Wanneer dit boek ertoe bijdraagt dat ook anderen geïntrigeerd raken door de vraag
naar de positie van Nederland binnen de Europese literatuur, is het in ieder geval
niet voor niets geschreven.

4
Tot slot nog enkele huishoudelijke mededelingen.
De vakgenoot zal snel ontdekken dat ik bij voorkeur verwijs naar de
tijdschriftpublicatie van poëticale artikelen, ook als die later gebundeld zijn. Ik gaf
de voorkeur aan de iets minder bereikbare bron, omdat daardoor duidelijker werd
hoe een bepaald stuk zijn plaats vond in een toenmalige discussie. Dit leidde
vervolgens tot een andere bibliografische beslissing. Hoe moest ik al Kloos' kronieken
gescheiden hou-
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den in de noten? Het eenvoudigst bleek de noot uit te breiden tot een volledige
verwijzing en een ‘grote’ bibliografie achterin achterwege te laten. Een voordeel is
dat de hoofdstukken als afzonderlijke artikelen te controleren zijn. Een ernstig nadeel
is dat de vakgenoot nu niet in één oogopslag kan zien ‘of hij er wel in staat’.
Een laatste opmerking voor de insiders. Wie mijn boek Na de oorlog kent, verwacht
of vreest misschien nu een studie die op receptiegegevens stoelt. Op die basis is dit
boek echter niet geschreven. In de eerste plaats ontbreken zulke gegevens nog voor
vele decennia. Naast deze praktische belemmering speelt een theoretische overweging
een rol: zowel poëticale uitspraken als receptiegegevens als tekstinterpretaties komen
in dit boek aan bod, zij het niet in elk hoofdstuk in gelijke mate. Een wijs man heeft
eens gezegd dat elke periode de literatuurgeschiedenis krijgt die zij verdient - deze
is er een van compromissen, al vormt de opeenvolging van literatuuropvattingen de
ruggengraat van dit boek.

5
Voor mijn trouwste lezer, de student die haastig een uittreksel moet maken, volgt
hier een wel heel summiere samenvatting.
Een ‘handboek’ is niet een boek waar iedereen in staat; daarvoor zijn
encyclopedieën en lexica. Evenmin is het ‘objectief’: de compacte massa van het
verleden kan alleen geordend worden vanuit een bepaalde vraagstelling. In dit boek
is die drieledig: 1. kan het literaire verleden bevredigend beschreven worden als een
opeenvolging van ‘normen’? 2. in hoeverre komen de aangegeven normverschuivingen
overeen met internationale veranderingen (de-ismen)? En 3. als dat niet het geval is:
hoe valt die autochtone ontwikkeling dan te verklaren?
(september 1988)

Eindnoten:
1. Het zeer leesbare overzicht van R.P. Meijer, Literature of the Low countries (tweede dr. Den
Haag 1978), heeft geen handboekpretenties: het is niet belast met voetnoten. Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis (onder redactie van G.J. van Bork en N. Laan, Groningen 1986) wel,
maar beperkt zich tot poëticale uitgangspunten, de literaire teksten zelf komen in principe niet
aan bod.
2. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde 4, zesde dr.,
's-Hertogenbosch 1977, p. 217.
3. Zie: W. Blok, ‘Inleiding’, in: L. Couperus, Van oude mensen, De dingen, die voorbijgaan,
Amsterdam enz. 1979, pp. IX-X.
4. R. Wellek en A. Warren, Theory of Literature, (Harmondsworth 1973), p. 253.
5. Bijvoorbeeld: F.P. van Oostrom, Reinaert primair; over het geïntendeerde publiek en de
oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde, Utrecht 1983; en zijn Het woord van eer;
literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400, Amsterdam 1987.
6. Zie: H. Pleij, De wereld volgens Thomas van der Noot, Muiderberg 1982.
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7. M.H. Schenkeveld, ‘Handboek in wording’, in: Spiegel der letteren 27 (1985), pp. 287-299.
8. W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en bezinning, Antwerpen enz. 1950, p. 404.
9. Er zijn effectievere manieren om de aandacht te vestigen op interessante vergeten auteurs, ik
denk bijvoorbeeld aan het voortreffelijke werk van de stichting De Engelbewaarder in het
verleden.
10. Bijvoorbeeld: R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, vierde dr., Brussel
enz. 1967; J. Weisgerber, Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960, Amsterdam 1973; B.F.
van Vlierden, Van In 't wonderjaer tot De verwondering, tweede dr., (Antwerpen 1974).
11. Vergl. H. Brems, ‘De teller en de noemer; de relatie tussen de Nederlandse en de Vlaamse
literatuur’, in: Literatuur 5 (1988), pp. 34-38; Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit; de
opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946), onder red.
van M. Rutten en J. Weisgerber, Antwerpen (1988).
12. Vergl. A. Nuis, ‘1985’, in: Literatuur 2 (1985), p. 312.
13. Om een vergelijkbare reden ontbreekt hier een beschouwing over de Antilliaanse en Surinaamse
literatuur. Die komen, naar kenners mij verzekeren, beter tot hun recht binnen de Caraïbische
context.
14. Vergl. E.H. Kossmann, ‘Continuïteit en discontinuïteit in de na-oorlogse geschiedenis van
Nederland’, in: Ons erfdeel 28 (1985), pp. 659-668.
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1 Overmoed en lijdzaamheid
De beweging van Tachtig
De manier waarop Kloos en de zijnen afrekenden met voorgangers en tijdgenoten
om een nieuwe opvatting over poëzie te propageren is een schoolvoorbeeld van
literaire propaganda. Het verketteren van kopstukken en belachelijk maken van de
kritiek, het nauwkeurig formuleren van de eigen denkbeelden en ten slotte, maar niet
in de laatste plaats, de publicatie van de nieuwe poëzie in een eigen tijdschrift: dat
alles vormde onderdeel van een buitengewoon effectieve strategie. Zo effectief, dat
het lange tijd geduurd heeft eer sceptische geleerden de feiten tegenover de mythe
durfden te stellen. Het is, om te beginnen, zeker niet waar dat de Tachtigers de eersten
waren die zich verzetten tegen de heersende domineespoëzie.

Busken Huet
In 1878 publiceert Huet een uitvoerig artikel over Keats. Hij woont dan in Parijs
(echt grote Nederlandse auteurs vertrekken uiteindelijk altijd naar het buitenland:
Multatuli, Busken Huet, Reve, Hermans, Komrij). Na een uitvoerige beschouwing
over het leven en werk van Keats verontschuldigt Huet zich: misschien is het verkeerd
zoveel aandacht aan een buitenlandse auteur te geven ‘waar wij onder onze
landgenooten, - even gemakkelijk, en minder ver van huis, - een vast niet minder
treffend voorbeeld [van blijvende en verheven schoonheid] hadden kunnen vinden’.1.
Een van die quasi-argeloze zinnen waaronder Huets venijn loert. Hij vertelt dan dat
zijn Franse vrienden hem herhaaldelijk gevraagd hebben om hun een indruk te geven
van de Nederlandse poëzie van die tijd, waarvan zij ‘de fraaigebonden uitgaven,
verguld op snede, (...) op mijne tafel zagen liggen’. Daarmee stellen deze vriendelijke
buitenlanders hem voor een niet gering probleem: hoe moet hij deze Hollandse
grootheden introduceren?
De eerste term die Huet gebruikt om het werk van mensen als Ten Kate, Ter Haar
en Beets te typeren is: poésie du foyer, dichtkunst van de huiselijke haard. Vervolgens
begint hij dan omstandig en wat al te luidruchtig Nicolaas Beets te prijzen: ‘welk
eene buitengewoone mate van wijsheid, goedheid, gezond verstand en vernuft.’ Huet
citeert het een en ander en noemt het nogmaals ‘huiselijke of binnenkamerpoëzie’.
Vervolgens haalt hij een aantal buitengewoon geborneerde politieke verzen aan en
dan komt de aap uit de mouw: ‘Hebt gij medelijden met nederland-
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sche dichters of prozaschrijvers, die zich beklagen, dat het buitenland geen notitie
van hen neemt? Laat ons opregt wezen.’ Hij stelt dat zolang ‘de edelste
voortbrengselen onzer dichtkunst in de huiskamer blijven gekweekt worden, en onze
Muze den tempel van dat heiligdom niet overschrijden kan, zonder groote oogen te
doen opzetten’, zolang is het onredelijk van ons om goed genoteerd te willen staan
op ‘de wereldbeurs der letteren’.2. Want wie internationaal wil meespreken, moet nu
eenmaal ook iets laten zien dat op die ‘wereldbeurs’ verrast. Een hard oordeel, dat
in één keer de hele Nederlandse dichterlijke productie van die tijd naar de tweede
rang verwijst. Met de typering ‘poëzie van de huiselijke haard’ had Huet aan zijn
Franse vrienden al zonneklaar aangegeven om wat voor achterlijk werk het hier ging.
Want de echte kenners wisten dat dat soort poëzie in Frankrijk al in 1857 overwonnen
was door Baudelaire - een feit dat overigens evenmin tot Huet als later tot Kloos zou
doordringen.3.
Huets opstel laat wél duidelijk zien dat de Tachtigers niet de eersten waren die
scherp hun afkeer van de domineespoëzie beleden, en ook hun beroep op Keats als
getuige à charge was niet origineel. Wanneer Huet ooit een nieuw tijdschrift zou
hebben opgericht, wie weet had hij het De nieuwe gids genoemd, want ook zijn
oordeel over dat oude, eerbiedwaardige tijdschrift, waarvan hij de reputatie had
helpen opbouwen, was vernietigend: ‘Onder het lezen van den Gids waant men in
een voorvaderlijke trekschuit te zitten (...).’4. Maar Huet bleef een eenling, die vanuit
het verre Parijs zijn mismoedige oordeel over de Hollandse middelmatigheid spuide.
Vanuit zijn geïsoleerde positie kon hij aanklagen, maar weinig veranderen. Die rol
bleef weggelegd voor een groep jonge auteurs, die met grote voortvarendheid dezelfde
afkeer gingen rondbazuinen. Bij alle overeenkomst is er toch een groot verschil tussen
de Parijzenaar die neerkeek op het literaire bedrijf in de Lage Landen en de jonge
hemelbestormers: een verschil in stijl. Want terwijl Huet zich uitdrukt met (in onze
ogen) de omslachtigheid van een negentiende-eeuwer, fonkelt daarentegen de taal
van de jonge Kloos. Het is op dit punt, de directheid van de uitspraken, dat de jonge
generatie waarschijnlijk het meest schatplichtig was aan die andere grote literaire
dissident uit de vorige eeuw: Multatuli. Kloos, Van Deyssel, zij schreven op hun
beste momenten Nederlands alsof ze nooit hadden schoolgegaan.5. Dat bezielde
taalgebruik is ook kenmerkend voor de tekst die is gaan gelden als het manifest van
de Tachtigers, Kloos' inleiding bij de gedichten van Perk.
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De eenige kroon der onsterfelijkheid
Als in 1881 de tweeëntwintigjarige Perk is overleden, maakt zijn vriend Kloos zich
meester van de poëtische nalatenschap en zet de uitgave van die teksten naar zijn
hand. De Mathilde-cyclus is in de editie van Perks Gedichten die een jaar later
verschijnt, een schepping van Kloos. Deze eigenzinnige ingrepen, waarover latere
generaties zich kunnen opwinden, nemen de betekenis van de uitgave van 1882 niet
weg. Perk zou een te verwaarlozen plaats in de literatuurgeschiedenis innemen als
Kloos niet als zijn ‘ghostwriter’ was opgetreden en de verzen van zijn jonggestorven
vriend niet gebruikt had om een nieuwe opvatting over poëzie te propageren.
De beroemde ‘Inleiding’ van Kloos geeft expliciet aan wie de grote voorbeelden
waren: Shelley (1792-1822), Keats (1795-1821), Wordsworth (1770-1850), dat wil
zeggen de Engelse romantici (die overigens nooit als groep zijn opgetreden). Enigszins
verwarrend voor de hedendaagse lezer is dat Kloos zelf het woord ‘romantiek’ altijd
in ongunstige zin gebruikt en dus nooit met betrekking tot de bewonderde meesters.
Een aantal passages uit Kloos' inleiding zijn beroemd geworden. Zo is er de kreet
‘vorm en inhoud zijn één’, die de opening vormt van de volgende alinea: ‘Vorm en
inhoud bij poëzie zijn één, in zooverre iedere verandering in de woorden een
gelijkloopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte, en iedere wijziging in
deze eene overeenkomstige nuanceering van de stemming aanduidt.’6. Hoe vaak deze
slogan ook is aangehaald, zonder meer duidelijk lijkt mij deze omschrijving niet.
Want is het niet zo dat in élke taaluiting een verandering in de woorden een wijziging
van de betekenis met zich meebrengt? De magische formule is mijns inziens alleen
te begrijpen als men hem ziet als onderdeel van een polemische stellingname: bij de
domineedichters is de poëtische norm niet meer dan een presenteerblaadje voor
huiselijke idealen. De woorden, de versbouw, zelfs het feit dat het om poëzie gaat,
is minder belangrijk dan de boodschap. Daartegenover staat de echte dichter, dat wil
zeggen: iemand die uitdrukking geeft aan emoties, ‘stemmingen’. Onmiddellijk op
de geciteerde passage volgt de essentiële zin: ‘En aan de stemmingen kent men de
ziel.’ Dan wordt de aanval op de ‘poésie du foyer’ geopend, zonder dat Kloos
overigens namen noemt: ‘Diepere sentimenten, machtige passie's uiten zich in stoutere
en forschere, fijnere en scherpere beelden, terwijl het hart, dat slechts ontvankelijk
is voor indrukken van het dagelijksch verkeer, ook de fantasie geen wieken zal geven,
maar in eene lieflijke spelevaart langs de oppervlakte der kunst als van het leven
glijdt. Want het nietige, het nabijzijnde en voor ieder zichtbare past den lieden, voor
wie de liefde de weg naar het huisgezin, en de dood de weg naar de hemel, en het
geheele leven eene oefenschool in braafheid is.’
De ‘Inleiding’ zit vol met dit soort aardige schimpscheuten, zonder dat - nog-
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maals - de naam van Beets, Ten Kate of Ter Haar valt. Maar zij zijn natuurlijk bedoeld
als de oningewijden worden beschreven die vooral behagen scheppen ‘in het kleinere
lied, waarin zij de zedigheid hunner future's, en de kuischheid hunner gades, en de
onschuld van hun kroost prijzen’. Als deze quasi-poëten vlam vatten, zorgen ze steeds
dat het pas geeft, ‘b.v. wanneer het vaderland, het opperwezen, of de deugd ter sprake
wordt gebracht’.7. Kloos vat zijn misprijzen samen door te stellen dat dit soort poëzie
‘gevoeligheid voor gevoel, conventioneel gemeengoed voor verbeelding, en effene
vloeiing voor diepere melodieën geeft’. Zulke vaderlandse zangers, zegt Kloos,
kunnen misschien de nijvere burgers bekoren die in de huiselijke kring het lief en
leed van de eigen haard bezongen willen zien. Maar langzamerhand groeit ook in
dit weinig bevlogen volk het getal van de mensen dat naar ‘een krachtiger
geestesvoedsel’ verlangt.
Hoe die nieuwe poëzie er dan uitziet, beschrijft Kloos in één kolossale zin die
terecht enige bekendheid behouden heeft: ‘De poëzie is geen zachtoogige maagd,
die, ons de hand reikend op de levensbaan, met een glimlach leert bloemen tot een
tuiltje te binden, en zonder kleerscheuren over heggen heen te stappen, ja zelfs zich
bukt en ons wijst, hoe de scherpste stekels het best kunnen dienen, om het schoeisel
te hechten, dat de lange weg had losgewoeld: doch eene vrouw, fier en geweldig,
wier zengende adem niet van ons laat, die ons bindt aan haar blik, maar opdat wij
vrij zouden zijn van de wereldzorg, die hart en hoofd in bedwelming stort, maar ook
den drang en de kracht schenkt, zich weder op te richten tot reiner klaarheid dan te
voren, die de hoogste vreugd in de diepste smart, doch tevens de diepste smart in
den wellust van de pijn verkeert, en tot bloedens toe ons de doornen in het voorhoofd
drukt, opdat er de eenige kroon der onsterfelijkheid uit ontbloeie.’8.
Deze gepassioneerde belijdenis bevat verschillende elementen die voor het verloop
van de beweging van groot belang zijn. In de eerste plaats de opmerking dat de
nieuwe dichter vrij moet zijn ‘van de wereldzorg’. Men kan dit interpreteren als: dat
de dichter zijn onderwerpen niet moet kiezen op alledaags niveau, zoals de
dominee-dichters; maar waarschijnlijk beoogt Kloos een ruimere strekking, namelijk
dat de ware kunstenaar ver van het gewone leven staat. Deze bewuste
onmaatschappelijkheid heeft ingrijpende gevolgen gehad en ook later in eigen kring
tot conflicten geleid. Ten tweede: merkwaardig zijn de masochistische bewoordingen
waarmee het optreden van deze vrouw met ‘zengende adem’ wordt beschreven: ze
verkeert ‘de hoogste vreugd in de diepste smart’, maar ook ‘de diepste smart’ niet
in de ‘hoogste vreugd’ maar: in ‘den wellust van de pijn’. Dit is het element van
lijdzaamheid dat de nieuwe poëzie in zo hoge mate zal kenmerken (en waartegen
pas na de Eerste Wereldoorlog in Nederland, onder invloed van de internationale
avant-garde, een expliciete reactie komt). Een derde aspect is hier nauw mee
verbonden: de dichter krijgt niet meer of minder dan een doornenkroon op het
voorhoofd
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gedrukt ‘opdat er de eenige kroon der onsterfelijkheid uit ontbloeie’. Hier gebeurt
iets dat de dominee-dichters - zo zij goed lazen - met afgrijzen vervuld moet hebben:
de dichter stelt zich gelijk met Christus! De zin die onmiddellijk op de geciteerde
passus volgt, luidt: ‘Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht, geen bemoediging
maar een dronkenschap, niet een traan om 's levens ernst en een lach om zijn
behaaglijkheid, maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een
wil en een daad, waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en
die alleen het leven levenswaard maakt.’ Kort gezegd: alléén de poëzie geeft het
leven zin, alleen van de poëzie mag de mensheid haar heil verwachten. Met andere
woorden, poëzie heeft in Kloos' ‘Inleiding’ de plaats van de godsdienst ingenomen
en vormt zelf een religie waarbinnen de dichter de rol van de Christusfiguur vervult.
Daarmee is inderdaad het programma van de nieuwe beweging gegeven. Het is de
vraag in hoeverre dit credo van Kloos ook werkelijk aanknopingspunten vond in de
teksten die tot deze belijdenis aanleiding gaven: de poëzie van Perk.

Perks Gedichten
Kloos' vervanging van religie door poëzie vindt men bij Perk verwoord in het sextet
van het sonnet ‘Deinè Theos’9.:
Schoonheid, o gij wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kóme uw heerschappij;
Naast u aanbidde de aard geen andren god!
Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg:
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg...
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot.

Een schoonheidsaanbidding op de wijze van het Onze Vader - dat sluit natuurlijk
naadloos aan bij Kloos' visie op het dichterschap als religie. Terwijl ook de laatste
regels, hoe wrang zij ook mogen klinken als men aan Perks vroege dood denkt,
precies Kloos' idee verwoorden dat alleen poëzie het leven zin geeft. Maar dit is maar
één aspect van Perk. Er is meermalen op gewezen dat men in het werk van de
jonggestorven dichter nog heel wat traditionele elementen tegenkomt. Zo zijn er
sonnetten die beginnen met een natuurschildering om te eindigen met een
moraliserende overpeinzing, ontbreken de retorische wendingen evenmin, en is de
beeldspraak lang niet altijd even zuiver.10. Niettemin zijn er, naast vormtechnische
vernieuwingen zoals Perks soepele hantering van de sonnetvorm,11. inhoudelijke
aspec-
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ten die Perks positie in de literatuurgeschiedenis als ‘voorloper’ rechtvaardigen.
Interessant is in dit opzicht zijn langere gedicht ‘Iris’. Het is overduidelijk
geïnspireerd op Shelley's ‘The Cloud’ (gepubliceerd in 1820).12. Maar juist een
vergelijking met het nagevolgde voorbeeld laat zien welke typerende wending Perk
aan het onderwerp gaf. Shelley's gedicht eindigt met de volgende triomfantelijke
strofe13.:
I am the daughter of Earth and Water,
And the nursling of the Sky;
I pass through the pores of the ocean and shores;
I change, but I cannot die.
For after the rain when with never a stain
The pavilion of Heaven is bare,
And the winds and sunbeams with their convex gleams
Build up the blue dome of air,
I silently laugh at my own cenotaph,
And out of the caverns of rain,
Like a child from the womb, like a ghost from the tomb,
I arise and unbuild it again.

Dit gedicht, dat zijn welluidendheid voor een belangrijk deel ontleent aan de
binnenrijmen, bezingt de eeuwige regeneratie. In formeel opzicht komt het sterk
overeen met Perks ‘Iris’14.:
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee:
Mijn gewaad is doorweven met parels, die beven,
Als dauw aan een roos, die ontlook,
Wen de dagbruid zich baadt en voor 't schuchter gelaat
Een waaier van vlammen ontplook.

Maar er zijn - behalve dat het bij Shelley om wolken gaat en bij Perk om een
regenboog - belangrijke verschillen die al worden aangekondigd door een regel als
‘gezwollen van wanhoop en wee’. Iris weent om Zefier (Zefyrus, de westenwind):
‘Hij mint me als ik hem..., maar zijn lach, zijn stem, / Zijn kus... is een zucht: Wij
zwerven / Omhoog, omlaag; wij willen gestaâg, / Maar wij kunnen nòch kussen,
nòch sterven.-’ Deze kosmische tragedie wordt in de laatste strofe omgebogen tot
een beginselverklaring:
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Ik ben geboren uit zonnegloren
En een vochtige zucht van de zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van 't wereldsche wee.Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt!

Schoonheid verbonden met lijden, eenzaamheid voor wie deze uitzonderlijke
combinatie van ‘diepste smart’ en de ‘wellust der pijn’ weet te ervaren: deze gedachten
vindt men terug in Kloos' ‘Inleiding’ én in diens poëzie. De eenzaamheid van Perk
en Kloos heeft twee kanten: verdriet om het isolement én trotse zelfbewustheid. Dat
laatste element komt sterk naar voren in het sonnet ‘Hemelvaart’, waarvan de laatste
zeven regels luiden:
De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed;
De hemel is mijn hart, en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard',
En, nederblikkend, is mijn glimlach zoet:
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid...
Genoegen lacht... ik lach... en met een vaart
Stoot ik de wereld weg in de eindeloosheid.

Het is niet onmogelijk dat Kloos hier de dichter tot deze uiting van trots individualisme
heeft verleid.15. Feit is dat ook de poëzie van Kloos beheerst wordt door dit ambivalente
individualisme, dat zowel tot hoogmoed leidt als in verdriet om het eigen isolement
kan omslaan.

Pastiche en polemiek
Kloos noemt in zijn beroemde ‘Inleiding’ bewust geen namen van de dichters die
hij afkeurt. Veel directer zijn de aanvallen die een paar jaar later door hem en de
zijnen gericht worden op de mandarijnen van zijn tijd. Deze schermutselingen
begeleidden het verschijnen van het eigen tijdschrift De nieuwe gids (het eerste
nummer is van oktober 1885). Zo komt in december 1885 de bundel Grassprietjes
of Liederen
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op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland door Cornelis Paradijs op de
markt. Achter dit pseudoniem verschool zich de vaardig rijmende Frederik van Eeden
(niet de meest revolutionaire onder de Tachtigers - later kreeg hij dan ook spijt van
zijn aanval op de oude garde16.). Van Eedens studievriend Aletrino schreef onder de
sprekende naam P.A. Saaije Azn. een ‘Open brief aan den schrijver’, waarin onder
meer te lezen staat: ‘Uw grassprietjes zullen balsem zijn voor de wrange wonden
ons geslagen door naturalisme, socialisme, sonnetten en al dergelijke goddelooze
zaken.’17. Sebastiaan Slaap (Willem Kloos) schreef een voorrede waarin de ‘vele
voortreffelijke puikdichters in ons vaderland’ geprezen worden die steeds de snaar
gespannen houden om ‘godsdienst, eigen haard, geboortegrond en het onvergetelijk
Oranjehuis’ te bezingen. De bundel bevat een aardig ‘Predikanten-lied’ waarin alle
dominee-dichters een beurt krijgen: ‘Dichters maakt alleen de Heer, / Predikanten
mint hij zeer: / Daarom neemt men, dat is klaar, / Zooveel dichters bij hen waar.’
Eén daarvan krijgt de volgende hommage: ‘Maar, Goddank! zingt nu cantaten... /
Daar komt J.J.L. ten Kate!/ Dankt den Heer met snarenspel / Voor Ten Kate, J.J.L.’
Een van de laatste strofen luidt: ‘Schrijf maar, Neêrlands dominé's! / Schrijf maar in
des Heeren vrees: / Slechte verzen maakt men nooit, / Als ons bef en toga tooit.’
Geraffineerder was de grap die Kloos en Verwey uithaalden toen ze, ook eind
1885, het lange gedicht Julia, Een verhaal van Sicilië, lieten verschijnen. Dat epische
vers was in elkaar geflanst om de toenmalige recensenten in hun hemd te zetten. Die
opzet slaagde, al reageerde het voornaamste doelwit, de gehate criticus J.N. van Hall
van De (oude) gids, er helaas niet op. Triomfantelijk schrijven Kloos en Verwey dan
hun brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886), waarin de
misleide critici over de knie gingen. Deze geslaagde actie bezorgde de jonge
hemelbestormers van De nieuwe gids in ieder geval aardig wat publiciteit.18.

De nieuwe gids
Al deze activiteiten kunnen gezien worden als begeleidingsverschijnselen bij die ene
grote gebeurtenis: de publicatie van de eerste nummers van het eigen tijdschrift dat
zo programmatisch De nieuwe gids heette. Ze kunnen wellicht tot het misverstand
geleid hebben dat het in dit jongerenblad vooral om de poëzie ging. Dat is, zoals
Stuiveling in De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt overtuigend heeft laten zien,
een misvatting. De feiten spreken voor zich: tot de redactie behoorde, naast Kloos,
Van Eeden, Verwey en Paap, ook Frank van der Goes, die een sterk politieke
belangstelling had (hij behoorde tot de twaalf ‘apostelen’ die in 1894 de SDAP, de
voorloper van de Partij van de Arbeid, oprichtten); de ondertitel van De nieuwe gids
luidde ‘tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap’; van de eerste jaargang,
ruim
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duizend bladzijden, neemt de poëzie er nauwelijks 61 in, het proza 172, literaire
beschouwingen beslaan ongeveer 330 pagina's, terwijl aan de politiek en de
wetenschap respectievelijk ongeveer 250 en 154 bladzijden zijn gewijd.19. Het politieke
element is uitermate belangrijk - al was het alleen al om het tragische feit dat de
tegenstelling tussen een esthetische en een sociale gerichtheid uiteindelijk tot een
definitieve breuk in de gelederen leidde...
Een tweede misvatting, door iemand als Kloos bewust of onbewust in de wereld
gebracht, is dat De nieuwe gids van het begin af aan een tornado van protest zou
hebben veroorzaakt. Maar het eerste nummer opende met een flinke lap De kleine
Johannes, het sprookje van Van Eeden dat niets met de nieuwe poëzie, en even
weinig met het nieuwe proza te maken heeft. Er stond verder onder meer een stuk
in van Doorenbos, de leermeester van Perk, Kloos en Verwey, over ‘Hendrik IV en
de Prinses Condé’ en een artikel over... moderne scheikunde. De eerste aflevering
van het nieuwe tijdschrift riep weinig protesten op, behalve de klacht over de
kleurloosheid.20. Het enige stuk dat de aandacht trok was een (niet ondertekend)
‘Varium’ van Van der Goes waarin voor algemeen kiesrecht werd gepleit - op dat
moment een brandende kwestie.21.
Pas in de tweede aflevering begint het tijdschrift zich literair sterker te profileren
als Kloos zijn reeks literaire kronieken opent. Deze stukken geven een helder beeld
van Kloos' literatuuropvattingen.

De ‘Kronieken’ van Kloos
Goede verzen onderscheiden zich in twee opzichten van slechte, stelt Kloos, namelijk
door ‘1. De juistheid der klankexpressie; 2. de noodzakelijkheid en zuiverheid der
beeldspraak’.22. Wat slechte beeldspraak is, laat Kloos omstandig zien aan de hand
van de bundel Canzonen van een zekere mr. Bohl, wiens hoofd zo als kop van Jut
de literatuurgeschiedenis ingaat. Het sarcasme van Kloos komt voort uit zijn
verontwaardiging over de gunstige ontvangst van zo'n wanproduct: dat is een schande
voor ons land en de literaire kritiek.23. Grote nadruk legt hij dus op de
oorspronkelijkheid van het taalgebruik. Iedere nieuwe generatie, aldus Kloos, heeft
tot taak de taal die door de voorgangers werd overgeleverd ‘te ontdoen van al het
stereotiepe, gemaniëreerde en indirekte, dat haar in den loop der jaren is blijven
aankleven, om, na den “taalschat” tot zijn eenvoudigste elementen te hebben
teruggebracht, voor zijn eigen persoonlijk zieleleven, met die elementen, een eigen
persoonlijke uiting te scheppen’.24. Zo'n opfrissing van de taal kan misschien tijdelijke
onverstaanbaarheid tot gevolg hebben, maar dat is, volgens Kloos, nu eenmaal
onvermijdelijk. De ware poëzieliefhebber zal het verjongde taalgebruik snel leren
waarde-
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ren. (Het is ongetwijfeld de tragiek van Kloos en de zijnen dat deze historische
wetmatigheid ook voor hun eigen poëzie ging gelden: ook hun taalgebruik verstarde
tot jargon.)
Als het gaat om de zuivere klankexpressie verwijst Kloos herhaaldelijk naar de
grote Engelsen: Shelley, Wordsworth, Keats en mrs. Browning. Het is een punt dat
Kloos blijft bezighouden. Zo geeft hij op een zeker moment de volgende definitie:
‘Een gedicht is een brok gevoelsleven der ziel, weergegeven in geluid.’25. Eerder dan
de gedachte is de klank doorslaggevend. Hij licht de omschrijving nog eens als volgt
toe: ‘het eerste en onmisbare vereischte van een goed gedicht is dus, dat het een
individueele, persoonlijke uitdrukking heeft, kenbaar aan de klank-expressie en aan
de beeldspraak: omdat, het zij nogmaals gezegd, de beste dichter hij is, die het sterkst,
dat is het fijnst, dat is het individueelst gevoelt, en dat gevoel het zuiverst weet te
uiten.’26. In deze laatste zin resoneert de uitspraak in zijn ‘Inleiding’ bij Perks
Gedichten: ‘En aan de stemmingen kent men de ziel.’ Met deze nadruk op het gevoel
van de dichter dat in het gedicht overloopt, sluit Kloos' poëtica naadloos aan bij de
ideeën die door zijn Engelse voorbeelden waren ontwikkeld.27.
Tot de meest extreme formulering komt Kloos in een ‘Kroniek’ die een aantal
jaren later is geschreven. Hij bespreekt dan de Verzen van Herman Gorter uit 1890.
Zijn redenering in die recensie is niet alleen interessant omdat er een veel geciteerde
slogan in opduikt, maar vooral ook omdat hij daar ideeën formuleert die later in de
literatuurgeschiedenis - en dus ook in dit boek - met grote hardnekkigheid zullen
terugkeren. Ze plaatsen zijn literatuuropvatting in een ruimer perspectief.
Kloos begint met op te merken dat het de gewone mensen nauwelijks kwalijk te
nemen is als ze deze bundel van Gorter (die hier in het derde hoofdstuk uitvoerig zal
worden besproken) niet begrijpen. Want de taal is voor deze dichter niet alleen maar
een middel om te zingen of te spreken, zoals voor iedereen, ‘de taal is voor hem
bovendien nog gedeeltelijk gebleven wat alle denkbare taal in haar aller-aller-eerste
geboren-worden is’. Op die mysterieuze zin laat Kloos onmiddellijk de hamvraag
volgen: ‘Want hoe is te verklaren het ontstaan van de Taal?’28. De oermens benoemde
nog met zijn ‘lyrische en spontane geluid’ wat hem trof. Maar toen alle mensen
dezelfde woorden voor dezelfde dingen gingen gebruiken, verloor de taal haar
individuele spontaniteit. Daarom is het wezen van de taal, stelt Kloos, haar
abstractheid. Daarmee bedoelt hij, dat ieder mens bij het gebruik van woorden nooit
zijn eigen hoogst persoonlijke voorstellingen en emoties kan overbrengen. Iemand
zegt ‘Ik ben verliefd’, maar wat hij voelt verschilt van alle andere keren dat hij die
beladen uitdrukking gebruikt heeft. Kloos komt dan tot een stelling die sterke
overeenkomst vertoont met wat veel later Ter Braak en Hermans (in zijn ‘Preambule’
bij Paranoia) zullen beweren: ‘Zoo komt het dat, als wij spreken, wij allemaal spreken
over verschillende dingen, die schijnbaar maar dezelfde zijn in de eenheid van het
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allen-omvattende Woord. De menschelijke taal, om zich zelf te kunnen wezen, moet
zijn abstract.
En dan de grammatica, die abstractie der abstractie! De taal dwingt u om de tallooze
individueele momenten van uw lichaams-en ziele-leven samen te vatten onder groote
rubrieken, met een etiket er bovenop; de grammatica beveelt u zelfs hoe gij voelen
en denken moet. De grammatica wijst u hoe gij al wat er in u omgaat, al wat er in u
opkomt uit den duistren chaos uwer diepste ikheid, netjes moet laten loopen langs
de vaste lijnen, getrokken door menschen van een vroeger geslacht.’29.
Kloos ontwikkelt hier het idee van de mens die opgesloten zit in zijn eigen taal,
een visie die in de twintigste eeuw grote populariteit zou krijgen. Voor gewone
mensen nu, vormt die gevangenschap in hun dagelijkse omgang geen probleem. Zij
kunnen de taal eenvoudig als ‘een hefboom, op zich zelf zonder waarde’ hanteren.
Anders ligt het voor de dichter, dat wil zeggen wanneer de taal niet meer als middel
voor iets anders dient, maar ‘als zij zich zelve een doel gaat zijn’. De dichter kan
geen genoegen nemen met het abstracte karakter van de woorden, juist omdat hij de
meest subtiele individuele gevoelens moet ‘verzinnelijken’. Voor hem zijn woorden
dan ook ‘waardevolle individuen die hij kent en lief heeft, wier mooiheid hij proeft,
en door de subtiele combinatie van wier geluiden hij weergeeft wat hij ziet en hoort
in het ontroeringsvolle oogenblik’.30. Het gevolg is dat de lyrische dichter weer dichter
bij de ‘oer-mensch’ staat ‘die zijn verbazing, zijn verrukking of zijn droefenis
uitgalmde of versmoorde in een spontaan door de werkelijkheid opgewekt geluid’.
Onmiddellijk voegt Kloos hieraan toe dat een dichter van onze tijd nog lang niet aan
die oermens gelijk kan zijn. Hij kan trachten door het suggestief gebruik van klanken
de woorden weer een nieuwe frisheid te geven, maar die woorden blijven abstract,
en hij blijft gebonden aan de abstracte regels van de grammatica. Het uitzonderlijke
van Gorter is nu dat hij verder gaat: hij ‘combineert zijne woorden zooals niemand
vóór dezen, hij verwaarloost de wetten van prosodie en grammatica, en zijn
beeldspraak is zoo vreemd dat men er blind voor blijft’.
Kloos gebruikt zijn theorie over de dichterlijke taal dus om de Verzen van Gorter
begrijpelijk te maken. In deze context komt hij tot zijn bekende omschrijving dat
kunst ‘de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’ moet zijn:
‘Daarom is elke nieuw gearticuleerd geluid, dat een oer-mensch uitstiet, als hij erg
door iets getroffen werd de allerzuiverste literaire kunst geweest, en die oermensch
de allereerste kunstenaar ook (...). Ten allen tijde is de taal door de kunstenaars
gemaakt.’31. Die oerkunst is in onze dagen een onhaalbaar ideaal, omdat wij nu
eenmaal bezitten wat de oer-mensen nog moesten maken: een taal. Maar die taal is
abstract en daardoor komt de moderne dichter die zijn sterk individuele gevoel wil
weergeven, in conflict met de wetten van de taal.
Deze theorie van Kloos is hier zo uitvoerig weergegeven omdat men haar op ver-
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schillende manieren een plaats kan geven in de literatuurgeschiedenis. Enerzijds
ontleent Kloos voor een belangrijk deel zijn opvatting over de oorsprong van de taal
aan de Engelse romantici.32. Aan de andere kant worden hier ideeën geformuleerd
die in de twintigste eeuw een dominant thema in de dichtkunst zullen vormen. Kloos
geeft een verantwoording voor Gorters morrelen aan de taal op eenzelfde manier als
later Van Doesburg en nog later de Vijftigers hun experimenten zullen verklaren:
met een beroep op een oorspronkelijke, een oer-creativiteit. Feit is natuurlijk dat
Kloos zelf in zijn verspraktijk nooit zover is gegaan en dat hij dus nimmer zo dicht
als Gorter de creatieve ‘oermensch’ genaderd is.

De poëzie van Kloos
Kenmerkend voor de poëzie van Kloos is de afwisseling van wat Coenen noemde
‘het hoogheidsbesef en de vereenzaming, die het individualisme meebracht’.33.
Typerend voor die houding is het sonnet waarvan vaak alleen de eerste regel geciteerd
wordt, zodat een geheel verkeerde indruk van de inhoud ontstaat34.:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten, En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.
En tóch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Uw overdierbre leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed
En trots en kalme glorie te vergaan
Op Uwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

De zelfbewustheid vindt men in een vers als ‘Dood-gaan’, dat begint met de regel:
‘De boomen dorren in het laat seizoen’35. en eindigt met het triomfante terzet (met
een ijselijk rijm):
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Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen.
De doode bloemen keeren niet weêrom,
Maar Ik zal heerlijk in mijn Vers herrijzen.

De eenzaamheid wordt beleden in een beroemd sonnet als ‘Ik ween om bloemen in
den knop gebroken’, de verscheurdheid expliciet verwoord in ‘Snikken’,36. waar het
vermogen tot lijden onverbrekelijk verbonden blijkt met het uitverkoren zijn als
dichter:
Arme, árme gebrókene, als Ik mij mag nóemen,
Daar is, is geen ménsch-smart, die dit Hart niet kent. Maar doode mensch-hárten zijn hoóger te róemen,
Hoe wreeder de sneê, die hun 't harte-hart schendt:
Ja, 't hárt moet sterven in veel dónkere dagen
Van tránen en lijfs-pijn en bitter klágen
En véel ontzetting, waar het lijf in beeft:
De Ménsch moet doódgaan, eer de Kúnstnaar leéft.

Het zijn deze lyrische trots en lijdzaamheid die heel lang het literaire leven in
Nederland zullen domineren - pas in de jaren twintig van deze eeuw vindt de
definitieve afrekening met de ‘Ik-zangen’ van Kloos en zijn vele epigonen plaats
(zie hoofdstuk 6).

De betekenis van Tachtig
Er zijn in de loop der tijd verschillende pogingen gedaan om de betekenis van Tachtig
voor de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde te relativeren.37. De Tachtigers
zouden hun ideeën voornamelijk uit Engeland hebben gehaald, terwijl die opvattingen
bovendien al bij verschillende van hun oudere tijdgenoten aanwijsbaar waren. Een
simpel gegeven dat de continuïteit van de literaire ontwikkeling illustreert, is dat de
door Kloos zeer bewonderde dichteres Hélène Swarth even zo vrolijk (of liever:
treurig) in de oude als De nieuwe gids kon publiceren... Dit mag dan allemaal waar
zijn, het doet niets af aan de grootste verdienste van de Tachtigers, namelijk dat zij
een aantal nieuwe ideeën verenigd hebben en die nieuwe literatuuropvatting met
ongekende kracht hebben uitgedragen. Pastiche, polemiek, programmatische artikelen
in hun eigen tijdschrift vormden allemaal onderdeel van een grote publicitaire veldslag
die zij gewonnen hebben. Daarom betekent hun optreden een
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wending in de literatuurgeschiedenis. Het aanwijzen van een bepaald idee bij een
oudere auteur doet daaraan geen afbreuk: het gaat om de uitstraling van die ideeën.
Hoe groot de cesuur in de literatuurgeschiedenis is, laat zich het best illustreren
aan het eerbiedwaardige instituut dat zij definitief uit deze wereld hielpen: de
dominee-dichter. De dominee-dichter bezong de maatschappelijke en religieuze
deugden (zo er al een onderscheid kon worden gemaakt tussen die twee) en hield ze
daarmee voor aan zijn kudde. De Tachtiger daarentegen kent alleen de eredienst van
het Schone. Voor hen verving déze religie het christendom: terecht merkt Verwey
in zijn Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900) op dat de
vergoddelijking van de Poëzie de grondtrek vormt bij de dichters die omstreeks 1880
optraden.38. Voortaan stond de dichter als eenzame uitverkorene buiten de
maatschappij, terwijl de dominee-dichter juist het lichtend middelpunt van zijn
samenleving had gevormd. Natuurlijk waren niet alle dichters vóór 1880 dominee,
maar wel speelde het literaire leven zich voornamelijk af in genootschappen en
rederijkerskamers waar eerzame burgers dienstbare dichtkunst beoefenden.39. Daaraan
hebben de Tachtigers een eind gemaakt. Als men het meest opvallende kenmerk van
hun optreden zou willen noemen, dan is dat hun onmaatschappelijkheid. Er waren
in het verleden natuurlijk andere grote individualisten geweest, zoals Multatuli. Maar
juist de figuur van Multatuli laat het verschil met de Tachtigers scherp uitkomen.
Multatuli stond op voet van oorlog met een samenleving die hij wilde verbeteren.
Die intentie ontbrak volledig bij iemand als Kloos: de cultus van de eigen emotie
stond voorop.
Er zijn verschillende verklaringen geopperd voor het optreden van de Tachtigers
en voor hun onmaatschappelijkheid. Gorter, zelf de grootste onder hen, heeft de
verandering op literair gebied willen herleiden tot veranderingen in de maatschappij:
na 1870 ontwikkelde zich in Nederland het groot-kapitalisme en als gevolg daarvan
het ‘groot-proletariaat’. Hij beschrijft plastisch hoe het karakter van Amsterdam
veranderde van achttiende-eeuwse stad met klein handwerk tot groot-kapitalistisch
centrum, en schrijft dan: ‘Die verandering van dingen was een verandering van
menschen! Er kwamen nieuwe krachten ter aanwending, er werden nieuwe wezens
gevormd, wij zelve waren die nieuwe wezens. De maatschappij zou een andere
worden, er kwamen nieuwe en grootere krachten, er zou een nieuw en grooter geluk
komen. - Wij waren zeer jonge kinderen, terwijl dat gaande was, met oogen zoo
gevoelig als water. Er ging geen enkel oogenblik voorbij, dat niet iets van die nieuwe
krachten zich in ons plantte. Het waren maatschappelijke krachten, krachten die de
maatschappij, dus ieder, treffen, en wij waren er dus altijd door omgeven. Al onze
zinnen, ons hart, ons hoofd, onze handen, ons geslacht werden er door geraakt.’40.
Bij Gorter heeft de maatschappelijke stroomversnelling een nieuwe vitaliteit tot
gevolg. Merkwaardig is dat Stuiveling een heel andere verklaring voor het ontstaan
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van de beweging geeft. Voor hem zijn de kunstenaars van Tachtig typische
vertegenwoordigers van de romantiek omdat zij zich in de geïndustrialiseerde, dat
is dus lelijke en wrede samenleving niet thuis konden voelen en daarom vluchtten:
‘in het verleden, in de natuur, in de droom, in zichzelf.’41. Hoe aanlokkelijk zulke
verbindingen tussen economische factoren en artistieke ontwikkelingen ook mogen
zijn, zelden leiden ze tot een overtuigende verklaring.
Een andere opvatting zoekt de verklaring van het verschijnsel ‘Tachtig’ wat dichter
bij huis: de Tachtigers profiteerden van de nieuwe mogelijkheden die de Hoogere
Burgerschool bood aan kinderen uit milieus die eerder niet aan middelbaar onderwijs
toekwamen. Door die opleiding kwamen ze, sociaal gezien, te ‘hangen’ tussen de
burgerij waaruit ze voortkwamen en de hogere klassen die voor hen gesloten bleven
- en dat verklaart dan hun onmaatschappelijkheid.42. Ook bij deze opvattingen kan
men vraagtekens zetten (gaat dit bijvoorbeeld ook op voor Van Deyssel of Frans
Coenen?). Welke maatschappelijke factoren ook een rol mogen hebben gespeeld, in
ieder geval moet men ook de intern-literaire dynamiek niet vergeten. Tachtig zette
zich af tegen een kunst die bij uitstek maatschappij-gebonden was in de zin van:
dienstbaar aan de bestaande idealen van burgerdeugd. Een dichtkunst die bovendien
meestal door de steunpilaren van de maatschappij zélf gefabriceerd werd.
In ieder geval is het zinvol het optreden van Tachtig te plaatsen binnen de bredere
context van een vernieuwingsbeweging die zich zowel op cultureel als politiek gebied
manifesteerde.43. Het is in dit verband tekenend dat Nieuwe gids-redacteur Van der
Goes een volstrekte parallellie zag tussen de progressieve politici en de moderne
kunstenaars: beide groepen richtten zich immers tegen de deftige bourgeoisie.44. Nu
is die gelijkopgaande strijd helaas een illusie gebleken. Eerder kan men zeggen dat
een radicale politiek en een revolutionaire literatuuropvatting in De nieuwe gids een
monsterverbond hebben gesloten. Zodra beide groeperingen beseften dat hun afkeer
van de bourgeoisie met heel andere middelen een totaal ander doel nastreefde, was
het afgelopen met de eensgezindheid (zie hoofdstuk 3).
Nog in een ander opzicht vormde De nieuwe gids een monsterverbond. Kloos
heeft zich verschillende malen gebogen over de vraag in hoeverre de nieuwe poëzie
en het nieuwe proza nu op dezelfde uitgangspunten berustten. In een van zijn
‘Kronieken’ stelt hij: ‘Zooals in de poëzie de romantiek op de flesch is, de christelijke
huiskamerliteratuur naar adem hapt, en het Individualisme aan 't woord komt’, zo
wijkt ook het clichématige proza voor de ‘groote, naturalistische beweging, van uit
Frankrijk alle andere landen van ons werelddeel overstroomende met haar frischheid
en geweldige kracht’.45. De hedendaagse prozaschrijver ziet de dingen aan ‘met klaren,
kalmen blik. Hij stelt er zich meê in contact, dwars door alle conventie en
vooropgezette ideeën heen’. Zoals de prozaïst het leven van de werkelijke mensen
wil weerge-
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ven, zo ook de dichter: ‘Wij laten de werkelijkheid onzer visioenen en hartstochten,
die ónze werkelijkheid is, op ons werken, zonder belemmering van traditie of
modellen, en wij trachten ze te beelden en te zeggen, in de woorden, waartoe zij zich
vormen, omdat wij vreugde hebben aan hunne schoonheid en het zeggen van schoone
dingen óns geluk is.’46. Kloos was blijkbaar niet helemaal zeker van deze uitspraak,
want hij voegt eraan toe: ‘Hierin komen wij overeen met de naturalisten, en hierin
staan wij mét hen, tegenover alle anderen. Wie het beter weet, zegge het.’ Hij heeft
mogelijk wel beseft dat ‘de werkelijkheid onzer visioenen en hartstochten’ toch iets
heel anders is dan de realiteit die de naturalisten zochten weer te geven. De passage
is nogal naïef, zeker waar Kloos spreekt over het ontbreken van ‘traditie of modellen’!
De dichters hadden hun Engelse, de prozaschrijvers hun Franse voorbeelden.47.
In een latere kroniek geeft Kloos het fundamentele verschil aan tussen het nieuwe
proza en de nieuwe poëzie: de dichter gaat altijd uit van zijn gevoel, de naturalist
van de realiteit. Hoezeer die twee aspecten elkaar ook kunnen naderen (een
‘realistische’ passage in een gedicht, een bevlogen hoofdstuk in een roman), de
dichter gaat het altijd om de emoties van het eigen ik, de prozaschrijver om de
waarneembare werkelijkheid.48. De enige overeenkomst die Kloos dan nog tussen
beide kunstrichtingen kan constateren is: beide schuwen de conventie en streven een
‘zelfgevonden’, persoonlijke uitdrukkingswijze na.
Wat Kloos hier aan elkaar probeert te praten, is moeilijk verenigbaar. Want het
samengaan van de nieuwe (voor Nederland nieuwe, afgezien van de vroegere
aanzetten) romantische poëzie en het naturalisme binnen één tijdschrift is niet meer
dan een historisch toeval. De doorbraak van de romantiek komt in Nederland
uitzonderlijk laat, terwijl het naturalistische proza dan juist vanuit Frankrijk de
omringende landen binnendringt: in dat opzicht loopt Nederland synchroon met de
Europese tijd.49. De ik-gerichte romantische poëzie van Kloos en de zijnen is in feite
een anachronisme: in Frankrijk hebben zich dan al veel eerder nieuwe
poëzieopvattingen kenbaar gemaakt (zie hoofdstuk 4). Niettemin is er één punt,
overigens niet genoemd door Kloos, waarop het naturalisme naadloos aansluit bij
de houding van Kloos: de haat tegen de bourgeoisie. Alleen deze gezamenlijke afkeer
wist voor korte tijd dichters, prozaschrijvers en politici bij elkaar te houden in één
tijdschrift.

De Tachtiger-poëzie in internationaal perspectief
Drie vragen zijn in verband met de internationale positie van de Tachtiger-poëzie
van belang:
1. waarom kozen Kloos en de zijnen nu juist de Engelse poëzie als voorbeeld?
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2. welke aspecten namen zij over en welke juist niet, wat voegden zij toe?
3. zijn zulke afwijkingen te verklaren uit de specifiek Nederlandse
literatuurhistorische situatie?
De eerste vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Waarom Keats en Shelley en niet
Novalis of Hölderlin? Vanuit onze hedendaagse situatie zijn we geneigd dat als een
reële keus voor Kloos cum suis te zien. Want wij worden elke week in literaire
bijvoegsels overspoeld met informatie over wat er allemaal in andere taalgebieden
gaande is. Die situatie bestond eind vorige eeuw echter niet. Men zou precies moeten
nagaan wat een hbs'-er als Kloos onder ogen kon krijgen; welke tijdschriften hij las,
wat het onderwijs hem bood en dergelijke. Dat informatieaanbod, ongetwijfeld veel
geringer dan wij het nu kennen, is nog niet in kaart gebracht, en daarom valt er op
de eerste vraag ook geen sluitend antwoord te geven. In zekere zin is dat ook niet
erg, als men met De Deugd aanneemt dat het Europese romantische denken een
grondpatroon vertoont dat zich in allerlei landen in vergelijkbare vormen
manifesteerde.
De tweede vraag levert meer materiaal op. Bij de bespreking van Perk is er al op
gewezen hoe hij Shelley's ‘The Cloud’ omvormt tot ‘Iris’: van geloof in vitale
regeneratie naar een belijdenis van eeuwig smachten. Niet alleen Shelley's optimisme
ontbreekt bij Kloos en de zijnen, ook de morele preoccupatie die leven en werk van
deze Engelse dichter kenmerkte, vindt men bij hen niet terug. De Deugd wijst op de
eigenaardige combinatie in Nederland van een dichtkunst die de godsdienst vervangt
terwijl tegelijkertijd alle morele aspecten worden buitengesloten.50. Iemand als Van
der Goes stond in dat opzicht veel meer op één lijn met Shelley dan de dichters.
Deze eenzijdige overname van de Engelse erfenis valt mijns inziens zeker te
verklaren uit de Nederlandse literaire situatie. De dominee-dichters vóór hen hadden
de poëzie ondergeschikt gemaakt aan hun catechisatie. Als reactie daarop kon, ja
mocht poëzie niets meer met morele lessen te maken hebben. Opvallend is ook dat
de poëzie niet langer geïdentificeerd werd met de godsdienst (zoals door De Deugd
bij andere romantici wordt geconstateerd), maar dat zij de religie vervangt. Voor de
christelijke deugden die de dominees op rijm zetten, komt een onchristelijk
individualisme in de plaats.
Verwijzingen naar het christendom komen ook in de poëzie van Tachtig voor,
maar krijgen een nieuwe functie. In Perks ‘Deinè Theos’ wordt het Onze Vader
omgevormd tot een belijdenis van geloof in de Schoonheid. Opvallend is in dit
verband het volgende. In de Europese romantiek is een grote plaats ingeruimd voor
de weergave van het lijden van de dichter.51. Typerend voor de Nederlandse situatie
lijkt dat dit thema vaak terugkeert in een zeer speciale vorm, namelijk dat de dichter
zich met Christus identificeert. Kloos en Verwey vertalen hun relatie in Christelijke
ter-
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men (Verwey schrijft: ‘O Man van Smarte met de doornenkroon’ in ‘Van de liefde
die vriendschap heet’). Kloos schrijft in het tumultueuze jaar 1894 het sonnet ‘Christus
bespot’ (dat in De nieuwe gids volgt op de Christusverzen van Leopold).52. Poëzie
wordt godsdienst, de dichter een Christusfiguur. Deze godslasterlijke zelfvergroting
tot Hij die het lijden der mensheid droeg, is begrijpelijk in een situatie waarin berijmde
godsvrucht decennia lang het literaire leven had beheerst.53. Ook de geringe
bekommernis om enige moraal bij iemand als Kloos moet als een reactie op de
voorgaande generatie worden gezien.
Deze opmerkingen zijn niet meer dan een aanzet tot onderzoek op een terrein dat
nog braak ligt: een scherpere positiebepaling van de romantiek van Kloos en de
zijnen binnen het brede gebied van het Europese romantische denken, waarvan zij
een late uitbloei vormt.
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2 Anatomie en schilderkunst
Het naturalisme
In 1879 publiceert Emants zijn bundel Een drietal novellen. Een van deze verhalen,
‘Een avontuur’, wilde hij aanvankelijk in het tijdschrift De banier plaatsen, maar
onder druk van zijn mederedacteuren ziet hij daar toch van af: ‘Zij vreesden dat de
Banier al die abonnees verliezen zou, welke gerangschikt kunnen worden onder de
rubrieken: fatsoenlijke dames, bestuurders van deftige leesgezelschappen, enz.’1.
Emants verweert zich ook tegen een eerder verwijt dat hij een voorliefde voor duivelse
personages zou hebben. Hij merkt op ‘dat het mensdom m.i. wel verre van uit engelen
en duivelen te zijn samengesteld, uitsluitend uit mensen bestaat, en dat ik mij gaarne
naturalist noem om mijn instemming te kunnen betuigen met de leer die Taine aan
Balzac toedicht’. Hij citeert dan de Franse literatuurhistoricus Taine die stelde dat
in de ogen van de naturalist de mens geen onafhankelijk, rationeel wezen is dat
volledig op eigen kracht waarheid en deugdzaamheid kan bereiken, maar een
natuurkracht die, zoals alle natuurkrachten, van de omgeving afhankelijk is. Met
andere woorden: de mens wordt gedetermineerd door factoren buiten hem, de ‘vrije
wil’ is een fictie.
Emants citeert een uitspraak die past binnen het kader van het positivisme, de leer
die de wetten van de natuur onbevangen, dat wil zeggen niet geremd door enige
metafysische speculatie of geloof, wilde bestuderen. De mens en de maatschappij
nemen binnen die opvatting geen uitzonderingspositie in, want ook zij worden door
wetmatigheden geregeerd. In de uitspraak van Taine die Emants aanhaalt, betekent
het woord ‘naturalist’ nog niet: ‘navolger van Zola's literatuuropvatting’, maar:
onderzoeker van de natuurwetten. De schrijver moest als zo'n onbevooroordeeld
onderzoeker optreden.
Overigens kende Emants Zola wel en verdedigt hij hem ook wanneer hij het heeft
over ‘de onvruchtbare idealistjes [die] zelfs een meesterstuk als L'assommoir menen
te kunnen veroordelen’.2. Op een andere plaats in dit stuk zet hij zich scherp af tegen
de Nederlandse literatuur van zijn tijd. Men vindt daarin, zegt hij, ‘werelden van
kwaad, die alleen dienen om het goede te doen uitkomen en zegevieren, en een heel
luilekkerland van geluk tot beloning van zoetsappige helden, die hun misstapjes juist
zo weten in te richten dat zij gelegenheid hebben zich bijtijds te bekeren en dat zij
vooral niet onfatsoenlijk worden’.3. Een jaar later publiceert Emants in De gids een
groot opstel over Toergenjev waarin soortgelijke uitvallen voorkomen: ‘overal zijn
de leesbibliotheken nog vol van gefabriekte verhaaltjes met interessante intriges,

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

40
poëtisch-optimistische aflopen, en helden, wier aderen met deugd in plaats van bloed
zijn gevuld.’4. Aan het eind van dit artikel (dat belangrijk is omdat Emants, schrijvend
over een door hem hogelijk bewonderde auteur, de obsessies weergeeft die zijn eigen
oeuvre zullen blijven beheersen) plaatst hij Toergenjevs werk in een breder kader.
Toergenjev is namelijk een baanbreker van ‘die nieuwe richting in de letterkunde,
welke zich ten doel stelt met de wetenschap als ontleedmes in de hand, zo diep
mogelijk in de menselijke natuur door te dringen, en zich in het weergeven der natuur
nauwgezetter aan de waarheid te houden dan met de uitstervende school der
onderhoudende vertellers het geval was’.5.
Waar zette Emants zich nu tegen af, wie waren die ‘idealistjes’, wat waren dat
voor boeken die bevolkt werden door helden met aderen vol deugd?

Het idealiserende proza
Het wordt duidelijk wat Emants met het door hem afgewezen idealisme bedoelt, als
we de literaire kritiek en de romanproductie rond 1880 bekijken. Het standpunt dat
door vrijwel alle recensenten gedeeld werd, was dat kunst een verheffende functie
had.6. De roman moet een wereld tonen waarin de edele gevoelens zegevieren. De
critici weten wel dat het in de realiteit niet immer zo toegaat, maar zij verlangen ook
geen natuurgetrouwe afspiegeling: eerder gaat het erom de alledaagse werkelijkheid
te vergeten. Als er ‘platheden’ beschreven worden, mag dat alleen op voorwaarde
dat die laagheden geadeld worden door een kiese toon en een verheven moraal. Hét
voorbeeld is dan Charles Dickens: hij durft wel delicate onderwerpen aan te snijden,
maar zijn poëtische warmte verheft toch het geheel. Daarmee staat zijn werk in krasse
tegenstelling tot het ‘vieze realisme’ van iemand als Zola die volgens de toenmalige
critici met opzet het lelijke en afstotende opzocht om erin rond te wroeten. De
tegenstelling wordt door een rijmer nog in 1886 in De Nederlandsche spectator als
volgt verwoord:

Twee uitersten
Gij idealisten maakt menschen tot geesten,
Gij naturalisten maakt menschen tot beesten,
Gaf men mij te kiezen: den geest of het beest'k Ben geen spiritist-maar ik koos den geest.

Kijkt men naar de romans die omstreeks 1880 verschenen, dan zijn die zeker eerder
‘geestelijk’ dan ‘beestachtig’ te noemen. Natuurlijk waren er wel boeken gepubli-
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ceerd die het Nederlandse publiek schokten door hun ‘realisme’, bijvoorbeeld Busken
Huets Lidewyde (1868). Naar aanleiding van die roman was zelfs een brochure
verschenen Madame Bovary in Nederland7. - een vergelijking die (in onze ogen) wel
bijzonder vleiend is voor Huet maar tegelijkertijd het gebrek aan niveau van de
Nederlandse roman in deze periode pijnlijk doet uitkomen. Maar zo'n incidenteel
‘schandalig’ boek heeft blijkbaar de heersende normen onaangetast gelaten.
Want omstreeks 1880 treft men een type roman aan waarop Emants' karakterisering
voortreffelijk past. Uitgangspunt in deze boeken is, - zoals bij de kritiek - dat kunst
verheffend moet zijn, uitzicht moet bieden op een betere wereld. Vandaar dat de
hoofdpersonen altijd edel zijn, modellen van deugd. Het woord ‘model’ is hier
allerminst ironisch bedoeld: het gaat juist om voorbeelden ter navolging. De innerlijke
adeldom is ook zichtbaar als uiterlijke schoonheid - zoals ook de schurk door zijn
morele slechtheid getekend is. De roman stuurt altijd af op een opbouwend eind,
waarin het goede beloond en het kwaad bestraft wordt. In deze boeken gaat het eerder
om de vele handelingen die de lezer moeten meeslepen, dan om karakteruitbeelding
(want wat valt er ook uit te diepen in een personage dat honderd procent edel is?).
De plot neemt niet zelden nogal verrassende wendingen. Er wordt verder gezorgd
voor hartverwarmende taferelen als wonderbaarlijke reddingen (de held haalt met
gevaar voor eigen leven zijn ergste vijand uit een wak in het ijs, variant: een brandend
huis) of verzoeningen (bij voorkeur aan een sterfbed). Stereotiepe elementen om de
spanning erin te houden zijn valse beschuldigingen (verduisteren van geld) en het
geheimzinnige verleden van bepaalde figuren dat onthuld wordt in een verrassende
ontknoping. Wel heel bont maakt Brooshooft het in zijn roman De kinderen van
Baron van Batenberg (1880). Jan, Piet en Pauw ontmoeten elkaar in de trein naar
Parijs. Daar aangekomen redden ze een lief, onschuldig meisje uit de klauwen van
de ontucht. Wat blijkt: deze parel in het slijk is de zus van Pauw, terwijl Piet de broer
is van Pauw en dus ook van het meisje! Ze trouwt dan met het enige niet-familielid:
Jan. En zo zijn de kinderen van de baron ‘door den treffenden samenhang der oorzaken
en gevolgen weder met elkaêr verenigd’. Een boek als dit laat zien hoe elementen
uit de traditie van de avonturenroman een heel taai leven lijken te hebben (ze zullen
het nog lang na 1880 weten te rekken in jeugdboeken als Kruimeltje, het werk van
W.G. van der Hulst enzovoort).
Een laatste punt van belang is dat deze romans auctoriaal worden verteld, dat wil
zeggen: door een verteller die hoog boven de personages troont en buitengewoon
actief is in het bespelen van de lezers, vooral hun sympathieën en afkeer. Deugdzame
personages worden met zoveel woorden als ‘edel’, ‘goed’, en dergelijke voorgesteld,
en een schurk heet een schurk. De auctoriale verteller stuurt de lezers, manipuleert
hun sentimenten en benadrukt het idealiserende karakter van het verhaal door een
scherpe scheiding aan te brengen tussen edele en onedele romanfiguren.8.
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Het naturalisme van Zola
Het is déze idealiserende instelling waartegen Emants bezwaar maakt wanneer hij
een andere houding propageert: niet de schrijver als moralist, maar als objectieve
onderzoeker van de menselijke natuur. De uitspraken van Emants kan men zien als
uitingen van een tendentie in verschillende Europese landen naar een meer
natuurgetrouw proza.9. In Frankrijk, waar deze richting sterke voorgangers had in
Stendhal, Balzac en Flaubert, krijgt de ‘wetenschappelijke’ tendentie haar meest
geprononceerde vorm in de theorieën van Zola, die de term ‘naturalist’ tot zijn
strijdkreet maakt. Alle belangrijke auteurs vóór hem (in de eerste plaats Flaubert)
worden in één moeite door ‘naturalist’ genoemd en zo tot bondgenoot gemaakt in
de strijd tegen de idealistische roman. Deze campagne - die overigens minder op de
publiciteit gerichte kunstbroeders schokte10. - heeft resultaat gehad: voortaan is de
term ‘naturalist’ voorgoed aan de naam Zola gebonden. Maar deze succesvolle
usurpatie en het propagandistische geweld van Zola mogen niet doen vergeten dat
zijn theorie niet meer is dan de toespitsing van een wijdverbreid, internationaal
streven naar grotere natuurgetrouwheid, naar een meer wetenschappelijke houding
tegenover de werkelijkheid.
Zola's succes berustte voor een belangrijk deel op zijn consequentheid. Consequent
is hij in de toepassing van de vergelijking die steeds weer in zijn theoretische
geschriften opduikt. In 1868 verdedigt hij zich in een voorwoord tegen de
verontwaardiging waarmee zijn roman Thérese Raquin was onthaald met de volgende
typerende beginselverklaring: ‘Ik heb alleen op twee levende wezens de analyserende
arbeid verricht die chirurgen op kadavers uitvoeren.’ Hij heeft slechts de relatie tussen
twee temperamenten willen bestuderen. Keer op keer benadrukt hij het
wetenschappelijke karakter van zijn roman: het is een ‘fysiologische studie’, een
‘wetenschappelijke analyse’, ‘de studie van het temperament en de diepe
veranderingen van het organisme onder invloed van milieu en omstandigheden’.
Deze laatste aanhaling geeft een duidelijke verwijzing naar de theorieën van Taine,
die immers stelde dat de mens bepaald wordt door ‘race, milieu, moment’. Het
handige van Zola's verdediging is dat die berust op twee verbindingen: iedere tijd
heeft zijn eigen literatuur; onze tijd is bij uitstek die van de opmars der empirische
wetenschap en dús moet dat gevolgen hebben voor de literatuur. Zo, voortgestuwd
door de successen van de wetenschap van zijn tijd, overspoelt Zola de weerstand
tegen zijn naturalisme.
Al deze ideeën vindt men met grote nadrukkelijkheid uitgewerkt in Zola's
beroemdste propagandageschrift, Le roman expérimental (1880). Deze tekst is niets
anders dan de transplantatie van een wetenschappelijke uiteenzetting, Claude Bernards
Introduction à la médicine expérimentale, naar de literatuur. Ook de schrijver moet
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de wetenschappelijke methode hanteren, dat wil zeggen: hij plaatst een bepaald
temperament in een bepaald milieu en registreert wat er gebeurt als dat temperament
met andere temperamenten in botsing komt. De romanschrijver voert dus
gedachtenexperimenten met mensen uit. Al deze ‘wetenschappelijke’ uitgangspunten
worden door Zola natuurlijk polemisch gebruikt, namelijk in zijn strijd tegen de
idealiserende schrijvers die het gedrag van de mens uit metafysische overwegingen
trachten te verklaren: ‘De metafysische mens is dood, de fysiologische mens vormt
voortaan ons onderzoeksterrein,’ schrijft hij triomfantelijk aan het eind van Le roman
expérimental. En om nog een keer zijn favoriete metafoor te citeren: ‘De naturalist
is geen moralist, maar een anatoom die alleen vertelt wat hij in het menselijk kadaver
aantreft.’11.
Als een echte positivist moet de romanschrijver, net als de wetenschapsman, zoeken
naar de wetmatigheden die het menselijk bestaan beheersen. Zola moet toegeven dat
het ‘nog’ niet mogelijk is scherpe wetten te formuleren, maar het is toch wel duidelijk
dat erfelijkheid en milieu voor een belangrijk deel de mens bepalen.12. Het belang
van de erfelijkheid verklaart ook de voorkeur van naturalistische romanciers voor
de familieroman: de verschillende generaties van een familie laten immers goed
uitkomen hoe bepaalde zwakke genetische schakels en ongelukkige verbindingen
tot degeneratie kunnen leiden. Zola zelf gaf het voorbeeld met zijn monumentale
reeks van twintig romans Les Rougon-Macquart.
Maar de manier waarop Zola zijn theorieën in praktijk bracht, laat enkele
verrassingen zien. Zoals vrijwel alle auteurs die een bepaalde doctrine naar voren
brengen, blijkt ook Zola bepaald niet recht in de leer, gelukkig.13. Hedendaagse lezers
worden zelfs eerder getroffen door de zwaar-aangezette melodramatische effecten
in zijn romans dan door de koele, wetenschappelijke zakelijkheid waarmee hij
kadavers ontleedt. Maar dat is ónze reactie. Voor tijdgenoten betekende Zola een
godheid. Van Deyssel stelt hem zelfs op één lijn met Homerus en Shakespeare.14.
Van Deyssel was overigens niet de eerste grote propagandist voor het naturalisme
in Nederland, zoals hij zelf wel suggereerde.

Zola in Nederland
Jan ten Brink publiceerde in 1879 de eerste uitvoerige Nederlandse studie over Zola's
romans. Het is een merkwaardig boek, dat voor het grootste deel bestaat uit het
navertellen van de tot dan toe verschenen romans van de Franse auteur. Opvallend
is dat Ten Brink met een zeer principiële uitspraak afstand neemt van wat Zola nu
juist voorstond. Hij merkt namelijk op dat waarheid nooit het einddoel voor de
kunstenaar kan zijn. De wetenschapsman mag zich erop beroepen dat voor oprechte
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studie alles moet wijken, maar voor een kunstenaar is dat niet voldoende: ‘De realisten
vergaten dus, dat zij naar een ander doel hadden te streven als kunstenaars. Zij
vergaten, dat alle kunst als hoogste doel de schoonheid huldigt. Ieder kunstwerk,
hoe gering van omvang ook, zal steeds uit dit doel verklaard moeten worden. Zodra
de realisten, uitsluitend door hartstocht voor waarheid en wetenschap gedreven,
verzuimen den eeredienst van het schoone te omhelzen, zijn zij op een hellend vlak
geraakt.’15. (Ten Brink bedoelt met zijn verdediging van de schoonheid allerminst
een pleidooi voor de l'art pour l'art-these; voor hem zijn schoonheid en deugd
onlosmakelijk verbonden, zoals ook zijn eigen romans, die nog helemaal binnen de
idealiserende traditie vallen, duidelijk laten uitkomen.)
Pas later komen de echte Zola-propagandisten aan het woord. Het meest productief
was ongetwijfeld Frans Netscher.16. In zijn informatieve artikel ‘Wat wil het
naturalisme?’ uit 1885 legt hij de volle nadruk op de wetenschappelijke kant van het
werk van de Franse meester. Het stuk vormt in feite een compilatie van Zola-citaten.
Netscher was niet alleen in theorie een naturalist. Hij is een van de twee auteurs die
in Nederland de eerste naturalistische novellen schrijven: Cooplandt (pseudoniem
van Arij Prins) publiceert in 1885 de bundel met de typerende titel Uit het leven, het
jaar daarop verschijnt Netschers boek met de al even veelzeggende titel Studie's naar
het naakt model. En dan knakt Van Deyssel de carrière van de jonge literator met
zijn brochure Over literatuur (de heer F. Netscher). Eerder (in 1884) had Van Deyssel
nog in de schets ‘Studiën in onze Tweede Kamer’ (die Netscher onder het pseudoniem
H. van den Berg publiceerde) het eerste Nederlandse impressionistische proza
begroet.17. Maar in Over literatuur krijgt de arme Hagenaar de volle laag.
Wat waren nu de bezwaren van Van Deyssel tegen de man die hem in zeker opzicht
was voorgegaan? In de eerste plaats: epigonisme, het gebrek aan oorspronkelijkheid:
‘Zola is de kip, die achter de hollandsche duinen het ei Netscher is komen leggen.’18.
Netscher wilde van het naturalisme een doctrine maken, terwijl volgens Van Deyssel
het naturalisme bij uitstek ‘anti-school, anti-meester, anti-regiment’ was. Er bestond
in zijn ogen voor het naturalisme ‘gelijk het zich tot nu toe in Frankrijk heeft
geopenbaard’ maar één leerstelling, namelijk ‘dat de kunstenaar zich plaatst tegenover
de konkreete natuur en den indruk weêrgeeft, welken die natuur op hem maakt, hem,
dat is zijn eigen, zijn eenig, zijn individueel temperament, zijn artistiek bewustzijn’.19.
Dit mag Van Deyssel wel beweren, feit blijft dat het wetenschappelijk element,
dat door Zola zo sterk benadrukt is in zijn geschriften (het is de hoeksteen van zijn
theorie), hier volstrekt wordt genegeerd. Een mogelijke verklaring is dat Van Deyssel
het heeft over ‘het naturalisme, gelijk het zich tot nu toe in Frankrijk heeft
geopenbaard’, dat wil zeggen: de praktijk van de als naturalisten beschouwde auteurs,
en niet de theorie van Zola. Dit ontbreken van het wetenschappelijke aspect is het
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meest wezenlijke verschilpunt tussen Zola / Netscher en Van Deyssel. De laatste
stelt botweg dat Netscher zich in ‘Wat wil het naturalisme?’ schromelijk vergist
heeft: niet de wetenschap is essentieel, maar de kunst. Over de taak van de kunstenaar
zegt hij: ‘Zijn eenig doel is kunst te maken. Het eenige doel van de kunst is een
stemming bij den lezer op te wekken’20. (een formulering die aan de poëzieopvatting
van Kloos doet denken). In feite moet Van Deyssel niets (meer) hebben van de
wetenschappelijke pretentie om de natuurwetten die het bestaan beheersen te
ontdekken, van de experimenten-in-fictievorm, die Zola propageerde. Het is daarom
niet verwonderlijk dat in de loop van Van Deyssels betoog steeds duidelijker wordt
dat hij zich aan het losmaken is van de naturalistische opvattingen.
Dat zich afzetten wordt manifest in de volgende passage, waarin Van Deyssel zijn
ideeën over een literaire evolutie formuleert: ‘Zoo als Zola erkent, brengt, bij een
levende natie, elk geslacht zijn literatuur voort. Er bestaat dus niet de minste twijfel
aan, of die soort literaire kunst, welke men op het oogenblik aanduidt als “het
naturalisme”, zal door een andere soort literaire kunst gevolgd worden, die door de
literatuur-geschiedschrijvers der toekomst óf als een, hoe zeer ook door affiliatie aan
het naturalisme verbonden, op zich zelf staande kunst, óf als een latere faze van
datzelfde naturalisme zal worden aangemerkt.
Nu beweer ik, dat eigenlijk alleen hij reuzen-armen heeft, die de literatuur van
zijn land het eerst tot zulk een hooger plan weet te tillen, hij, van wien, gesteld dat
de kunst van de twintigste eeuw genoemd wordt “Sensitivisme” en gesteld dat in een
Hollander, genaamd J.H. Meere, die kunst zich voor het eerst sterk accentuëert, gezegd wordt door de kritiek der twintigste eeuw: “de romantiek, dat was Victor
Hugo in Frankrijk, het naturalisme, dat was Emile Zola in Frankrijk, het Sensitivisme,
dat was J.H. Meere in Holland.”’21.
Deze passage is literatuurhistorisch interessant, niet alleen omdat deze J.H. Meere
zich vier jaar later zal materialiseren (zonder overigens de Europese erkenning te
krijgen die Van Deyssel voor ogen stond). Boeiend is ook te zien hoe Van Deyssel
hier op een slimme manier een van de stokpaardjes van Zola berijdt. De Fransman
heeft zijn ideeën steeds verdedigd door ze te presenteren als ‘de’ literatuuropvatting
die past bij dit wetenschappelijke tijdperk. Van Deyssel - geprikkeld door de slaafse
navolging van iemand als Netscher, die ‘herkauwer van Zolaas tabakspruimen’22. gaat een stap verder: als het naturalisme de kunst van de tweede helft van de
negentiende eeuw is, dan moet er een nieuwe literatuuropvatting mogelijk zijn in de
volgende eeuw. Daarmee krijgen ook de Nederlandse auteurs een echte kans. Want
waar naturalisme en romantiek als Frans eigendom moeten worden beschouwd (in
de ogen van Van Deyssel), ligt er nu een mogelijkheid open voor een nationale kunst
van internationale betekenis. In dit verband verwijst hij naar onze zeventiende-eeuwse
schilders; werkelijk grote kunst maakt zich los van voorbeelden. Wil Holland
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op literair gebied eenzelfde roem in het buitenland oogsten, dan zal men net als de
onsterfelijke schilders Rembrandt en Rubens een eigen, nieuwe kunst moeten
scheppen.
Al heel vroeg liep Van Deyssel dus rond met de gedachte aan een nieuwe
kunstopvatting, mogelijk in het verlengde van het naturalisme, die de Hollandse
literatuur beroemd zou moeten maken tot ver over de grenzen. Ook in de juichende
recensie van Zola's La terre (1888), een bespreking waarin Van Deyssel zich volgens
Stuiveling ‘de kampioen voor het naturalisme’ toonde, staat al met zoveel woorden
in het begin te lezen dat hij zich niet meer helemaal ‘van deze kunst’ voelt en niet
langer gelooft dat Zola's werk ‘de eenig-mogelijke groote kunst’ is.23.
Van Deyssels stuk over Netscher bevat een aantal schitterende formuleringen
bijvoorbeeld in de tiende paragraaf waarin hij zijn afkeer van diens proza zo
verwoordt: ‘Zijn volzinnen rijden voort als een kinderwagentjen of vloeyen heen als
water in een gootsteen.’ Pal daarop volgt een beroemde passage die begint met: ‘Ik
houd van het proza, dat als een man op mij toekomt, met schitterende oogen, met
een luide stem, ademend, en met groote gebaren van handen.’24. De vloed van
volzinnen die beginnen met ‘Ik houd van het proza-’ vormt een volmaakte tegenhanger
van Kloos' liefdesverklaring aan de poëzie als een vrouw met ‘zengende adem’.
Onder dit stilistische geweld heeft Van Deyssel de reputatie van ‘de heer F. Netscher’
als literator vernietigd. Niettemin mag men twee dingen niet vergeten. In de eerste
plaats kan een mogelijke verklaring voor de heftigheid van Van Deyssels aanval een
minder nobel motief zijn: de Hagenaar naderde te dicht zijn eigen idealen. Prees hij
niet eerder Van den Berg / Netscher als de eerste Nederlandse impressionistische
prozaïst? In de tweede plaats is Van Deyssels stuk in feite niet alleen een afrekening
met Netscher maar, via hem, met de theorieën van Zola. Dat laatste punt is van groot
belang voor de verdere ontwikkeling van het Nederlandse proza. Het
wetenschappelijke element, toch al zwak aanwezig in de theoretische opstellen van
de Nederlandse verdedigers van het naturalisme,25. verdwijnt nog meer naar de
achtergrond. Natuurlijk zouden de woorden van Van Deyssel niet zo'n indruk hebben
gemaakt als hij niet ook de eerste was geweest die, korte tijd later, de eerste
Nederlandse naturalistische roman op de markt bracht.

Drie naturalistische romans in 1888
In januari 1888 lag Een liefde in de boekhandel; van 17 juni tot 4 december verscheen
Eline Vere als feuilleton in Het vaderland en in hetzelfde jaar publiceerde Emants
zijn Juffrouw Lina. Daarmee is de doorbraak van de naturalistische roman een feit.
Hoezeer deze boeken ook mogen verschillen, naar milieu en van stijl bijvoorbeeld,
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toch zijn er een paar opmerkelijke overeenkomsten. De meest in het oog lopende is
wel deze: in alle drie de boeken is de hoofdpersoon een overgevoelige vrouw of, om
het in termen van die tijd te zeggen: een nerveus temperament. In het eerste hoofdstuk
van Een liefde zijn we getuige van een van de buien van koortsige opwinding die de
hoofdpersoon Mathilde soms overvallen. Eline Vere komt in Couperus' roman de
eerste keer als volgt ter sprake:
‘- Wat heeft ze?
- Ach... ik weet niet, ze was zenuwachtig, geloof ik.
- Ze moet heus niet zo toegeven aan die buien. Met een beetje energie kom je die
nervositeit wel te boven.
- U weet het, tante, het is de ziekte van het jongere geslacht! zeide Betsy, met iets
als een treurige glimlach.’26.
De echtgenoot van Juffrouw Lina typeert zijn vrouw als volgt: ‘'t Mens wordt
opgevrete van de zenewe, en al wat ze doet is overspanning.’27. Van Deyssel zag dit
portretteren van een nerveus temperament als een typisch naturalistisch trekje. Hij
schreef over het boek van Emants: ‘Hij is meer zuiver naturalistisch geworden in het
nauwkeurig bespieden en weergeven der zenuwziekte in “Juffrouw Lina” d'r gestel.’28.
Deze drie overgevoelige vrouwen leven te midden van grove, meer nuchtere
naturen die hen niet kunnen begrijpen. In alle drie gevallen geeft de plot in grote
lijnen de geschiedenis van een ontnuchtering weer: van hooggestemde verwachtingen
naar desillusie. Bij Eline en Mathilde is het een intens verlangen naar liefde dat
gefrustreerd wordt; Juffrouw Lina heeft het idee dat ze hogelijk gewaardeerd wordt
door de betere standen en door haar onmiddellijke omgeving - een illusie die op geen
enkele basis in de realiteit blijkt te berusten. De ontgoocheling leidt in twee van de
drie romans tot een min of meer vrijwillige dood. Eline neemt een overdosis, Juffrouw
Lina laat zich door haar dochter voor een aanstormende trein storten. Op de laatste
bladzijde van Een liefde lezen we: ‘Mathildes gezicht bolde aan tot dat van een
gewone deftige dame’ - waarmee haar terugval in een burgerlijke middelmatigheid
is getekend.
Ook wat betreft de manier waarop deze boeken worden verteld zijn er opvallende
overeenkomsten. Er komen zinnen in deze romans voor die expliciet de houding van
de verteller tegenover de personages weergeven. Zo wordt over een van de vrouwen
rond Eline gezegd: ‘zij kon niet tot Eline doordringen, zij ried slechts iets van de
oppervlakte harer ziel; zij zag niet de zalige rust dier zenuwen, overspannen in een
leven van overbeschaafdheid en luxe (...).’29. Het woord ‘overbeschaafdheid’ is hier
natuurlijk tekenend. Op een soortgelijke manier typeert Emants onomwonden Juffrouw
Lina. Er wordt gesproken over Lina's ‘zelfvergoding’, van haar dochter wordt gezegd
dat zij een ‘zwakke, zelfzuchtige natuur’ heeft en lijdt aan ‘over-
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geërfde eigenwaan’. In Een liefde wordt een paar keer het karakter van Jozef, de
echtgenoot van Mathilde, met zoveel woorden aangegeven. ‘Hij was een goede
jongen, en had volstrekt geen kwaad of menschenhatend character’ en: ‘Van zijn
vader had hij een hoeveelheid goedaardige degelijkheid georven, die nu en dan
bovenkwam.’30. Dit soort onomwonden opmerkingen lijkt op de ondubbelzinnige
karakteriseringen die men ook in het idealiserende proza tegenkomt. Toch zijn er
twee essentiële verschillen. In de eerste plaats spreekt de verteller in de boeken van
Couperus, Van Deyssel en Emants nooit de lezers in de wijvorm toe, zoals dat in het
werk van Bosboom-Toussaint, Van Lennep en anderen voortdurend gebeurde. De
verteller is zelfs nauwelijks merkbaar (om die reden kan men beter het neutralere
woord ‘vertelinstantie’ gebruiken). In de tweede plaats geeft die vertelinstantie nooit
oordelen in de zin van ‘X. is een goed / slecht mens’, met de bedoeling de sympathieën
of afkeer van de lezers te mobiliseren. De vertelinstantie constateert alleen, waardoor
de distantie tot de personages eerder vergroot dan verkleind wordt: ‘Hij was een
goede jongen, en had volstrekt geen kwaad of menschenhatend character.’
Kenmerkend voor de nieuwe roman is ook dat heel vaak de gedachten van een
personage zo nauwkeurig mogelijk worden gevolgd, maar dan wel weergegeven in
de derde persoon (de zogenaamde erlebte Rede). Het verst gaat in dit opzicht Van
Deyssel in de volgende passage uit Een liefde: ‘Hij las het Buitenlandsch Nieuws.
Die Emilie Hartse, mevrouw Berlage, was wel een aardig vrouwtje! Hij leî het blad
plat op tafel en streek er de kreukels uit om beter te kunnen lezen. Zij was zoo vrolijk,
zij had ook mooye borsten, hij mocht haar wel. Hij las van de onaangenaamheden,
die tusschen de Duitsche en Fransche regeeringen aanhangig waren. Zij zouden nu
in lang wel geen partijtjes kunnen geven, waarop mevrouw Berlage zoû komen.
Bismarck en Gambetta konfereerden door bemiddeling van de ambassadeurs over
de belangen van Europa. Hoe was het mogelijk, dat zij dien dommen Berlage genomen
had! In Rusland werd dagelijks de vrees grooter voor uitbarstingen tusschen de joden
en de boeren. Zij had mooye rooye lippen, die Emilie. Het jonge Italië, dat...’31.
Hier experimenteert Van Deyssel met een techniek die later door James Joyce in
Ulysses maximaal zal worden uitgebuit.32.
Een laatste punt ten slotte dat Een liefde, Eline Vere en Juffrouw Lina verbindt:
in alle drie deze romans spelen de wetten van de erfelijkheid een (ontwrichtende)
rol. Het minst is dat het geval in Een liefde: Mathilde lijkt op haar moeder, Jozef
aardt naar zijn vader. Ernstiger ligt het in Juffrouw Lina: de mededeling dat haar
vader in het ‘dolhuis’ gestorven is, doet al het ergste vrezen. Het meest subtiel is de
erfelijkheid verweven in de geschiedenis van Eline Vere. In het derde hoofdstuk van
Couperus' roman wordt al aangegeven dat zij eenzelfde ‘fijn-bezenuwd gestel, gelijk
een edel snaarspeeltuig’ heeft als haar vader. Later wordt deze diagnose gesteld door
een
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dokter, in een naturalistische roman altijd de man van wetenschap en dus gezag:
‘Maar verder zag hij in Eline iets, wat hij het noodlot van haar familie kon noemen.
Eline's vader had dat gehad. Vincent [haar neef] had dat. Het was een zielstorende
verwarring harer zenuwen, die de verwarde snaren van een gesprongen en ontredderd
speeltuig gelijk waren.’33.
Deze overeenkomsten tussen de drie teksten die in 1888 verschenen vindt men
terug in een groot aantal Nederlandse romans die als naturalistisch te boek staan,
zodat zich een lijst van naturalistische kenmerken laat opstellen. Deze kenmerken
hoeven overigens niet in elke naturalistische roman allemaal voor te komen. (Zo is
er in Eline Vere geen sprake van expliciete seksualiteit, cultiveert alleen Van Deyssel
de woordkunst en vindt men in Juffrouw Lina de meest kritische houding tegenover
de burgerij.)

Naturalistische kenmerken34.
1. Middelpunt van de roman is een ‘nerveus’ gestel, mannelijk of vrouwelijk.
Naast de overgevoelige vrouwenfiguren kan men namelijk een even groot aantal
door de zenuwen opgevreten mannen stellen. Muziek brengt deze temperamenten
vaak in grote opwinding (op-zenuwing) omdat het de halfbewuste verlangens
oproept. Want deze personages worden vaak verteerd door een groot verlangen,
het verlangen naar iets groots: ‘Vooral op 't kantoor vond hij 't dan niet uit te
houden van een weeënd, dofschijnend verlangen - Verlangen naar wat eigenlijk?
Hij wist 't niet, maar zeker was 't niets verstandigs of bereikbaars’ (Coenen, Een
zwakke, 1896); ‘Is jou mond nooit droog en heet geschroeid van verlangen naar
leven?...’ (Robbers, De roman van Bernard Bandt, 1897).
De hoofdfiguur van het merkwaardige boek van Everts, Uit het leven van een
hypochonder (1907), formuleert de inhoud van het bestaan kortweg zo: ‘Leven
is: verlangens hebben, en daarin teleurgesteld worden.’
2. De plot van deze romans kan dan ook veelal in grote lijnen worden aangeduid
als de geschiedenis van een ontnuchtering. De hoge verlangens van de
hoofdpersoon botsen op de kille realiteit, dat is vaak: een nuchtere, burgerlijke
omgeving. Men zou het ook zo kunnen stellen: in vele naturalistische romans
legt de romantiek het af tegen de realiteit (waarschijnlijk is Madame Bovary
van Flaubert hier de tekst die veel auteurs direct of via omwegen heeft
beïnvloed). Wanneer de hoofdfiguren de slag tussen ideaal en werkelijkheid
verloren hebben, staan hun nog maar twee wegen open: passief berusten in het
ongeluk, of de beslissing nemen uit dit onvolmaakte leven te stappen. In beide
gevallen triomfeert de nuchtere werkelijkheid.
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3. Van groot belang zijn de determinerende omstandigheden waaruit het
onevenwichtige gestel van de hoofdpersoon wordt verklaard. Dit is een essentieel
punt omdat de naturalistische auteur immers wil laten zien dat zijn personages
niet zelf schuldig zijn aan hun daden, maar dat zij beheerst worden door krachten
die sterker zijn dan de wil van de mens. In Eline Vere denkt haar neef Vincent:
‘ieder was een gestel, een temperament en kon niet anders handelen, dan volgens
de eisen van dat temperament, overheerst door omgeving en omstandigheden;
dat was de waarheid, die de mensen steeds met hun kinderachtig idealisme,
zeurend over deugd en met een handjevol religieuze poëzie, zochten te
bedekken...’
Klassiek naturalistisch is natuurlijk de nadruk die men legt op erfelijke factoren.
Dat geloof in de blinde macht van de genen gaat soms heel ver. Zo wordt in
Johan de Meesters Geertje (1905) de mismaaktheid van een bultenaar verklaard
uit de losbandigheid van een voorouder die ‘gezwijnjakt’ heeft. In andere romans
speelt het milieu een belangrijker rol. Opvallend vaak komen de labiele
hoofdpersonen uit een onvolledig gezin.
4. Wanneer het accent eerder wordt gelegd op de ontwrichtende rol van opvoeding
en omgeving, komt een ander element sterker naar voren: de naturalistische
auteur haat de burgerij. Dit is uiteraard het punt waarop poëzie- en
prozavernieuwers elkaar konden vinden (zie het vorige hoofdstuk). In Martha
de Bruin (1889) van Van Groeningen leest men de volgende typerende passage:
‘Langzamerhand kreeg Martha een heel ander inzicht in het leven. Die nauwe
stijve straat, waarin ze woonde, was Rotterdam niet. En die mensen daar, die
altijd zo-in-de-plooi bleven, waren òf huichelaars die de kat in 't donker knepen,
òf ze waren ouwerwets, zoals haar moeder, en begrepen niet dat de wereld sinds
hun tijd vooruitgegaan was.’ Het is vooral de dubbele moraal van de
zelfgenoegzame burgers die het moet ontgelden.
5. Deze dubbele moraal is een aspect van het volgende kenmerk: de belangstelling
voor seksualiteit. Natuurlijk kon een schrijver die het leven wilde weergeven
‘zoals het werkelijk was’ bepaalde kanten van het bestaan niet overslaan;
bovendien werd juist op dit punt de huichelachtigheid van de gehate burgerij
bijzonder manifest. In Inwijding (1901) van Emants zamelt een deftige dame
geld in voor een meisje uit haar eigen stand dat ‘gevallen’ is, dat wil zeggen
ongehuwd zwanger is geraakt. Wanneer haar dienstmeisje hetzelfde overkomt,
wordt ze natuurlijk prompt ontslagen.
In de praktijk van het Nederlandse naturalisme zijn het vooral bepaalde seksuele
handelingen die veel aandachtkrijgen: zelfbevrediging, zowel van mannen als
vrouwen. Wat dat laatste betreft was Van Deyssel met zijn Een liefde
voorgegaan. Juist deze eerste naturalistische roman riep door zijn onverholen
beschrijvingen grote weerstand op. Konden de lezers uit die tijd zinnen als
‘Jozef zat te geilen als een gek’ al minder waarderen, helemaal schandelijk was
dat Jozef op de avond van zijn liefdesverklaring met een oude vriendin meegaat.
Een tweede onderwerp dat nogal eens

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

51
wordt beschreven, is het bordeelbezoek. Dat is nooit een aangename gebeurtenis,
want de hoofdfiguur is daarna van schaamte vervuld. Nergens vindt men bij de
naturalisten een spoor van de verheerlijking van het verboden gevoel op de
wijze van D.H. Lawrence. Lust blijft ook bij hen een taboe. Wanneer een kind
jong masturbeert, wordt dat gezien als een onmiskenbaar teken van degeneratie
en niet als een normaal stadium in een ontwikkeling.
6. Het taalgebruik van de naturalisten is in twee opzichten opmerkelijk. Aan de
ene kant streeft men een zo natuurgetrouw mogelijke dialoog na, aan de andere
kant probeert men te schilderen met woorden: de nu beruchte écriture artiste
(woordkunst). Ook in dat laatste opzicht was Van Deyssel voorgegaan. Het
dertiende hoofdstuk van Een liefde geeft uitgebreide beschrijvingen van
Mathildes koortsige visie: ‘Het purper verblauw-zwartte hoog in de lucht, het
paarsch en het violet werd bruin-zwart, groen-zwart, grijs-zwart.’ Het is dit
taalgebruik dat in Van Deyssels tijd grote indruk maakte en dat door velen dan
ook is nagevolgd, in onze ogen tot in het absurde toe (niet alleen in onze ogen:
Paap maakt het in Vincent Haman uit 1898 aardig belachelijk). De combinatie
van spreektaal en woordkunst levert merkwaardige botsingen op, zoals de
volgende passage uit Pijpelijntjes (1904) van J.I. de Haan illustreert:
‘Eetgraag lepelden ze lauwvette soep, die op elke lepel een geellaagje achterliet
en dikkervet stolde laatste restje op de borden.
“Hoe is dat soepie?” vroeg juffrouw Meks.
“Dat soepie is best, dat soepie is heel best,” dikpraatte man van huisjuffrouw
vergenoegd.’
7. Over de vertelwijze zijn eerder al een aantal opmerkingen gemaakt. De
veranderingen ten opzichte van de ouderwetse manier van presenteren, waar
een verteller het woord tot de lezer richtte, komen hierop neer: a. er bestaat een
sterke voorkeur voor de hij-vorm; b. voor een belangrijk deel volgt men de
gebeurtenissen van het verhaal door de ogen van één of meer romanpersonages
(personale vertelwijze) en c. de onomwonden vertellersoordelen (goed / slecht)
ontbreken, al zijn soms wel degelijk nog expliciete typeringen van een
vertelinstantie aanwijsbaar. Maar die hebben een ander doel, namelijk
8. de objectiviteit. Dit is een uitermate belangrijk punt in de naturalistische theorie.
In tegenstelling tot de ouderwetse idealiserende vertellers moest de nieuwe
romanschrijver een onpartijdige houding tegenover zijn personages innemen
(Flaubert sprak van ‘l'impassibilité’, Zola van ‘le désintéressement’). Om die
reden wordt in Een liefde de echtgenoot getypeerd als: ‘Hij was een goede
jongen, en had volstrekt geen kwaad of menschenhatend character.’ De lezer,
die veelal het standpunt van Mathilde volgt, zou anders te licht haar echtgenoot
kunnen veroordelen.
Een aardig voorbeeld vindt men in Coenens eerste roman Verveling (1892).
Hoofd-
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persoon is een overgevoelige vrouw die op allerlei manieren haar doelloze leven
zin probeert te geven. Op een zeker moment neemt ze muziekles. Bij de door
haar vereerde leermeester stort ze dan eindelijk haar hart uit. Maar deze
kunstenaar raadt haar botweg het huwelijk aan, zijn remedie voor meisjes die
zich doodvervelen. Nog opmerkelijker is zijn verzuchting als Henriëtte de deur
uit is: ‘Enigszins knorrig ging Ebbing langzaam de donkere trap weer op:
“geëxalteerd schepseltje!” zei hij voor zich heen... “ze moest een huishouden
hebben met twaalf kinderen...”’ Deze harde veroordeling staat in scherp contrast
tot het lijden van deze jonge vrouw, maar - heeft de pianoleraar in feite niet ook
zijn gelijk? Het gaat er niet om wie er hier uiteindelijk juist oordeelt, eerder is
het tekenend dat Coenen welbewust een tegenperspectief tegenover dat van
Henriëtte plaatst en daarmee afstand neemt tot zijn hoofdpersoon.

Tegen deze lijst - die overigens weinig meer pretendeert te zijn dan een samenvatting
van wat in de Nederlandse vakliteratuur als kenmerkend voor het naturalisme is
opgesomd35. - is van verschillende kanten bezwaar gemaakt. De reeks zou te ruim
zijn: te veel teksten uit verschillende latere periodes kunnen op grond van deze
kenmerken naturalistisch worden genoemd.36. Wellicht is het daarom beter sommige
kenmerken als essentieel te beschouwen. Dan zou ik de nadruk willen leggen op de
woordkunst en op het nerveuze temperament, erfelijk bepaald, dat objectief
‘bestudeerd’ wordt. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, zoals uit de volgende
illustratie blijkt.

Een dégénéré
Marcellus Emants' Een nagelaten bekentenis (1894) wijkt in ieder geval op twee
belangrijke punten af van de eerder gegeven kenmerkenlijst: in het boek komt geen
woordkunst voor (pas later, in Waan, zal Emants aan die mode offeren), en de roman
is geschreven in de ik-vorm. Wél is de hoofdpersoon Termeer zonder twijfel een
nerveus temperament. Muziek heeft een sterke werking op zijn gestel. Onder de
invloed van die opzenuwende kracht vraagt hij Anna ten huwelijk, en het is even
tekenend dat hij de dubieuze Carolien voor het eerst door zijn binocle waarneemt
als hij naar Carmen luistert. Termeer is erfelijk belast, zoals hij zelf heel goed weet:
‘In de glasheldere, nuchtere ogenblikken, dat ik mijn verleden, als een reeks van
schakels door de noodzakelijkheid aaneengesmeed, achter me uitgestrekt ontwaarde
en die ketening zag voortlopen tot in de horizont van mijn toekomst, begon ik te
begrijpen, dat mijn onhandigheid, mijn gebrek aan moed en volharding, mijn behoefte
aan emotie, mijn hang naar het verbodene slechts de giftige bloesems waren
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van zaadkorrels in mijn voorouders ontkiemd. De wortels reikten over me heen tot
in afgesloten levens en daarom zou ik ze nimmer kunnen uitroeien.’37.
Een mens is zoals hij is: dat is met zijn genen gegeven. Op een andere plaats
worden deze harde ‘feiten’ nog eens uitgewerkt. Eerst merkt Termeer op: ‘Ik hield
en houd me voor een degeneratie.’ Vervolgens verklaart hij zijn karakter uit erfelijke
factoren: ‘Geen liefde had mijn ouders samengevoerd; van daar het kille, nuchtere
egoïsme van mijn gemoedsleven. Uitgeput door een woeste jeugd had mijn vader
me nog wel zijn overspannen begeerten geschonken, maar niet de kracht ze te
beteugelen of te voldoen. Door het besef van mijn minderheid in de strijd des levens
was ik lafhartig geworden bij mijn eerste botsing met een ander individu en de
ijdelheid, het erfdeel van mijn moeder, had me gedwongen die zwakheid zo goed te
koesteren, dat zij onuitroeibare wortels moest schieten in het diepst van mijn ziel.’38.
Deze wetenschappelijke ‘verklaring’ geeft Termeer uiteraard ook een vrijbrief
zich bij de feiten (zijn zwakheden) neer te leggen. Hij noemt zichzelf als gezegd een
‘degeneratie’. Voor hedendaagse lezers klinkt dat misschien interessant, iets als
‘decadent’. Maar in 1894 had dat woord nog uitsluitend een negatieve betekenis
(‘ontaard’, zoals de nazi's later van ‘ontaarde kunst’ zouden spreken). In feite laat
Termeer in het begin niets na om zichzelf zo laag mogelijk te stellen: hij is een
moordenaar en een menselijke uitwas. Toch blijkt al snel een zekere dubbelzinnigheid:
‘Ik heb zo'n dwingende lust dit eens te vertellen, dat ik 't voor de veiligheid maar
op zal schrijven.
Het moet er uit! Misschien zal ik 't dan beter kunnen zwijgen en... mogelijk zijn
er mensen, of zullen er mensen komen, wie mijn levensproces belang inboezemt.
Wie weet hoevelen net als ik zijn, die 't pas beseffen zullen, wanneer zij zich aan mij
hebben gespiegeld.’39.
Dat laatste suggereert al dat Termeers geval minder uniek zou kunnen zijn. Maar
dan volgt onmiddellijk na een witregel: ‘Om te doen begrijpen, hoe verschillend ik
me zelf voorkom van de overgrote meerderheid der mensen, is 't niet genoeg, dat
mijn bekentenis aanvangt met de dag, waarop ik mijn overleden vrouw leerde kennen.’
‘Verschillend van de overgrote meerderheid der mensen’: dat is maar een deel van
wat Termeer wil laten zien. In werkelijkheid beoogt hij namelijk te bewijzen dat de
grens tussen normaal en abnormaal niet zo makkelijk te trekken valt. Misschien, zo
begint hij steeds sterker aan de lezer te suggereren, zijn de zogenaamd normale
mensen alleen maar lieden met weinig zelfkennis of... huichelaars. De laatste groep
wordt in het boek vertegenwoordigd door zijn buurman, de ex-dominee De Kantere.
De tegenstelling Termeer-De Kantere is die tussen een deterministisch wereldbeeld
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(het karakter van de mens ligt vast, de vrije wil is een fictie) en een
idealistisch-christelijke visie waarin de mens op eigen kracht in staat is het goede na
te streven en te bereiken. Nu is deze De Kantere zelf helemaal niet zo edel, want hij
probeert het aan te leggen met de vrouw van zijn buurman - een letterlijke overtreding
van een van de tien geboden. De verleidingsscène, die door Termeer wordt
afgeluisterd, ontaardt in een bizarre klucht. De dominee krijgt namelijk een koekje
van eigen deeg. Voortdurend heeft hij de edele gevoelens van Anna aangemoedigd,
met als gevolg dat zij hem nu afweert met een beroep op... plichtsbetrachting. Termeer
roept dan ook in triomf uit: ‘Zijn dat nu de normale mensen, in wier gemoed geen
inbeelding, geen zelfbedrog, in wier woorden geen huichelarij, geen onwaarheid
is?’40. Op dit moment heeft hij de sentimenten van zijn lezers al zover bespeeld dat
hij hen in zijn conclusie kan gaan betrekken: ‘De hedendaagse mensen zijn priesters
van afgoden, waarin ze zelf niet meer geloven, verkondigers van leerstellingen,
waarnaar niemand meer handelt. Ze knielen en bidden nog, omdat hun positie dit zo
meebrengt; doch niet één is er, die de devotie van zijn buurman door en door
vertrouwt. Bevrediging van je begeerten, dat is geluk, zei de Kantere en hij had
gelijk; maar hij had ongelijk die begeerten te schiften in slechte en goede, want voor
hem, die ze heeft, bestaan er alleen... dwingende. En ofschoon we allen dit weten,
verlakken we elkander met mooie woorden, waarvan wel het dwaaste is, dat we er
zelf in geloven, net als feestgenoten, die veel gedronken hebben, in het geloftuit van
hun toasten.’41.
Hier is geen sprake meer van dégénérés, maar van ‘de hedendaagse mensen’ en
‘wij’!42.
De ik-vorm die Emants hanteert, dient dus om de lezers heel geleidelijk te doen
beseffen dat zij geen haar beter zijn dan Termeer. Frans Coenen vatte de strekking
van het boek uitstekend samen toen hij schreef: ‘Het boek zegt, met onbehagelijke
oprechtheid, hoe wij allen, als het toeval onzer geboorte en de omstandigheden dat
zo meebrachten, doen zouden als die ellendige moordenaar, en de qualificatie goede
en slechte mensen een uiterst vage en uiterst wankele, d.w.z. tenslotte een onmogelijke
onderscheiding is.’43.
Is Een nagelaten bekentenis nu de objectieve, klinische bestudering van een geval,
een case study? Ja en nee. De roman beschrijft de afkomst en ontwikkeling van een
dégénéré. Maar tegelijkertijd vervaagt de grens tussen deze uitzonderlijke uitwas en
de zogenaamd fatsoenlijke lezers. Daardoor wordt Termeer veel meer dan een
pathologisch geval (zoals Juffrouw Lina dat bleef). Hetzelfde geldt voor andere
naturalistische teksten: ze zijn leesbaar gebleven omdat in één bijzonder personage
algemene gevoelens herkenbaar zijn. Van Eline Vere zal genoten worden zolang er
nog meisjes met romantische dromen rondlopen.
Het unieke van Een nagelaten bekentenis is dat voor het eerst in de Nederlandse
romanliteratuur een randfiguur de maatschappij genadeloos bekijkt. Voorbeelden
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voor Emants zijn wellicht de Russen geweest: Gogols Dagboek van een gek (1835),
Dostojevski's Memoires uit het souterrain (1864). Deze kijk-van-onderaf zal een
belangrijke rol in de twintigste-eeuwse romanliteratuur gaan spelen.

Het Nederlandse naturalisme: eigenheid en nawerking
Welke plaats neemt de Nederlandse variant nu in binnen de internationale beweging
die het naturalisme heet?
Daar zijn verschillende dingen over op te merken. In de eerste plaats over de
periode die aan het naturalisme voorafgaat. Alhoewel Zola zich scherp afzet tegen
het idealisme, is het duidelijk dat zijn land al belangrijke vertegenwoordigers van
het realisme had gekend in Stendhal, Balzac en Flaubert - die Zola dan ook in Les
romanciers naturalistes zoveel mogelijk binnen de door hem gepropageerde beweging
inlijft. De Nederlandse situatie komt sterker overeen met de Duitse: er zijn aanzetten
tot realisme, maar een idealiserende tendentie overheerst toch nog duidelijk tot
omstreeks 1885.44.
Wat betreft de onderwerpkeuze van de Nederlandse naturalist valt ook in Europees
perspectief het een en ander af te lezen. Frans Coenen heeft ooit over de revolutie in
het proza aan het eind van de vorige eeuw het volgende gezegd: ‘De verandering bij
vroeger, die dit meebracht, was, dat men nu alle onderwerpen aandurfde, voor alle
levensverschijnselen de ogen open zette, zonder eigen tussen-praten, en aldus een
levensbeeld verkreeg, dat er waarlijk bedrieglijk objectief uitzag.’45.
Zo was het misschien in theorie. Maar in de praktijk van het Nederlandse
naturalisme blijkt de keuze uit die alom openliggende werkelijkheid sterk beperkt.
Zo is er de exclusieve belangstelling voor het nerveuze temperament. Ook bij de
Franse naturalisten vindt men een voorkeur voor personages die buiten de middelmaat
vallen, maar het gaat dan vooral om mensen die niet binnen de grenzen van het
burgerlijk fatsoen blijven: misdadigers en prostituees.46. Opnieuw lijkt de Duitse
situatie meer op de Nederlandse, omdat ook daar uiterst labiele romanfiguren het
proza bevolken; een verschil is dan weer dat de Duitse schrijvers zich meer voor de
lagere volksklassen interesseren.47.
Uniek Nederlands is de verbinding van naturalisme met woordkunst die deze
teksten ogenblikkelijk herkenbaar maakt. Mogelijk speelt de invloed van de
impressionistische schilders hierbij een rol (soms zijn schilder en schrijver in één
persoon verenigd: Van Looy). Maar waarschijnlijk is het gezag van Van Deyssel
doorslaggevend geweest: het dertiende hoofdstuk van Een liefde werd een model
voor de latere romans. Aangezien Van Deyssel in dit opzicht sterk beïnvloed lijkt
door de gebroeders Goncourt,48. zou men het Nederlandse naturalisme kunnen typeren
als het geesteskind van Zola en de Goncourts.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

56
Deze ontwikkeling, waarbij de woordkunst een zo overheersende rol is gaan spelen,
heeft overigens een wrang gevolg gehad. Van Deyssel wilde met zijn vernieuwingen
een waarlijk Europese kunst propageren. Maar het resultaat van zijn inspanningen
is, ironisch genoeg, uiteindelijk eerder beperkend geweest: vele woordkunstige
bladzijden zijn voor ons als met een schimmel van onleesbaarheid bedekt. Wat een
naturalisme zonder woordkunst kan opleveren, laat het werk van P.A. Daum zien.
Deze feuilletonist, die in Indië buiten de invloedssfeer van Van Deyssel stond, heeft
eind vorige eeuw een tiental romans geschreven die nog weinig van hun frisheid
verloren hebben.49.
Een andere eenzijdigheid springt in het oog wanneer men het Vlaamse met het
Hollandse naturalisme vergelijkt. In de grote romans van Cyriel Buysse - Het recht
van den sterkste (1893) en Schoppenboer (1898) - komt men een type tegen dat bij
de belangrijkste Hollandse vertegenwoordigers van het naturalisme niet wordt
aangetroffen: de beestmens, het temperament dat louter door zijn drift wordt gedreven.
Zola had in zijn grote romanreeks Les Rougon-Macquart de Rougons een sanguinisch
en de Macquarts een nerveus karakter gegeven.50. Het interessante is dat de Vlamingen
meer de Rougon-lijn volgen (gewelddadige boeren op het platteland), terwijl op de
Hollanders de Macquarts meer indruk maakten (nerveuze burgers in de stad).51. Zowel
in Vlaanderen als in Nederland bereikt het naturalisme aan het eind van de vorige
eeuw een hoogtepunt. Andere tendenties zetten zich vervolgens tegen deze richting
af, zonder dat daardoor de richting voorgoed overwonnen wordt (zie hoofdstuk 5).
De definitieve afrekening vindt in feite pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw
plaats.
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3 Mystiek en maatschappij
De jaren negentig
Aan het eind van het eerste hoofdstuk is de vraag gesteld of ‘Tachtig’ nu werkelijk
een breuk in de literatuurgeschiedenis betekende. Het antwoord was ja, zowel door
de aard van de teksten die de Tachtigers voortbrachten als door hun positie in het
maatschappelijk leven. Om met het eerste te beginnen: in plaats van dienstbare poëzie
waarin de maatschappelijke idealen huiselijkheid, godsvrucht en vaderlandsliefde
werden bezongen, komen de stemmingen van een begenadigd, maar door zijn genade
geïsoleerd individu (veelbetekenend is de identificatie met de Christusfiguur). In
plaats van proza dat dient tot verheffing, veredeling van het gemoed, komen studies
naar het naakte leven. Het ligt voor de hand dat de oudere lezers met hun specifieke
verwachtingen van dienstbare en verheffende kunst, niet open konden staan voor het
nieuwe proza en de nieuwe poëzie. Het leespubliek, dat voor een belangrijk deel uit
vrouwen bestond,1. had geen ingang tot de zo individualistische sentimenten die
Kloos en de zijnen cultiveerden, om over het ‘onkiese’ naturalisme maar te zwijgen.
Met andere woorden, in de beginjaren is de Tachtiger-kunst een kunst zonder publiek.
Om het algemener te stellen: plaats en functie van de literatuur zijn problematisch
geworden. Hetzelfde geldt voor de kunstenaar. Door de dienstbare kunst te verwerpen
en het individualisme te cultiveren heeft hij zich afgezonderd van de burgerij die hij
haat - maar waar hij overigens wel zelf uit voortkomt. Natuurlijk was ook Multatuli
een individualist, maar zijn houding tegenover de samenleving verschilde op het
essentiële punt dat hij die samenleving wilde veranderen, verbeteren, doordringen
met zijn Verlichtingsidealen. De individualistische Tachtiger daarentegen keert de
maatschappij hooghartig de rug toe. Althans, zo was het in het begin.
Hoe weinig lezers de nieuwe literatuur ook had (De nieuwe gids telde zo'n
vijfhonderd abonnees), toch behaalde zij verwonderlijk snel de overwinning. Alhoewel
dit proces nog in details gereconstrueerd dient te worden, kunnen toch al enkele
tekenende feiten worden aangewezen. In 1894 publiceert J.N. van Hall, de criticus
van De (‘oude’) gids en dus bij uitstek de representant van de oude garde, een
bloemlezing Dichters van dezen tijd, waarin de Tachtigers ruim vertegenwoordigd
zijn. Kloos weigerde zijn medewerking, maar van Perk, Verwey, Gorter en Van
Eeden is een aantal verzen opgenomen. In 1896 verschijnt in De gids een uiterst
welwillend stuk over Lodewijk van Deyssel naar aanleiding van de publicatie van
(het eerste deel van) zijn Verzamelde opstellen. Daarin stond niets meer of minder
te lezen dan: ‘De twee
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voornaamste critici onzer eeuw dat zijn Huet en Van Deyssel.’2. Niet alleen de inhoud
van dit stuk is buitengewoon lovend, ook de manier van formuleren is al een
compliment: het ‘portret’ is niet geschreven in het wat stoffige proza van veel
Gids-bijdragen, maar in een stijl die Van Deyssel imiteert.

Kunst en politiek
Het is een ironie van de geschiedenis dat op het moment dat De nieuwe gids
publiekelijk de overwinning binnenhaalt, het tijdschrift zelf aan interne spanningen
bezwijkt. Die fricties hadden alles te maken met de houding van de jonge
hemelbestormers tegenover de maatschappij. Zoals in het eerste hoofdstuk is
opgemerkt vonden in De nieuwe gids maatschappijhervormers (als Van der Goes)
en literatuurhervormers (als Kloos en Van Deyssel) elkaar door hun gezamenlijke
afkeer van de gezeten burgerij en haar behoudzucht. Maar vanaf de vijfde jaargang
(1889-1890) begint dit monsterverbond te kraken. De politieke aandacht neemt
aanmerkelijk toe als de agressieve socialisten Vitus Bruinsma en Domela Nieuwenhuis
gaan meewerken. Ook Van Eeden begint zich steeds duidelijker te verzetten. De
positie van deze redacteur is bijna van het begin af aan die van een dissident geweest.
Eerder verwierp hij Een liefde vanwege de onomwonden seksuele beschrijvingen.
Zijn open brief ‘Aan den Keizer aller Russen’ (1890), geschreven uit verontwaardiging
over de toestanden in Siberië,3. is een duidelijk teken van zijn sociale bewogenheid.
Problematisch wordt zijn houding pas wanneer hij zich rechtstreeks tegen zijn
mederedacteur Van der Goes gaat richten. Van Eeden ergert zich namelijk aan diens
rationalisme, dat geen ruimte laat voor een positieve houding tegenover de
godsdienst.4. Aan het eind van zijn artikel zet hij zich af tegen een populair boek van
de Amerikaanse utopist Bellamy (Looking backward 2000-1887), waarin deze een
toekomstmaatschappij beschreven had waarin gelijkheid heerst. Van der Goes nu
had dit boek als ‘In het jaar 2000’ vertaald!
Op dit punt van de discussie mengt Van Deyssel zich in het debat. De visie van
Bellamy (en dus die van Van der Goes) is hem een doorn in het oog. In de egalitaire
toekomstmaatschappij zoals de socialisten die schilderen, kan volgens hem nooit
plaats zijn voor kunst. Zijn redenering is simpel: kunst is luxe; wanneer nu alle
inkomens gelijk worden getrokken, bestaat er geen luxe, dus ook geen kunst meer.
Algemeen kiesrecht is niet meer of minder dan ‘de dood van de Persoonlijkheid en
van het Intellect, van de Gedachte, van de Kunst, van alles wat de menschheid tot
nu toe aan hoogs heeft bereikt’.5.
Van der Goes reageert nuchter en bestrijdt Van Deyssel met zijn eigen wapens.
Verwijzend naar diens estheticisme zegt hij namelijk: ‘Is er in de natuur, in de leven-
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de wereld, iets zoo leelijks als de geestelijke en de lichamelijke toestand van een
lijdend proletariaat?’6. En Van Deyssels angst voor de bedreiging van het individu
weerlegt hij door te stellen dat het socialisme de werkelijk bestaande verschillen in
begaafdheid nooit zal wegcijferen: de beter begaafde en geniale mensen zullen in
een rechtvaardiger maatschappij alleen meer kansen krijgen. Uiteindelijk zal het
socialisme daardoor het individualisme alleen maar bevorderen.
Dan gaat ook Kloos zich met de kwestie bemoeien. Na een lofzang op de
schoonheid richt hij zich tot Van der Goes en Van Eeden en stelt botweg: ‘Sociale
hervormers zijn, uit den aard der zaak, in den grond van hun wezen, anti-artistiek.’7.
Hij valt dus Van Deyssel zonder reserve bij. Omdat de hervormers zich richten op
een schoonheid in de toekomst, stelt Kloos, verachten zij de schoonheid van het
moment. Alle mensen die het woord ‘humaniteit’ in de mond nemen, laten zich in
feite inspireren door het christendom (een opvatting die Ter Braak later in Van oude
en nieuwe christenen zal uitwerken). Dat is voor Kloos aanleiding tot de volgende
uitval: ‘O dat vervloekte, dat ergerlijke Christendom! Wij meenden er nu eindelijk
voorgoed van verlost te zijn (...)’8. Daarmee heeft hij ook afgerekend met Van Eeden.
Op dat moment zijn de partijen duidelijk: Van Deyssel en Kloos achten het socialisme
een bedreiging voor de eredienst van het Schone. Daar tegenover staat de
rationalistische socialist Van der Goes en zijn religieus gerichte tegenhanger Van
Eeden.
Van Deyssel antwoordt dan ook Van der Goes. Hoe dwaas zijn op de spits gedreven
estheticisme ook in onze ogen mag lijken, zijn formuleringen zijn als altijd meeslepend
en een enkele maal zegt hij interessante dingen. Hij omschrijft zijn houding als volgt.
Twee sentimenten beheersen hem: een hevige hekel aan de bourgeoisie met daarnaast
soms een gevoel van ‘in spreektaal’: ‘Wat kan het mij schelen of de wereld ten onder
gaat, heb ik niet genoeg aan mijn eigen, voor den korten tijd van mijn leven! Wat
zal ik mij met stelsels en vraagstukken gaan bezighouden, laten de turfmakers en
katoenspinners de deftige lui maar 'es op hun kop geven en op hún beurt de wereld
eens regeeren, dat is wel aardig, 't zal voor even 'n leuk gezicht zijn.’9.
Ziedaar de hautaine afkeer van de artiest voor de politiek van alledag, en de
decadente gedachte: ach, een slachtpartij onder de bourgeoisie zou voor de verandering
ook wel eens vermakelijk wezen. Maar helaas, zegt Van Deyssel, daarna krijgen we
lood om oud ijzer. Op de uniformiteit van de bourgeoisie volgt de uniformiteit van
het proletariaat dat burgerij geworden is: ‘Want wie begrijpt niet, dat, als wij zoo de
bourgeoisie verafschuwden, als wij God danken dat wij de uniforme
bourgeoisbeschaving kunnen ont-vluchten door eens heerlijk een tijdje bij boeren te
gaan leven, of bij hoeren, of bij onbeschofte fabrieksmenschen, of wilden, wie begrijpt
niet, dat wij, die ons voelen priesters, clowns, koningen en narren, goden, duivelen,
zonnen en zwijnen, maar in alles het tegenovergestelde van bourgeois, - wie be-
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grijpt niet, dat wij waarachtig ons leven niet zullen gaan wagen om aan de wording
meê te helpen eener wereld, waarin ál de levende menschen uniforme bourgeois
zouden zijn?’10.
Hij schildert dan het schrikbeeld van ‘onafzienbare rijen nette en zindelijke huizen,
waarin en waaruit een ontelbare menigte welopgevoede en keurige, beminnelijke,
menschen zich zou bewegen’. Men zou boosaardig kunnen opmerken dat dit een
aardige typering is van de maatschappij waarin wij nu leven.
Van Deyssel vreest dat met een nivellering van inkomens ook de verschillen in
geestelijk niveau geëgaliseerd zullen worden, met als gevolg: uniformiteit op alle
gebieden. Zijn betoog kan men bondig samenvatten als: lof der ongelijkheid. Voor
de argumenten van Van der Goes is hij volkomen doof, zoals hij blind is voor diens
toekomstvisie.
In ieder geval maakte deze polemiek aan één nivellering definitief een eind: de
verschillen tussen ivoren-torenliteratoren en meer sociaal-gerichten binnen De nieuwe
gids vallen niet meer te negeren. Stuiveling formuleert het als volgt: aan het eind
van de zevende jaargang (in 1892 dus) stond ieder in de redactie op zichzelf: Van
Eeden met zijn religieus humanisme, Van der Goes met zijn marxistisch socialisme,
Kloos met zijn antichristelijk asociaal individualisme (waar Van Deyssel zich bij
aansloot).11. Het blad lijkt literair nog levensvatbaar genoeg. Zo debuteren in de achtste
jaargang, in één en hetzelfde nummer (juni 1893), Henriëtte Roland Holst en Leopold.
Maar aan het begin van de volgende jaargang heeft Kloos zich tot enig redacteur
uitgeroepen, waarmee de neergang van De nieuwe gids begint.
Het debat over kunst en maatschappij is hier zo uitvoerig weergegeven omdat het
niet alleen van betekenis is voor de geschiedenis van De nieuwe gids. Deze
problematiek blijft in de jaren negentig de culturele wereld bezighouden. Men zou
het zó kunnen zien: de Tachtigers hebben zich vrijwel allemaal afgewend van het
christendom (dat in de persoon van de dominee-dichter ook nog verderfelijke poëzie
opleverde). In plaats daarvan komt aanvankelijk een overgave aan de nieuw ontdekte
zintuiglijke werkelijkheid. Frans Coenen noemde de revolutie van Tachtig ‘een
emancipatie van de zinnen’.12. Maar al heel snel blijkt dat voor veel jonge kunstenaars
niet genoeg. Er ontstaat als reactie wat Verwey noemde: een ‘verlangen naar een
zekere bezonkenheid’.13. Dit zoeken naar een houvast neemt zeer verschillende vormen
aan. De jaren negentig van de vorige eeuw zijn een periode van gisting, die het tot
een van de interessantste tijdvakken van de Nederlandse cultuurgeschiedenis maakt.
Het zoeken naar een levenshouding en een kunstvorm die daarbij past, zal hieronder
kort worden geïllustreerd aan de ontwikkeling van drie van de belangrijkste literatoren
uit deze tijd: Van Deyssel, Couperus en Gorter.
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Naar een levensleer
Al blijft Van Deyssel heel lang de reputatie van pionier van het naturalisme behouden,
in feite is hij de eerste die van de beweging afscheid neemt. In 1891 publiceert hij
zijn artikel ‘De dood van het naturalisme’: ‘Twee hebben het recht den dood te
konstateeren: de symbolisten en ik.’14. Het is dan nog niet duidelijk wat er voor het
naturalisme in de plaats moet komen. Even lijkt het erop dat hij Huysmans (en Arij
Prins) zal volgen naar de Middeleeuwen: ‘Groote God, die Middeneeuwen! Ja, ik
moet er ook na toe. Dat is mijn land.’15. Maar in zijn prozaproductie lijkt hij de
woordkunst verder te gaan cultiveren, zoals in curiosa als ‘In de zwemschool’ en
‘Menschen en bergen’. Een theoretische verklaring voor dit werk vindt men in zijn
uiteenzettingen over de opklimmende trappen van waarneming: van observatie naar
impressie tot sensatie. ‘De Sensatie is een moment, het hoogste leef-moment, “de
breuk waarvoor alles stilstaat” zoo als een dichter mij haar voortreffelijk omschreef,
de levens-sfeer der Sensatie, het uiterste zijnde, grenst aan dood en krankzinnigheid.’16.
In de Verzen van Gorter uit 1890 meent hij die Sensatie in poëzie aan te treffen (zie
hieronder).
Daarna gaat hij nog een stapje verder. De reeks observatie-impressie-sensatie
wordt uitgebreid met een laatste trap: extase. Dat het hier niet om een louter artistieke
kwestie gaat, bewijst het slot van zijn artikel over Emants' Een nagelaten bekentenis
uit 1895 waarin te lezen staat dat de sensatie wezenlijk verschilt van de observatie
omdat zij ons tot ‘het ándere-leven’ voert. Of zoals hij het probeert te omschrijven:
‘omdat zij, over het pad, wáarop alleen wij negentiende-eeuwers mogen gaan, ons
in de realiteit van het hoogere-leven voert, dat ons zoo lang eene
verbeeldings-voorstelling had geleken.’17. De Sensatie is niet meer of minder dan het
‘psycho-chemisch bewijs van de realiteit van het hoogere-leven’. Het lijkt mij dat
Van Deyssel hier probeert een mystieke ervaring in positivistische termen te
omschrijven, een even hopeloze onderneming als het kwadreren van de cirkel.
Van Deyssel verdiept zich in de jaren tussen 1889 en 1897 uitvoerig in het
mystieke. Hij is op weg ‘Van Zola tot Maeterlinck’ (zoals zijn recensie van Emants'
roman heet). Uit allerlei documenten uit deze periode blijkt hoe hij probeert een
eigen vorm van mystiek te ontwikkelen die berust op een steeds intenser wordende
zintuiglijke ervaring.18.
In 1895 publiceert hij het merkwaardige stuk ‘Tot een levensleer’. Typerend is de
volgende zin uit het begin: ‘Toen het Naturalisme naar zijn einde boog, en de groote
wensch naar weêr een levensleer en levensdoel door de menschheid ging, zijn zij
gaan zoeken in het betere leven van lang geleden tijden.’19. Het meest opmerkelijke
aan deze uitspraak is dat het naturalisme voor Van Deyssel veel meer dan een
kunstopvatting is geweest. Hij ziet zichzelf nu als een van de velen die naar een
nieuw
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levensdoel zoeken. Het is niet eenvoudig aan te geven waaruit de nieuwe levensleer
van Van Deyssel bestaat. Eerst stelt hij dat geen enkele overtuiging de naturalistische
heeft opgevolgd. Daarna legt hij uit dat in de roes van het zintuiglijke genot ‘de twee
grootste bestanddeelen der menschheid’ verwaarloosd zijn: ‘het leven der ziel en de
monumentale visie van het Leven.’ Dat laatste vinden sommigen weer terug in de
Middeleeuwen - een weg die Van Deyssel niet kiest. In een steeds abstracter wordend
betoog brengt hij de ziel tot het Goddelijke, een richting die moeilijk anders dan
mystiek kan worden genoemd.
Het is mij niet mogelijk Van Deyssel stap voor stap te volgen in zijn betoog. Waar
het om gaat is dit: na een afwijzing van het naturalisme, na het zich afwenden van
de pure zintuiglijkheid, komt hij tot een steeds mystieker klinkende formulering van
zijn kunst- en zijn levensideaal. De realiteit van een ‘hoger’ leven wordt aanvaard;
naar die realiteit heeft de ziel te streven om het goddelijke deelachtig te worden.
Deze mystieke gerichtheid brengt Van Deyssel dicht bij de auteur die in deze periode
de zucht naar het mysterie personifieert: Maeterlinck. Zo wijdt hij in 1897 een zeer
uitvoerige studie aan diens drama Aglavaine et Sélysette, geschreven in de toon van
extatische bewondering die zijn vroegere Zola-opstellen kenmerkte.20.
Het is een interessante ontwikkeling: van het naturalisme, ‘die dikke, donkere,
lage kunst van zwarte modder, purper bloed en vaal blank vleesch’, naar een
transcendente levensvisie waar het goddelijke mysterie doorheen schemert. De
literaire neerslag van Van Deyssels poging de zintuiglijke gevoeligheid op te
schroeven tot het als het ware met de hand beroeren van de hemel, vindt men in zijn
eigen sensitivistische teksten (passages uit Een liefde, ‘Menschen en bergen’, ‘In de
zwemschool’) en in het werk van door hem beïnvloede auteurs.21. Opmerkelijk is dat
de weg die Van Deyssel aflegt, ‘Van Zola tot Maeterlinck’, ook bij een andere
Nederlandse auteur in deze periode te traceren valt, namelijk bij Couperus.

Metamorfozes
De bekenste teksten van Couperus zijn op dit moment Van oude mensen, de dingen,
die voorbijgaan... (1906), De boeken der kleine zielen (1901-1903), Eline Vere (1889)
en De stille kracht (1900). Deze selectie uit een omvangrijk oeuvre doet gemakkelijk
de indruk ontstaan dat deze schrijver vooral een chroniqueur van het Haagse leven
is geweest. Nu mag daar dan naar onze maatstaven (dat wil zeggen: die van Ter
Braak22.) zijn grootste kracht liggen, deze voorkeur geeft wel een zeer vertekend beeld
van zijn werk. Opvallend is juist hoe Couperus voortdurend zoekt naar nieuwe
onderwerpen en andere vertelvormen. Dat geldt in hoge mate voor de periode
1890-1904.
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Na het succes van Eline Vere schrijft hij zijn sombere roman Noodlot, waarin een
drietal mensen onverbiddelijk naar de ondergang wordt gevoerd. In deze roman laat
Couperus het lot wreed schaakspelen ‘met de ongelukkige mensen, volgens de
onherroepelijke wetten van het treurige levensspel, ze gevende de illusie van een
eigen wil en ze fnuikende in de hoogmoed daarvan’.23. Dit pessimistische boek wordt
gevolgd door de roman Extase (1892), waarin Van Deyssel zijn eigen opvattingen
over de extase terugvond. De roman beschrijft de toenadering van een man met
gevaarlijke reputatie tot een jonge weduwe. De man wordt gespleten door zijn
ambivalentie: hij is beest en ziel tegelijk. Als de vrouw niet zijn Madonna, maar zijn
‘slavin’ wil zijn - terwijl hij in haar vooral een ‘zusterziel’ zoekt, - breekt hij de relatie
af. De roman lijkt door deze concentratie op het conflict tussen ziel en zinnen sterk
op Van Eedens Johannes Viator uit hetzelfde jaar. Beide boeken laten zien hoe sterk
het Victoriaanse dualisme dat vrouwen alleen kan zien als Madonna of hoer in deze
tijd mannen obsedeert. (In Van Eedens merkwaardige tekst is de antithese verbeeld
in ‘Marjon’ en haar schimmige ‘zuster’ - ook hier is het de vrouw die geen genoegen
neemt met louter vergeestelijkte liefde.) Maar er is een belangrijk verschil tussen
Extase en Johannes Viator, zoals Extase ook afwijkt van Couperus' vroegere werk:
de toenadering van de twee zielen wordt beschreven als iets buitengewoon waardevols,
zodat de hoofdpersonen na de breuk in ieder geval het besef behouden dat ze het
geluk hebben gekend. Met Extase heeft Couperus afscheid genomen van de sombere,
deterministische visie die zijn eerste romans overheerst. Eerder lijkt hij onder de
invloed van de filosoof die in het boek met name wordt genoemd: Emerson; het
onderwerp van de roman ontleende hij ten dele aan de Franse auteur Bourget.24.
Een jaar later publiceert Couperus een roman die weer een geheel andere
problematiek aansnijdt, namelijk die van de monarchie. Men zou dit boek, Majesteit,
kunnen zien als een gedachtenexperiment: hoe moet een jonge troonopvolger, die
zich belast weet met een nerveus gestel, zich voelen onder de ontzaglijke druk van
zijn toekomstige taak? De roman speelt in een denkbeeldig vorstendom, al zijn allerlei
feiten uit de actualiteit door Couperus gebruikt voor de stoffering van zijn verhaal zoals hij ook vrijelijk motieven ontleende aan de Franse romans die het toentertijd
omstreden thema van de monarchie behandelden.25. Dit boek en het vervolg ervan,
Wereldvrede (1895), vormden voor Van Deyssel een diepe val uit de extase in de
actualiteit. Over Wereldvrede schreef hij: ‘In den aardigen salon van zijn denken is
ook een geurig tochtje doorgedrongen van de windstrooming in het gedachteleven
dezer tijden’, waardoor hij zich buiten zijn eigen thematiek heeft laten verleiden
‘naar de wijde vlakte van het algemeen wereldleven en de groote
gemeenschapsideën’.26. Van deze gerichtheid op een actuele, politieke problematiek
moest Van Deyssel uiteraard niets hebben. Zijn oordeel over deze romans lijkt door
de hedendaagse onderzoekers te worden gedeeld, die graag de denigrerende typering
‘kasteelromans’ laten vallen.
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Merkwaardigerwijs komt deze opinie in het geheel niet overeen met de toenmalige
populariteit van de beide ‘koningsromans’, die tot de meest herdrukte én de meest
vertaalde werken van Couperus behoren.
Hierna zorgt de schrijver opnieuw voor een verrassing: een quasi-autobiografie.
Metamorfoze (1897) waarschuwt de lezers al meteen dat het hier niet om een echte
autobiografie gaat, maar om een gedaanteverwisseling, een fictieve dubbelganger
van de auteur Couperus. Het boek is om deze reden uniek: de schrijver levert langs
de omweg van fictie commentaar op zijn eigen literaire ontwikkeling en het oeuvre
dat is ontstaan. Soms zijn de teksten duidelijk herkenbaar, maar aan het eind wordt
een ‘boek van het Anarchisme’ geschetst, dat slechts vaag iets gemeen heeft met de
roman Wereldvrede die daarvoor model zou hebben gestaan.27. Dit voorbeeld van
intertextualiteit binnen één oeuvre doet denken aan de vrijheden die pas vele decennia
later door zogenaamde ‘postmoderne’ auteurs zijn uitgebuit (zie hoofdstuk 12).
Metamorfoze is de roman van een auteur die zoekt naar een levenshouding;
onmiskenbaar leunt ook Couperus aan tegen een richting als de theosofie, die op dat
moment bij kunstenaars en vogue is.28. Hij zoekt ook naar nieuwe onderwerpen,
nieuwe literaire vormen en belandt ten slotte bij een genre dat traditiegetrouw ver
van de realiteit staat: het sprookje. De teksten die volgen op Metamorfoze, Psyche
(1898) en Fidessa (1899), zijn door de tijdgenoten ‘mystiek’ genoemd.29. De
sprookjesachtige sfeer en de expliciete verwijzing naar de ‘wrede’ sprookjes van
Maeterlinck in Metamorfoze hebben sommigen op de gedachte gebracht dat deze
verhalen sterk door Maeterlinck beïnvloed zouden zijn.30. Het moet overigens nog
blijken hoe Couperus met het Franstalige materiaal dat hem ter beschikking stond,
is omgegaan. Want al hebben kennelijk de drama's van Maeterlinck de stoffering
geleverd voor Couperus' sprookjes (kastelen, juwelen enzovoort), de strekking van
zijn verhalen wijkt sterk af van het vroege werk van Maeterlinck, waarin het blinde
lot regeert. Juist in de periode 1890-1900 zoekt hij kennelijk een uitweg uit de impasse
waarin het fatalisme hem gebracht heeft, zoals hij ook naar nieuwe vormen zoekt:
romans die spelen in een fictief keizerrijk, een verhulde schrijversautobiografie, het
sprookje. Kenmerkend is in dit verband de conclusie waartoe de hoofdpersoon aan
het eind van de koningsromans is gekomen: er is een derde weg mogelijk. De mens
moet niet menen dat hij zelfbewust zijn eigen bestaan kan beheersen, want die
hoogmoed wordt door de onbekende Macht die met ons schaak speelt, onverbiddelijk
gefnuikt. Maar evenmin moet men zich blind aan die Macht overgeven, want ook
de passiviteit vindt haar straf. Er moet een tussenweg zijn...31.
Ook Couperus zoekt dus in de jaren negentig naar een levenshouding en
tegelijkertijd naar een kunstvorm waarin hij die levensvisie kan uitbeelden. Grofweg
komt die queeste neer op de ontwikkeling die Van Deyssel aangaf als ‘Van Zola tot
Maeter-
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linck’ - al moet er nog heel wat onderzocht worden, juist in dat deel van het oeuvre
dat de hedendaagse lezers het minst kan bekoren.

Van Mei naar Marx
De derde auteur wiens zoektocht in deze periode kort zal worden aangeduid, is
Herman Gorter. Van Deyssel besloot zijn afkeurende oordeel over Majesteit met de
volgende opmerking: ‘Maar tòch is het eígenlijke feit van “Majesteit” dat wij hier
ook, - op déze belabberde schaal - aan het einde dezer eeuw zien mislukken: de
poging om van de in het individueele, geïsoleerde, ziele-leven bereikte toppen
harmonieus over te gaan tot de gemeenschap met de Menschheid.’32.
Opmerkelijk hoe hier ‘het alom klagende Verlangen naar Vereeniging’ (‘met de
Menschheid’) in verband wordt gebracht met de geest van de tijd. Het citaat had
even goed kunnen dienen om de ontwikkeling van Herman Gorter aan te duiden.
Gorters eerste tekst Mei (1889) is klassiek geworden. De eerste regel ‘Een nieuwe
lente en een nieuw geluid’ wordt vaak gebruikt als samenvatting voor het optreden
van Tachtig, zoals het verhaal over het Mei-meisje meer dan eens is geïnterpreteerd
als symbool voor glorie en ondergang van de hele beweging van Tachtig.33. Die
opvatting is ook niet onbegrijpelijk als men leest hoe Mei in de eerste zang (die in
1889 in De nieuwe gids werd gepubliceerd) de overgave aan de zintuiglijke
werkelijkheid belichaamt - al zijn er al enkele tekenen dat sterfelijkheid het aardse
paradijs overschaduwt. De keerzijde van de zintuiglijkheid wordt belichaamd in de
persoon van de blinde Balder (zijn blindheid is overigens niet een gegeven dat uit
de mythologie bekend is). De tragische liefde die Mei voor de blinde godheid opvat,
vormt de kern van het Mei-verhaal en het uitgangspunt van de vele, elkaar
tegensprekende interpretaties.
Die diversiteit van lezingen wordt ongetwijfeld in de hand gewerkt door de
dubbelzinnigheid van de Balder-figuur. Wanneer hij aan het eind van de tweede zang
het Mei-meisje afstoot, lijkt dat met spijt te gebeuren:
‘Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore,
Ik Balder, aan een ander, zie 'k ben blind,
'k Zie nooit iets anders dan mijzelf, niet u, mijn kind.’

Maar deze woorden ‘als balsem’ zijn niet de werkelijke reden van zijn afwijzing. In
de daaropvolgende monoloog buigt Balder zijn lichamelijk tekort om tot een positieve
eigenschap. Doordat hij niet langer de slaaf van zijn zinnen is, kan hij zich onttrekken
aan de wet die de zintuiglijke wereld beheerst:
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‘Die verlangt voedsel, dat is 't wreed begeeren,
De opgesperde kaak, de hand die meer en
Meer grijpt en vingers haakt en grijpend kromt.
Die 't al verandert en verderft wat komt
In zijn bereik, die altijd anders wil
Wat is, die alles haat wat blank en stil
Eeuwiglijk is, die schept en baart omdat
Hij ook zichzelven haat, niet duldend dat
Hij zelf blijft leven, maar den dood begeerend.’34.

Aan deze tirannie van de ‘willenswoede’ heeft Balder zich onttrokken. In plaats
daarvan kan hij zich volkomen overgeven aan de eigen zielsmuziek, zoals maar een
enkele sterveling gegeven is:
‘Mannen zijn zoo die men dichters heet.
Een jong man zoo, die 't slaafsch leven vergeet
Een uur, een dag lang, en zich zelven hoort
En naar zich luistert, wat geboren wordt
Aan leven in zich en de wondre daden
Die 't dieper zelf bedrijft, en naar beladen
Winden met klanke' en woorden ongehoord.
Zoo zit hij wel een uur, daardoor bekoord.’

Lijkt Balder eerst het leven van de ziel gelijk te stellen aan muziek (‘Zielsleven is
muziek’), vervolgens blijkt dat zelfs geen lied de zielsbewegingen genoeg kan
benaderen. Balder eindigt met de trotse conclusie:
‘Wie dùs zijn ziel is, is zichzelf een God
Ik ben mijn ziel, ìk ben de een'ge God.’

Balder is zichzelf genoeg. Merkwaardig is dat Mei hem na die tirade ziet ‘als dwaas
/ Stond hij, de armen uit, en scheen te drinken’. Deze laatste typering voert regelrecht
naar de problematiek van de interpretatie. Belichaamt de Balder-figuur een ideaal,
namelijk dat van wereldverzaking, ontstijging aan de valse begeerte die de zinnen
altijd opwekken (een ideaal aan Schopenhauer ontleend)? En als dat zo is,
symboliseert hij dan tegelijkertijd de dichter die naar de eigen zielsmuziek moet
luisteren? Mei zegt tegen de dichter: ‘Gij zijt als hij, als hij, in uwe stem.’ Maar
terzelfder tijd beseft de dichter dat hij niet kan beantwoorden aan het ideaal van
Balder:
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‘Ik werd een tijd zeer stil en dacht veel, maar
Begreep het niet, want mijne ziel kon niet
Denken wat ze zou zijn, wanneer ze niet
Behoefte had aan oore' en ooge' en wensch
Naar anders en naar meer: dat kan geen mensch.’35.

Betekent de onmogelijkheid af te zien van de zintuiglijke lust nu een tekort, of is
Balder te ver gegaan in zijn wereldverzaking, zodat voor hem zelfs de muziek
tekortschiet (vergelijk ‘als dwaas stond hij’)? Over dit soort vragen kan men zich
het hoofd blijven breken, omdat de tekst op dit beslissende punt dubbelzinnig is.
Vrijwel iedereen is het erover eens dat in de antithese Mei / Balder een aantal andere
tegenstellingen zijn verbeeld: zintuiglijkheid / blindheid, zinnen / ziel,
vergankelijkheid / eeuwigheid. Maar hoe men de Balder-figuur moet beoordelen,
vooral als men zijn ideeën over muziek (= kunst) er bij betrekt, blijft open: als ideaal,
als consequentie die tot autisme leidt?
Als gezegd heeft men het verloop van het verhaal wel als symbolisch voor de
ontwikkeling van de beweging van Tachtig gezien: overgave aan de zintuiglijkheid
die uiteindelijk niet voldoet (in dat opzicht is er een aardige parallel met Van Eedens
De kleine Johannes: ook daar wordt het ideaal van de pure natuuraanbidding,
belichaamd in Windekind, ten slotte afgewezen). Maar met evenveel recht zou men
kunnen stellen dat de volstrekte autonomie van Balder de eigen goddelijkheid die
Kloos nastreefde, verbeeldt... Andere interpretaties zien Mei als een fase in Gorters
leven: de overgave aan de zintuiglijkheid, die overwonnen wordt. Een probleem voor
déze opvatting is dat Gorters volgende werk, de Verzen uit 1890, als een orgie van
de zintuiglijkheid over de lezer heenvalt.
Deze bundel Verzen neemt een uitermate belangrijke plaats in binnen de
geschiedenis van de Nederlandse poëzie. Kloos kwam naar aanleiding van deze
gedichten tot zijn beroemde omschrijving van poëzie als ‘de aller-individueelste
expressie van de aller-individueelste emotie’ (zie hoofdstuk 1). Van Deyssel trof hier
eindelijk de kunstvorm aan die hij vijf jaar eerder in zijn opstel over Netscher als
‘sensitivisme’ had aangekondigd. Gorter ontpopte zich als de denkbeeldige literator
‘J.H. Meere’ die hij toen in het vooruitzicht had gesteld.36. Overigens is de relatie
Van Deyssel-Gorter nauwer dan men dacht nu recent onderzoek heeft aangetoond
hoezeer Gorter bij het schrijven van zijn nieuwe poëzie geïnspireerd werd door zijn
lectuur van Van Deyssels opstellen en het dertiende hoofdstuk van Een liefde.37.
Verzen uit 1890 is een literair monument omdat het tegelijkertijd een hoogtepunt,
een eindpunt en een beginpunt vormt - om het eens op de wijze van Stuiveling te
zeggen. (Hoogtepunt en einde van de zintuiglijke overgave van Tachtig; beginpunt
van het symbolisme: zie het volgende hoofdstuk.)
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In deze bundel ziet men Gorter door de dan heersende poëzieconventies heenbreken.
Een vers als het volgende lijkt betrekkelijk simpel38.:
Gij staat zoo heel, heel stil
met uwe handen, ik wil
u zeggen een zoo lief wat,
maar 'k weet niet wat,
Uw schoudertjes zijn zoo mooi,
om u is lichtgedooi,
warm, warm, warm - stil omhangen
van warmte, ik doe verlangen.
Uw ogen zijn zoo blauw
als klaar water - ik wou
dat ik eens even u kon zijn,
maar 't kan niet, ik blijf van mijn.
En ik weet niet wat 't is wat
ik u zeggen wil - 't was toch wat.

Al is in de strofenbouw van dit gedicht nog de rudimentaire vorm van een
Shakespeare-sonnet zichtbaar en al rijmen de regels, toch heeft Gorter hier met een
vast metrisch schema gebroken, en dus ook met een gelijk aantal lettergrepen (terwijl
een gedicht als Mei nog de vijfvoetige jambe aanhield). Verder veroorlooft hij zich
hier allerlei vrijheden op syntactisch gebied: ‘een zoo liefwat’ is een ongrammaticale
constructie, terwijl ‘ik doe verlangen’ juist niet betekent wat het in het gewone
taalgebruik aanduidt (namelijk: iemand anders doen verlangen). ‘Omhangen / van
warmte’ is een ellips die de warmte als een soort mantel voorstelt, ‘lichtgedooi’ een
merkwaardige nieuwvorming met (mogelijk) het karakter van een oxymoron.
Tegenover deze ‘poëtische’ constructies staat het bijna vulgaire ‘ik blijf van mijn’.
Het gedicht toont daarmee een merkwaardige combinatie van onbeholpenheid en
raffinement. Het raamwerk van het Shakespeare-sonnet laat de laatste twee regels
sterker uitkomen. Ze vormen deels een herhaling van de derde en vierde regel; in
hun quasi-naïeve formulering onderstrepen ze de onmogelijkheid waar het gedicht
over gaat: het onvermogen van de dichter om zich adequaat uit te drukken in het
bijzijn van de geliefde.39. Voor hedendaagse lezers, bekend als zij zijn met de
experimenten van Lucebert en de zijnen, kan dit gedicht niet zo revolutionair zijn
als voor de verbijsterde tijdgenoten van Gorter - al kunnen wij natuurlijk nog steeds
onder de
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indruk komen van de geraffineerde onbeholpenheid van dit vers.
Extremer van uitdrukkingswijze is het volgende gedicht40.:
De boomen golven op de heuvelen
boomhoofden stil in de nevelen
lentelichte zacht lentelicht.
De toren met zijn gezicht
daar midden in wijst deftig nog uren,
verbeeld je uren, uren, uren't is om te stikken
in deze oogenblikken,
het kriebelend lachen
ik kan het haast niet verdragen,
ik stik
in dit krankzinnig lichte deftige oogenblik.

Het rijm is nog meer teruggedrongen, de regellengte ontbeert elke regelmaat, de
syntactische structuur is veel ‘losser’: hoe moet regel 3 worden verbonden met de
rest van het gedicht? De natuur is volkomen vertekend door de overtrokken visie
van de dichter. Was de zin ‘De boomen golven op de heuvelen’ twintig, dertig jaar
later geschreven, men zou niet aarzelen hem ‘expressionistisch’ te noemen. Dit is
een van de gedichten waarin Van Deyssel de pure ‘Sensatie’ terugvond; ze brachten
hem tot de ontboezeming: ‘Het is een boek om op te snikken.’ Het gedicht beschrijft
een ervaring die aan de waanzin grenst. Nog verder gaat Gorter in zijn doorbreking
van de gewone grammaticale regels in het vers dat de bundel besluit:
Leven, zoele omsomberde even inschitterde,
in de luchten, de regene, de zachtstrijkgevederde,
o leven het gevende altijddoor stillende,
o leven dat toch schijnt het altijddoor willende,
het inzwevend kameren, het volop verlichtende
de wegen, waarlangs gaat het eenzaam uitzwichtende,
klaar, nimmer droomende oogenbewegen,
armstrekkend leven, hoofdomvattend, kussend zoo dichtbij aanziend tegen
de wakkere oogen, o schijnend, soms flikkerend, soms even roode
maar durend omsomberde, oòk zonder noode.

Hier zet Gorter de taal volkomen naar zijn hand, met als resultaat een vers waarbij
men zich zeker bepaalde voorstellingen kan vormen, maar dat niet eenvoudig woord
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voor woord valt te ontleden. Wat is, bijvoorbeeld, ‘het inzwevend kameren’? De
recensent van het Algemeen handelsblad begreep er geen woord van en nodigde zijn
lezers uit ‘eenigen zin in deze verzen’ te vinden. Het resultaat vormde een aantal
curieuze tekstinterpretaties, sommige serieus, andere badinerend (zoals van de
grappenmaker die voorstelde het gedicht van achter naar voren te lezen). De criticus
Van Hall van De gids heeft waarschijnlijk adequaat het gevoel van vervreemding
weergegeven dat de poëzieliefhebber moet hebben overvallen toen hij met deze
verzen van Gorter werd geconfronteerd: ‘Inhoud en vorm van deze gedichten wijken
zóózeer af van alles wat de Nederlandse dichters - de heer Gorter incluis - tot dusverre
voortbrachten; de taal van den poëet, zijn woordverbindingen, zijn beeldspraak zijn
zoo excentriek en zoo duister, dat men al zijn scherpzinnigheid en een groote dosis
volharding noodig heeft om het meeste zelfs maar bij benadering te begrijpen, en
dat een groot gedeelte, als ware het in eene ons geheel onbekende taal geschreven,
als de inhoud van een boek met zeven zegelen voor ons verborgen blijft.’41.
Kloos geeft (in de kritiek die in het eerste hoofdstuk uitvoerig geciteerd werd) aan
hoe Gorter de geijkte verstechniek en de grammaticale regels overboord gooit om
een oerstaat van het dichterschap te benaderen. De poëzie van Tachtig bereikt in
deze Verzen van Gorter zo'n uiterste van individuele zeggingskracht dat de
verstaanbaarheid in het gedrang kwam.
Ook voor Gorter is deze poëzie, die soms het stamelen nadert, een eindpunt
geweest. Na 1890 zoekt hij een nieuwe vastheid, zowel in formeel als inhoudelijk
opzicht. Zo is het opmerkelijk dat hij in 1891 terugkeert naar de sonnetvorm (Henriëtte
Roland Holst noemde deze gedichten de ‘kenteringsonnetten’). Na de roes van de
Verzen uit 1890 probeert hij een leidend beginsel, een filosofisch houvast te vinden.
Hij realiseert zich dat de werkelijk grote dichters als Homerus of Dante boven Shelley
of Kloos uitsteken omdat de eersten uitgingen van een hecht wereldbeeld. ‘Hoe
moeielijk is het in dezen tijd zulk een zekerheid of waarheid te vinden! Daarvandaan
komt het ook dat ik zoo dwaalde,’ schrijft hij op 2 november 1893 aan Diepenbrock.
De Herman Gorter documentatie van Enno Endt laat aan de hand van documenten
zien hoezeer de literatoren in het midden van de jaren negentig op zoek zijn naar een
filosofisch beginsel. Korte tijd meent Gorter dat gevonden te hebben in het werk van
Spinoza. Daarin staat hij niet alleen, want ook op andere ontkerstende schrijvers als
Verwey en Van Eeden oefende juist deze filosoof een grote aantrekkingskracht uit.42.
Gorter vertaalde Spinoza's Ethica (1895) en trachtte diens filosofie om te zetten in
poëzie. Maar dan blijkt ook deze denker niet het verlangde fundament te bieden en
leest men de noodkreet: ‘O God! ik sta aan den verkeerden kant. / Ik ga te gronde. /
Mijn liefde gaat verloren.’ In 1897 sluit Gorter zich met Henriëtte Roland Holst aan
bij de SDAP en van dan af vindt hij de wetenschappelijke basis voor zijn
levensbeschouwing in het marxisme.
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De ontwikkeling van Van Deyssel, Couperus en Gorter vertoont opmerkelijke
overeenkomsten. Van Deyssel en Couperus maken zich los van het naturalisme en
naderen in de jaren negentig steeds meer een richting die men ‘mystiek’ kan noemen
voorzover zij de nadruk legt op het bovenzinnelijke, op het hogere leven van de ziel.
Gorter geeft zich het meest van alle Tachtigers over aan de roes van de individuele
werkelijkheidsbeleving, waarbij hij tot een poëzie komt die alle dan geldende wetten
van prosodie en grammatica overstijgt. Daarna vindt hij uiteindelijk het door hem
zo vurig begeerde houvast in het historisch-materialisme van Marx, en wijdt hij zijn
leven en zijn dichtkunst aan de klassenstrijd. Anderen vonden weer een ander
archimedisch punt: Verwey beleed zijn geloof in de Idee, Van Eeden dreef steeds
meer in religieuze richting. Bij allen is het streven naar wat Verwey noemde
‘bezonkenheid’ aanwijsbaar, al neemt het uiteindelijk resultaat van de bezinning zeer
verschillende vormen aan.

Het debat in ‘De kroniek’
Het tijdschrift waarin verschillende toonaangevende figuren zich in deze periode
verenigen, en dat daarmee korte tijd de rol van De nieuwe gids als brandpunt van het
culturele leven overneemt, is De kroniek (1895-1907). Tak was de drijvende kracht
achter dit blad dat weinig abonnees telde, maar wel een grote uitstraling had. Tot de
medewerkers behoorden Van der Goes (die met Tak de drager bij uitstek van het
politieke element in De nieuwe gids was geweest), de bouwmeester Berlage, de
schilder Roland Holst en zijn vrouw Henriëtte, de componist Diepenbrock, de filosoof
Bierens de Haan, de politicus Wibaut, de criticus-romancier Coenen, de latere
kunsthistoricus Jolles, de tekenaar Jan Veth. Huizinga heeft in zijn monografie over
de laatste het klimaat waarin De kroniek bloeide als volgt weergegeven - zijn typering
geeft tegelijkertijd een samenvatting van wat hier eerder is gezegd: ‘De wending der
geesten, die zich omstreeks 1890 in het kunst- en letterkundig leven van Nederland
begon te doen gevoelen, berustte voor een deel op een reactie tegen het overmatig
individualisme en impressionisme der eerste Tachtigers, en sproot voort uit een
behoefte aan meer stijl en stelligheid, meer vaste richting en geloof. Het was geen
toeval, dat in de beweging van dit decennium, tegenover het overwegend
dichterlijk-bellettristisch karakter der eerste periode, de beeldende kunstenaars, de
bouwers, de musici, de sociale en historische denkers meer op den voorgrond traden.
Het woord was aan de constructieve geesten. Doch het streven, dat zoo
ongelijksoortige figuren als Diepenbrock, Derkinderen, P.L. Tak, Roland Holst, en
de jong opkomende talenten van André Jolles en Jan Kalf in een zekere eenheid van
aspiratie verbond, was verre enkelvoudig of op één punt gericht. Het ging uit naar
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twee polen, die van het socialisme en van de mystiek. Maar voor het een als het ander
was de leus: kunst en samenleving, monumentale kunst.’43.
Aanvankelijk liepen de ideeën van de mystiek en de meer socialistisch gerichte
geesten wonderlijk parallel, omdat zij beiden de lelijkheid van de bestaande
maatschappij afwezen. Maar voor de ene groep leek de samenleving van de toekomst
een niet al te ver verwijderde realiteit, waarvan de komst door het lidmaatschap van
de SDAP bespoedigd kon worden. Voor de andere bleef die samenleving een
droombeeld, dat men eerder in de Middeleeuwen meende te herkennen: toen immers
bestond er geen kloof tussen kunst en maatschappij, tussen burgers en kunstenaars.
In de kringen van De kroniek leefde dan ook het idee van de ‘gemeenschapskunst’,
waarmee zowel de eenheid van alle kunsten (in de praktijk: schilderkunst, literatuur
en architectuur verenigd, zoals in de beurs van Berlage), als een kunst op basis van
een gemeenschappelijk ideaal, voor heel het volk, bedoeld werd.44. Maar ook dit
verbond van in feite zeer verschillend gerichte figuren - van fel socialistisch tot
neokatholiek - moest ten slotte uiteenvallen.
Aanleiding vormden de brieven die de schilder Marius Bauer uit Moskou stuurde,
waar hij in 1896 de kroningsfeesten voor de nieuwe Tsaar aller Russen bijwoonde.
Zijn artistieke oog werd buitengewoon bekoord door de pracht en praal die deze
plechtigheid omgaven. Dat werd de socialist Tak te veel. Hij schreef: ‘Helaas, achter
de schitteringen van dit Moskousche prachtvertoon ligt al de ellende van een
verwaarloosd volk, dat men nu nog met slagen regeert.’45. Het gevolg is een uitvoerige
discussie waarbij de mystici botsen op de socialisten. Enkele deelnemers aan het
eerdere debat in De nieuwe gids vindt men hier terug: Van der Goes, Van Eeden, de
hautaine Van Deyssel. Woordvoerder voor de mystieke partij is Diepenbrock. In het
begin lijkt hij door te slaan als hij stelt dat hij de afwijzing van het keizerschap als
‘de miskenning der goud-geworden Idee, als ook van de groote mystieke emotie der
volksbewondering’ verfoeit.46. Maar allengs komt hij tot een subtielere formulering;
wat hij verafschuwt is dat het socialisme alles boven of buiten het materiële zou
loochenen.47. Van Deyssel valt hem uiteraard volmondig bij.

Mystiek
Tot twee keer toe laait dus in de jaren negentig in een tijdschrift dat het brandpunt
van het intellectuele leven kan worden genoemd, de discussie over de verhouding
tussen kunst en socialisme hoog op. Zo'n discussie had eerder in de negentiende
eeuw niet gevoerd kunnen worden omdat er toen in Nederland eenvoudig nog geen
kloof tussen kunst en maatschappij bestond. De twee debatten in de jaren negentig
zijn het gevolg van de nieuwe positie die de kunstenaars kiezen: tegenover de be-
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staande maatschappij. De verhouding tussen kunstenaars en samenleving is
problematisch geworden vanaf het moment dat zij niet meer dienstbaar willen zijn
aan de idealen die in die samenleving dominant zijn. In feite kan men de lijn van de
debatten in 1890-1892 en 1896 doortrekken tot in onze tijd toe, waarin nog steeds
vragen een rol spelen als: moet een minister een staatsprijs uitreiken aan een auteur
wiens werk hij verwerpelijk acht? Is het de taak van een kunstenaar kritiek te leveren
op de bestaande maatschappij of mag hij zich terugtrekken in het ‘beschermd domein’
van bijvoorbeeld de poëzie: / Deze kwesties blijven actueel zolang kunstenaars een
randpositie in de samenleving kiezen. Nogmaals: het gaat dan om de uiteindelijke
gevolgen van een kloof die in de tijd van Tachtig ontstaat.
Terug naar de negentiende eeuw. Al gaat het in het debat in De nieuwe gids en
dat in De kroniek om dezelfde vragen, toch zijn er accentverschillen. In beide gevallen
staan, grofweg, socialisten tegenover kunstenaars die in het socialisme het gevaar
van de nivellering zien (‘grofweg’: de positie van Van Eeden, sociaal gericht én
religieus, is uitzonderlijk). Terwijl bij de eerste confrontatie de antisocialisten zich
verschansten achter apodictische formuleringen (‘socialisten zijn natuurlijk
onartistiek’), kunnen zij in de tweede discussie iets tegenover het socialisme stellen.
Wat zij afwijzen is de louter op het materiële gerichte mentaliteit van hun
tegenstanders, waardoor elke interesse in niet-stoffelijke zaken wordt gebagatelliseerd.
Met andere woorden: tegenover het materialisme stellen zij het mystieke.
Na de discussie in De kroniek verdwijnt deze mystieke richting uit het blad. Maar
niet uit de literatuur! Recent onderzoek heeft aangetoond hoe sterk de hang naar het
bovennatuurlijke aanwezig is in het proza van de jaren negentig. Van Deyssel kwam
bij Maeterlinck terecht, hét grote voorbeeld voor alle geesten die het mysterie
zochten.48. Couperus beweegt zich in dezelfde richting, zijn voorkeur schijnt uit te
gaan naar de theosofie. Deze tendentie bleef niet beperkt tot het proza. Het slotvers
van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalks Sonnetten en verzen in terzinen
geschreven (1895) heet: ‘Hoe de vergeestelijking der dingen die mystiek genaamd
wordt, ons vrede geeft en vertroost.’ Ook de kritiek is in deze periode gespitst op dit
aspect van de literatuur; men vond toen zelfs mystieke trekken in teksten die voor
ons niets ‘zweverigs’ hebben.49.
Er is één figuur die deze ontwikkeling met vreugde moet hebben beleefd: Frederik
van Eeden. Door zijn ethisch-religieuze gerichtheid was hij binnen de kring van De
nieuwe gids een eenling gebleven. Aan het eind van De kleine Johannes kiest de
titelheld voor een leven in dienst van de mensheid, daarbij geleid door de
Christusfiguur. Ook als medicus heeft Van Eeden zich nooit thuis gevoeld in het
materialistische denken dat de wetenschap van zijn tijd beheerste. Voortdurend is
hij blijven zoeken naar een visie die meer ruimte liet voor het hogere. Daarvan
getuigen zowel zijn literaire als zijn wetenschappelijke publicaties. Aan het eind van
de jaren negentig
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komen wetenschap en kunst voor hem steeds dichter bij elkaar. In zijn essay
Redekundige grondslag van verstandhouding (1897) zette hij uiteen hoe zowel de
dichter als de man van wetenschap de waarheid zoeken. De eerste loopt daarbij het
gevaar uitsluitend op het eigen subject terug te vallen; de laatste wil elk mysterie
elimineren. Van Eeden probeert nu beide richtingen te verenigen in zijn roman Van
de koele meren des doods (1900). Met dat boek wilde hij de lezers overtuigen van
een bepaalde levensopvatting of in ieder geval hen daarvoor gevoelig maken.
Van de koele meren des doods laat zich op verschillende manieren lezen.
Literatuur-historisch kan men de roman zien als Van Eedens antwoord op Een liefde,
het boek dat hij om de expliciete seksuele aanduidingen verafschuwde. De tijdgenoten
lazen Van de koele meren des doods vooral als de studie van een pathologisch geval
en dat was nu juist wat Van Eeden niet beoogd had: het ging hem om de algemene
les die uit dit uitzonderlijke geval viel af te leiden. Hij wilde laten zien hoe een mens
ondanks de overweldigende invloed van onze zieke maatschappij, toch op eigen
kracht een evenwicht kan vinden. Pas op het eind van de roman, als de hoofdpersoon
Hedwig alles verloren heeft - man, minnaar, kind, bezit - weet zij de verlossing te
bereiken. De boodschap is duidelijk: pas na de dood van het eigen ego kan men zijn
ware ik ontdekken. Hedwig stelt zich dan in dienst van de mensheid.
Tekenend is dat artsen - op het materiële gericht als zij zijn - Hedwig niet kunnen
helpen. De meeste steun ondervindt zij van een rooms-katholieke verpleegster.
Hedendaagse lezers zijn geneigd die passages als nogal kwezelachtig te beschouwen,
maar zij zijn essentieel binnen de boodschap van het boek. Hetzelfde geldt voor de
paranormale gevoeligheid van Hedwig, die onder meer blijkt uit haar voorspellende
dromen. Men moet die interpreteren als tekenen dat Hedwig op weg is naar een
hogere werkelijkheid.50. Dit paranormale aspect werd door de toenmalige kritiek,
gespitst als die was op het bovennatuurlijke, wel degelijk gesignaleerd.51.
Hierboven is verschillende keren het woord ‘mystiek’ gebruikt. Die term wil niet
suggereren dat men in deze periode rechtstreeks aansluiting zoekt bij rooms-katholieke
mystici, al hebben die iemand als Van Deyssel wel geïnspireerd. Gewoonlijk heeft
het woord in de jaren negentig van de vorige eeuw een bredere betekenis. Het vat
alle pogingen samen om in aanraking te komen met een wereld die buiten het bereik
van het gewone zintuiglijke waarnemingsvermogen ligt.52 Men kan deze gerichtheid
op het bovennatuurlijke zien als een reactie op het positivisme in de
natuurwetenschappen en het naturalisme in de literatuur die zich op allerlei gebied
en in vele landen doet gelden.53. Deze reactie ligt ook ten grondslag aan de literaire
beweging die het symbolisme wordt genoemd.
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4 Het ontwijkend teken
Symbolisme in Nederland
Internationale stromingen zijn voor de literatuurgeschiedschrijver wat drank is voor
alcoholici: zij kennen de gevaren maar kunnen er niet buiten. Termen als
‘naturalisme’, ‘expressionisme’, ‘surrealisme’ enzovoort hebben ongetwijfeld het
voordeel dat ze de Nederlandse literatuur uit haar begrensdheid lijken te tillen en
binnen een groter kader plaatsen. Ze geven de onderzoeker de roes van het inzicht
dat ons kleine landje meetrilt binnen de Europese commoties. Maar de katterige
bijeffecten zijn even evident. Want zelden zijn zulke concepten ondubbelzinnig
omlijnd in het taalgebied waar ze ontstaan, zodat wie ze op de eigen literatuur betrekt,
de kans loopt andermans warwinkel binnen te halen. Een voorbeeld geeft het
naturalisme. Op een zeker moment eigende Zola zich het alleenrecht op de term toe.
Belangrijke voorgangers lijfde hij eenvoudig in. Zo behandelde hij Flaubert in Les
romanciers naturalistes; de titel van dat boek suggereerde al dat er sprake van een
‘beweging’ was. Toch zullen weinig mensen op dit moment de schrijver van Madame
Bovary een naturalist noemen. Maupassant dan wel? En de gebroeders Goncourt? ze zouden zich omdraaien in hun graf. Zo kan men eindeloos blijven debatteren over
de vraag wie wel of niet tot het naturalisme moeten worden gerekend. Vrijwel
alle-ismen zijn begrippen waarin rek zit: hoe harder men trekt, hoe meer auteurs men
er mee kan samenbinden.
Een tweede complicatie vormt het volgende: de stroming die met een -isme wordt
aangeduid, heeft zich in het land van herkomst veelal ontwikkeld in oppositie tot een
andere, daar bestaande richting. Nu is het vooralsnog de vraag of in het taalgebied
waarnaar de term wordt geëxporteerd, eenzelfde afzetpunt bestaat. Met andere
woorden: in hoeverre lopen twee nationale literaturen zozeer parallel dat een
succesvolle transplantatie van de term mogelijk wordt? Het is niet ondenkbaar dat
een autochtone evolutie de import van het concept problematisch maakt. Kortom,
de literatuurhistoricus die zich waagt aan zo'n multinationale onderneming, zal terdege
met dit soort complicerende factoren rekening dienen te houden. Ze vertroebelen in
hoge mate het zicht op de internationale beweging die ‘symbolisme’ heet. Zozeer
zelfs dat men zich ernstig kan afvragen of het wel zinvol is dat begrip in de
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving te handhaven. Alles hangt daarbij natuurlijk
in de eerste plaats af van de vraag hoe men het begrip definieert.
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Symbolistische kenmerken
Nu is een eerste onrustbarend teken dat juist de deskundigen schroomvallig zo'n
ondubbelzinnige omschrijving vermijden, zoals blijkt uit Balakians The Symbolist
Movement en Dresdens Symbolisme. De laatste wijst erop dat de Franse situatie
buitengewoon gecompliceerd is. Weliswaar verschijnt er op 18 september 1886 in
de Figaro een artikel van Jean Moréas dat ‘Le symbolisme’ heet en dat veelal als
een manifest van de school wordt beschouwd. Een aantal jonge dichters rekent zich
dan tot de beweging, maar daarbij behoren juist niet enkele schrijvers die al belangrijk
werk hebben gepubliceerd als Mallarmé, Verlaine en Villiers de L'Isle-Adam - en
juist die gelden in onze tijd als de symbolisten bij uitstek! Dresden legt er dan ook
de nadruk op dat van een school met een vast omlijnd programma absoluut niet kan
worden gesproken.1. Ook hier blijft het weer problematisch wie nu in feite tot de
beweging behoren. Zo rekent Dresden Rimbaud daar zeker bij, terwijl Balakian deze
dichter eerder als de ‘vader’ van de surrealisten ziet.
Al ontwijkt Dresden zoveel mogelijk een definitie van het symbolisme, toch worden
in zijn studie wel degelijk kenmerken genoemd die deze dichters delen. Zo is er in
de eerste plaats, als reactie op het heersende realisme / naturalisme,2. de gerichtheid
op een hogere wereld: ‘De symbolisten duiden dat doel meestal vaag aan en met
hoofdletters om het verhevene ervan te doen uitkomen. Zij spreken over het Absolute,
de Idee, het Oneindige, het Onbekende of Onuitsprekelijke, het Mysterie, de Ziel,
het Schone, het Niets.’3. Een beslissende rol is daarbij weggelegd voor het symbool,
dat nimmer eenduidig is (zoals een christelijk symbool: de vis staat voor Christus),
maar altijd moeilijk duidbaar, juist omdat het de middelaar vormt tussen deze en een
bovenzinnelijke werkelijkheid.4. Kernbegrippen zijn dan ook ambiguïteit en suggestie:
‘Suggestie is een sleutelbegrip van het symbolisme, er is dan ook geen dichter, geen
criticus die er niet over spreekt.’5. De geringe belangstelling die de symbolistische
dichter toont voor de louter mededelende functie van taal vindt zijn pendant in een
sterke gerichtheid op het schrijven zelf: het gedicht gaat over (de mogelijkheden en
beperkingen van) het dichten.6.
Ten slotte wordt het symbolisme gekenmerkt door een afstandelijkheid ten aanzien
van het ‘volle’ leven. De gerichtheid op het hogere impliceert een verachting voor
alledaagse beslommeringen. De symbolist betrekt welbewust een ivoren-toren-positie.
Dit aspect is onder meer door Edmund Wilson benadrukt in zijn studie Axel's Castle.
Deze kenmerken komt men vrij algemeen in de vakliteratuur tegen, al verschillen
de accenten. Zo waarschuwt Dresden er voor het belang dat de symbolisten hechtten
aan muziek als hoogste kunstvorm niet te overschatten. Dorleijn daarentegen legt de
symbolistische eerbied voor de muziek als volgt uit: muziek verwijst niet naar
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enige zichtbare werkelijkheid, ‘gaat nergens over’ en dat is precies wat deze dichters
willen, namelijk iets van hogere orde oproepen, suggereren.7. Zo zijn er andere
accentverschillen, soms binnen het werk van één autoriteit. Een voorbeeld: A.
Balakian legde in haar studie The Symbolist Movement een sterke nadruk op de
symbiose van symbolisme en decadentie. Maar in de ‘Conclusion’ die zij schreef bij
de volumineuze verzamelbundel over het symbolisme in verschillende Europese
taalgebieden, ontbreekt deze nadruk vrijwel geheel.8. Die verzamelbundel, The
Symbolist Movement in the Literature of European Languages, is trouwens een rijke
bron voor wie naar de divergentie zoekt. Men zou bijna gaan denken dat ‘symbolisme’
zelf een begrip is dat bestaat bij de gratie van zijn suggestieve kracht! Ten dele komen
de verschillen in opvatting ongetwijfeld voort uit de verscheidenheid van de dichters
zelf die onder de noemer symbolisme worden samengedreven. Onderstreept men het
aspect decadentie, dan denkt men natuurlijk in de eerste plaats aan Baudelaire, volgens
vrijwel iedereen de aartsvader van de beweging. Gaat men uitgebreid in op het
hermetische karakter van de symbolistische poëzie, dan heeft men natuurlijk vooral
Mallarmé op het oog, en niet Verlaine. Het feit dat deze twee dichters unaniem tot
de belangrijkste symbolisten worden gerekend, is in dit verband tekenend. Want is
er op het eerste gezicht een groter verschil denkbaar dan tussen het makkelijk
toegankelijke werk van Verlaine en de duistere poëzie van Mallarmé die tot steeds
weer nieuwe, sterk afwijkende interpretaties aanleiding heeft gegeven?
Hoe dan ook - om een uitdrukking te gebruiken die Dresden in zijn relativerende
boek vaak laat vallen - de beknopte opsomming van kenmerken die hierboven is
gegeven, kan dienen als toetssteen voor de Nederlandse situatie. Overigens is hier
één kenmerk buiten beschouwing gebleven: de symbolist gelooft niet (zoals de
romanticus) in de goddelijke inspiratie; intellectuele arbeid acht hij daarentegen voor
het schrijven van gedichten onontbeerlijk. Deze, wat Dresden noemt
‘ingenieurstheorie’, gaat in de Nederlandse situatie pas veel later (bij Nijhoff en
Vestdijk) een rol spelen.’9.

De Nederlandse situatie
Wie de Nederlandse vakliteratuur enigszins kent, kan alleen maar getroffen worden
door de grote verscheidenheid aan opinies. Een vroeg artikel van Zijderveld (uit
1935) lijft in één klap de hele poëzie van Tachtig in bij het symbolisme.10. Anderen
zijn hem gevolgd, al is de formulering in het handboek Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis afgezwakt tot ‘onbewust symbolisme in de poëzie van
Tachtig’.11. Het lijkt mij niet verstandig de Tachtigers in verband te brengen met het
symbolisme. In de eerste plaats heeft Van den Akker overtuigend aangetoond hoezeer
de poëtica van Kloos
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aansluit bij die van de Engelse romantici; hij ontkent dan ook nadrukkelijk enige
relatie met de symbolistische denkbeelden.12. In de tweede plaats kenden de Tachtigers
toen zij zich afzetten tegen de huisbakken dichtkunde van hun tijd, de nieuwste
ontwikkelingen binnen de Franse poëzie niet. De enige uitzondering vormt de
francofiel Erens, die later schreef: ‘Ik betoogde in Amsterdam het goed recht van de
jongste richting, maar vond dikwijls weinig gehoor, omdat de kunst van Zola nog
de alleenheersende was. En toch had Verlaine toen reeds zijn mooiste verzen
gezongen.’13. Verlaine werd later populair (en vereerde ons land zelfs met een bezoek),
Mallarmé bleef onbegrepen - met uitzondering, alweer, van Erens.14. Doorwerking
van het Franse symbolisme bij de Tachtigers kan men op grond van deze gegevens
in de beginperiode zeker niet verwachten, en die is later ook door iemand als Verwey
ontkend.15. Het is op dit moment nog niet onderzocht hoe de ideeën van de Franse
dichters hun weg naar Nederland vonden. Wanneer werd het symbolisme in ons land
voor het eerst als richting herkend? Welke publicaties hebben mogelijk hier dezelfde
rol gespeeld die Symons' The Symbolist Movement in Literature (1899) in Engeland
vervulde? Zijn er in de literaire tijdschriften vergelijkingen getrokken met de
Nederlandse ontwikkeling? Hier ligt een interessante mogelijkheid voor
receptie-historisch onderzoek. Maar zolang we over zulke gegevens niet beschikken,
lijkt het het meest zinvol een verwijzing van Balakian te volgen, die in haar studie
een van de Christusverzen van Leopold (niet vlekkeloos) citeert en een verband met
Verlaine suggereert.16.

Leopold
In het betreffende gedicht ontdekt Balakian de typische ‘symbolist mingling of the
material and the spiritual’. Dat is een van de twee vormen waarin het symbolisme
zich openbaart: de beschrijving van de buitenwereld (de natuur) suggereert een
bepaalde stemming (‘zielestaat’). De andere vorm is die waarin een symbool of
symbolen verwijzen naar een hogere werkelijkheid. In beide gevallen gaat het om
suggestie: de natuurbeschrijving suggereert een stemming, het symbool suggereert
een diepere betekenis. Voor deze twee in de vakliteratuur veelal onderscheiden
verschijningsvormen van het symbolisme gebruikt Chadwick de termen ‘human’ en
‘transcendental’ symbolisme.17. Aangezien mij de term ‘human symbolism’ niet
gelukkig voorkomt (de andere vorm heeft even ‘menselijke’ aspecten), zal ik hiervoor
de term ‘stemmingssymbolisme’ gebruiken.18. Voorbeelden daarvan vindt men in het
vroege werk van Leopold te over, zoals dit mooie vers, dat in 1897 in De nieuwe
gids verscheen19.:
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Staren door het raam
Er is een leven in wat bewegen,
de takken beven een beetje tegen
elkaar. Een even beginnen schudt
elke boom: een bezinnen dit,
een schemeren gevend van eerste denken,
met loome vingers gaan zij wenken
wenken, wenken, brengen uit
een vreezend meenen nauw geuit.
En lichte dingen, herinneringen
lispelen zij, vertrouwelingen,
zouden wel willen, willen - dan dood
staan zij in de lucht, de boomen bloot.
De lucht, die leeg is en zonder ziel,
waar uitgetuimeld de wind uitviel.

Dit gedicht laat prachtig zien wat Balakian met de ‘symbolist mingling of the material
and the spiritual’ bedoelt. Het begint immers met een natuurbeschrijving die al in de
eerste strofe geleidelijk vermenselijkt wordt: ‘beven’ kan nog voor een gewone
personificatie doorgaan, maar ‘bezinnen’ duidt aan dat iets intrigerenders plaatsvindt.
De beweging van de takken verdwijnt naar de achtergrond om het beeld op te roepen
van iets dat tot leven wil komen. De aanduidingen zijn uiterst suggestief (‘een
vreezend meenen’), blijkbaar gaat het om herinneringen die zich willen uiten - en
plotseling breekt dit proces af: de wind, die de bezieling bracht, valt weg.
Men kan dit gedicht op verschillende niveaus lezen. Op het eerste gezicht lijkt het
niet meer dan een plaatje van takken die bewegen en weer stilstaan. Op het tweede
niveau beschrijft het gedicht een herinneringsproces dat op gang wordt gebracht en
stokt. En ten slotte laat het gedicht zich lezen als een vers over een aanzet (‘een
bezinnen’) tot poëzie die blijft steken. Schijnbaar simpel als het lijkt, vertoont ‘Staren
door het raam’ al de gelaagdheid die zo kenmerkend is voor Leopolds latere verzen.
Even typerend is dat het gedicht gaat over een mislukte aanzet. Als kernthema van
Leopolds dichterschap wordt namelijk gezien het onvermogen om de grenzen van
het ik te overschrijden: er blijft altijd een barrière tussen de dichter enerzijds en aan
de andere kant de werkelijkheid, de geliefde of een metafysische zekerheid.20.
Heeft Leopold nu deze ‘symbolist mingling of the material and the spiritual’

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

80
geleerd van Verlaine, zoals Balakian suggereert? Zo simpel ligt het niet. Algemeen
wordt de invloed van Gorter op de jonge Leopold erkend. Kijkt men nu naar de
bundel Verzen van 1890, dan zijn daar talloze voorbeelden te vinden van wat Balakian
op het oog heeft. Zoals dit gedicht21.:
De boomen waren stil,
de lucht was grijs,
de heuvelen zonder wil
lagen op vreemde wijs.
De mannen werkten wat
rondom in de aard,
als groeven ze een schat,
maar kalm en bedaard.
Over de aarde was
waarschijnlijk alles zoo,
de wereld en 't menschgewas
ze leven nauw.
Ik liep het aan te zien
bang en tevreden,
mijn voeten als goede liên
liepen beneden.

De natuurbeschrijving in dit gedicht mag ons niet uitzonderlijk voorkomen, in de
tijd zelf was hij juist uniek door de ‘bezielde’ weergave. Het bijzondere van Gorters
natuurverbeelding blijkt duidelijk als men de Verzen uit 1890 legt naast het werk
van iemand als Kloos. Bij Kloos zal men de suggestieve uitbeelding van een zielestaat
door middel van een natuurbeschrijving zelden aantreffen. Bij hem is eerder sprake
van ofwel een uitgewerkte, expliciete vergelijking (zoals in ‘De Zee, de Zee klotst
voort in eindelooze deining’) of juist van een tegenstelling tussen natuur en innerlijk
(zoals in het bekende gedicht ‘Avond’, dat begint met de regel ‘Nauw zichtbaar
wiegen op een lichten zucht’). Kloos voelde heel goed aan dat Gorter iets nieuws
deed. Tot twee keer toe probeert hij dat bijzondere in zijn kroniek te omschrijven.
Na het citeren van twee regels uit ‘De boomen waren stil’ zegt hij:
‘Aller-opmerkelijkst en wonderbaarlijk is Gorter's visie van de natuur. Gorter
observeert haar niet, hij neemt haar niet in zich op zooals zij werkelijk is, om dan de
werkelijke werkelijkheid te zien in het licht van beelden in die werkelijkheid gelegd;
neen, hij voelt
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haar en ziet haar met plotselinge opdoemingen van streken en vegen en brokken, die
dan de aanleiding worden voor zijn onafhankelijke fantasie.’22.
Een bladzijde verder probeert hij het nog een keer: ‘Hij wil geen impressie geven
van de werkelijkheid, maar alleen ons de mooie dingen laten zien die hij heeft in zijn
eigen hoofd.’
Waarschijnlijk is de literatuurhistorische ontwikkeling zo: onder invloed van Van
Deyssel23. evoceert Gorter de natuur op een manier die volstrekt nieuw was in de
Nederlandse poëzie van zijn tijd. Hij schiet als het ware door het symbolisme heen
naar wat Van Deyssel ‘de Sensatie’ zal noemen. Het is deze manier van ‘zien’ die
Leopold zich heeft eigen gemaakt.24.
Déze vorm van symbolisme, het stemmingssymbolisme dus, vond daarmee in
Nederland een autochtone bron: Gorters Verzen uit 1890. De uitstraling van dit unieke
monument in de vaderlandse literatuurgeschiedenis maakt het antwoord op de vraag
naar de Nederlandse participatie aan de internationale beweging die symbolisme
genoemd wordt, buitengewoon gecompliceerd - ik kom daarop terug.
In ieder geval vindt men een aantal essentiële kenmerken van het internationale
symbolisme bij Leopold terug. Hier is het uitgebreide onderzoek naar Leopolds
bronnen en de ontstaansgeschiedenis van zijn onvoltooide verzen van onschatbaar
belang. Zo toonde Dorleijn in zijn dissertatie aan hoezeer de kernprocédés in Leopolds
poëzie in dienst staan van het suggereren, het evocerend omspelen van de essentie.25.
De genese van het onvoltooide vers ‘O, als de rozen’ laat dit heel mooi uitkomen.
De slotstrofe luidt in de laatste versie die ons bekend is:
O als de rozen, als de donkerroode
verschrompelend geloken, moe en zwart
een bundel kneuzingen, een purper hart,
geronnen bloed in holle hand geboden.

Het merkwaardige van deze strofe is dat een vergelijking wordt ingezet die onvoltooid
blijft: wat is ‘zoals de rozen’? Uit de handschriften blijkt dat in een eerdere versie
hier wel degelijk een uitleg volgde: ‘zoo [zijn] woorden.’ Dit weglaten van de
expliciete poëticale betekenis van het gedicht is uiteraard tekenend. Elders noteerde
Leopold: ‘het sterkste werkt wat is weggelaten’, een uitspraak die men tot het credo
van het symbolisme mag rekenen.26.
Slechts op twee punten lijkt Leopold af te wijken van de symbolistische
opvattingen. In de eerste plaats acht Dorleijn de sterke emotionele geladenheid van
Leopolds poëzie eerder romantisch dan symbolistisch. Opnieuw doet zich hier
uiteraard het probleem voor van de diversiteit die de tot het symbolisme gerekende
dichters kenmerkt. Verlaine, toch door iedereen als een sleutelfiguur van de stroming
gezien, is in geen geval minder emotioneel.
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Een tweede knelpunt is het geloof in een hogere werkelijkheid. Sötemann heeft in
zijn studie over de ontstaansgeschiedenis van een onvoltooid vers, ‘Naast ons, naast
ons, achter het riet’, laten zien hoe daar al in de allereerste opzet de notie
‘transcendent’ verschijnt, waarmee tekstfragmenten corresponderen als ‘tastend aan
het firmament’ en ‘gesloten’. Dat laatste is tekenend: het betreffende gedicht verbeeldt
een poging tot transcendentie die botst op een gesloten firmament.27. De metafysische
stijging wordt bij Leopold meer dan eens gevolgd door een terugval: de poging tot
transcendentie mislukt. Om die reden heeft Van Halsema Leopold een ‘dissident
symbolist’ genoemd.28.
Niet alleen de bestudering van de ontstaansgeschiedenis van Leopolds gedichten
heeft veel verhelderd over diens poëticale uitgangspunten, ook het traceren van de
bronnen heeft het inzicht in de gedachtenwereld van de dichter vergroot. Leopolds
bekendste gedicht, ‘Cheops’ (1914), heeft tot vele interpretaties aanleiding gegeven.
Het vers beschrijft de ervaringen van koning Cheops na zijn dood. Bij zijn
omzwervingen door de kosmos ontdekt hij dat het universum geen orde kent,
integendeel: willekeur regeert. De volgende verzen geven dit besef weer29.:
En dan na al de pracht der myriaden,
de gouden bollen rollend door den laan
der sombere aether, al de oppertrots
van dit onvergelijkelijke, na bevamen
van 's hemels gansche diepte en alom
bevonden onrust en verlaten zwoegen
en woestenij en barre ledigheid...

De reactie van de oude farao is typerend: hij keert terug naar zijn graf, de piramide,
dat is: het symbool van een hiërarchische samenleving en een geordend heelal, al
weet hij nu dat die orde een illusie vormt. In dit licht moet men de laatste regels van
het gedicht opvatten. Cheops leest het ‘heilig letterschrift’ dat zijn grafkamer siert30.:
ook deze schildering
volgt nu de oude, vestigt zijnen zin
op haar bestand en laat zijn aandacht dolen
allengs; hij is geboeid door de symbolen
van het voormalige en hij hangt er in.

Al weet Cheops dat hiërarchie en samenhang in het heelal niet bestaan, hij kan zich
er niet bij neerleggen en vlucht in de vertrouwde voorstellingswereld. Zo laat ‘Cheops’
zich lezen als een gedicht over de orde(loosheid) in het universum. Daarnaast
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kan het ook geïnterpreteerd worden als een poëticaal gedicht. De piramide is dan het
symbool van het geslaagde kunstwerk (‘een monument’), maar zij wordt ook een
‘pronkkleinood’ genoemd: nietig in het lege heelal. Men zou in het gedicht een
afwijzing kunnen lezen van de symbolistische literatuuropvatting die in poëzie een
relatie tussen de zichtbare en een onzichtbare werkelijkheid wil oproepen. De piramide
met haar ‘symbolen van het voormalige’ wil een beeld zijn van de universele orde,
maar zo'n orde bestaat niet. Daarmee vervalt elke transcendente pretentie.31.
Poëzie over poëzie, de suggestie, metafysische gerichtheid: die drie kenmerken
rechtvaardigen het zeker Leopold een symbolist te noemen, al mag bij dit laatste
kenmerk zijn twijfel aan de mogelijkheid tot transcendentie niet onvermeld blijven.
Problematischer is de positie van een andere dichter, die vaak in één adem met
Leopold ‘symbolist’ wordt genoemd: Boutens.

Boutens
Stemmingssymbolisme vindt men te over in diens eerste bundel, Verzen (1898).
Bijvoorbeeld het vers dat begint met de strofe32.:
De dag lag bleek neêr op bleeke sponde.
De wateren lagen blank onder blanken avond,
De lucht was stil van sprakelooze monden,
De wolken waren droef van ingehouden tranen.

Van Deyssel, die Boutens' debuut inleidde, zag heel goed wat het bijzondere van
deze poëzie was. ‘De bezigheid van dezen dichter is het afbeelden van zijn Gevoel.
Dit doen alle dichters en kenschetst hem dus alleen in 't algemeen; maar in 't bizonder
geldt deze uitdrukking naauwkeurig voor hèm, omdat hij niet de natuur afbeeldt met
gevoel, maar zijn gevoel afbeeldt met de natuur.’33. Voor dit stemmingssymbolisme
geldt hetzelfde als wat eerder opgemerkt werd bij Leopold: Gorters Verzen uit 1890
zijn hier waarschijnlijk een belangrijke inspiratiebron geweest.
Twee invloeden zijn voor de ontwikkeling van Boutens' dichterschap verder van
beslissende betekenis geweest: Plato en de Bijbel. Dat laatste plaatst hem in feite
buiten het Europese symbolisme, dat bij uitstek niet-christelijk is.34. Maar andere
aspecten brengen hem weer heel dicht bij de symbolistische traditie. Zo roept hij een
transcendente wereld op door middel van een eigenzinnig woordgebruik. ‘Gewone’
woorden als ‘zon’, ‘maan’, ‘dag’, ‘nacht’, ‘ster’ kunnen daardoor een bijzondere
meerwaarde krijgen.35. Verder onderzoek moet nog aantonen hoezeer de volgende
regels uit de bundel Stemmen (1907) de kern van Boutens' dichterschap raken36.:
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Want ieder woord is een symbool
Van diep bedoelen, wat er school
In vluchtgen schijn één wereldsch uur
Aan hemelsch licht, aan eeuwig vuur.

Het lijkt erop of Boutens zijn leven lang bepaalde symbolistische uitgangspunten is
trouw gebleven. Als voorbeeld van zijn suggererende symboliek moge het volgende
gedicht uit zijn laatste bundel Tusschenspelen (1942) dienen37.:

Zomernacht
Ben ik nog iets meer en anders dan uw slaafsche hulp geweest,
Dan moet haastig, Liefde, komen 't langbeloofde hooge feest
Waar voor eens ik zonder opzien, zonder schaamte voeren dierf
Al de onsterflijke kleinooden die ik in uw dienst verwierf:
Al de waterklare steenen van alleen doorleden smart,
Die zich traangewijze bouwden in den donkren druk van 't hart,
Al de dolverkwijnde paarlen die het bloed van lijf en ziel
In zijn onverdeelbare eendracht glanzend droeg en levend-iel,
Uit de plaatselijke wetten van de doove stof gelicht
Tot het onbezwaarde wonder van een ander evenwicht:
Of ik eenmaal mocht bewijzen in zoo oog-aanschouwlijk rijm
De bereikbare genade van ons openbaar geheim
Als met nauw bewogen adem van den diepen zomernacht
In den ongenaakbren luister van aionenoude pracht
Op de oneindigheid verdeinen 't volle glans- en kleurgemeng
Al Gods werelden geregen aan uw eenge levensstreng.

Het eerste deel van dit gedicht bevat een aantal aanduidingen die, mede gezien de
overeenkomstige formulering en de positie in de versregel, op hetzelfde betrekking
lijken te hebben: ‘Al de onsterflijke kleinooden’, ‘Al de waterklare steenen’, ‘Al de
dofverkwijnde paarlen’. De vijfde strofe geeft aan dat deze sieraden aan de gewone
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natuurwetten zijn ontheven, boven de zwaartekracht zijn uitgetild. De volgende strofe
noemt niet expliciet, maar laat raden waar het om gaat: de eigen poëzie. (Dit is niet
de enige plaats bij Boutens waar het rijm ‘rijm’/‘geheim’ de sleutel tot een poëticale
interpretatie geeft. Het geldt ook voor het allerlaatste vers dat hij schreef, ‘Het
geheim’.38. Overigens is ook het rijm van de vijfde strofe interessant: ‘gelicht’ /
‘evenwicht’ kan ‘gedicht’ suggereren.) De eigen verzen geven de ‘ik’ het recht op
toegang tot het ‘langbeloofde hooge feest’. De laatste strofe opent met de eerder
gesignaleerde ‘Al’-constructie: hier verbindt zich het snoer van verzen met de
levensstreng (een woord dat ongetwijfeld ook de betekenis ‘tucht’ meeneemt) die
Liefde draagt.
Dit is uiteraard niet meer dan een rudimentaire interpretatie. Een
woord-voor-woord-analyse zou nog met heel wat syntactisch-semantische
eigenaardigheden hebben af te rekenen. Het ging er hier uitsluitend om te laten zien
hoe dit ene vers een essentieel element niet met zoveel woorden noemt, maar
suggereert. Een vers als dit is zeker symbolistisch te noemen, maar maakt dat Boutens
tot een symbolistisch dichter?
Maar zelden heeft Boutens zich tot uitspraken over zijn eigen werk laten verleiden.
Bij een van die gelegenheden sprak hij voor de Koninklijke Vlaamse Academie over
‘Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst’. Wie deze rede uit 1933 nu overleest,
wordt getroffen door de toon van Tachtig die nog zo laat zuiver doorklinkt: de
‘bestaansnoodwendigheid’ van de dichters is ‘dat deze wereld zich ontwikkele van
schoonheid, door schoonheid naar schoonheid’.39. Even makkelijk zouden overigens
in Boutens' poëzie Tachtiger-gedachten kunnen worden aangewezen, bijvoorbeeld
het idee dat dichten en lijden onvermijdelijk samengaan (zie strofe 3 en 4 van het
geciteerde gedicht). Er is maar één plaats in Boutens' rede waar iets van een
symbolistisch credo doorklinkt, namelijk waar hij opmerkt dat ‘wanneer ooit Gods
geheim in zijn sublieme simpelheid zal worden geraden, het een dichter is, die het
verlossende woord zal mogen spreken’.40. Het woord ‘geheim’ lijkt te verwijzen naar
het mysterie dat de symbolisten pogen te benaderen. De aanduiding ‘Gods geheim’
daarentegen trekt het raadsel in de christelijke sfeer die juist niet die van de
symbolisten was.
Blok laat zich in zijn indringende studie over Boutens niet uit over enige directe
relatie met de Franse symbolisten: vele invloeden kunnen naar zijn oordeel een rol
hebben gespeeld bij de vorming van dit eigenzinnige oeuvre.41. Dit verklaart de
aanwezigheid van een gedicht als het geciteerde ‘Zomernacht’, dat de symbolistische
kenmerken transcendentie-suggestie-immanente poëtica vertoont, en andere verzen
waarin een symbool wordt ‘uitgelegd’ op een manier die volstrekt tegen de
symbolistische uitgangspunten ingaat: ‘Perelaer’ bij voorbeeld (in de bundel Bezonnen
verzen uit 1931).42. Dit probleem van de explicietheid doet zich nog sterker voor bij
de dich-
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ter die door sommigen als de Nederlandse vertegenwoordiger bij uitstek van het
symbolisme wordt beschouwd, Albert Verwey.43.

Verwey
Aan het begin van dit hoofdstuk werd Dresden geciteerd die aangaf hoe de
symbolisten hun hogere wereld aanduidden met hoofdletters als het Absolute, de
Idee enzovoort. Wie denkt bij dit laatste niet onmiddellijk aan Verwey? Toch heeft
deze auteur, zoals eerder opgemerkt, zichzelf nooit symbolist genoemd en elke
invloed van het Franse symbolisme altijd ontkend (al kan dat wel indirect, namelijk
via Stefan George, doorgewerkt hebben). Verdoezelt Verwey hier al of niet bewust
zijn inspiratiebron?
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat Verweys Idee toch iets anders
inhoudt dan welke ook van de door Dresden vermelde aanduidingen van een hogere
werkelijkheid. De beste, zij het soms wat malicieuze gids op dit lastige terrein blijft
Vestdijk. Hij heeft het over Verweys ‘machtig synthetiseerend gemoedsleven’, ‘dat
zich met de heele wereld verbonden wist, haar vervormend naar de structuurwetten
der eigen persoonlijkheid: natuur, vaderland, maatschappij, God, vrouw, vriend,
geestelijke gemeenschap, historische gestalten, de wereldoorlog’. De Idee splitst niet
in een zichtbare wereld en een bovennatuurlijke werkelijkheid, maar omarmt letterlijk
‘alles’.44. Verwey zelf wist deze visie een duidelijke literatuurhistorische plaats te
geven. In een interview met d'Oliveira stelt hij dat er na de kunst van De nieuwe gids,
die van het gevoel en de onmiddellijke indruk, een behoefte kwam aan een grotere
‘bezonkenheid’.45. Die gerichtheid acht hij kenmerkend voor de jaren negentig van
de vorige eeuw. Er zijn vele documenten die deze visie op de ontwikkeling van de
Nederlandse literatuur in die cruciale periode kunnen bevestigen (zie het vorige en
ook het volgende hoofdstuk). Binnen deze context moet men dus zijn zoeken naar
de Idee een plaats geven. Voor zover het door hem gesignaleerde (en gerichte!)
zoeken naar grotere ‘bezonkenheid’ een reactie vormde op de waarnemingswoede
van het naturalisme, kan men hier een parallel opmerken met de Franse situatie: het
symbolisme daar wordt immers veelal gezien als een reactie op het heersende
realisme/naturalisme dat alleen de zichtbare werkelijkheid erkende. In Nederland
vindt dus een tiental jaren later een ontwikkeling plaats die in Parijs tot het
symbolisme van Moréas en anderen had geleid.
Deze parallelle, maar niet gelijktijdige ontwikkeling verklaart mogelijk ook een
opmerkelijk verschil tussen een aantal dichters, die in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis als ‘symbolist’ te boek staan, en de beginselen van de Franse
richting. Ik bedoel de opvallende explicietheid van veel Nederlandse poëzie. Verwey
is daarvan een
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goed voorbeeld. Vestdijk scheidde de betogende poëzie van Verwey (die hij minder
waardeerde) van wat hij als het echte Ideeëngedicht zag: ‘uitbeelding van iets dat
als zoodanig niet genoemd wordt, omdat het zelf niet noemt, maar slechts uitbeeldt.’46.
Vervolgens bewijst hij de lezers dan ook nog een grote dienst door deze gedichten
op te sommen. Men kan het met Vestdijks rigoureuze selectie oneens zijn (een
omvangrijk oeuvre wordt teruggebracht tot een veertigtal ‘echte’ verzen!), in ieder
geval haalt hij wél de gedichten naar voren die aan het symbolistische basiscriterium
‘suggestie’ voldoen. Zo bewondert hij een gedicht als ‘Sint Joris en de Draak’ (in de
bundel Het blank Heelal) om de subtiliteit ‘waarmee de dichter, gebruik makend van
zuiver plastische middelen, den “zin” van zijn gedicht omsluiert en slechts prijsgeeft
in de suggestieve werking van toon en sfeer, die men als een mysterieuze dreiging
ondergaat, maar die zich niet ondubbelzinnig laten vaststellen’.47. Dit is niets anders
dan een weergave van wat in de vakliteratuur de suggererende werking van het
symbolistische symbool wordt genoemd. Het opvallende is dat men deze suggestieve
poëzie bij Verwey zelden vindt, en dat hetzelfde geldt voor twee andere auteurs die
veelal tot het Nederlandse symbolisme worden gerekend, namelijk Dèr Mouw en A.
Roland Holst.

De postsymbolistische verwarring
Wanneer men, met Wellek, het internationale symbolisme chronologisch afgrenst
tussen het realisme/naturalisme enerzijds, en de avant-garde aan de andere kant - en
daarmee het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als tijdsgrens aanhoudt,48. moet
de dichter Dèr Mouw al tot de postsymbolisten worden gerekend. Dan doen zich een
paar lastige complicaties voor.
H. van den Bergh, die het werk van Dèr Mouw binnen de poëtica van zijn tijd wil
plaatsen, somt een groot aantal symbolistische kenmerken op die bij deze dichter
zijn terug te vinden. Een aantal daarvan is zeker overtuigend, zoals het veelvuldig
voorkomen van gedichten die over het dichten gaan (de zogenaamde ‘immanente
poëtica’) en het ‘zoeken naar transcendentale eenheid in al het bestaande’. Het
probleem ligt, als in het geval Verwey, bij ‘het gebruik van aardse symbolen om te
verwijzen naar abstrakte waarden’.49. Een voorbeeld kan het verduidelijken50.:
Stuk gruiz'len, 't strand op, van de horizont
groenglazen bergen tot wolken van kralen;
veilig in duisternis van kalken schalen
woont 't weekdier, vast aan nooit bewogen grond.
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Sidderingen, die tot zijn diepte dalen,
hij voelt ze niet, verdiept in pijn van wond:
zijn teerheid bloedt parels, die, klein en rond,
de ronde zee, immense paarl, herhalen.
Aan 't wereldoppervlak stormen de dingen:
zelfs geen gedruis zal tot in de afgrond dringen,
waar stil de ziel aan 't hart van Brahman kleeft;
al kan het oud verdriet niet meer genezen,
hij weet: gezonken naar zijn eigen Wezen,
nu bloedt hij verzen, waar Zijn licht op beeft.

Dit vers is een voorbeeld van de vorm die Dèr Mouw met grote voorliefde gebruikt:
in de kwatrijnen van het sonnet wordt een verschijnsel uit de werkelijkheid
gepresenteerd, waarvan de symbolische betekenis vervolgens in de terzinen wordt
toegelicht.51. Van suggereren is dus geen sprake: zoals bij een emblema wordt het
plaatje van tekst en uitleg voorzien.
Nu is de voorstelling van de dichter die, als een oester, uit zijn lijden iets moois
voortbrengt, bepaald niet origineel. Het fascinerende van Dèr Mouw is dat hij zijn
beelden ook weet te ontlenen aan de techniek (het sonnet als vliegtuig), of een gedicht
baseert op termen uit de algebra. Deze originaliteit maakt hem literatuurhistorisch
bijzonder moeilijk plaatsbaar. De ‘technische’ belangstelling brengt hem in de buurt
van de avant-garde, terwijl zijn algebraïsche sonnet vooruit lijkt te wijzen naar wat
pas veel later Achterberg en Polet zullen doen: exacte termen introduceren in de
poëzie. Misschien dat deze veelkantigheid er de oorzaak van is dat Dèr Mouws poëzie
zulke verscheiden geesten als Verwey, Van Eeden, Ter Braak en Komrij kon
aanspreken. Symbolist is hij in zoverre niet dat de meerderheid van zijn sonnetten
tekst én uitleg geeft.
Iets soortgelijks doet zich voor bij Roland Holst, door Van den Bergh zelfs als
‘super-symbolist’ gekarakteriseerd. Ook hier gaat het om een dichter die poogt een
ideële werkelijkheid op te roepen - dat lijdt geen twijfel.52. Er is overigens wel een
essentieel verschil met Dèr Mouw. Waar Dèr Mouw de scheiding tussen ‘hoog’ en
‘laag’ probeert op te lossen in een eenheid die elk dualisme overstijgt (in dat opzicht
staat hij dichter bij Verwey), maakt Roland Holst een strenge scheiding tussen een
hogere werkelijkheid en déze wereld, waar uur en feit hun schrikbewind uitoefenen.
Er is geen snellere weg om visie en visioenen van Roland Holst te leren kennen
dan zijn proza, met name: De afspraak (1925), Het Elysisch verlangen (1928), Uit
zelfbehoud (1938) en Eigen achtergronden (1945). De afspraak roept de ontmoeting
op met een
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vreemdeling (‘mijn groter, sterker evenbeeld aan die andere zijde van licht en wind’53.).
Essentieel in deze tekst is het vragend besef ‘of zelfs de luidste en machtigst heersende
waarneembaarheden van dit leven anders zijn dan, binnen dit tijdelijk bestek, de
gebroken verschijnselen van wat, verrukt of somber, traag of bevlogen, plaatsgreep
of wellicht nog geschiedt in een leven, waarvan de sterker en volstrekter toedracht,
hier waarneembaar, dit leven bepaalt’.54. Als dichter heeft Holst de taak het heimwee
naar die andere werkelijkheid te activeren, dat wil zeggen: het besef van ballingschap
levend te houden. Deze platonische visie uit zich in scherpe tegenstellingen. In Uit
zelfbehoud vindt men een reeks antithesen opgesomd: wereld versus Leven, vitaliteit
en energie versus zielskracht, hersens versus hart en bloed, macht versus geluk, vlees
versus ziel en bloed, hout versus vlam en vuur, getal versus goud.
Binnen deze manicheïsche levensbeschouwing speelt de Machine de rol van de
duivel: de techniek heeft de aarde ontaard. Deze visie is niet weinig beïnvloed door
het werk van de cultuurpessimistische filosoof Oswald Spengler, wiens Der Untergang
des Abendlandes tussen de twee wereldoorlogen en vogue was.55.
Een korte samenvatting van de Holst-kosmos geeft het volgende vers uit de bundel
Voorbij de wegen (1920), waarin de contouren van de eigen mythe zichtbaar werden56.:

Ballingschap
Wind en water wijd en zijd
houden dit eiland van verlangen
vreemd en glinsterend gevangen
binnen den tijd.
Bloemen en dieren weten het niet,
en het blijft hen onvernomen,
want de wind veinst in de bomen
een ander lied.
En de beken zingen het mee,
en alle de wateren lachen en klagen
of zij van eeuwigheid gewagen,
tot aan de zee.
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En maan en zon en de wolken gaan
daarover, en uit regenbogen
jubelt nog eindelozer logen wij alleen staan
bleek, met ogen leeg, in dit
vreemde spiegelbeeld geboren
van een rijk, dat wij verloren
achter den tijd.

Er is een passage in Holsts voordracht Eigen achtergronden die bijna een parafrase
van dit gedicht vormt. Hij legt daarin uit hoe de wind (en de natuur in het algemeen)
ons misleidt door onvergankelijkheid voor te spiegelen. Slechts enkelen kijken daar
doorheen en behouden het heimwee naar wat ‘voorbij den tijd’ en ‘achter wind en
licht’ ligt. Dit mogelijke hiernamaals of hiervoormaals moet men niet in traditioneel
christelijke zin opvatten, al is het evenzeer voor maar weinige geroepenen
weggelegd.57. Het gaat hier dus om een geheel eigen mythe, opgebouwd uit Keltische
en Helleense elementen, die Holst zijn leven lang is trouw gebleven (al klinkt in een
latere bundel als Omtrent de grens, uit 1960, enige twijfel in het vers ‘Twist in de
mist’). Weinig dichters in de Nederlandse taal hebben zo sterk het geloof in een
transcendentale werkelijkheid beleden. Met recht zou men Holst dus een ‘symbolist’
kunnen noemen, zoals Van Eyck al deed,58. of zelfs, zoals Van den Bergh: een
‘supersymbolist’.
Toch doemt ook hier het bekende probleem weer op. Natuurlijk, het taalgebruik
van deze dichter is niet eenvoudig, zoals de minutieuze analyse door Mosheuvel van
Holsts bekendste werk, Een winter aan zee (1937), overvloedig heeft aangetoond.59.
Maar de oorzaak daarvan vormt in de eerste plaats de syntactische complexiteit (om
niet te spreken van gewrongenheid) van zijn zinnen, niet de symboliek. Die
symbolentaal is ontcijferbaar, wat niet verwonderlijk is bij een zo gefixeerd
wereldbeeld. Holst zelf zegt het met zoveel woorden: ‘Het kon wel niet anders, of
bij een zo inherent dualisme gingen zich uit den aanvankelijk nog onbestemden
achtergrond der in mij beschikbare taal geleidelijk begrippen en symbolen losmaken,
waarin dit dualisme zich steeds stelliger aftekende, en die van een steeds dieper
invloed werden op wat uit die taal aan gedichten en proza ontstond.’60. De symboliek
van Holst is oplosbaar met het idioticon van zijn antithesen in de hand, al is er in de
loop der tijd wel enige verschuiving in de betekenis van bepaalde symbolen
opgetreden.61. Ook hier ontbreekt dus, net als bij Verwey en Dèr Mouw, het symbool
dat zijn kracht aan een moeilijk grijpbare suggestie ontleent.
De problemen worden verdubbeld als men Roland Holst tot postsymbolist ver-
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klaart, zoals Bossaert (in navolging van Stenfert Kroese) doet.62. Deze typering lijkt
aannemelijk omdat ook iemand als Yeats (Holsts geestverwant) door Bowra in zijn
studie The Heritage of Symbolism tot het postsymbolisme wordt gerekend. Toch gaat
het hier om een misverstand. Bossaert legt (terecht) grote nadruk op de aristocratische
afzijdigheid die persoon en werk van Holst kenmerkten. Nu acht Bowra juist bij
uitstek typerend voor de postsymbolisten dat ondanks hun transcendent verlangen
‘their feet were firmly set on the earth’.63. Als Holst een postsymbolist kan worden
genoemd, dan zeker niet in de zin die Bowra daaraan geeft. Het probleem
‘postsymbolisme’ verdient een afzonderlijke studie. Ik zal mij hier niet verder buigen
over de vraag in hoeverre zo verscheiden figuren als Vestdijk, Achterberg en Ida
Gerhardt met dit etiket mogen worden gesierd. De term ‘symbolisme’ (tout court)
geeft al moeilijkheden genoeg als men hem wil gebruiken als typering voor bepaalde
Nederlandse dichters - zoveel is hoop ik duidelijk.

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt dat er in ieder geval twee autochtone bronnen zijn voor
een Nederlandse poëzie die overeenkomsten vertoont met het internationale
symbolisme: 1) het stemmingssymbolisme van Leopold en Boutens kan in verband
gebracht worden met Gorters Verzen uit 1890; 2) de ‘bezonkenheid’ die in de jaren
negentig volgde op de roes der zinnen van Tachtig leidde bij iemand als Verwey tot
de filosofie van de Idee. Zo hebben ook anderen een metafysisch fundament gezocht.
Buitenlandse invloeden (Verlaine voor het stemmingssymbolisme; mogelijk Mallarmé
in het geval Leopold64.) kunnen deze ontwikkelingen van eigen bodem versterkt
hebben. Een directe invloed van het Franse symbolisme blijft moeilijk aantoonbaar,
ook omdat het in Frankrijk zelf nooit een ‘school’ is geweest en zeer verscheiden
dichterfiguren omvat.
De autochtone ontwikkeling verklaart waarschijnlijk waarom de Nederlandse
dichters die tot nu toe gewoonlijk ‘symbolist’ werden genoemd, vrijwel allemaal op
beslissende punten afwijken van de symbolistische poëtica zoals wij die uit de
buitenlandse vakliteratuur kennen. Bij Boutens speelt de Bijbel een belangrijke rol,
terwijl hij niet altijd suggereert, maar ook ‘uitlegt’. Dat laatste geldt nog veel sterker
voor Verwey, Dèr Mouw en Roland Holst: bij alle drie is juist het essentiële element
van de suggestie, de meerduidigheid van het symbool, veelal afwezig. Alleen Leopold
zou men een ‘echte’ symbolist kunnen noemen in die zin dat hij aan de internationale
code voldoet - zij het dat zijn twijfel aan de mogelijkheid tot transcendentie ook hem
uitzondert.
Deze overwegingen voeren onvermijdelijk tot de vraag: is het wel zinvol deze
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dichters ‘symbolist’ te noemen? Bestaat er wel zoiets als ‘het’ Nederlandse
symbolisme?
Daartegen zouden, behalve het hier eerder samengevatte hoofdbezwaar, nog een
paar punten kunnen pleiten:
1) de Nederlandse dichters zelf noemden zich geen van allen ooit symbolist. Dat
kan natuurlijk nooit een doorslaggevend argument vormen. Kloos zag zichzelf
ook niet als romanticus. De hedendaagse onderzoeker behoudt het recht zijn
eigen categorieën te vormen.
2) de Nederlandse dichters zagen zichzelf niet als leden van een min of meer losse
groep die vergelijkbare idealen nastreefde - zoals de Tachtigers voor hen, en de
Vijftigers later. Dat is een belangrijker argument, want het betekent dat het
symbolisme (of hoe zij het ook hadden kunnen noemen) voor hen geen
literatuurhistorische categorie vormde. Dit wordt bevestigd door het volgende
gegeven:
3) internationaal gezien plaatst men het symbolisme tussen het realisme /
naturalisme en de avant-garde. Welnu, tekenend is dat wanneer na 1916 bepaalde
Nederlandse dichters zich tegen de vorigen gaan afzetten, hun bezwaren niet
gericht zijn tegen iets dat op (een omschrijving van) het symbolisme lijkt, maar
tegen... de sentimentele Ik-lyriek van de epigonen van Tachtig (zie hoofdstuk
6).
Al deze overwegingen hoeven iemand er niet van te weerhouden over ‘het
Nederlandse symbolisme’ te spreken. Het gaat er tenslotte maar om hoe men de term
wil hanteren.65. De beste gebruiksaanwijzing lijkt mij dan deze: hanteer de term niet
om overeenkomsten te benadrukken, maar juist om de verschillen te laten uitkomen.
Leopold, Boutens, Verwey, Dèr Mouw en Roland Holst houden zich allen bezig met
vormen van transcendentie. Maar voor Verwey beweegt de Idee hemel en aarde,
terwijl ook bij Dèr Mouw / Adwaita de dualiteit is opgeheven. Wereld en ideële
werkelijkheid blijven strikt gescheiden bij Holst, terwijl bij Boutens in visioenen die
andere, christelijk-platoonse realiteit even op kan lichten. Voor Leopold daarentegen
blijft het firmament uiteindelijk gesloten.
Ten slotte kan men deze auteurs afzetten tegen het eerder aangeduide internationale
symbolisme-concept, waarbij het ontbreken van de suggestieve meerduidigheid in
het oog springt. Nog andere verschillen komen dan misschien naar voren. Zo spreken
verschillende deskundigen in de verzamelbundel The Symbolist Movement in the
Literature of European Languages over het typisch symbolistische rekwisieten
materiaal: kastelen met torens, parken en labyrinten, zwanen en pauwen, bloemen
en de kleur blauw66. - in Nederland zijn alleen de sprookjes van Couperus daarmee
gestoffeerd. Het resultaat van zo'n vergelijkende studie maakt het dan mogelijk het
hoofdstuk over ‘het’ Nederlandse symbolisme te schrijven dat in The Symbolist
Movement in the Literature of European Languages zo node ontbreekt.
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5 Verbeelding en vorm
Neoromantische en neoclassicistische tendenties
Doorwerking naturalisme
Aan het begin van deze eeuw verschijnen twee romans die tot de toppunten van het
Nederlandse naturalisme behoren: Inwijding (1901) van Emants en De boeken der
kleine zielen (1901-3) van Couperus. In beide teksten komt het maatschappijkritische
element van het naturalisme sterk naar voren. Zonder overdrijving kan men stellen
dat in deze boeken de hoge Haagse kringen, waaruit de auteurs zelf beiden afkomstig
waren, in al hun benepenheid te kijk worden gezet.
De manier waarop Emants dat in Inwijding doet, is hoogst origineel. Hij kiest als
hoofdpersoon een even ambitieuze als naïeve jongeman die langzamerhand, vooral
onder invloed van zijn liefde voor een ‘maintenee’, gaat doorzien op wat voor een
hypocriete komedie het leven in hogere kringen in feite berust. Het verhaal geeft,
zoals zo vaak bij Emants, het proces van een ontnuchtering weer. Steeds meer
revolteert deze jonge jurist tegen de overgeleverde beginselen van zijn stand, en het
lijkt erop of hij de woorden van Nietzsche die door het hele boek weerklinken: de
mens moet zijn eigen normen stellen, serieus zal gaan nemen. Maar op het eind
capituleert hij toch voor de conventionaliteit die hij als voos heeft doorzien. Hij wordt
iemand als de oom die hem zijn hele leven al tot voorbeeld is gesteld: een kille,
fantasieloze carrièremaker. Zelden is het ‘Haagse leven’ (ondertitel van de roman)
zo genadeloos afgeschilderd.1. Knap is ook de compositie van dit boek. De verteller
volgt op kritische afstand de naïeve hoofdpersoon, om hem ten slotte, op het moment
van de aanpassing, te laten vallen.
Even ontluisterend is Couperus' geschiedenis van de neergang van de trotse familie
Van Lowe. ‘Verfall einer Familie’ gaf Thomas Mann als ondertitel aan zijn roman
Buddenbrooks die een jaar eerder verscheen. De boeken der kleine zielen zouden
ook zo getypeerd kunnen worden. Model voor deze boeken, waarin de ontbinding
van een familie wordt beschreven, is waarschijnlijk de grote romanserie van Zola,
Les Rougon-Macquart, geweest. Maar zoals die indrukwekkende reeks niet eindigt
met de totale desintegratie, zo kan men ook het slot van De boeken der kleine zielen
niet volstrekt negatief noemen. Eerder blijkt uit het laatste deel een opmerkelijke
dubbelzinnigheid. Centraal staat daarin de persoon van dokter Addy van der Welcke.
Hij is het die het scherpst de problemen van zijn zieke familieleden overziet. Geheel
volgens de positivistische principes trouwt hij dan ook niet met een van de labiele
figuren uit
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zijn omgeving. Hij kiest als vrouw een meisje uit een gezondere, dus lagere klasse
- met alle problemen van dien voor beide echtgenoten. Het interessante is dat Addy
in hoge mate dubbelzinnig staat tegenover zijn zwakke verwanten. Hij heeft te veel
van het zieke bloed in zich om niet enig begrip voor hun neuroses te kunnen
opbrengen.2. Hetzelfde geldt voor Couperus: hoewel hij de kleinzieligheid van de
verarmde familie goed laat uitkomen, worden enkele van deze ongelukkige Hagenaars
toch met veel liefde uitgebeeld. Deze breedheid van visie levert een roman op die
misschien minder strak gecomponeerd is dan Van oude mensen, de dingen, die
voorbijgaan... (1906), het boek dat gewoonlijk als zijn meesterwerk wordt
beschouwd,3. maar die op vele bladzijden fascineert door de indringende tekening
van een familie in verval.
Al heeft Van Deyssel al in 1891 het naturalisme dood verklaard, de richting leeft
nog lange tijd voort en levert hoogtepunten als de twee hier beschreven boeken op.
Het meest curieuze product uit deze school is ongetwijfeld Willem Mertens'
levensspiegel (1914) van Van Oudshoorn. De naturalistische geobsedeerdheid met
schaamte en seks zijn te herkennen in dit boek, al spelen ook andere invloeden (het
romantische dubbelgangersmotief en het sensitivisme van Van Deyssel) een rol.4.
Maar de vormen waarin het naturalisme het populairst zal blijven zijn die van de
familieroman en wat nogal denigrerend ‘het damesproza’ wordt genoemd. Wat het
eerste betreft: wanneer men Couperus' De boeken der kleine zielen naast Herman
Robbers' De roman van een gezin (1909-10) en Ina Boudier-Bakkers De klop op de
deur (1930) legt, krijgt men een aardig beeld van het afzwakken van de meest
geprononceerde naturalistische kenmerken tot een vlot leesbaar realistisch verhaal
over het wel en wee van een huisgezin. Vele, vele droefgeestige vrouwenlevens
worden beschreven in wat een volgende generatie (Ter Braak) ‘damesproza’ zal
noemen - een misleidende term omdat ook Herman Robbers en Johan de Meester
zulke treurige boeken schreven. De productie van schrijfsters als Augusta de Wit,
Margo Scharten-Antink, Ina Boudier-Bakker en Top Naeff komt ons nu even
overvloedig als uniform voor, al werd dit proza in het eerste kwart van deze eeuw
niet door de minste critici gewaardeerd.5. Verreweg de belangrijkste tekst in dit genre
is Eva (1927) van Carry van Bruggen.
Dit boek behoort in zoverre tot het ‘damesproza’, dat ook hierin het leven van een
vrouw met haar huiselijke beslommeringen centraal staat. Maar zowel inhoudelijk
als formeel stijgt deze roman ver boven de beperkingen van het genre uit. Het gaat
in Eva om veel meer dan het wel en (vooral het) wee van huis en haard. Eva zoekt
de zin van haar bestaan, iets wat wordt uitgedrukt in termen als dat ‘Ene’, de
‘Totaliteit’ (en zelfs: de ‘Unio mystica’). Zij worstelt voortdurend met tegenstellingen:
de seksualiteit verwart en verlokt haar; collectivistische visies, zowel van joden als
socialisten, doen een beroep op haar, waarbij ze haar individualisme probeert te
handhaven. Ten slotte weet ze zich te bevrijden van deze druk van buiten en opmer-
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kelijk genoeg gaat deze verlossing gepaard met een bevrijding in seksueel opzicht.
Eva is een veel rijker boek dan de gemiddelde ‘damesroman’. Het is ook in formeel
opzicht veel gedurfder, omdat elk hoofdstuk een bewustzijnsstroom verbeeldt. Het
op het eerste gezicht verwarrend door elkaar gebruiken van derde en eerste persoon
vindt bij nadere analyse een sluitende verklaring: de passages in de ik-vorm nemen
toe naarmate Eva meer inzicht in haar eigen identiteit krijgt.6. Zo blijkt Eva een roman
die weliswaar in een traditie wortelt, maar die zich daar zozeer aan ontworstelt dat
men met recht in dit boek een aanzet tot het modernistische individualisme van Ter
Braak en Du Perron (hoofdstuk 8) kan zien.

Neoromantiek
Hoewel het naturalisme nog lange tijd zijn sombere schaduw over de prozaproductie
aan het begin van deze eeuw blijft werpen, verschijnt er in deze periode toch ook
ander proza. In 1904 publiceert Arthur van Schendel Een zwerver verliefd. Deze
roman wijkt op allerlei punten af van het naturalistische stramien. Terwijl de
naturalistische auteur de concrete werkelijkheid van (veelal) zijn eigen tijd zo
natuurgetrouw mogelijk wil weergeven, schetst Van Schendel een verhaal dat zich
‘ergens’ in Noord-Italië, ‘ergens’ in de dertiende eeuw afspeelt. Deze bewuste
vaagheid correspondeert met het karakter van de hoofdpersoon, de zwerver Tamalone,
voor wie de verbeelding belangrijker is dan de realiteit: ‘En dan gaf hij zich met
wellust over aan het gemijmer, dat een vreemde, onwezenlijke innigheid had, zoals
zij wel kennen die soms, laat ontwaakt, zich om de ochtend en de wakkere wereld
niet bekommeren, maar liggen blijven en zich in stilte verwonderen hoe zoveel
liefheid daarstraks in hun hart kon dwalen - zij spreken niet als zij opstaan en voelen
in weemoedige eenvoud, dat er schoner dingen zijn dan hun ogen zien.’7.
Het enige wat Tamalone aan de zichtbare werkelijkheid bindt, is een onbeantwoorde
liefde die ten slotte noodlottige gevolgen zal hebben. De titel Een zwerver verliefd
geeft een onverenigbare tegenstelling aan: bij het vrije zwerven is de liefde een
knellende band.
Als gezegd wijkt deze roman op beslissende punten af van het op de concrete
werkelijkheid gerichte naturalisme. In een recente heruitgave wordt Van Schendel
aangeprezen als ‘de grootste schrijver van de Nederlandse neoromantiek’, en Een
zwerver verliefd (samen met het vervolg Een zwerver verdwaald) ‘het hoogtepunt
van de Nederlandse neo-romantische literatuur’ genoemd. Daarmee valt de term van
een ‘stroming’, en zoals al dit soort aanduidingen roept ook de term ‘neoromantiek’
grote problemen op. In de Engelse literatuurgeschiedschrijving wordt zelden met het
begrip gewerkt. In Franse literatuurgeschiedenissen wijst men wel op de veel-
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heid aan richtingen die op het naturalisme volgen, zonder zich tot één overheersende
stroming te verdikken.8. In de Duitse literatuurgeschiedschrijving heeft de term het
meest vaste grond gekregen. Maar Von Wilpert, die spreekt over een ‘omstreden
verzamelnaam voor de literaire stromingen die zich tegen het materialistische
naturalisme afzetten’, komt uiteindelijk tot de aanbeveling de naam liever te
vermijden.9. Ongetwijfeld speelt daarbij de uiterst kritische dissertatie van Kimmich
over het begrip een belangrijke rol.10. Niettemin nestelde de aanduiding zich in
verschillende handboeken. Zo wordt in het Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte de volgende voorzichtige vergelijking gemaakt: zoals de
romantiek rond 1800 een bewuste afkeer van de Verlichting vertoonde en een reactie
op het rationalisme was, zo keerde de neoromantiek zich aan het eind van de
negentiende eeuw tegen het naturalisme en het materialistische realisme van de
tijdgeest.11. Daarmee is een van de lastigste problemen aangegeven: de relatie van
deze ‘nieuwe’ met de oude romantiek.
Dit laatste klemt des te meer in de Nederlandse situatie. Want als men de beweging
van Tachtig ‘romantisch’ noemt (en daar is alle reden toe), is het wat merkwaardig
twintig jaar later al van ‘neoromantiek’ te spreken... Deze term duikt dan ook pas
laat in de vakliteratuur op. Iemand als Kloos ziet wel dat mensen als Van Schendel
en Van Oordt geen naturalisten zijn, maar hij gebruikt dan bij voorkeur een
omschrijving als ‘psychisch realisme’.12. Duidelijker is de positiebepaling van Verwey.
Hij plaatst in een uitvoerige bespreking Een zwerver verliefd binnen een algemene
Europese reactie op het naturalisme/impressionisme. Bij het laatste ging het om
‘indruk van zintuigen, stemming ontstaande uit aanvoeling van de werkelijkheid,
hartstocht ontstaan uit beroeringen van de zinnelijkheid’.13. Als reactie hierop is er
al in Duitsland en Frankrijk een kunst ontstaan die uitgaat van ‘schoonheid van idee
en verbeelding’. Deze ‘geestelijke kunst’ wordt door Verwey tegenover het
naturalisme geplaatst en binnen deze literatuurpolitiek wordt Een zwerver verliefd
gebruikt: ‘Wie schrijft, gij verbeeldinglooze naturalisten, wie schrijft, gij idee-looze
sensitivisten, een werkje zoo levens-vol en zoo wezenlijk, hoewel zoo onwerkelijk
in zijn voorkomen?’14. Later zegt hij het nog eens in een bespreking (in 1907) van
Van Oordts Warhold en Van Suchtelens Quia absurdum: ‘Het tij is om: het vlakke
strand van de stelselmatige werkelijkheidsbeschrijving is overspoeld door den vloed
van vrijer en kleuriger verbeeldingen.’15.
Alhoewel Verwey duidelijker formuleert dan Kloos, laat zijn stellingname toch
nog vragen open. Is het uitgangspunt van de ‘geestelijke kunst’ louter negatief te
formuleren, namelijk als reactie op de ‘indrukkenkunst’ van voor 1890? Als dat zo
is, wordt het begrip natuurlijk erg ruim, een vergaarbak van zeer verschillende auteurs.
Opmerkelijk is ook dat Verwey de wending eerst rond 1890 dateert, later ziet hij de
verandering pas na 1900 plaatsvinden.
Nog later doet de term ‘neoromantiek’ zijn intrede in de Nederlandse literatuur-
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geschiedschrijving. W. van Leeuwen publiceert in 1935 een bloemlezing Naturalisme
en romantiek in Nederland sinds 188016. en in 1955 verschijnt Vlucht der verbeelding
van S.P. Uri, waarin een groot aantal ‘neoromantici’ wordt behandeld. Dit laatste
boek gaat uit van een zeer vage omschrijving van het begrip, en het gevolg is dan
ook dat een allegaartje van auteurs wordt opgevoerd: alle historische romans van
Couperus zijn romantisch, het werk van Van Eeden, Querido enzovoort.
Het is mogelijk enig onderscheid in de disparate hoeveelheid teksten die Uri noemt
aan te brengen door om te beginnen twee tendenties te isoleren, namelijk 1) de
terugkeer van de historische roman en 2) een voorkeur voor het thema ‘prioriteit van
droom boven werkelijkheid’. Beide tendenties wijken af van het naturalisme met
zijn gerichtheid op de eigentijdse werkelijkheid - het gaat hier om een reactie die in
de ‘ideële’ jaren negentig haar oorsprong vindt.
1) Van Eeden schrijft in zijn voorrede bij Van Oordts Irmenlo (1896): ‘Is dit nu
realisme, romantiek, naturalisme, vérisme, sensitivisme, symbolisme of wat anders?
Het is dit alles te gelijk, kan men zeggen, en toch maar een historische roman, het
schijnbaar voor goed onmogelijk geworden genre van Van Lennep en Felix Dahn.’
De terugkeer van het genre werd dus als een nieuwe ontwikkeling beschouwd en
terecht: het naturalisme had immers een duidelijke voorkeur voor de eigentijdse
misère. Overigens wijkt de historische roman zoals Van Oordt en Van Schendel (zijn
debuut Drogon is van hetzelfde jaar als Irmenlo) die schrijven op beslissende punten
af van het werk van Van Lennep en andere auteurs die rond het midden van de
negentiende eeuw het historische genre populair maakten. Voor een romanschrijfster
als Bosboom-Toussaint en voor iemand als Potgieter diende het verleden als voorbeeld
(dit geldt minder voor Van Lennep). De zestiende-eeuwse geloofshelden van
Bosboom-Toussaint en de zeventiende-eeuwse grootheden van Potgieter moesten
de negentiende-eeuwse lezers doordringen van hun gebrek aan intens geloof
respectievelijk ondernemingszin.
In de ‘nieuwe’ historische roman nu, werd het verleden niet op deze wijze
geïdealiseerd. Integendeel, eerder wordt het woeste, genadeloze van barbaarser tijden
met liefde uitgemeten. Een element van wreedheid, dat bij de brave
midden-negentiende-eeuwers ontbrak, steekt onverholen de kop op. Het is volop
aanwezig in de prozastukken die Arij Prins in 1897 onder de titel Een koning bundelt,
en evenzeer in zijn De heilige tocht (1913, maar fragmenten waren al veel eerder
verschenen). Daarin komt men zinnen tegen als: ‘Bloed gulpte uit den hals door
eenen daggestoot, en glibber-donkerde de steenen.’ En: ‘Maar de ridder met een
snellen greep van ijzeren hand omklemde zijne keel - het bruin gelaat zwol zwartelijk
op met aderen als koorden, de oogen puilden uit als ballen, en klaging uit den open
mond, die hangen liet de tong, zóó lang, alsof de wortel losgetrokken.’17. Dit monument
van Tachtiger onleesbaarheid laat menig staaltje van schilderachtige bloeddorstigheid
zien.
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De belangrijkste schrijver in dit vernieuwde genre is natuurlijk Couperus, die zich
na De boeken der kleine zielen op de klassieke oudheid richt. De bandeloze
Heliogabalus die hij portretteert in De berg van licht (1905-6) past binnen deze
traditie van een even kleurrijk als gewelddadig verleden. Met enig recht kan men de
laatstgenoemde roman tot het decadentisme rekenen, een stroming die in Nederland
verder weinig voet aan de grond gekregen heeft.18. De aardigste van de klassieke
romans is misschien De komedianten uit 1917. Couperus laat daarin twee vrolijke
knaapjes ronddartelen tegen de achtergrond van een Rome dat zucht onder het
angstregiem van keizer Domitianus. Er zijn verschillende redenen aan te geven
waarom Couperus juist dit gegeven koos. In de eerste plaats maakt een verplaatsing
naar de oudheid een uitbundige beschrijving van verboden gevoelens mogelijk. Bastet
noemt in De komedianten ‘het pederastieke smaakje tamelijk penetrant’.19. In de
tweede plaats zag Couperus overeenkomsten tussen de tijd van Domitianus en het
fin de siècle dat hij zelf meegemaakt én vereeuwigd had in Eline Vere. Het ging ook
in de oudheid om een aflopend tij, omdat het heidendom op het punt stond te worden
overwonnen door het christendom.20. Er zou een aardig boek te schrijven zijn over
het thema heidendom versus christendom dat in de Nederlandse historische roman
met grote hardnekkigheid terugkomt. Een vroeg voorbeeld is Hermingard van de
Eikenterpen (1832) van Aernout Drost; latere conflictromans zijn De nadagen van
Pilatus (1938) van Vestdijk en Haasses Een nieuwer testament (1966). In de beide
laatste romans komt de nieuwe godsdienst er niet bijzonder glorieus af. Hetzelfde
geldt voor De komedianten. De manier waarop de vroege christenen worden
beschreven, verraadt weinig sympathie. Wel is het opvallend dat hun leider Johannes
niet tot hetzelfde grauwe volk behoort. Het valt niet moeilijk te zien waar bij de
botsing tussen een klassieke en een christelijke houding Couperus' voorkeur naar
uitgaat. Misschien vertolkt de baas van het toneelgezelschap zijn visie: ‘Ik heb die
vreemde goden niet lief. Ik begrijp ze niet... (...)! Neen, neen, ik heb onze óude goden
lief, onze goden vooral van Hellas! Die zijn de Schoonheid, de Kunst, de Poëzie, de
Mythe... die begrijp ik, die begrijp ik alléen.’21.
Het is overigens niet makkelijk de inspiratiebronnen voor deze nieuwe, enigszins
troebele belangstelling voor het verleden te traceren. Enerzijds vindt de zoetelijke
voorstellingswereld van de prerafaëlieten zijn pendant in vreeswekkender taferelen
bij Rossetti22.; anderzijds komt men soortgelijke motieven ook tegen in Frankrijk (bij
voorbeeld in het historische werk van Flaubert).
2) Het is zinvol deze voorkeur voor een stofkeuze te onderscheiden van de voorkeur
voor een bepaald thema, te weten de prioriteit van droom boven werkelijkheid. In
de verhalen van Van Schendel ziet men de gruwelijke elementen geleidelijk wijken
voor een belijdenis van het belang van de droom; ‘Maneschijn’ en ‘De minnaar’ zijn
daarvan geslaagde voorbeelden.
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Uit het eerder gegeven citaat uit Een zwerver verliefd spreekt een liefde voor de
(dag)droom ten koste van de altijd teleurstellende werkelijkheid. In het vervolg, Een
zwerver verdwaald (1907), bestaat er aan het eind geen scheiding meer tussen droom
en werkelijkheid: ‘Meron Joseph leidde Tamalone de trap op naar de achtersteven.
Daar stond dat meisje met haar open lachende mond. Polein was er ook, springend
en kwispelend. Tamalone nam haar hand in de zijne en streelde de hond, zijn gemoed
was zwaar van de ernst, want de werkelijkheid werd zo schoon als een droom.’
Hier vallen realiteit en droom samen op een wijze die sterke overeenkomst vertoont
met de typering die Kunne-Ibsch geeft van de literaire Jugendstil.23. Maar vaker
worden de teksten gekenmerkt door een botsing tussen droom en werkelijkheid, of
beter: door de poging de droom te behouden binnen een opdringende realiteit. Dit
conflict speelt zich veelal af in een tijd en op een plaats die bewust vaag gehouden
zijn. Daarbij kan men graden van vaagheid onderscheiden. Het meest irreëel is een
roman als Santos en Lypra (1906) van de door Verwey bewonderde Van der Schaaf.24.
Hoewel er in de tekst sprake is van een spoorweg, ontbreekt verder iedere concrete
plaats- of tijdsaanduiding. Het verhaal beweegt zich in een sprookjesachtig decor
waarin verschillende personages hun droom op niet al te effectieve wijze najagen.
Reëler (in vergelijking met Van der Schaaf) is het werk van Van Suchtelen, waarin
dezelfde problematiek te signaleren valt. In Quia absurdum (1906) gaat de dweperige
hoofdpersoon ten gronde aan de kloof tussen zijn idealen op sociaal en amoureus
gebied en de absurde, lelijke realiteit. Overigens wordt zijn dood niet als louter
negatief voorgesteld; voor anderen krijgt dit sterven de betekenis van een katharsis.
Dit ‘boek van een generatie’ laat overigens wel goed zien hoever die generatie van
onze naoorlogse wereld afstaat.25.
Hetzelfde geldt voor Van Suchtelens populairste boek, De stille lach (1916),
waarvan in 1929 de twintigste en in 1940 nog de dertigste druk verscheen. Een
hulponderwijzer koestert een grote liefde voor een gevierd schrijfster die hij in zijn
jeugd heeft ontmoet. Als hij haar na vijftien jaar weer tegenkomt, ontstaat er een
merkwaardige briefwisseling. Het (schriftelijke) contact wordt zeer intiem, maar de
schrijfster weert na een eenmalige, intense ontmoeting een weerzien af. Ze wil geen
kortstondig avontuur. De man sterft als Rode-Kruissoldaat in de Eerste Wereldoorlog,
waarvoor hij zich vrijwillig heeft gemeld. Maar hij sterft met een glimlach om de
lippen, want hij heeft de Liefde gekend...
Het is vrijwel onmogelijk dit verhaal na te vertellen zonder het belachelijk te
maken. Inderdaad lijkt de wereld van de roman rond de eeuwwisseling dichter bij
ons te liggen dan deze bestseller van tussen de twee wereldoorlogen. Het succes van
Van Suchtelen is waarschijnlijk verklaarbaar uit de nuchterheid die hij naast veel
wat ons nu zweverig voorkomt, in zijn boeken brengt. In De stille lach komt die rela-
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tivering vooral tot uiting in de brieven van de vrouw (geschreven door Annie
Salomons). Zo komt men een passage als deze tegen: ‘Enfin, maar ik geloof toch
niet, dat er vóór ik uw brief gelezen had, ook maar 'n Ahnung in me leefde, dat ik
eens als kind op een lentemorgen een levenbeslissend gebaar tegen een jonge man
heb gemaakt. U houdt toch niet van Maeterlinck? Nu, Maeterlinck spreekt graag van
“un geste fatal qui décide notre sort.” Ik geloof inderdaad (uit de voorgaande zin
zoudt u ten onrechte het tegendeel afleiden), dat ons leven veel meer door onbekende
machten wordt beheerst, dan we zelf vermoeden. Maar van pseudo-mystiek heb ik
een afkeer; laten we er dus niet aan meedoen.’26. Een typerende passage; want
weliswaar wordt er afstand tot Maeterlincks mystiek genomen, maar niettemin
aanvaardt deze vrouw dat het hele leven van de man in het teken van die ene
zielsherkenning staat!
De jongeman spreekt zich zonder armslag uit. Zo houdt hij er de volgende,
antinaturalistische kunstopvatting op na: ‘Neen, het is geen grote kunst, en het heeft
ook niet veel zin, mensen uit te beelden “zoals zij zijn.” Veel schoner en belangrijker
lijkt het mij mensen te scheppen zoals men ze wenst, of beter zoals zij volgens hun
diepste aanleg zouden kúnnen zijn; nog beter: zoals zij zijn in hun hart, zoals zij
leven in hun droom.’27. Onwankelbaar is zijn geloof in de Geest: ‘En hoe sterk, hoe
oppermachtig is tenslotte toch de Geest, het organiserende beginsel in ons.’28. Het
moet deze combinatie van hoog idealisme en een zekere nuchterheid zijn geweest
die het werk van Van Suchtelen zo populair maakte. Een sterk geloof in de Geest
spreekt ook uit een ander bewonderd boek uit deze periode: Kleine Inez (1925) van
R. van Genderen Stort. De getourmenteerde hoofdpersoon van deze roman geeft een
huwelijk met het lieftallige meisje Inez op om zich geheel te wijden aan neoplatoonse
studiën. Het is opvallend hoe vaak het aardse contact in deze romans wordt versmaad
ten gunste van hogere gevoelens.
Het meest overtuigend lijken deze teksten die de prioriteit van de droom
propageren, als de gebeurtenissen zich afspelen in een vaag gehouden tijd- en
plaatsruimte. Zo kan men nog steeds genieten van Van der Leeuws Ik en mijn
speelman (1927). Dit sprookjesachtige verhaal, spelend in de pruikentijd, eindigt
met een happy end. De speelman Valentijn belichaamt de houding die in alle
bovengenoemde boeken prevaleert; wanneer hij fantastische verhalen vertelt en de
ik-figuur hem naar het werkelijkheidsgehalte vraagt, staat er: ‘“De werkelijkheid!”
riep hij geërgerd, en haalde medelijdend de schouders op.’ En elders zegt een van
de hoofdfiguren stellig dat één droom natuurlijk meer waard is dan de vervulling
van een dozijn of wat wensen.29.
Er is hier steeds voorzichtigheidshalve gesproken van een thematiek (de prioriteit
van droom boven werkelijkheid) die in een aantal teksten terugkeert. Er lijkt geen
sprake van een beweging of stroming, ondanks de steun die Verwey aan deze tendentie
geeft. Is het niettemin zinvol te spreken over ‘neoromantiek’? Het woord
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heeft, als gezegd, het nadeel dat we in Nederland met de beweging van Tachtig een
late opbloei van de romantiek beleven - en dan is het wel erg vroeg om in 1904 (Een
zwerver verliefd) de neoromantiek te introduceren. Verder verwijst het ‘neo’in de
samenvoeging niet naar een herleving van Tachtig of Bilderdijk, maar eerder naar
een herintroductie van elementen die in de Duitse romantiek herkenbaar zijn: dat
maakt de situatie nog verwarrender. Voordeel van de term zou zijn dat de
gemeenschappelijkheid van een aantal teksten wordt onderstreept, een overeenkomst
die afsteekt tegen het naturalisme. Want waar in de naturalistische roman de droom
veelal schipbreuk lijdt op de zeer concreet voorgestelde realiteit (het grote voorbeeld
bleef natuurlijk Madame Bovary), wordt in de genoemde teksten de droom verdedigd
in een vaag tijd-ruimtelijk decor.
Het nadeel van de term is dat hij in het buitenland sterk ontwaard is door de
diversiteit van werken die ermee worden samengebonden. Het lijkt erop of men in
Duitsland alle teksten die enig droom- of bovennatuurlijk aspect vertonen, al gauw
neoromantisch noemt. Maar er is een fundamenteel verschil tussen een
nachtmerrieachtig stuk als Der Tor und der Tod (1893) van Hugo von Hofmannsthal
en de Zwerver-verhalen van Van Schendel. De belangstelling voor het irrationele en
de droom is aan het eind van de vorige eeuw - als reactie op het positivisme internationaal. Deze reactie is terug te vinden in de literatuur als een zich afwenden
van de zintuiglijke gerichtheid van het naturalisme, dat immers door datzelfde
positivisme werd geïnspireerd. Maar deze literaire heroriëntatie neemt internationaal
zo verschillende vormen aan dat een overkoepelende term eigenlijk zinloos wordt.
In Nederland is de situatie overzichtelijker; men zou daarom alle teksten waarin de
prioriteit van de droom verdedigd wordt, veelal in een vaag gehouden tijd-ruimtelijk
decor, ‘neoromantisch’ kunnen noemen, omdat daarin eenzelfde, wat Verwey zou
noemen ‘geestelijke’ gerichtheid valt aan te wijzen.

Afronding proza
Het proza uit het eerste kwart van deze eeuw krijgt, op enkele nu nog gelezen auteurs
als Couperus, Van Oudshoorn en Carry van Bruggen na, weinig aandacht van de
neerlandistiek op dit moment. Het hier bovenstaande is een eerste poging enkele
lijnen in dit tamelijk onbekende gebied in kaart te brengen. De reden voor deze
geringe belangstelling valt overigens niet moeilijk aan te wijzen. De zweverigheid
van iemand als Van Suchtelen, de vaagheid van Van der Schaaf en het door Ter
Braak in diskrediet gebrachte ‘damesproza’, het nodigt niet uit tot nader onderzoek.
De meest bewonderde auteur uit deze periode was in zijn eigen tijd zo onbekend dat
men niet eens wist wie er achter zijn pseudoniem schuilging: Nescio. De bundel
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Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes, in 1918 gepubliceerd, heeft voor hedendaagse
lezers niets van zijn frisheid verloren. Het taalgebruik van Nescio is zo natuurlijk,
de wijze waarop de verhalen verteld worden zo direct (al is de opbouw van een tekst
als ‘Dichtertje’ geraffineerder dan hij bij eerste lezing lijkt), dat zij steeds weer nieuwe
generaties kunnen aanspreken.
In alle drie de verhalen gaat het om opstandigheid tegen de heersende normen. De
uitvreter wil zich aan de tirannie van de ‘tobbers’ onttrekken door zich in het
‘versterven’ te oefenen. De ellende die hij in de Borinage ziet, doet hem zijn houding
opgeven, met het uiteindelijk fatale gevolg. Ook de Titaantjes komen in opstand
tegen het burgermanspatroon, maar ook zij moeten erkennen dat de onverbiddelijke
maatschappelijke eisen sterker zijn dan hun artistieke idealen. Het Dichtertje ten
slotte komt in opstand tegen de God van Nederland en het fatsoen dat door die God
bewaakt wordt - en ook hij verliest. In alle drie de verhalen leggen persoonlijke
idealen het af tegen de onbuigzaamheid van de realiteit. Die onontkoombare nederlaag
is niet tijdgebonden, het is het verhaal dat elke hemelbestormer herkent. Altijd
wanneer in de Nederlandse literatuur een melancholische toon wordt aangeslagen,
is Nescio niet ver uit de buurt: men zie het werk van Campert, Het Amsterdamse
dodenboekje (1970) van Hans Plomp, of het einde van Hermans' Onder professoren
(1975).30.
Weinig perioden laten zo'n groot verschil tussen eigentijdse waardering en later
oordeel zien als dit tijdvak. Van al het proza dat tussen 1905 en 1930 geschreven is,
vinden in feite nog maar drie auteurs lezers: Nescio, Elsschot en Theo Thijssen die
met Kees de jongen (1923) een ontroerend beeld gaf van jongensdromen. Van Nescio
en Elsschot wist men na verloop van tijd niet eens meer wie zich achter het
pseudoniem verborg (in beide gevallen, opvallend genoeg, een zakenman), terwijl
literatuurhistorici Thijssen links lieten liggen.

Neoclassicisme
Het is in literatuurgeschiedenissen niet ongebruikelijk te spreken over ‘de generatie
van 1910’, die dan gekenmerkt zou worden door ‘het verlangen’. Deze indeling wordt
hier niet gevolgd. In de eerste plaats is de aanduiding ‘verlangen’ te vaag; enig
verlangen kenmerkt elke dichter en, naar men mag hopen, elk mens. Ten tweede zijn
de verschillen tussen de dichters die onder deze noemer worden samengevoegd groter
dan de overeenkomsten. Roland Holst kan tot de Nederlandse variant van het
symbolisme worden gerekend, terwijl enige metafysische zekerheid ten enenmale
ontbreekt bij Bloem. Een ander aspect is voor de typering van de laatste auteur
belangrijker, namelijk wat Kamerbeek heeft gekenschetst als het ‘neoclassicisme’.
In 1913 schrijft Albert Verwey in zijn tijdschrift De beweging een belangrijk
artikel:
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‘De richting van de hedendaagsche poëzie’. Aanleiding vormen opvattingen die
Geerten Gossaert en J.C. Bloem bijna tegelijkertijd het licht deden zien. Gossaert
schreef over retoriek, een begrip dat sinds Tachtig uitsluitend negatief geladen was.
Maar, stelt hij, beter dan het najagen van nieuwe beelden is een weloverwogen gebruik
van overgeleverd beeldmateriaal. Bloem dacht in dezelfde richting toen hij opmerkte
dat de door hem bewonderde Franse dichter Henri de Régnier steeds meer de voorkeur
gaf aan strakke vormen. Dat hield in dat De Régnier het vrije vers vaarwel zei om
een bezield-retorische verskunst te prefereren. Ook iemand als Moréas - ooit schrijver
van het symbolistische manifest, - bewees ‘hoe men met de meest gebruikte en
gekende beelden, in den gewoonsten versvorm, echte en oorspronkelijke poëzie kan
schrijven’.31.
Verwey wijst op het revolutionaire van deze twee pleidooien voor traditie
(revolutionair in de etymologische zin). Hij probeert de nieuwe tendentie in een
historisch perspectief te plaatsen. De poëzie van Tachtig was er een van ‘zintuiglijke
en zenuwtrillingen’: ‘Zoo was er een dichtkunst ontstaan van anarchie en ontbinding,
een niet meer individualistische, maar subjectivistische of egotistische, - waar iedere
diepere eenheid van het dichterlijk en menschelijk wezen buiten bleef.’32. Maar aan
het eind van de vorige eeuw wordt dit op de spits gedreven individualisme verlaten:
de dichter voelt zich weer deel van een groep, een volk, in ieder geval: van de
mensheid. In de poëzie ging dat samen met een terugwijken van het woord voor de
volzin: ‘Zin-en zenuwgevoel uiten zich door het woord, - de diepere eenheid van de
geest drukt zich in den volzin uit.’33. Wat hij in de toekomst voor zich ziet zijn
gedichten van langere adem in grootse dichterlijke stijl.
Men kan er over twisten of die voorspelling waarheid is geworden. Zeker is dat
de door Verwey gesignaleerde terugkeer tot de traditie - vastere vormen, bekende
beelden - kenmerkend is voor het werk van Gossaert en dat van Bloem. Kamerbeek
plaatst deze nationale wending naar het klassieke vers in een Europese context. Hij
vergelijkt de uitgangspunten van de Fransen Moréas en Maurras, het Duitse
Neuklassizismus en de Russische beweging het Akmeïsme. De Engelsman T.E.
Hulme verwoordde de geesteshouding achter deze wending naar het klassieke als
volgt: de romanticus gaat ervan uit dat het individu een ‘infinite reservoir of
possibilities’ is; de klassieke instelling neemt precies het omgekeerde aan: ‘Man is
an extraordinarily fixed and limited animal whose nature is absolutely constant. It
is only by tradition and organisation that anything decent can be got out of him.’34.
Met andere woorden, de mens is beperkt - die waarheid wilden de romantici niet
aanvaarden. (Niet bij Verwey, maar zeker bij Gossaert en Bloem leidde deze visie
ook tot een reactionaire politieke instelling.)
Deze reactie op de overmoed van de romantici veroorzaakte in literair opzicht een
verwerping van het vrije vers en een voorkeur voor traditionele vormen met een
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grote nadruk op de dichterlijke techniek. Kamerbeek maakt een nuttige tweedeling.
De Tachtigers beleden een geloof in de adequate vorm: de dichter laat zich bij zijn
versbouw leiden door het eigen gevoel of de eigen gedachte. Het meest extreme
voorbeeld waren de Verzen uit 1890 van Gorter. Bloem en Gossaert daarentegen
gaan uit van het principe van de absolute vorm: de vorm die door de traditie gegeven
is.
Kamerbeek wijst erop dat bepaalde elementen in het richtinggevende artikel van
Verwey zijn terug te vinden bij andere Europese literatoren. Maar het eerherstel van
de retoriek blijft een specifiek Nederlandse zaak, terwijl andere aspecten uit de
internationale discussie weer niet aanwijsbaar zijn bij de Nederlanders.

Gossaerts ‘Experimenten’
Wat betekent nu dit eerherstel van de traditionele vorm in de praktijk? Dat laat zich
het makkelijkst illustreren aan een voorbeeld. Het volgende gedicht is afkomstig uit
Gossaerts bundel (zijn enige) Experimenten (1911)35.; het verscheen eerder in De
beweging:

De stervende pelgrim
Wanneer, in 't moordend licht, te midden der woestijnen,
De moede karavaan van wreeden dorst versmacht,
Ontschuilt ze, in 't zand gehukt, 't alzengend zonneschijnen,
En beidt, in loomen slaap, den koelen wind der nacht.
Maar dan, met de eerste ster, herrijst ze, en staat reisvaardig:
De lendenen omgord, de kemelen belaên...
Alleen éen schaamle pelgrim voelt, ontzet, wreedaardig
Der onmacht looden boei zijn lamme lende omvaên.
Wel, als in diepen droom, hoort hij van ver weerklinken
Het koperen signaal, dat 't uur der afreis meldt,
En rijst, maar valt, rijst wéer, voelt zich zijn krachte' ontzinken...
En zijn berusting weet zich tot den dóod geveld.
En langs zich, zwart fantoom, ziet hij den stoet verdwijnen
In 't melken licht der maan, en 't oor in 't zand geleend,
Hoort hij, een dof gerucht, der keemlen draf verkwijnen,
En heft zijne oogen op naar de eenzaamheid, en wéent!
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Zoó al den bangen nacht. Doch als de heuvlen vangen
Den matten malven gloor van 't rijzend morgenlicht,
Verheft hij, eerst, naar 't oost, de stad van zijn verlangen,
Nog eenmaal, en voor 't laatst, 't aanbiddende aangezicht.
Maar dan, met zijnen huik, aleer, na weinige uren,
't Delirium van den dorst hem zijn verstand verdwaast,
Verhult hij zijn gelaat voor 't fel geloer der gieren,
Wier geilheid op den buit van stervende oogen aast:
De dichter, met een wijle uit woorden saamgeweven
En rond zich als een waas van weemoed uitgespreid,
Verbergt, voor het gemeen, de wáarheid van zijn leven...
Het smartelijk gelaat van eige’ ellendigheid.

Dit gedicht van Gossaert is een rijke bron voor Van Dale geweest: ‘hukken’ (=
hurken), ‘melken’, ‘malven’ (= mauve), ‘wijle’ (= sluier), men vindt ze terug in het
woordenboek met verwijzing naar ‘De stervende pelgrim’. Het woordgebruik is
archaïsch, zoals ook de versregel een oud metrum in ere herstelt. Gossaert gebruikt
hier namelijk de alexandrijn, die bij de Tachtigers niet populair was (een uitzondering
is Kloos' ‘De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining’). Het rijm is regelmatig
op één uitzondering na: ‘gieren’ (r. 23) rijmt op ‘uren’ (r. 21). Dat is geen onmacht.
Gossaert heeft hier blijkbaar een ander principe laten domineren boven het eindrijm,
te weten de alliteratie. Het is opvallend met hoeveel voorliefde de dichter de woorden
met stafrijm bindt: het begint al met ‘moordend’, ‘midden’ en ‘moede’ in de eerste
regels en eindigt met ‘een wijle uit woorden’ en ‘een waas van weemoed’ in de
slotstrofe. Het laatste voorbeeld is richtinggevend voor de interpretatie omdat de
gelijkheid van de twee uitdrukkingen door de alliteratie wordt onderstreept.36. Even
sterk komt steeds een syntactisch verschijnsel terug: voortdurend wordt de afronding
van een mededeling uitgesteld door er een bepaling tussen te plaatsen. De eerste zin
geeft daarvan al met ‘in 't moordend licht’ een voorbeeld. Andere parallellieën
springen evenzeer in het oog. In liefst vijf van de zeven strofen begint de derde regel
van het kwatrijn met een persoonsvorm. De inzet van de tweede en de voorlaatste
strofe is trouwens gelijk: ‘Maar dan’. De conclusie kan alleen maar zijn dat het om
een buitengewoon strak gebouwd gedicht gaat, waarin het principe van het
parallellisme zeer ver is doorgevoerd. Met andere woorden, technisch is het gedicht
zeker een meesterstuk, om het denigrerende woord hoogstandje niet te gebruiken.
De archaïsche elementen in de opbouw (woordgebruik, alexandrijn) vinden hun
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parallellie in de inhoud. Het gaat hier niet om een lyrisch gedicht uit de romantische
school van Tachtig waarin een ik zijn hart uitstort. Gossaert kiest voor een ‘gestalte’
waaraan hij een bepaalde geesteshouding demonstreert. Evenmin is het gedicht
symbolistisch, want het gebruikte beeld wordt met zoveel woorden uitgelegd. De
pelgrim symboliseert de dichter die met zijn kap (het gedicht) zijn eigen ellendigheid
verbergt voor de gieren (de massa). (Mogen wij ons als lezers vleien met de gedachte
niet tot ‘het gemeen’ te behoren?) Het beeld dat gebruikt wordt, is uiteraard
traditioneel: het leven als reis (A Pilgrim's Progress; De pelgrimstocht der mensheid).
De visie die in ‘De stervende pelgrim’ op het dichterschap wordt gegeven, vindt
men expliciet terug in zijn versexterne poëtica. ‘De oude Indiërs zagen het goed. Zij
sloten den kunstenaar buiten de kasten. Evenals de hoeren behoorden de dichters tot
de paria's. Outcast is, naar mijn overtuiging, onze natuurlijke rang.’37. Een verdediging
van zijn ‘bezielde lyriek’ gaf Gossaert in zijn opstel over Swinburne, waarin ook het
belang van de alliteratie wordt onderstreept.38. Een zelfde gerichtheid op technische
zuiverheid vindt men ook bij Bloem, al is een vergelijking tussen de twee dichters
nogal onthullend.

Regen en maanlicht
Ook Bloem meende dat de tijd van het impressionisme voorbij was en dat het
zwaartepunt zich verlegde van het woord naar de volzin, waarmee een regelmatige
strofenbouw samenhing. Het hoogte- en eindpunt van de poëzie van Tachtig was
Herman Gorter (zijn Verzen uit 1890 uiteraard) geweest. Na deze literaire revolutie
‘kwam een terugbuigen naar een neo-classicisme, als men het zoo noemen mag,
waarbij de duurzame verworvenheden der voorgangers behouden werden, maar hun
buitensporigheden vervielen’.39.
In de poëzie van Bloem is een uiterste aan, zeer bedrieglijke, eenvoud nagestreefd.
Sötemann heeft erop gewezen hoe sober een bundel als Media vita (1931) is: vrijwel
uitsluitend vierregelige strofen, veelal jambisch (en dan meest vijfvoetig), afwisselend
manlijk-vrouwelijk rijm; zeer vaak bevat een strofe één zin.40 Ook inhoudelijk schijnt
deze poëzie zo eenduidig dat ze weinig interpretatie nodig heeft. Het eerste gedicht
van de debuutbundel Het verlangen (1921) eindigt met de regels:
Wij voelen, dat wij anders kunnen niet dan zwerven,
En zwerven is verlangen en verlangen derven.

In het gedicht ‘Spiegeling’ uit Media vita komen de volgende regels voor:

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

107
't Was eerst een eindloos hunkren, een dwalen her en der,
Werd toen een daaglijks derven, en toen ook dat niet meer.

Deze vier regels geven de kern van Bloems ontwikkeling: van hunkering naar het
besef dat ‘derven’ onontkoombaar is. Toch is Bloem niet alleen de dichter van de
volstrekte ontnuchtering. Op verschillende plaatsen in zijn werk wordt naast de
overheersende desillusie een kort, extatisch geluksgevoel verwoord, bijvoorbeeld in
‘De sluis’ en ‘De Dapperstraat’.41. Dit besef van vergankelijkheid met daarnaast die
hevige geluksmomenten vindt men ook bij Nescio, aan wiens werk Bloems gedichten
soms doen denken.42. Een voorbeeld van zo'n sensatie geeft het volgende vers, dat
Bloems meesterschap ten volle illustreert43.:

Regen en maanlicht
De zomernanacht groeit de morgen tegen;
Nog is de hemel rein van dageraad.
Alleen de kleine stem der zachte regen,
Die aan mijn open venster praat.
Naar bed gegaan, vermoeid van leed en leven,
Een mens, die slaap wenst als hem de aarde pijnt,
Voel ik mij tot een lichter lust verheven,
Omdat de maan zo helder schijnt.
O onrust van de hete zonnedagen,
O wegen in de beet van 't stof begaan,
Wie zou na loomte en angst nog anders vragen
Dan déze schijn der maan?
Al wat ik heel mijn leven heb verzwegen,
Verlangen zonder vorm en zonder naam,
Is nu geworden tot een warme regen
Buiten een zilvren raam.

De opvallendste formele eigenaardigheid van dit gedicht is dat de laatste regel van
elk kwatrijn minder lettergrepen telt; op de betekenis daarvan kom ik terug.
De tweede strofe geeft een aantal voorbeelden van het onopvallende raffinement
van de dichter Bloem. ‘Vermoeid van leed en leven’ staat er in de eerste regel. Niet:
‘lief en leed’, zoals de uitdrukking luidt, dat wil zeggen zowel positieve als negatieve
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ervaringen. ‘Leed en leven’ suggereert dat het leven voornamelijk leed inhoudt. Deze
tweede strofe maakt de situatie eerst zo algemeen menselijk mogelijk: ‘een mens’,
voor de ‘ik’ wordt geïntroduceerd. Dan komt, na de lange inleiding met bijzinnen
die vermoeidheid aangeven, plotseling een andere emotie naar voren. ‘Lichter lust’
staat er, weer een alliteratie met de l-klank, maar een die het omgekeerde van ‘leed
en leven’ uitdrukt.
Een alliteratie als ‘leed en leven’ is kenmerkend voor de wijze waarop Bloem
voortdurend het alledaagse taalgebruik een subtiele uitbreiding geeft. Zo bestaat er
in het Nederlands geen werkwoord ‘tegengroeien’, dat in de eerste regel wordt
gebruikt. Men kan ‘wegen begaan’ en ‘in het stof bijten’: beide komen samen in de
tiende regel om de slijtage van de ‘dagelijksheid’ (een woord dat men bij Bloem
nogal eens tegenkomt) aan te duiden.
De laatste twee regels van het gedicht grijpen terug op regel 3 en 4. Daar werd
eerst de situatie gegeven (zachte regen-open venster), aan het eind van het gedicht
is de betekenis daarvan duidelijk (warme regen-zilvren raam). ‘Zilvren’ verwijst
uiteraard naar het schijnsel dat in de slotregels van de derde en vierde strofe wordt
genoemd: ‘Omdat de maan zo helder schijnt’ en ‘Dan déze schijn der maan’ (een
onopvallend chiasme). Met andere woorden, de kortere regels geven de essentie van
het gedicht weer, datgene wat de ‘lichter lust’ veroorzaakt.44.
Het werk van Bloem kan de lezer licht misleiden door de schijnbare eenvoud van
deze poëzie. Bij een gedetailleerder lezing ontdekt men vele heel kleine, maar uiterst
subtiele variaties op het dagelijks taalgebruik. In technisch meesterschap, zo blijkt
hopelijk uit deze summiere analyse, doet Bloem niet onder voor een vakman als
Gossaert. Integendeel. Beide dichters hanteren in de gegeven voorbeelden de alliteratie
als versbindend element, maar met wat voor verschil! Bij Gossaert werkt het stafrijm
als een moker waar Bloem eerder de triangel hanteert. Het aardige is dat Bloem zelf
ook niet ontevreden was over ‘Regen en maanlicht’. Misschien meende hij dat hij
met dit gedicht bereikt had wat hem voor ogen stond bij het schrijven van poëzie:
‘enkele essentiële dingen van het leven zoo uit te spreken, dat dit alleen van mij en
van niemand anders zou hebben kunnen zijn - dat is het wat ik heb nagestreefd en
wat mij, naar ik hoop, een enkele maal ook gelukt is.’45.

Afronding
Neoromantiek, neoclassicisme: bewegingen of stromingen kan men het nauwelijks
noemen. Het neoclassicisme was een door Verwey gesanctioneerde tendentie terug
naar de traditie, die zijn basis vond in poëticale uitspraken van twee dichters, Gossaert
en Bloem. Ten hoogste één andere dichter zou men erbij kunnen betrekken,
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namelijk Van Eyck. Maar daarmee wordt het nog niet een beweging die vergelijkbaar
zou zijn met Tachtig of, later, Vijftig. Iets soortgelijks geldt voor de neoromantiek.
Verwey steunt uiteraard dit ‘geestelijk’ gerichte proza, maar van enige groepsvorming
met beginselverklaringen is geen sprake. Dit wordt nog eens uit het ongerijmde
bevestigd als in de jaren twintig de jongeren ten strijde trekken tegen de oude garde.
Men zet zich af, niet tegen het neoclassicisme, zelfs niet tegen het symbolisme,
maar... tegen de ‘sentimentele ik-lyriek’ in de traditie van Tachtig. Hetzelfde geldt
voor het proza: niet Van Schendel of Van Suchtelen moeten het ontgelden; de agressie
richt zich voornamelijk op de breedsprakige, kleinschalige ‘damesroman’. Het gaat
dus, en dat is heel kenmerkend voor de Nederlandse situatie, om een afrekening met
de erfenis van Tachtig en de uitlopers van het naturalisme.
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6 Aarzelende avant-garde
‘1916’ in de Nederlandse literatuur
Algemeen wordt aangenomen dat het jaar 1916 een keerpunt vormt in de geschiedenis
van de (Noord-)Nederlandse literatuur.1. Toch bestaat er nogal wat verschil in
formulering als het er om gaat precies aan te duiden wat er dan rond 1916 verandert.
Zo leest men in Knuvelders Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde eerst
de veelbelovende zinnen: ‘De mens van 1918 verschilde in levenshouding reeds
aanzienlijk van die van 1914. Dit verschil weerspiegelt zich in de letterkunde.’ Er
even van afziend wat het mysterieuze woordje ‘reeds’ mag betekenen, het wordt
tamelijk ingewikkeld als Knuvelder het verschil gaat omschrijven. Want eerst
karakteriseert hij de voorafgaande generatie van 1905-1910 als ‘die van de grote
romantische dichters’. De generatie die rond 1916 het woord neemt wordt dan door
Marsman ‘aanvankelijk’ gekenschetst ‘als te zijn de generatie in welke de romantische
gevoeligheid uitsterft’.2. De aandacht wordt door de jongeren juist primair gericht op
‘het leven op aarde’. Maar even verder bespeurt Knuvelder bij de jongeren dan toch
weer een romantische richting, ‘in zoverre voor auteurs als Marsman, Slauerhoff en
Engelman het eigen hart en zijn eindeloos verlangen dominerende werkelijkheid is.
Bij alle verschillen die voortvloeien uit het verschil in generatie, zetten zij de lijn
voort van auteurs als Kloos, Boutens, Adriaan Roland Holst. Voor hen (ook voor
Slauerhoff!) is schoonheid een levend begrip, of liever: een hartstochtelijk beminde,
nietklassieke, maar romantische werkelijkheid.’3. Hieruit valt toch moeilijk iets anders
te concluderen dan dat ‘1916’ (of: ‘1918’) niets anders geweest is dan een rimpeling
in het fluweel van de vaderlandse romantiek. Het enige wat overblijft zijn de
‘verschillen die voortvloeien uit het verschil in generatie’ - welke dat ook mogen
wezen, essentieel zijn ze blijkbaar niet.
Explicieter is A.C.M. Kurpershoek-Scherft in haar dissertatie De episode van ‘Het
Getij’, de Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922 (uit 1956). Stelling 4 bij
dit proefschrift luidt: ‘De dichters M. Nijhoff, Herman van den Bergh en Hendrik
de Vries zijn in hun begintijd hierin verwant, dat een zedelijke grondslag aan hun
wereldbeschouwing ontbreekt, en voorts in twee kenmerken, t.w.: 1. het streven naar
een doorgronding van de werkelijkheid; 2. het doorgaans a.h.w. barokke karakter
van hun kunst.’ Deze formulering is weinig bevredigend. Is het ontbreken van een
‘zedelijke grondslag’ iets dat deze auteurs van ouderen als Kloos en Van Deyssel
onderscheidt? Is ‘het streven naar een doorgronding van de werkelijkheid’ niet juist
kenmerkend voor de latere Nijhoff? En in hoeverre wordt daarmee het werk van de
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droomdichter Hendrik de Vries adequaat gekarakteriseerd? En in de derde plaats is
er dan dat uiterst ongelukkige, want a-historische gebruik van de term barok. De
poging Nijhoff en Herman van den Bergh onder één noemer te brengen lijkt al bij
voorbaat tot mislukken gedoemd. Want wie De wandelaar, Nijhoffs debuut uit 1916,
en Herman van den Berghs De boog van een jaar later naast elkaar legt, wordt
waarschijnlijk het meest getroffen door de in het oog lopende verschillen in
levenshouding die men zou kunnen aanduiden met tegenstellingen als: levensmoeheid
versus energie, christendom versus paganisme. Het enige wat de drie genoemde
auteurs vooralsnog verbindt, is dat ze alle drie publiceerden in Het getij - zij het dan
dat Nijhoff er niet meer dan drie gedichten aan afstond, heel wat minder dan aan De
beweging.
Wie 1916 als mijlpaal neerzet, denkt natuurlijk in de eerste plaats aan de oprichting
van het tijdschrift Het getij. Stuiveling probeert de betekenis van dit tijdschrift als
volgt aan te duiden: ‘In 1917 echter kreeg Het Getij een sterke modern gezinde inslag
door het werk van de prozaïst Constant van Wessem en vooral van de dichter Herman
van den Bergh (...). De kritieken en essays, waarmee Van den Bergh voornamelijk
in de jaren 1917 en 1918 een stelselmatige strijd voerde tegen epigonisme, dromerige
romantiek en wijsgerig-sentimentele levenscommentaar, versterkte hun aller [d.i.:
van de jongeren] wens naar eigen karakter, eigen taalgebruik, eigen levensvisie. Zo
ontwikkelde zich Het Getij tot centraal orgaan der nieuwe generatie: een orgaan,
waaraan dan ook al spoedig M. Nijhoff, de juridische student C.J. Kelk, de
merkwaardige groninger literator Hendrik de Vries en de uit Leeuwarden afkomstige
medische student Slauerhoff medewerking verleenden.’4. En daar, zegt Stuiveling,
ligt het begin van een stroming die ‘tot volle stuwkracht’ kwam in De vrije bladen
met figuren als Slauerhoff, Marsman, Ter Braak en Du Perron. Wat Stuiveling hier
weergeeft, is een algemene opinie geworden: Het getij als aanzet tot de
vernieuwingsbeweging die zich in De vrije bladen uitkristalliseert. Een centrale
plaats wordt daarbij gegeven aan de ‘kritieken en essays’ van Herman van den Bergh.
Het wordt tijd eens wat preciezer te kijken naar de formuleringen van (de aanzetten
tot) het nieuwe in dat tijdschrift.

Herman van den Berghs ‘Studiën’ in ‘Het getij’
Wie het tijdschrift Het getij voor het eerst in handen neemt, wacht een kleine
teleurstelling: het blad dat zo'n sleutelpositie in de vernieuwingsbeweging inneemt,
ziet eruit als een veredeld schoolblaadje. Er is maar één jaargang (de vijfde, uit 1920)
die een respectabel volume heeft, maar bij de aanvang van de volgende
verontschuldigt de redactie zich: er is te veel kaf opgenomen en men keert terug tot
de wat schriele
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omvang. Nu kan kwantiteit nooit een literatuurhistorisch criterium zijn. Laten we
dus eerst eens kijken naar de formulering van programmapunten, zweepslagen in het
gezicht van de oudere generatie, manifesten...
Wat in de eerste plaats opvalt, is dat de ‘Studiën’ van Van den Bergh, die Stuiveling
zo nadrukkelijk noemt, in feite veelal niet meer voorstellen dan boekbesprekingen
van drie of vier pagina's. En in die recensies liggen de poëticale uitspraken allerminst
voor het oprapen. Natuurlijk, er is wel het een en ander te vinden.
Zo wordt in de eerste ‘Studie’ de nadruk gelegd op de zin tegenover het woord:
‘Uiterste soberheid van het woord, rijkdom van den zin; dat betrachten de jongeren’;
niet langer wenst men ‘de zinsverwatering door de sentimenteele nuanceeringen van
het woord’.5. Maar er is terecht op gewezen dat Albert Verwey al veel eerder eenzelfde
accentverschuiving toejuichte6. (zie het vorige hoofdstuk). De band met De beweging
is nog sterker als we zien dat Van den Bergh terzelfder tijd in dat tijdschrift een studie
publiceert over ‘Henry de Régnier en zijn Werk’.7. (Régnier: het grote voorbeeld
voor de ‘neo-classicist’ Bloem!) Wie zijn nu de schrijvers die Van den Bergh als
vernieuwers ziet? Onder meer: Adama van Scheltema (geboren in 1877), Henriëtte
Roland Holst (1869), A. Roland Holst (1888), en ‘wellicht het sterkst, Jacob Israël
de Haan’ (1881).8. Niet bepaald ‘jongeren’ dus. De verhouding van Van den Bergh
tot de oudere generatie is niet eenduidig. Zo wijst hij een ‘afbladderende’ Boutens
af, maar in Gossaerts Experimenten vindt hij toch enkele belangrijke verzen.9. Nijhoffs
De wandelaar wordt ingehaald als ‘iets ongehoord-nieuws en daarnevens in zijn
soort glorieus moois’ - maar tot een heldere omschrijving van dat nieuwe komt het
in deze teleurstellende recensie allerminst.10. Het meest manifest-achtig is de vijfde
studie. Daarin lezen we dat poëzie ‘bovenal universeel’ moet zijn en niet
‘afsnijdend-introspektisch’. En het lijkt eindelijk tot een proclamatie te komen met
deze zin: ‘Aan te toonen: het bestaan van een richting in onze (ja, waarom juist onze)
dichtkunst, een richting als vooromschreven: democratisch, onbegrensd, universeel,
extensief op 't stuk van 't “natuur”-begrip, koel beschouwend ten aanzien van een
verleden, - en na jaren: de stilte, een allerdiepst geestelijke resignatie, mystisch en
geweldig, na worsteling de trots, voor het eerst met goed recht òn-devoot.’11.
Ik heb deze zin niet alleen aangehaald omdat hij een van de meest bazuinende in
de ‘Studiën’ van Van den Bergh is. Hij geeft ook een indruk van de stijl van deze
stukken. De lezer die denkt dat er iets is weggevallen of verminkt in het citaat, moet
ik teleurstellen: in deze broeierige zinnen zijn de ‘Studiën’ helaas geschreven. Meer
verhelderend werkt de verwijzing naar voorbeelden: Emile Verhaeren (‘priester en
beeldstormer; pantheïst, zich overgevend aan de vruchtbaarheid der stof, vierder van
een nieuwe aarde, gevormd uit loodsen en fabrieken’) en Walt Whitman.12. Afgewezen
worden de ‘honderdduizend ik-zangen’ die sinds Tachtig de tijdschriften vullen, en
als baanbrekers voor de nieuwe literatuur worden (opnieuw) genoemd:
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Adama van Scheltema, Henriëtte Roland Holst en J.I. de Haan, waar dan Van Collem
en Nijhoff aan worden toegevoegd. Latere ‘Studiën’ verdedigen theoretische punten:
vrijheid op het gebied van metrum en rijm (het goed recht van rijk rijm bijvoorbeeld).13.
Van den Bergh wil breken met ‘gevoels- en uitingsbeperking’ en veroordeelt de
poëzie waarin ‘hart’ stereotiep op ‘smart’ en ‘leven’ op ‘beven’ rijmt.14. Verhelderend
voor de titel van zijn eigen eerste bundel is de opmerking: ‘De poëtische taal heeft
veeleer de massale buigzaamheid van de boog, dan de heimelijke souplesse van de
snaarvezel of van de oneindig te verdunnen kleur.’15. Zo sprokkelend kan men wel
tot een beeld van Van den Berghs poëtica komen. Wanneer hij pleit voor een
dichterlijk internationalisme, dan meet hij dat af ‘aan de mate van niet-romantiek’.16.
Die romantiek woekerde voort bij de navolgers van Tachtig, zoals een zekere
Schotman, een dichtende arts: ‘Het zijn de befaamde Ik-zangen; een nationale kwaal,
die eenige tientallen jaren heeft doorgewoekerd, en waaraan niets meer te verbeteren
is.’17. Interessant is de opmerking waarmee deze bespreking besluit: ‘Slechts één
vraag aan den arts in hem: ‘Dokter, hebt u wel eens loopgraafziekten behandeld?’
Dit is een van de zeldzame plaatsen waar een relatie met de buiten-literaire
werkelijkheid van de wereldoorlog wordt gelegd.
Zelden laat Van den Bergh zich uit over het proza. In de eerste ‘Studie’ zegt hij
daar terloops over dat het ‘nog zoo goed als volkomen in handen der na-tachtigers
(is) en in goede handen: Robbers, Boudier-Bakker, van Gogh-Kaulbach e.a.’ Later
spreekt hij even terloops over ‘het woekerbeestje dat deze boeken ongenietbaar
maakt, de psychologeerbacil’,18. maar verbaast dan de hedendaagse onderzoeker door
zeer lovend over Querido's pil De oude waereld te schrijven, waarvan hij de
romantiek(!) in bescherming neemt tegen het ‘copiisten-realisme’.19.
Bij stukjes en beetjes laat zich Van den Berghs positie als volgt aflezen: hij stelt
een universele poëzie tegenover de ik-lyriek van (de navolgers van) Tachtig en
verdedigt vrijheid op het gebied van metrum en rijm. De houding ten aanzien van
Tachtig kan worden samengevat met de algemene regel: ‘zoodra zich in eenige
letterkunde een artistiek argot ontwikkelt, betuigt de betreffende letterkunde zich
tijdelijk en afloopend.’20. Ooit had Kloos bijna precies hetzelfde beweerd.21. Maar een
vergelijking tussen Kloos en Van den Bergh, of tussen De nieuwe gids en Het getij,
laat een scherp contrast zien. Want waar Kloos en de zijnen op vele fronten slag
leverden met hun tegenstanders: parodie (Grassprietjes), pastiche (Julia), plus de
formulering van de nieuwe opvattingen in de kronieken van Kloos, blijft de positie
van Van den Bergh veel onduidelijker. Ondanks een sporadische uithaal naar ‘het
harde Noordwijker cenakel’22. is er geen sprake van een scherpe opstelling tegen de
vorigen.
Dat geldt niet alleen voor Van den Bergh, maar evenzeer voor andere medewerkers
aan Het getij. Het is tekenend hoe Ernst Groenevelt bij Kloos' zestigste verjaardag
eerbiedig opmerkt dat de jongeren niet revolutionair zijn: ze bouwen voort, maar
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dan wel in een andere richting: ‘Onze vreugde is deze, dat gij er mede getuige van
zijt hoe een jonger geslacht opstaat, dat zich van het individueele richt naar het
universeele.’23. Iets brutaler is het stuk van Groenevelt als Hélène Swarth dezelfde
gezegende leeftijd bereikt: ‘Wellaan! thans is het woord aan de jongeren, die willen
een wereld-emotie, en dat met een aller-individueelste expressie.’24. Het universele,
een wereld-emotie: grote woorden maar geen duidelijk programma. Het sleutelwoord
‘universeel’ is allerminst eenduidig. Uit de gegeven citaten zou kunnen blijken dat
het in oppositie staat tot ‘individueel’. In die betekenis heeft het zeker een rol gespeeld
in de literaire kritiek van het interbellum waar het als een spook blijft rondwaren,
overal verwarring stichtend. Maar voor Van den Bergh hield de omhelzing van het
‘universele’ allerminst enig verlies aan individualiteit in.25. Oversteegen interpreteert
de term zo dat in het gedicht de tegenstelling tussen ‘individu en kosmos’ wegvalt.26.
Daarbij denkt hij natuurlijk aan de verspraktijk van de essayist Van den Bergh.

De dichter Van den Bergh
In een van de verzen in de bundel De boog wordt het individualisme heftig beleden.
Het is het gedicht ‘De vlam’,27. dat inzet met de volgende strofe:
Denkbeelden had hij aan zijn tred gebonden;
boven hem wapperde extase als een vlag:
met een lach om de noodkreet der vagebonden
stapte hij zingende naar de jongste dag.

In het vierde deel van deze ‘symfonie’ - zoals de ondertitel luidt - komt de uitroep
voor: ‘-er is geen ras dan de persoonlijkheid!’ Wie Van den Bergh een ‘expressionist’
zou willen noemen, vindt hier een aantal aanknopingspunten: de inzet doet al een
kosmische verbeelding vermoeden, en verschillende strofen vallen op door hun
energieke beeldspraak:
Blind van de zon lag het land: ruggen strakten
een boog en maten de eerste sprong
tegen de gele lucht, die naar daden snakte
of 't een zwaard was, gesmeed in kamelendong.

De lucht wordt in de laatste regels vergeleken met een zwaard, een merkwaardig
beeld, ook als we de kamelenmest buiten beschouwing laten. Eerlijk gezegd lijkt de
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hele voorstelling die in dit gedicht wordt opgeroepen, niet bepaald consistent.
Misschien is het het beste het vers te ondergaan zonder al te veel op de coherentie
te letten: dan blijft een algemene indruk van kosmische bronst achter. Die indruk
wordt bevestigd door een aantal andere verzen in De boog, die even overrompelend
beginnen. Zo is er het gedicht ‘Wolken’, dat als een tegenhanger van Perks ‘Iris’ kan
worden beschouwd. De eerste regels luiden28.:
Kom mee, mijn lief! de kim bloeit wonder open:
morenpaleizen, enkel zuil en boog,
en rossige fonteinen van vroegmorgen-glans
en brede bekkens over heel de zee...

Vervolgens komen de wolken ter sprake, die met een exotisch gezantschap te paard
worden vergeleken. Deze hemelstoet komt op het eind ten val, maar dat is geen
tragische tuimeling, integendeel:
maar valt met de verheven trots, uw God
nader geweest te zijn dan één van hen,
en bovenál: meer god-gelijk te hebben
bestaan... gelééfd!
Kom mee, mijn lief! de kim
ligt open, wijd, brandend van zon.
't Is middag!

Hier geen kosmische weemoed zoals bij Perk, maar integendeel de verheerlijking
van de hemelbestormers: al gaan ze te gronde, ze hebben in ieder geval als een god
in de hemel geleefd.
Eenzelfde vitaliteit klinkt ook op uit het gedicht waarmee de bundel opent: ‘De
zwemmers’, opgedragen aan medestrijder Constant van Wessem. De laatste strofe
van dit bruisende vers luidt:
Maar staan ze in 't einde triomfantelijk verrezen
boven de rotsklingen, die de zomer geurig maakt,
dan spannen ze het been op de bruine pezen,
en slaan ze de ogen neer, en bevinden zich naakt.

Een zorgvuldige lezer zou hier kunnen vragen hoe men ‘het been op de bruine pezen’
kan spannen (is bedoeld: de bruine pezen op het been?). Interessanter is dat het
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slot kennelijk als een anticlimax is bedoeld (‘Maar...’). Wat betekent die plotselinge
schroom: toch een besef van weerloosheid? Deze dubbelzinnigheid zou heel goed
te rijmen zijn met een tweeslachtigheid die de hele bundel kenmerkt. Want naast
overrompelende gedichten als ‘Vlam’ en ‘Wolken’ vindt men vooral aan het slot
ook verzen die verdacht veel op de door Van den Bergh zo verafschuwde sentimentele
Ikzangen van de Tachtig-epigonen lijken (‘Liedje’29. bijvoorbeeld). Terecht heeft
Stuiveling gewezen op de twee kanten van Van den Berghs dichterschap die in De
boog naar voren komen: naast de verheerlijking van vitaliteit en bronst staan gedichten
met een meer pessimistische inhoud en een meer meditatieve toon.30.
De bundel De boog is nog nimmer uitvoerig geanalyseerd. Veelal buigt men zich
uitsluitend over de vraag of Van den Bergh nu wel of niet een ‘expressionist’ kan
worden genoemd. Het is waar dat zijn versbouw tamelijk traditioneel oogt: nergens
springen de woorden over de bladzij, zoals bij sommige Duitse expressionisten (die
hij overigens naar eigen zeggen niet kende). Aan de andere kant is er de ‘kosmische
vergroting’ die hem dicht bij het expressionistische levensbesef brengt.31. Kennelijk
hebben Whitman en Verhaeren hier hun inbreng gehad, zoals Van den Bergh zelf
veel voor de jonge Marsman zal betekenen. Aan dat laatste vooral dankt hij zijn
plaats in de literatuurgeschiedenis - hij is niet de meest interessante theoreticus van
Het getij en zeker niet de boeiendste dichter. Op die eretitel maken veeleer twee
andere, jonge schrijvers aanspraak die hun vroege verzen in dat blad publiceerden:
Slauerhoff en Hendrik de Vries.

Slauerhoff en De Vries
Een van de oudste verzen van Slauerhoff wordt vaak gezien als een soort samenvatting
van een aantal obsessies die zijn dichterschap zullen blijven beheersen. Merkwaardig
genoeg is het zowel door voor- als tegenstanders typerend geacht voor de kracht
respectievelijk de zwakte van zijn werk.32. Het gaat om ‘Het boegbeeld: de ziel’, dat
eerst in Het getij verscheen en later de debuutbundel Archipel (1923) opende.
De titel geeft uiteraard aan dat het gaat om een metafoor: het boegbeeld van een
schip ‘staat’ voor de ziel. Deze vergelijking levert overigens nogal wat problemen
op. Waar een ‘ziel’ is, moet een ‘lichaam’ wezen. De beginregels van het gedicht
suggereren dat de scheepsromp binnen deze allegorische verbeelding het lichaam
voorstelt. Weliswaar lijkt het boegbeeld triomfantelijk de golven te trotseren, maar
die superieure positie is maar schijn. Want het boegbeeld blijft volledig afhankelijk
van het lichaam waar het aan vastzit. Tot zover levert de beeldspraak geen problemen
op. Maar al snel vertroebelen seksuele associaties deze voorstelling. In de ze-

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

117
vende strofe verschijnt het schip als echtgenoot van het boegbeeld, dat er overigens
golven van minnaars op na houdt. Ingewikkelder wordt het nog door de volgende
strofe33.:
'k Lig met mijn romp in 't vuile dok verankerd
En duld de lading van smaadlijke vracht;
't Gelaat vertrokken, 't verre lijf verkracht
Voelt gevangen vrouw zich weerloos bezwangerd.

Zelfs de meest welwillende liefhebbers van Slauerhoff zullen hier moeten toegeven
dat de beeldspraak verward raakt: als de scheepsromp de echtgenoot ‘is’, hoe kan
het boegbeeld dan de lading van die romp als zwangerschap ervaren?
Dit gedicht werd het middelpunt van een polemiek toen in 1963, in een van de
eerste nummers van Merlyn, d'Oliveira de beeldspraak in ‘Het boegbeeld: de ziel’
op de snijtafel legde. Hij had weinig moeite om tot een ‘hermafroditisch ratjetoe’ te
concluderen.34. Het eindoordeel over de dichter Slauerhoff berust waarschijnlijk op
de vraag in hoeverre men naar de letter wil lezen ofwel bereid is zich door de beelden
te laten meeslepen. Liefhebbers vinden in ‘Het boegbeeld: de ziel’ al de hele
Slauerhoff terug. Men zou de levenshouding die in zijn poëzie beleden wordt als
volgt kunnen omschrijven: de gestalten die hij oproept worden zowel op het land als
op zee door onrust voortgedreven. Het geluk kan soms kortstondig in de erotiek
beleefd worden, maar de vrouw vormt tegelijkertijd door haar rust een bedreiging,
wat agressie oproept. Vernietigingsdrift is een opvallende trek in Slauerhoffs verzen
(zie bijvoorbeeld het begin- en eindgedicht van de bundel Eldorado uit 1928, ‘De
piraat’ en ‘Dsjengis’.35.) De woede van wie elk compromis weigert te aanvaarden,
vindt uiteindelijk alleen een oplossing in de dood.
Ongetwijfeld speelt bij veel liefhebbers van deze weerbarstige poëzie enige kennis
van het ongedurige leven van de dichter een rol. Fens heeft Slauerhoff met zijn
romantische rusteloosheid en de wanhopige retoriek van zijn verzen typisch een
dichter voor middelbare scholieren genoemd36. (een karakterisering waar geen enkele
volwassen lezer zich overigens iets van hoeft aan te trekken).
De term ‘romantisch’ roept natuurlijk de vraag op naar de literatuurhistorische
situering van de dichter. Herhaaldelijk heeft Slauerhoff zelf zijn verwantschap met
de Franse ‘poètes maudits’ uit de vorige eeuw (Baudelaire, Verlaine, Corbière,
Rimbaud) beleden. Wanneer men in de volgende strofe ‘steppen’ en ‘woestijnen’
vervangt door ‘oceanen’ en ‘zeeën’, ontstaat een aardig zelfportret37.:
Rimbaud, op allen, ook zichzelf gebeten
Als op de aartsvijand, strijdend tegen 't lot

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

118
Van den met spot gekroonden, smaad gesmeten,
Tusschen de menschen wild verdwaalden God,
Liep storm door steppen, steden en woestijnen,
Gevloekt, geschuwd door 't rechtgeaarde ras,
Leerde in verlatenheid en helsche pijnen
Dat er voor hem geen plaats op aarde was.

Hoe ‘modern’ is een dichter die zich op negentiende-eeuwse voorgangers beroept?
Slauerhoffs versbouw is traditioneel als men die vergelijkt met de Verzen van
Marsman, die in hetzelfde jaar als Archipel verschenen. (En inhoudelijk: merk op
hoe in de geciteerde strofe opnieuw de Christussymboliek, geliefd bij Tachtig,
opduikt.) De vraag naar Slauerhoffs ‘modern-zijn’ werd op nogal bevooroordeelde
wijze beantwoord door Herman van den Bergh in zijn essay Schip achter het
boegbeeld. Zijn betoog komt erop neer dat Slauerhoff in feite buiten de vernieuwing
van rond 1920 stond. Toch moet zelfs hij toegeven dat men in die tijd deze poëzie
onder meer waardeerde ‘om haar lenige bewogenheid, haar ongewone thematiek,
haar nieuwheid van klimaat en van beeld- en versgebruik’.38. Hoezeer dit werk ook
zijn wortels in het verleden mag hebben, in het interbellum wordt het gebruikt door
tijdgenoten om ‘nieuw’ tegenover oud te stellen (zie hoofdstuk 8).
Hetzelfde kan gezegd worden van een oeuvre dat nog moeilijker te plaatsen valt:
de poëzie van Hendrik de Vries, die in Het getij debuteerde. In zijn vroege bundel
De nacht (1920) komt een gedicht als het volgende voor, waaraan zich zijn
dubbelzinnigheid goed laat demonstreren39.:

Ramp.
Door venster-sterren overhemeld, wemelt
Het straatweb, met verkeer dat raast.
En afgrond nevens afgrond kaatst
Het vergezicht
Vol spoorberg-ruggen.---Voor een botsing vlucht
Het volk. Twee vlammenplassen wassen
Uit wagenwrakken
In gluip-gloor, hoog naar 't somber zwerk gericht.
Het aarzelt vaal
Met beurtelings verzwakken,
Terwijl 't geslicht
Plaveisel zucht.
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Een straal
Geslingerd van de grasterrassen
Vlaagt neer op 't staal.
De spanten krakken,
De raderborden slaan ineen
En walming zwalpt van 't steen.

Het onderwerp is ‘modern’ genoeg: een botsing in de grote stad. Hetzelfde geldt
voor de versbouw, die is aangepast aan het onderwerp. De vier liggende strepen
brengen het gedicht zelfs in de buurt van de typografische experimenten van iemand
als Paul van Ostaijen. Maar hoe archaïsch is daarentegen het taalgebruik! Woorden
als ‘zwerk’ en ‘zwalpen’ moeten ook in 1920 al tot een verouderd jargon hebben
behoord. Het resultaat is iets als een expressionistisch gedicht geschreven door
Bilderdijk. Andere verzen, zoals het beklemmende ‘Mijn broer’ in dezelfde bundel,40.
lijken De Vries in de buurt van het surrealisme te brengen: niemand heeft in het
Nederlands zulke aangrijpende droomgedichten geschreven. Het schermen met
termen als ‘expressionisme’ en ‘surrealisme’ dient hier alleen om te laten uitkomen
hoe uniek De Vries is: zijn oeuvre onttrekt zich aan elke eenduidige classificering.
Opmerkelijk is dat de dichter zelf zijn werk wel degelijk met de tijdgeest in verband
bracht. Hij heeft zich daarover als volgt uitgelaten: ‘Na de nachtmerrie van de eerste
wereldoorlog was ik fanatiek gelover áán en werker vóór een gewelddadige
vernieuwing die als een openbaring moest komen en reeds kwam: nieuwe schoonheid,
geheel onafhankelijk van het verleden. Niet een moreel betere of slechtere, maar een
gloedrijker, fantastischer wereld. Dat anderen een soortgelijk visioen hadden, bewees
mij de panische drift van gedichten als “De Vlam” en “Atmosfeer” uit Herman van
den Berghs bundel De boog.’41.
Deze uitspraak is om verschillende redenen interessant. In de eerste plaats omdat
dit een van de sporadische plaatsen is waar een expliciet verband met de wereldoorlog
wordt gelegd. En ten tweede omdat die wereldbrand niet - zoals de tweede - aanleiding
geeft tot een sombere visie, maar juist het verlangen naar ‘een gloedrijker,
fantastischer wereld’ stimuleerde - althans bij Hendrik de Vries. Een geestverwant
vond hij in Van den Bergh, wiens ‘panische drift’ hem aansprak. Deze verklaring
maakt het mogelijk De Vries zijn plaats te geven binnen de geschiedenis van de
Nederlandse poëzie na de Eerste Wereldoorlog - voorlopig, want zijn werk wacht
nog op minutieuzer bestudering. Het zou interessant zijn De Vries' activiteiten als
beeldend kunstenaar in zo'n studie te betrekken.
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Van Doesburg als theoreticus
Eerder is opgemerkt dat Herman van den Bergh niet de meest meeslepende theoreticus
van Het getij was. Boeiender, voor de hedendaagse onderzoeker, zijn de bijdragen
van Theo van Doesburg. Hij is namelijk onze enige echte, onvervalste avant-gardist.
In 1916 publiceert Van Doesburg in het tijdschrift van Verwey, De beweging, een
artikelenreeks ‘De Nieuwe Beweging in de Schilderkunst’.42. Daarin betoogt hij dat
de kunstwaarde toeneemt naarmate de schilderkunst zich verder verwijdert van de
natuurlijke vormen; uit die stelling hebben Kandinsky en Mondriaan de uiterste
consequentie getrokken. Het blijkt dat hij goed op de hoogte is met het futurisme en
het kubisme (het laatste wordt getypeerd als ‘energisch, hoekig, sterk, zeker en [het]
bezit alle eigenschappen, die een kunstuiting hebben moet die een nieuw ras
ontspringt’43.). De nadruk op het abstracte als het Ideële (of: ‘het Algemeene’) maakt
het niet verwonderlijk dat deze visie in De beweging verschijnt en evenmin dat
Verwey de geïllustreerde boekuitgave van de artikelen uitbundig prijst.44.
De eerste bijdragen aan Het getij verrassen de hedendaagse onderzoeker doordat
Van Doesburg daarin veel scherper formuleert dan Van den Bergh en dingen zegt
die pas ruim tien jaar later werkelijk in de Nederlandse literatuur zullen doordringen.
Zo stelt hij in een boekbespreking uit 1918:
‘Ook is het tempo in dit boek te traag; niet eigen aan onzen tijd. In de modernen
roman zijn door een aaneenschakeling van analogieën de natuurlijke verhoudingen
van tijd en ruimte vernietigd. Daarin wordt alles functie, handeling; het tempo
evenredig aan de gedachte.
Het moderne levensrythme laat geen lange verhalen meer toe. De moderne roman
is synthetisch. Functie wordt Taal. Er wordt niet meer gepraat, maar gehandeld snel,
kort, strak.
(...) In moderne litératuur moet het zoo zijn, dat het Woord, de taal, beeldt door
de afwezigheid van veel woorden.
(...)
Over het algemeen worden er in de litératuur, te veel woorden gebruikt. Wat wij
behoeven en wat de litératuur tot woord-beelding moet maken is verhouding, woorden zinverhouding. Geen gebabbel, geen gepraat, over iets, geen beschrijving van iets
en heelemaal geen pseudo-psychologische analyse, maar beelding van realiteit door
woord- en zinverhouding. Taalbeelding van handeling.
August Stramm, Alfred Döblin, Aage von Kohl, Ezra Pound, Palazzeschi, Marinetti
e.a. hebben dit begrepen.’45.
Wie kende in Nederland anno 1918 de voorbeelden die Van Doesburg noemt? (En
wie kent nu nog Aage von Kohl?) Het zijn deze ideeën die pas na 1930 in de
Nederlandse literaire wereld gaan domineren en hun meest overtuigende uitwerking
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vinden in bijvoorbeeld Bordewijks Bint (1934) - Van Doesburgs woorden doen sterk
denken aan de tirades van Bordewijks romanfiguur over de taal (zie hoofdstuk 8).
Een van de redenen dat Van Doesburgs opvattingen zo weinig weerklank vonden
is mogelijk dat zijn eigen prozawerk minder overtuigt. Zo begint een
‘Expressionistisch-literaire kompositie’ met de zin: ‘Het gillend gele lichtlichaam
stond brutaal tusschen hen in’ - een zin die, vreemd genoeg, aan Van Deyssels
vroegere prozaexperimenten doet denken.46. Toch: wie onvervalst avant-gardistische
uitingen in de Nederlandse tijdschriften na de Eerste Wereldoorlog wil ontdekken,
vindt alleen bij Van Doesburg een overvloed aan materiaal. Zo deze proclamatie
‘Godenkultuur’ uit Het Getij van 1919, opgedragen ‘Aan den tijdgenoot’:
‘Gij verlangt naar wildernissen en sprookjes? Ik toon u de orde der machinekamers
en het sprookje der moderne productiewijze.
Elk product is 'n reëel wonder. Ge verlangt naar den hemel? Ik toon u de hemelvaart
der aeroplane met haar rustigen bestuurder.
Ge verlangt terug tot de natuur?
Haar lijk ligt aan uw voeten. Ge hebt haar zelf verslagen. Uw hooge bergen zijn
in scyscrapers veranderd.
Uw molen draait niet meer - er staat nu een schoorsteenpijp. Over de plek waar
eens uw diligence stond, snort thans 'n automobiel.
“Natuur” bestaat nog slechts in uw droomen, in uw zwakke oogenblikken of op
de eenzame schilderijen in verlaten museumhoeken.
(...) Uw geest heeft de vrouw met haar “romantisch stilzwijgen”, haar “sprookjes”,
“liefdesverlangen” en “schemerlamplicht” IN U vernietigd. De man realiseert zich in
u en met hem het Wonder.
Water in wijn veranderen is geen wonder meer, maar wel: boomen in deuren,
modder in huizen, natuur in kunst, kunst in stijl, stijl in leven.’47.
Het valt niet moeilijk hier de bekende futuristische obsessies in te herkennen:
verheerlijking van de techniek boven de natuur, afkeer van musea, verachting voor
het vrouwelijke dat gelijk wordt gesteld met het sentimentele. De afkeer van het
sentimentele is een constante in Van Doesburgs avant-gardisme.48. Onvermoeibaar
blijft hij zijn credo uitdragen. Zo leest men in de kleine lettertjes waarin de
beschouwingen van Het getij in deze jaren zijn gesteld: ‘Wij avant-gardisten,
grondleggers van een nieuwe levensaanschouwing willen dat de dichter zich achter
het vers terugtrekt en dat de schrijver, zelf sprakeloos, het apparaat wordt, waardoor
het leven zich uit. Wat gaan ons nog de gevoelens van het aan de wereld onderworpen
individu aan. Het is ons totaal onverschillig wat de schrijver zelf voelt of denkt.’49.
Ziehier in 1921 de ideeën die veel later, als ze door Nijhoff en Binnendijk worden
geformuleerd, een steen des aanstoots zullen worden en die dan de aanleiding vormen
voor het vorm-of-vent-debat (zie de volgende hoofdstukken).
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In deze jaren (1920-1922) krijgt Van Doesbug meer vat op Het getij.50. Regelmatig
verschijnt er nu namelijk een rubriek van ‘Een dilettant’ die ‘Bloemlezing van
Modernismen (en archaïsmen)’ heet. Daarin komt men citaten tegen van een dadaïst
als Tristan Tzara, terwijl ook het beroemde Marinetti-citaat dat een gestileerde
raceauto mooier is dan de Nikè van Samothrace, niet ontbreekt.51. Dat laatste konden
de lezers van Het getij nog een keer lezen toen Van Doesburg Marinetti's eerste
futuristische manifest in zijn geheel in het Frans citeerde.52. Meer dan tien jaar na
dato werd die publicatie voor Nederland dus nog actueel geacht!
Het lijkt erop of de Getij-redactie scherper stelling gaat nemen als er in het artikel
‘Krijgt de Nederlandsche letterkunde een kans?’ op wordt aangedrongen dat er in
de Nederlandse literatuur meer aan sport wordt gedaan: ‘Frissche lucht! Meer jeugd,
geest, de “knock-out” à la Marinetti, de sprong, het dwaas en edel spel met leven en
dood.’53. In hetzelfde stuk wordt ook wat gesold met grootheden als H. Roland Holst,
Arij Prins, Is. Querido en Arthur van Schendel. Deze laatste boutade riep kennelijk
nogal wat kritiek op. De redactie reageert met een tweetal artikelen ‘Onze “soirées
littéraires”’, maar wie verwacht dat nu eindelijk een gezamenlijke nieuwe
literatuuropvatting zal worden geformuleerd, komt wel bedrogen uit: ‘De beslissende
factor bij alle literatuur, ook de onze, voor haar mededeelende suggestie, is dat wij,
schrijvers, levend zijn.’54. De rest is te vaag om te citeren. Op het punt dat er een
helderder positiebepaling in zicht lijkt, verlaten - in de woorden van Oversteegen ‘de spelers plotseling het podium’.55. Waar Van Doesburg heenwandelde, was niet
moeilijk te raden: zijn eigen tijdschrift De stijl, dat in 1917 werd opgericht. Het loont
de moeite zijn ontwikkeling daar kort aan te geven.
Het tweede manifest van De stijl, dat in het aprilnummer van de derde jaargang
(1920) verscheen, is geheel gewijd aan de literatuur. Deze tekst (ondertekend door
Van Doesburg, Mondriaan en Kok), die zich ook typografisch al als avant-gardistisch
onderscheidt, laat geen twijfel over datgene wat men afwijst: sentimentele ik-lyriek,
breedvoerige psychologische analyse in de naturalistische clichéromans. In plaats
daarvan wil het manifest ‘het woord een nieuwe beteekenis en een nieuwe
uitdrukkingskracht geven’. Wat dat inhield wordt uiteengezet door I.K. Bonset, het
pseudoniem dat Van Doesburg gebruikte voor zijn literaire, dadaïstische activiteiten
in De stijl.56.
Zo proclameert hij in zijn ‘Inleiding tot de nieuwe verskunst’ dat er een eind moet
komen aan ‘de geheele snotterlyriek van af '80’. De nieuwe verskunst kenmerkt zich
door een ‘alogische spontaneïteit’. Daarvoor moet de moderne dichter ‘de verharding
der kunstmatige logica, waardoor onze zuivere intuïtie als een schors omgeven is,
stuk slaan’. Door de logica hebben de woorden hun suggestieve kracht verloren - de
nieuwe verskunst wil niets meer of minder dan ‘de taal als oerspraak [...] herstellen,
door haar uit de taalgenese opnieuw te construeeren’.57. Het zijn uitspraken die
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pas zo'n dertig jaar later, als de Vijftigers de macht grijpen, in de Nederlandse
letterkunde erkenning zullen vinden.
Bonset ging de betekenis van de woorden hoe langer hoe meer als een stoorzender
ervaren (die leidde af naar de zichtbare werkelijkheid) en daarom concentreerde hij
zich op de klank en de typografie. Zo kwam hij, met het radicalisme eigen aan de
constructivist, tot zijn ‘Letterklankbeelden’: letters van verschillende grootte en
‘dikte’ met daarbij notaties hoe lang men ze moest ‘aanhouden’.58. Zelf zag hij dit
later als een doodlopende weg: zijn poëzie ging te veel op muziek lijken.59.
Mogelijk is de positie van Bonset / Van Doesburg internationaal gezien niet zo
uniek. Tenslotte werden ook door andere dadaïsten klankgedichten geschreven.
Vooral in zijn Getij-artikelen lijkt hij niet meer dan de kristalontvanger van ideeën
die in de lucht hingen. Maar zeker is zijn plaats binnen de geschiedenis van de
Nederlandse literatuur uniek: hij is de enige die zonder reserve voor de avant-garde
openstond en daar ook het zijne toe bijdroeg. Die uitzonderlijkheid heeft helaas ook
een literatuurhistorische schaduwzijde: doordat hij zo uitzonderlijk goed op de hoogte
was van de allermodernste denkbeelden in het buitenland, bleef zijn werk binnen het
eigen land marginaal.60. Deze geringe uitstraling geldt in feite ook voor het tijdschrift
Het getij, dat betrekkelijk weinig weerklank vond in de overige literaire organen.61.
Oversteegen merkt op dat de ‘Studiën’ van Van den Bergh in geen enkel
vooraanstaand tijdschrift werden vermeld, laat staan bestreden.62. Niettemin heeft het
blad, en in dat opzicht verschilt het van De stijl, belangrijk creatief werk gebracht
van Hendrik de Vries, Slauerhoff en natuurlijk Van den Bergh. Van die poëzie kan
men zeggen: ‘Hoor! zoo is nooit gezongen!’ - al zou het niet eenvoudig zijn te
omschrijven wat deze drie dichters gemeenschappelijk hebben (ik kom daarop terug).
Wat betreft de geringe invloed van Van den Bergh is er één cruciale uitzondering,
namelijk zijn betekenis voor de jonge Marsman. Daarmee lijkt de continuïteit van
de (dunne) avant-gardistische lijn toch gegarandeerd: het is tekenend dat in de tweede
jaargang van De vrije bladen de tweede bundel van Herman van den Bergh, De
spiegel, in zijn geheel wordt gepubliceerd.

Marsman in ‘De vrije bladen’
‘Na Herman van den Bergh werd Marsman de leidende figuur in de beweging der
jonge literatoren’63. leest men nogal eens. Het is daarom interessant eens nader te
bekijken welke positie Marsman tegenover het ‘nieuwe’ in de Nederlandse literatuur
inneemt en in welke termen hij dat ‘nieuwe’ formuleert.
Maar ook wie van Marsman fanfares en ondubbelzinnige beginselverklaringen
verwacht, komt bedrogen uit. In zijn eerste bijdrage aan De vrije bladen, ‘Over Wies
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Moens’, verzet hij zich tegen de dichters die de moderniteit omwille van de
moderniteit zoeken. Over deze ‘moderniteit’ zegt hij verder dat zij geen eenheid
vormt, er zijn vernieuwingen:
‘die van Van den Bergh, de universalistische, zoo ge wilt, tegenover de
humanistische, is er oòk eèn! Er is, bij gevolg, ook geen “modern rhythme.” Rhythme
is tijdeloos. Er is een modern tempo. Moet ge, in eenigen vorm “modern” zijn? Moet
ge dat tempo gebruiken in uw werk? Mitsgaders de modern-associatieve beeldspraak,
die springt langs de moderne attributen: radiotelegrammen, vijfkleurige licht-reclames,
donderende expresstreinen? Neèn! ge kúnt ze gebruiken, ge mòogt “modern” zijn.
Ge moogt desnoods alles zijn, en alles gebruiken, mits ge er een gedicht aan en in
realiseert.’64.
In zijn bespreking van de novellen van Roel Houwink wijst hij op de moderne
dwaling dat het individualisme door het moderne universalisme of het moderne
humanisme overwonnen zou zijn.65. Allemaal matigende geluiden. Het verbaast dan
ook niet dat, wanneer bij de tweede jaargang Marsman met Houwink de leiding van
het tijdschrift op zich neemt, in de circulaire te lezen staat dat het blad agressief zal
optreden ‘tegen alle epigonisme en alle modernisme-à-tort-et-à-travers’. Die tweede
jaargang opent dan met Marsmans plaatsbepaling: ‘De positie van den jongen
Hollandschen schrijver’. In dit stuk betoogt hij dat men van de jonge schrijvers een
strijd als die van de Tachtigers verwacht, een strijd tegen de oude garde. Maar die
verwachting berust op een denkfout. Want Van Deyssel en de zijnen, zegt hij, streden
tegen de oudere antipoëten. De jongeren van nu hebben alleen belangrijke dichters
als voorgangers: ‘Hoe zouden wij hen bestrijden? Zij hebben de schoonheid groot
en voortref'lijk gediend.’ Daarom mag men van de jonge dichters geen geheel nieuwe
schoonheid verwachten. ‘Het moment 1925’ wordt beheerst door het verleden: ‘Dit
is merkwaardig; voor zeven jaar bijvoorbeeld, om 1918 domineerde het nieuwe; het
explodeerde; het verwoei, daarna. Zeldzamen slechts hebben één oogenblik, in dien
tijd, de schoonheid kunnen verwerkelijken in een nieuwen inhoud. Nu domineert,
heroverend, het verleden.’66.
Over dit citaat kan opgemerkt worden dat hier de mythe van een explosie omstreeks
1918 wordt gecreëerd. De opmerking over de ‘zeldzamen’ die aan deze explosie
deelhadden, is natuurlijk in duidelijke tegenspraak met de stelling dat omstreeks
1918 het nieuwe ‘domineerde’. In feite kan de verwijzing alleen op Van den Bergh
slaan.
Marsman stelt vervolgens dat ‘het moderne leven’ nooit zonder meer goede poëzie
kan opleveren. Hij komt dan tot zijn beroemde metafoor: poëzie schenk je niet als
een borrel uit de kruik des levens in een glas (= de vorm), want: ‘het proces is anders:
graan wordt omgestookt tot jenever (graan-des-levens tot jenever-der-poëzie).’ De
wereld der poëzie, concludeert hij Nijhoff citerend, is een andere dan die van de
werkelijkheid.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

125
Deze nadruk op de vorm, op bezonnenheid, contrasteert sterk met de avant-garde
mentaliteit die een paar bladzijden verder spreekt uit een bijdrage van F. Ch[asalle]
(= Constant van Wessem), waarin nu juist de aandacht voor het moderne leven
tegenover de wereldafgetrokkenheid van de ouderen wordt gesteld:
‘De oudere generatie geeft steeds hoog op van de koortsige schoonheid van haar
geestesleven, haar psychische vreugden, haar wonderlijk droomen met de blik naar
de sterren.
De modernen zullen hoog opgeven van de schoonheid der snelheid, der
levensvreugde, van den dans door de oneindigheid: hun salto mortale, vliegend
tusschen de hoogste ster en den diepsten afgrond.’67.
Niet verwonderlijk dat naar Marinetti en Cocteau wordt verwezen. In hetzelfde
stuk staat ook: ‘Iedere jonge geest begint zijn entrée in de moderne wereld met een
boksmatch.’ Het merkwaardige is nu dat in het volgende nummer ook Marsman de
ring betreedt! In zijn artikel ‘De sprong in het duister’ ziet hij het verlopen van de
vernieuwing rond 1917 niet meer als een onvermijdelijk gegeven, maar verwijt hij
de jongeren juist hun slapheid, hun gebrek aan spankracht, durf. De enige dichtkunst
die bloeit is die van ouderen als Boutens, Leopold, Van Eyck, Bloem, Roland Holst
en Nijhoff. De jongeren moeten de aanzet tot vernieuwingen eindelijk eens durven
doorzetten. En dan komt hij tot een omschrijving van dat nieuwe: ‘De nieuwe aandacht
zoekt de werkelijkheid; niet om haar verschijning, maar om haar karakter; ze
doordringt de concreta tot op hun kern; ze ontsluiert ze van hun (z.g.n. poëtische)
atmosferisch waas; ze ziet ze niet als decoratief motief, als gevoels-ornament, als
symbool voor eigen gevoel, maar als ding; ze ziet a.h.w. de houding, het gedrag van
het ding; ze ziet tusschen de dingen de relaties, de verhoudingen; zoo tusschen de
menschen de spanningen; de situatie's. Ze suggereert, daarna, haar bevinding in het
beeld; ze explic[it]eert niet. Ze maakt relaties, verhoudingen voelbaar; ze
verpsychologiseert ze niet; ze beeldt; ze redeneert niet; ze synthetiseert; ze analyseert
niet. - Ze is niet ego-centrisch.-68.
Ziehier een volmaakt avant-gardistische beginselverklaring, eindelijk. De cesuur
met het verleden wordt nog eens onderstreept als mederedacteur Houwink de positie
tegenover Tachtig bepaalt. Ook hij legt de nadruk op de relatie tot de werkelijkheid:
‘Wij gaan dus niet uit van onszelf doch van de werkelijkheid.’69. Nog sterker dan
Marsman ziet hij het nieuwe als reactie op het individualisme van Tachtig. Gevoegd
bij artikelen als dat van Constant van Wessem, ‘Over Jean Cocteau; de moderne
gevoeligheid’, lijkt De vrije bladen zich scherp te profileren. Maar dan publiceert
Marsman zijn ‘Thesen’ waarin opnieuw een veroordeling van een klakkeloos
weergeven van het moderne leven te lezen staat en een pleidooi voor meer bezonnen
kunst. Bovendien stelt hij daarin dat De vrije bladen niet, zoals een ‘echt’ tijdschrift,
een eigen karakter heeft: het is een verzameling van boeiende, afzonderlijke talen-
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ten.70. Marsmans eigen onzeker manoeuvreren tussen traditie en vernieuwing - zoals
Goedegebuure het noemt71. - heeft tot de verlangde eenheid zeker niet bijgedragen.
Het is niet onbegrijpelijk dat Constant van Wessem en Slauerhoff Marsmans optreden
ervoeren als een ‘rem op de beweging’.72. Marsmans betekenis als tijdschriftleider
had heel groot kunnen zijn. Want in tegenstelling tot Van Doesburg was hij een
belangrijk dichter, en in tegenstelling tot Van den Bergh was hij een dichter die
algemeen de aandacht trok: zijn Verzen uit 1923, het beroemde ‘rode boekje’, maakten
grote indruk.

Marsmans ‘Verzen’
De bundel opent met het gedicht ‘Vlam’:
Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.

Er is veel geschreven over de vraag in hoeverre Marsman een expressionist kan
worden genoemd, en welke invloeden op zijn poëzie hebben ingewerkt. Wat het
eerste betreft is men het er wel over eens dat de kosmische zelfvergroting in een
gedicht als ‘Vlam’ aansluit bij de expressionistische visie, terwijl ook een
woordcombinatie als ‘Schuimende morgen’ typerend voor deze stroming kan worden
genoemd.73. Over de vraag naar de beïnvloeding bestaat nog steeds geen eenduidigheid.
Die onzekerheid bevestigt de these dat Marsman zijn lectuur wel sterk op zich heeft
laten inwerken, maar die invloeden bundelde naar eigen behoefte. Zeer groot is in
ieder geval zijn schatplichtigheid aan Van den Bergh. Naast Marsmans ‘opalen dag’
vindt men bij Van den Bergh ‘opalen nacht’, terwijl een combinatie als ‘vuren lach’
de ‘vuren mond’ bij Van den Bergh echoot.74. Daarnaast is er de bekende invloed van
Duitse expressionisten als Trakl, Stramm, Heynicke en Heym.75.
Hoeveel Marsman ook aan anderen ontleend mag hebben, zijn werk blijft voor de
Nederlandse literatuur van unieke betekenis: de bruisende beeldspraak, gewaagde
typografie en kosmische visie maakten een overrompelende indruk. Zelf een felle
tegenstander van epigonisme, heeft hij onbedoeld heel wat navolgers verwekt.76. Hoe
groot de schok was die de bundel Verzen in 1923 veroorzaakte, wordt verwoord door
de anonieme recensent (Jan Engelman?) die later in De tijd schreef: ‘De verschijning
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van Marsmans eerste dichtbundel “Verzen” is een datum geweest in de Jonge
Hollandsche literatuur. Geen jongere zal dezen datum vergeten. Het roode boekje,
dik zwart bedrukt, ging van hand tot hand. Iedereen kende het van buiten. Het deed
een nieuwe verstechniek, een nieuwe “levenstechniek” - als men dat zeggen mag ontstaan.’77.
Een zin als ‘Iedereen kende het van buiten’ moet men altijd met de nodige reserve
lezen. Want wie was ‘iedereen’? Zeker heeft Marsmans debuut veel betekend voor
de jonge katholieken rond het tijdschrift De gemeenschap, dat een jaar later werd
opgericht. Ook Van Duinkerken heeft daar later van getuigd in een artikel dat in
1933 in De gemeenschap verscheen. Hij citeert de laatste strofe van ‘Vlam’ en voegt
daar aan toe: ‘Er zullen weinig menschen van mijn generatie bestaan, die deze regels
niet hartelijk bewonderen of tenminste gedurende eenigen tijd bewonderd hebben.
Ik bewonder ze nog. Ze drukken, mede door hun zuivere, dwingende
klankverhoudingen, een gevoel uit, waardoor wij allen bijna, rond 1920, sterk bezield
waren, en dat de meeste dichters van onzen leeftijd dan ook op een of andere wijze
hebben uitgesproken.’78.
Deze zinnen staan in een stuk dat ‘Forum of Areopaag?’ heet. Daarin zet Van
Duinkerken zich af tegen de puberale, ‘ongezonde opstellen’ in het tijdschrift Forum
en hij stelt daar de katholieke levensaanvaarding tegenover. Hij betreurt het dat
Marsman ‘het schuimende levensgevoel’ verloren heeft en legt impliciet een verband
met diens optreden in Forum. Had Marsman niet kort tevoren in dat tijdschrift het
vitalisme officieel ten grave gedragen in een dodelijk vermoeid artikel?79.
Het belang van deze kwestie is groter dan dat van een incidentele schermutseling
tussen een agressief, atheïstisch (of zoals dat toen heette: paganistisch) tijdschrift en
het belangrijkste literaire orgaan van confessionele huize. Interessanter is namelijk
de vraag in hoeverre de stelling juist is dat Forum heeft bijgedragen tot het verdwijnen
van het laatste restje avant-garde dat nog op Hollandse bodem viel aan te treffen.

Slotsom
De avant-garde - als verzamelnaam voor bewegingen als futurisme, expressionisme,
dada(ïsme), surrealisme etcetera die vlak voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
het Europese literaire leven schokten80. - heeft in Nederland weinig grond onder de
voet gekregen. Onze enige echte avant-gardist, Van Doesburg / Bonset, trok volle
zalen tijdens zijn dadatoernee door Holland, maar heeft geen invloed uitgeoefend op
het verloop van de Nederlandse literatuur. Daarnaast is er dan het expressionisme
van Marsman (met Van den Bergh als peetvader). Hoe is deze geringe doorwerking
van de buitenlandse bewegingen in ons landje te verklaren?

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

128
Over het algemeen worden er twee verklaringen gegeven: 1) Nederland heeft de
Eerste Wereldoorlog niet aan den lijve ondervonden; 2) Forum heeft de weinige
avant-garde-impulsen de nek omgedraaid.81.
Om met het laatste te beginnen: het is niet zozeer Forum dat hier een
doorslaggevende rol heeft gespeeld. Eerder is het aan de onzekerheid van de
avant-gardistisch gerichte ‘voormannen’ te danken dat ze weinig overtuigend
overkwamen en geen school maakten. Een vergelijking met Tachtig kan hier nogmaals
nuttig zijn: er is tussen 1916 en 1930 geen sprake van een gebundeld offensief om
het verzet van een oude garde te breken. Van den Bergh is geen enthousiasmerend
stilist die de lezers weet mee te slepen. Evenmin verwerpt hij de ‘hele’ literaire erfenis
om daar iets radicaal nieuws voor in de plaats te stellen. Daarvoor zijn zijn literaire
sympathieën te ruim. Marsman, de tweede ‘voorman’, mag met enig recht de grootste
draaikont in de Nederlandse literatuurgeschiedenis worden genoemd. Voortdurend
aarzelt hij tussen de proclamatie van een modern levensgevoel en erkenning van de
grootheid der oudere dichters (met wie hij zelf ook bevriend was). Bij hem openbaart
zich net als bij Van den Bergh een theoretische onzekerheid op twee essentiële punten,
het individualisme en de werkelijkheidsweergave. Als Van den Bergh een ‘universele’
kunst propageert, lijkt dat een afwijzing van het al te individuele in te houden. Maar
juist hier aarzelen zowel Marsman als Van den Bergh. De laatste kiest toch voor het
individu, de eerste zwenkt op bepaalde momenten in collectivistische richting,
waardoor hij dicht in de buurt van fascisme en katholicisme komt.
De tweede onzekerheid heeft minstens zo verlammend gewerkt. In de weinige
avant-gardistische proclamaties wordt sterk de nadruk gelegd op de onmiddellijke
weergave van het moderne leven (Constant van Wessem doet dat bijvoorbeeld). Op
dat punt aarzelt Marsman, zoals ook Van Doesburg hier niet consistent is. De
verhouding tot ‘de’ werkelijkheid blijft in deze periode problematisch (vergelijk ook
het verlangen van Hendrik de Vries naar een ‘gloedrijker, fantastischer wereld’).
Zowel bij Van den Bergh, Van Doesburg als Marsman kan hierbij een rol spelen dat
zij alle drie door de ideeën uit de kring van De beweging zijn beïnvloed.82. In het
geval Marsman is het werk van Vlaamse humanitair-expressionisten als Wies Moens
waarschijnlijk van averechtse betekenis geweest: hun vormeloosheid sterkte zijn
verlangen naar ‘vormkracht’. Kunst kon geen pure werkelijkheidsimitatie zijn: die
(oude) these botste op onberaden avant-garde-uitspraken.
Van den Bergh en Marsman, die de grote voortrekkers hadden moeten zijn, konden
dat niet worden door eigen onzekerheid op essentiële punten. Degenen die de
avant-gardistische slogans met minder reserve uitdroegen zoals Van Wessem,
Houwink en Van Doesburg, waren zelf als literator te weinig indrukwekkend om
gezag te krijgen.
Mogelijk dat er werkelijk een uitbarsting van de avant-garde in Nederland had
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plaatsgevonden als de persoonlijke ervaring met de wereldbrand het verlangen naar
radicale vernieuwing had aangewakkerd. Dat zou misschien ook tot een opener
houding van de pers tegenover de buitenlandse -ismen geleid hebben.83. Te bewijzen
valt zo'n stelling nooit zonder de geschiedenis over te doen. Hoogstens kan men een
paar vergelijkingen in het geding brengen. In Vlaanderen, het slagveld van Europa,
vindt men de avant-garde wél sterk vertegenwoordigd in de persoon van Paul van
Ostaijen (die met eigen ogen ook de ontreddering in naoorlogs Berlijn had
aanschouwd). Na de Tweede Wereldoorlog breken de nieuwe ideeën wél in Nederland
door, met een geweld vergelijkbaar met het rumoer rond de Tachtigers. Wat in de
Nederlandse situatie ontbreekt is het onstuimige ‘wij-jongeren’-gevoel, dat tot
manifesten en andere klaroenstoten leidt.84. Want de avant-gardist is iemand die zich
in de meervoudsvorm tot de mensheid richt. ‘Wij avant-gardisten,’ zei Van Doesburg
dan ook - maar hij bleef een roepende in de woestijn.
Al is er dan geen sprake van radicale bewegingen in Nederland, het zou even
onjuist zijn te ontkennen dat er na 1916 iets verandert in de Nederlandse literatuur.
Volgens de internationale tijdsklok hadden ook de Nederlandse jongeren zich moeten
verzetten tegen het symbolisme, zoals de futurist Marinetti dat deed: ‘Wij
verloochenen onze symbolistische meesters, die laatste minnaars van de maan.’85.
Maar de Nederlandse situatie wijkt opvallend af van de Europese lijn. Het symbolisme
is hier nooit een zelfstandige beweging geweest. In Nederland zette men zich af tegen
de erfenis van Tachtig, zowel in de poëzie als op het gebied van het proza
(naturalisme). De sentimentele Ik-zangen van de epigonen van Tachtig moesten het
ontgelden (met dat soort lyriek vulde Hélène Swarth in 1916 nog steeds De nieuwe
gids). Dit verzet tegen Tachtig nam heel verschillende vormen aan. De ‘nieuwe’
poëzie van mensen als Van den Bergh, Slauerhoff, De Vries en Marsman valt moeilijk
onder één noemer te vangen (zeker niet onder die van ‘meer werkelijkheid’: is de
droomdichter De Vries ‘realistischer’ dan iemand als Bloem?). Misschien is de
formulering van Nijhoff nog het meest verhelderend. Hij schreef over zijn generatie:
‘Wij leefden en werkten allemaal heel apart, er was geen leidend tijdschrift, er was
geen oudere figuur, waar we allen min of meer leerlingen van waren. (...) Wij leefden
in de verstrooiing, chacun pour soi, en het verband met de tijd viel moeilijk vast te
stellen.’ Toch ziet hij een overeenkomst in het werk van een aantal jongere dichters:
‘De poëzie was, om het kort te zeggen, objectiever geworden. Geen directe lyrische
gevoelsuitstorting meer, maar korte stukjes geobjectiveerd leven, geconstrueerd,
gecomponeerd, meer in de stijl, waarin vroeger epische gedichten werden
geschreven.’86. Het is duidelijk dat Nijhoff hier de ontwikkeling - zoals elke auteur
- wel sterk naar zichzelf toeschrijft. Even problematisch zijn de voorbeelden die hij
geeft: Gossaerts Experimenten, De wilde kim van Roland Holst, Marsmans Verzen,
Clair obscur van Slauerhoff, gedichten van J.I. de Haan, een vers van Werumeus
Buning, een
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gedicht van Bloem. Toch is zijn typering misschien in zoverre bruikbaar dat hij
aangeeft in welke richting de poëzie zich bewoog: van de sentimentele Ik-zangen af
naar iets dat als meer ‘objectief’ werd ervaren. Nogmaals: het blijft buitengewoon
moeilijk het werk van de jonge dichters over één kam te scheren. Men zou hoogstens
kunnen spreken van een bepaalde tendentie zoals door Nijhoff aangeduid.
Het eerste deel van het Nijhoff-citaat geeft ook precies aan waarom het zo lastig
is de verschuivende norm van een naam te voorzien. Er was geen Kloos die de richting
aangaf. Het grote verschil met de situatie rond Tachtig is dat de dichters na 1916
zich niet en bloc op één buitenlands voorbeeld richten (zoals de Tachtigers hun
idealen bij Keats en Shelley haalden), maar dat een veelheid van invloeden gaat
doorwerken. Dat varieert van Bilderdijk en Poe (Hendrik de Vries), Baudelaire
(Nijhoff), Whitman en Verhaeren (Van den Bergh), Corbière (Slauerhoff) tot de
Duitse expressionisten (Marsman).
Omdat het hier om een tendentie gaat, is het niet eenvoudig die op één datum vast
te pinnen. Als startpunt voor de nieuwe poëzie wordt vaak Van den Berghs bundel
De boog (1917) genomen, maar met evenveel recht zou men een bundel als Oorlog
(1915) van A. Feijs als beginpunt kunnen nemen. Dat boek heeft natuurlijk weinig
nawerking gehad. Neemt men de uitstraling van een bundel als criterium, dan komen
in de eerste plaats Marsmans Verzen uit 1923 in aanmerking. Pas de publicatie van
dat beroemde ‘rode boekje’ maakte literair Nederland duidelijk dat er een geheel
nieuwe poëzie werd geschreven. Elke datering op een jaartal is willekeurig.
Soortgelijke dingen kunnen worden gezegd over het proza. Ook op dat gebied is
een langlopende tendentie zichtbaar. Men richt zich tegen de beschrijvingswoede
van de psychologische romans die door de late telgen van de naturalistische familie
(Robbers, De Meester, Boudier-Bakker en vele, vele dames) werden geproduceerd.
Ook hier berust elke datering van die tendentie op willekeur. Al in 1918 verzet Van
Doesburg zich in Het getij tegen langdradig proza vol pseudo-psychologische
analyses. Dat gevecht tegen de wijdlopigheid en ‘explicatieve psychologie’ van de
huiskamerroman wordt in de loop van de jaren twintig in De vrije bladen voortgezet
door Van Wessem, Houwink, Marsman (in zijn tweede periode als redacteur).87. Ook
Ter Braak levert al vroeg zijn bijdrage en zet de strijd tegen het huiskamerrealisme
voort wanneer hij in 1933 als criticus voor Het vaderland gaat optreden (zie hoofdstuk
8). Maar natuurlijk zijn er al eerder teksten verschenen die volmaakt aan het nieuwe
ideaal beantwoorden: in 1911 publiceert Nescio ‘De uitvreter’, terwijl ook Van
Schendel de wijdlopigheid weet te vermijden. Maar blijkbaar is het nog tot ver in de
jaren dertig nodig strijd te leveren tegen het taaie realisme van de huiskamer.
Deze conclusies onderlijnen nogmaals het algemene beeld: er is geen sprake van
een ‘explosie’ van het nieuwe in 1916 (of 1917, of 1918) die het literaire leven in
één klap deed kantelen - zoals Tachtig een bom legde onder de domineespoëzie en
de
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Vijftigers later de poëzie van voor hun tijd zouden afschaffen. Proza en poëzie laten
tendenties zien die over een lange periode doorwerken. Aan dat gestage opschuiven
werken zeer diverse figuren mee; vergelijk bijvoorbeeld de bundel Verzen van
Marsman met Archipel, het debuut van Slauerhoff uit hetzelfde jaar 1923. Wie zich
met één blik wil overtuigen van de grote verschillen tussen de jonge dichters kan het
beste de bladzijden 116 en 117 van de tweede jaargang van De vrije bladen opslaan.
Links: Marsmans ‘Paradise regained’: vitaal expressionistisch; rechts Slauerhoffs
‘A la Princesse lointaine’: romantische liefdeslyriek.
In dit hoofdstuk is geprobeerd enige verbindingen te leggen tussen twee zo volstrekt
verschillende uitingen, door ze binnen een langlopende tendentie te plaatsen. Daarbij
hebben onder meer de woorden een rol gespeeld van een dichter die zelf zo'n
eigenaardige plaats in de literatuurgeschiedenis inneemt dat zijn optreden elke
literatuurhistorische situering bijna belachelijk maakt: Martinus Nijhoff. Dat is op
zichzelf al reden genoeg om aan hem een apart hoofdstuk te wijden.
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7 De vorm
De plaats van Nijhoff
Geen enkele Nederlandse schrijver heeft zoveel etiketten naar zijn hoofd gekregen
als Martinus Nijhoff: romanticus, symbolist, decadent, expressionist, cubist,
magisch-realist, enzovoort. Zelf noemt Sötemann, die zo'n zeventien labels opsomt,
Nijhoff een ‘modernist’. Daarbij denkt hij aan de brede stroming die sinds Baudelaire
de Europese poëzie beheerst.1. Ook D.W. Fokkema noemt Nijhoff een modernist,
maar hij geeft een volstrekt andere inhoud aan dat begrip (zie het volgende
hoofdstuk).2. Men kan de terminologische verwarring ten top voeren door op te
merken dat de Europese traditie die Sötemann eerst ‘modernistisch’, later
‘symbolistisch’ noemt, door Goedegebuure ‘postromantisch’ wordt genoemd...3.
Deze gegevens laten twee reacties toe. De opeenstapeling van epitheta zou tot een
aantal relativerende opmerkingen over de literatuurwetenschap, en de wijze waarop
zij zichzelf aan het werk houdt, kunnen verleiden. Een andere mogelijke conclusie
is deze: als het oeuvre van een auteur zo moeilijk onder één hoed te vangen valt, dan
moet dat oeuvre iets ongrijpbaars hebben. Die typering geldt in hoge mate voor de
poëzie (en de persoon) van Nijhoff. De essentiële moeilijkheid is dat hij een ‘modern’
levensgevoel uitdrukte in allerminst revolutionaire versvormen. Deze ambivalentie
leidde ertoe dat hij in De beweging debuteerde, maar ook enkele verzen in het
jongerenorgaan Het getij publiceerde.4. Dubbelzinnigheid kenmerkt niet alleen het
oeuvre als geheel, maar ook de gedichten afzonderlijk. Het vers waarmee Nijhoffs
eerste bundel De wandelaar (1916) opent, stelt de lezers al voor dit probleem5.:

De wandelaar
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten,
Langs een landschap of tusschen kamerwanden.
Er stroomt geen bloed meer door mijn doode handen,
Stil heeft mijn hart de daden sterven laten.
Kloosterling uit den tijd der Carolingen,
Zit ik met ernstig Vlaamsch gelaat voor 't raam;
Zie menschen op een zonnig grasveld gaan,
En hoor matrozen langs de kaden zingen.
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Kunstenaar uit den tijd der Renaissance,
Teeken ik 's nachts den glimlach van een vrouw,
Of buig me over een spiegel en beschouw
Van de eigen oogen het ontzaglijk glanzen.
Een dichter uit den tijd van Baudelaire,
-Daags tusschen boeken, 's nachts in een caféVloek ik mijn liefde en dans als Salomé.
De wereld heeft haar weelde en haar misère.
Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren,
Een ruimte scheidt mij van de wereld af,
Die 'k kleiner zie en als van heel ver-af,
En die ik niet aanraken kan en hooren.
Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven,
Zagen mijn oogen kalm de dingen aan:
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan,
Stil mozaïkspel zonder perspectieven.

De eerste regel van dit gedicht is in al zijn simpelheid intrigerend genoeg: niet de
‘ik’ loopt in de straten, maar ‘mijn eenzaam leven’. Onmiddellijk wordt daarmee
een distantie gecreëerd, zo men al niet wil spreken van een beklemmende
persoonsverdubbeling. Het behoort tot het raffinement van de dichter dat hij deze
levende dode (‘Er stroomt geen bloed meer door mijn doode handen’) langs een
landschap laat lopen, en niet: erin. Er wordt hier een grote afstand opgeroepen tussen
de ik en zijn lichaam, tussen zijn lichaam en de omgeving.
De volgende drie strofen geven gestalten. Een monnik, vertegenwoordiger van
het beschouwende leven, kijkt naar buiten en hoort matrozen zingen: toonbeelden
van het ‘wilde’ leven.6. Opmerkelijk is dat deze geestelijke ‘met ernstig Vlaamsch
gelaat’ voor het raam zit. Daarmee roept Nijhoff een schilderij op, de voorstelling
krijgt het karakter van een ‘still.’
Ook de tweede gestalte leeft afgezonderd, al heeft zijn inkering eerder narcistische
dan religieuze trekken. Zoals Nijhoff in de tweede strofe laat raden of hij al dan niet
door een concreet schilderij geïnspireerd werd, zo kan men ook alleen vermoeden
dat hij met deze kunstenaar die ‘den glimlach van een vrouw’ afbeeldt, Da Vinci op
het oog heeft.
De derde figuur die in deze reis door de tijd wordt opgevoerd, heeft althans een
actief nachtleven - maar zijn onverschilligheid tegenover de wereld is er niet minder
om.
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De voorlaatste strofe lijkt de ivoren-torenpositie, met de beschreven drie figuren in
historisch perspectief verbeeld, nog eens expliciet te maken. Opvallend is de
formulering ‘En die ik niet aanraken kan en hooren’. Eerder zou men verwacht
hebben: ‘niet aanraken wil en hooren’. ‘Kan’ duidt op een onvermogen, en misschien
op een verlangen naar contact.
De eerste regel van de slotstrofe schijnt naadloos aan te sluiten bij de laatste twee
regels van de eerste. Het eigenaardige is dan natuurlijk dat in de verledentijdsvorm
gepresenteerd wordt wat chronologisch volgt op de situatie die in de eerste strofe in
de tegenwoordige tijd is voorgesteld. Het omgekeerde zou men eerder verwachten:
het ‘verhaal’ in de verleden tijd, de conclusie in het presens. Een andere mogelijkheid
zou geweest zijn: de strofen 2-5 in de verleden tijd, de eerste en de laatste in de
tegenwoordige, waardoor de band tussen begin en slot nog hechter zou zijn geworden.
Dat Nijhoff die verbinding in ieder geval heeft willen onderstrepen is duidelijk:
vergelijk de vierde en de laatste regel van het gedicht, die beide beginnen met het
woordje ‘Stil’. Deze laatste regel, ‘Stil mozaïkspel zonder perspectieven’, is van
cruciaal belang voor de interpretatie van het hele gedicht. In de eerste plaats: waarnaar
verwijst die ‘stoet van beelden’? Er zijn twee mogelijkheden. Worden bedoeld de
kloosterling, de renaissancekunstenaar en de poète maudit die eerder in dit gedicht
zijn opgevoerd? Of verwijst deze regel naar wat komt (het is niet voor niets het
titelgedicht van de bundel): de eenzame, Pierrot, Maria Magdalena, de clown en
andere figuren die in de volgende gedichten optreden? Beide interpretaties leveren
een zinnig geheel op: de eerste maakt het gedicht sluitend, de tweede geeft uitzicht
op de rest van de bundel.
De laatste twee woorden van het gedicht zijn natuurlijk van beslissende betekenis:
‘zonder perspectieven’. Hier dringt zich een negatieve beoordeling van de in het
gedicht weergegeven levenshouding op: er zit geen toekomstperspectief in. Daarom
valt er veel te zeggen voor de interpretatie van Schenkeveld-Van der Dussen die dit
openingsgedicht ziet als een ‘tamelijk krasse veroordeling’ van de ivoren-torenpositie.
In haar visie illustreert de opbouw van de bundel ‘een gang naar levensaanvaarding’.
Het titelgedicht preludeert op de ‘afloop’ door zo sterk het uitzichtloze van de
afzijdigheid te benadrukken.7. Met andere woorden: de dadenloosheid uit het gedicht
moet niet positief gezien worden, niet als een houding die Nijhoff voorstaat. ‘De
wandelaar’, dat is: de mens die zonder betrokkenheid door het leven gaat, iemand
die zich doodloopt.
Hoe aantrekkelijk deze interpretatie ook mag zijn, er blijven problemen. Want als
bewoners van de ivoren toren figureren achtereenvolgens een monnik, een
renaissancekunstenaar en een poète maudit: op zichzelf toch zeker geen oninteressante
levensvormen, zou men zeggen. Twee van de drie zijn in ieder geval creatief. Zo
behoudt het gedicht zijn dubbelzinnigheid: iets wordt afgewezen, maar toch tegelij-
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kertijd niet als volstrekt onaantrekkelijk voorgesteld. Deze meerduidigheid kenmerkt
veel verzen van Nijhoff en heeft tot de vele tegenstrijdige interpretaties van zijn
poëzie geleid. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke gedichten als voor De wandelaar
als geheel. Zo is er een opvallend verschil tussen de ‘positieve’ lezing van de bundel
waartoe Schenkeveld-Van der Dussen concludeert (een opbouw naar de
levensaanvaarding op het eind toe) en vroegere reacties. Verwey en Van Eyck, die
De wandelaar beiden in De beweging bespraken, lazen de bundel heel anders. Verwey
zag ‘angst en ontzetting’ als het grondgevoel, terwijl ook Van Eyck het heeft over
een levensangst die vóór Nijhoff nooit zo sterk in de Nederlandse poëzie was
uitgedrukt.8. Overigens werd De wandelaar wel ogenblikkelijk als een belangrijk
debuut erkend. Dat zowel Van Eyck als zijn leermeester Verwey de bundel in De
beweging beoordeelden, zegt genoeg.
Heel wat controversiëler blijkt Nijhoffs tweede bundel, Vormen (1924). Die titel
was, volgens Vestdijk, ‘zeer uitdagend’ omdat daarmee werd aangegeven dat de tijd
van het vrije vers voorbij was.9. Het jaar daarvoor verscheen Verzen, het ‘rode boekje’
waarmee Marsman indruk maakte, juist door zijn gewaagde beeldspraak en het
overboord gooien van metrum, rijmschema's en een keurige typografie (zie het vorige
hoofdstuk). Wie verwacht zou hebben dat oudere critici Nijhoffs werk verheugd als
een terugkeer naar de traditie zouden begroeten, komt bedrogen uit. Van Eyck geeft
de toon aan van een groot deel van de recensies die volgen. Hij verwijt Nijhoff dat
hij zich te veel achter de vormen verschuilt en hij mist de ‘menschelijke belijdenis’.
Ook andere critici hebben moeite met Nijhoffs koelheid, cerebraliteit, gebrek aan
emotionaliteit en zien zijn verzen als ‘rebussen’.10. Deze gemengde reactie versnelt
een proces dat al eerder begonnen was: Nijhoff probeert in de jaren 1924-1927 zijn
poëzieconceptie zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen.

De poëtica van Nijhoff
Van belang is dat hij zijn literatuuropvatting formuleert in oppositie tot de denkbeelden
van Kloos: het zoveelste bewijs (zie ook het vorige hoofdstuk) dat deze auteur dus
uitzonderlijk lang het literaire leven in Nederland heeft overschaduwd.
Toch vindt men ook bij Nijhoff aanvankelijk opvattingen die dicht bij de ideeën
van de oude godheid lijken te liggen - zo ze al niet rechtstreeks aan diens kritische
werk ontleend zijn. Zo stuit men ook bij Nijhoff (in zijn recensie van Marsmans
Verzen uit 1923) op het bekende romantische idee dat de taal in een ‘oud’ stadium
verkeert waarin het woord zijn oorspronkelijke ‘organische kracht’ verloren heeft.
Over het woord in zijn oerstaat wil Nijhoff weinig zeggen: ‘Men zou het zich voor
kunnen stellen, als een kreet, als een ontlading van een emotionele stroom, zo groot
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en diep als de ether zelf.’11. Uitvoeriger gaat hij in op een tussenfase, waaruit het
‘verzonken woord’ weer tot leven kan worden gewekt. Oppervlakkig gezien lijkt
deze theorie op de romantische oertaalhypothese die Kloos in zijn bespreking van
Gorters Verzen naar boven haalde,12. maar Nijhoff geeft er een heel eigen wending
aan. Want het gaat hem niet, zoals Kloos, om dat vroegste stadium, waarin alle
oermensen dichters zijn die hun emoties onbelemmerd kunnen uiten: de prehistorie
als Poetry International. Nijhoff wordt niet geboeid door zulke persoonlijke kreten,
maar door de kracht van het woord in het tussenstadium tussen de prehistorie en onze
tijd waarin het woord in zijn mededelende functie is verstard: ‘Hier is het woord, in
wat ik zijn secundair tijdperk zou willen noemen, een lichamelijkheid, een zelfstandige
zaak, die niet alleen tot ons taalgevoel, zoals het latere woord, maar tot al onze
zintuigen direct spreekt.’13. De afwijzing van de verkalkte omgangstaal leidt dus niet
tot een verheerlijking van het persoonlijke sentiment, maar tot een pleidooi voor een
herstel van het woord in zijn oorspronkelijke, zintuiglijke kracht. Het is opmerkelijk
dat Nijhoff daaraan de veronderstelling koppelt ‘dat de gehele betekenis der
zogenaamde “symbolisten” bestond in een poging tot het weder in werking stellen
van het woord als ding’.
Twee jaar eerder had Nijhoff het al scherper geformuleerd. Hij ging toen niet uit
van de dubieuze evolutiegedachte, maar van de functies van taalgebruik. Aan de ene
kant heeft de taal een - wat wij nu noemen - communicatieve functie: ‘de taal is een
brug, een verbindingsmiddel, de woorden brengen gedachten van mens tot mens.’
In die hoedanigheid zijn de woorden ondergeschikt aan de mededeling, ze zijn louter
middel. Daar staat een andere functie tegenover: ‘Aan de andere kant is de taal een
zelfstandig ding, het woord is een apart materiaal waarin men als in elk ander
materiaal, als marmer of klanken, psychische gesteldheden objectiveren kan.’14.
Nijhoff formuleert zelden scherp-exact, zoals uit deze zin blijkt: enerzijds is de taal
‘een zelfstandig ding’, anderzijds geldt dat blijkbaar ook voor de woorden
afzonderlijk. Toch heeft recent onderzoek een tamelijk consistent beeld van zijn
poëzieopvattingen uit zijn kritieken weten te distilleren. Kern van dit geheel is de
aangehaalde opvatting dat woorden een zelfstandigheid bezitten, een ‘tweede natuur’,
een eigenheid die ze apart zet van de werkelijkheid (de ‘eerste natuur’) en dus ook
van de mensen die de woorden gebruiken. Het is nu de taak van de dichter deze
eigenwettelijkheid van de taal te achterhalen en uit te buiten. Nijhoff komt dan tot
de volgende uitspraak, die zijn volstrekt unieke positie binnen de kritiek van zijn tijd
(althans in Nederland) afdoende markeert: ‘Dit is de grootste en diepste taak van de
dichter: niet het vertolken van zijn gevoel, hoe algemeen-menselijk dat ook wezen
moge, waarbij dan altijd het woord slechts in wat ik als zijn eerste functie aanduidde,
dus als middel, gebezigd wordt; niet het weergeven van de werkelijkheid, niet het
beschrijven van wat reeds bestaat en wat wij allen reeds kenden; - de onafhankelijke
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en verantwoordelijke taak van de dichter is het hanteren van de natuur der taal, zoals
boven omschreven. Zijn beheersing en beeldvorming schept andere overzichten,
nieuwe duidingen, die wij uit het leven en uit de werkelijkheid nog niet vermochten
te ontraadselen. Juist dit buiten-werkelijke, dit onmenselijke en bovenmenselijke,
geeft het “goddelijke” dat aan het dichterschap wordt toegeschreven, het “vreemde”
dat alle kunst eigen is.’15.
Dit citaat geeft drie elementen die kenmerkend zijn voor de visie van Nijhoff: 1)
poëzie staat los van de maker; 2) poëzie staat apart van de werkelijkheid en 3) daarop
berust het ‘goddelijke’ van poëzie. Deze drie stellingen, zo uitzonderlijk in het
Nederlandse literaire leven tussen de twee wereldoorlogen, laten zich met andere
citaten uit zijn kritieken illustreren.
Zo verbaast het niet dat Nijhoff na de aangehaalde zinnen een bundel teksten van
Constant van Wessem prijst in de volgende bewoordingen: ‘Het zijn geen subjectieve
gevoelsuitdrukkingen die, hoe zuiver dan ook, steeds begeleidingen van het leven
blijven - het zijn objectieve beeldvormingen die, hoe bizar en eigendunkelijk ook,
iets “afgekoelds” hebben, het zijn als het ware “woord-voorwerpen”, en er is, bij alle
verstandelijke exactheid van stijl en woordkeus, iets zo hards, zo onpersoonlijks in
dit proza dat deze kunst de schijn heeft, uit psychische onbewustheden voort te
komen.’16. Met zulke verklaringen verwijdert Nijhoff zich ver van elke poëtica die
het gevoel van de dichter, dat in het gedicht wordt ‘uitgestort’, centraal stelt. In de
Nederlandse literaire situatie betekent het dat Nijhoffs theorie van het gedicht als
autonoom ‘woord-voorwerp’ lijnrecht staat tegenover de expressieve poëtica van
Willem Kloos. Expliciet wijst Nijhoff die opvatting af: ‘Individuele expressie van
de individuele emotie, en nu laat ik de superlatieven die van de stelling een leus
maken nog achterwege, is waarschijnlijk de meest argeloze wijze van schrijven.’
Het gedicht is geen spiegel van het gevoel want: ‘Een dichter schreit niet.’17. Emoties
spelen alleen een rol vóór de dichter gaat schrijven. Zo gauw de pen op papier is
gezet, nemen de woorden de macht over. Voor Nijhoff betekent het dan ook een
compliment als hij kan vaststellen dat de dichter ‘als een waardeloos instrument’ uit
het gedicht is verdwenen.18. Deze theorie is de geschiedenis ingegaan als die van het
Perzisch tapijtje. Want Nijhoff legde voor Greshoff zijn opvatting als volgt uit:
niemand weet wie een bepaald Perzisch tapijtje gemaakt heeft, niets weten we van
diens leven en lotgevallen. En toch vinden we het mooi, als op zichzelf staand ding,
los van de maker. ‘Zoo behoort het ook met een gedicht te zijn.’19.
Niet alleen van de romantische poëtica van Kloos verwijderde Nijhoff zich met
zijn voorkeur voor objectieve, onpersoonlijke, ‘afgekoelde’ woordvoorwerpen. Zijn
opvatting is binnen vooroorlogs Nederland volstrekt uniek. Of de literatoren nu Dirk
Coster of Du Perron heetten, voor hen allen gold de intieme band tussen kunstwerk
en maker als een vanzelfsprekendheid. Men zocht in het werk de persoon van
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de maker. (In dat opzicht volgen zij nog allemaal, zoals Oversteegen in Vorm of vent
terecht onderstreepte, de lijn van het positivisme.) Nijhoffs standpunt kon dan ook
niet anders dan tot misverstanden leiden. Wanneer de toenmalige kritiek zijn poëzie
in afkeurende zin ‘koel’ of ‘onpersoonlijk’ noemde, dan karakteriseerden zij juist
wat de dichter nastreefde.
Niet alleen de navelstreng tussen de dichter en zijn product wordt doorgesneden,
ook tegenover de werkelijkheid neemt het gedicht een bijzondere positie in. Nijhoff
heeft daarover in een afwijzing van Verweys steriele poëzie de volgende prachtige
uitspraak gedaan: ‘Niet het uitbeelden van onze wil binnen onze grenzen, maar het
meer en wonderlijker voortbrengen dan wij ooit gedroomd hadden; niet het helder
werk en de kortstondige bewustheid moeten het doel zijn, maar het teweegbrengen
van een ding, dat, al is het maar met één centimeter, onze grenzen overschrijdt; een
vrucht, die, al is het maar met één aanwijzing, los van ons geraakt, zelf een wil krijgt,
een organisme wordt, en, al is het maar voor één ogenblik, buiten ons getreden een
eigen leven vervolgt, iets meer uitsprekend dan wij het konden meegeven.’20.
Wat hier van poëzie geëist wordt, is niet gering. Het is ook niet verwonderlijk dat
Nijhoff meer dan eens de poëzie in verband brengt met godsdienst en mystiek. In
dat opzicht wijkt hij dus niet af van de Tachtigers, voor wie de dichtkunst het
christendom verving. De formuleringen van Nijhoff lijken soms op die van de
romantici, maar wijken er op een beslissend punt van af. Hij ziet namelijk het dichten
als bewust proces, waarbij de dichter zijn zelfcontrole niet verliest en dat is een
typisch symbolistische opvatting, die Baudelaire terugvond bij Poe. Karakteristiek
voor Nijhoff is dat deze ervaring in ambivalente termen wordt weergegeven namelijk
als ‘het bewust blijven beleven van een soort positieve mystiek’. De zin die dan
volgt, begint traditioneel, maar brengt vervolgens een volstrekt eigen
geloofsbelijdenis: ‘En zo is hij de laatste Ziener, in de oude zin van het woord, en
verbergt zijn Woord, een emotioneel cryptogram met oneindige aanduidingen, een
laatste vorm van religie, in de oude zin van het woord, een werkelijkheids-religie,
een zintuigelijke vleeswording van het Geziene.’21. Opvallend is in dit citaat de
merkwaardige combinatie van religieus taalgebruik met de verwijzing naar een
cryptogram. Zo'n symbiose van exactheid en bevlogen woorden is in hoge mate
typerend voor de stijl van Nijhoff. Het maakt het er voor de lezers niet altijd
gemakkelijker op zijn gedachtenvlucht te volgen.
Nijhoffs opvattingen over poëzie zijn hier zo uitvoerig weergegeven omdat ze op
verschillende manieren literatuurhistorisch van belang zijn. In de eerste plaats zal
de autonomiethese (het gedicht als ‘woord-voorwerp’, los van de maker) een
belangrijke rol spelen - via een omweg (Binnendijk) - als steen des aanstoots voor
Ter Braak en Du Perron (zie het volgende hoofdstuk). In de tweede plaats geven
Nijhoffs versexterne uitspraken een goede ingang tot zijn gedichten. Niet dat die
poëzie met
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de poëtica in de hand ‘oplosbaar’ zou zijn. Juist het tegendeel is waar: de poëtica
van de dichter kan ons doen begrijpen waarom wij bij de interpretatie van deze
gedichten steeds weer ons hoofd stoten of in een valluik duikelen op het moment dat
de interpretatie ‘rond’ leek. Er is geen dichter in de Nederlandse taal die tot zoveel
tegenstrijdige lezingen aanleiding heeft gegeven als juist Nijhoff. Dat komt niet
omdat de lezers verloren lopen in de lange zinnen die over de versregels slingeren,
zoals bij Leopold, of omdat ze bekneld raken tussen de gewrongen syntactische
constructies van iemand als Boutens. Het tegenovergestelde: juist de heldere
ondoorzichtigheid van Nijhoffs verzen stelt de lezer voor de grootste raadsels. Met
andere woorden: blijkbaar is de dichter erin geslaagd poëzie voort te brengen die
volmaakt voldoet aan zijn eigen omschrijving: ‘een emotioneel cryptogram met
oneindige aanduidingen.’ Als voorbeeld kan ‘Het lied der dwaze bijen’ dienen, uit
de bundel Nieuwe gedichten (1934).22.

Raadselige rozen
De tekst luidt als volgt:
Een geur van hoger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hoger honing
verdreef ons uit de woning.
Die geur en een zacht zoemen
in het azuur bevrozen,
die geur en een zacht zoemen,
een steeds herhaald niet-noemen,
ried ons, ach roekelozen,
de tuinen op te geven,
riep ons, ach roekelozen,
naar raadselige rozen.
Ver van ons volk en leven
zijn wij naar avonturen
ver van ons volk en leven
jubelend voortgedreven.
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Niemand kan van nature
zijn hartstocht onderbreken,
niemand kan van nature
in lijve de dood verduren.
Steeds heviger bezweken,
steeds helderder doorschenen,
steeds heviger bezweken
naar het ontwijkend teken,
stegen wij en verdwenen,
ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,
stegen wij en verdwenen
als glinsteringen henen.Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
huiswaarts omlaag gedwereld,
het sneeuwt, wij zijn gestorven,
het sneeuwt tussen de korven.

Het is natuurlijk ondoenlijk hier alle subtiliteiten van dit gedicht, dat al zovele
interpretaties heeft uitgelokt,23. bloot te leggen. Ik spits mijn bespreking toe op de
twee grote interpretatieve vragen: waarvoor ‘staan’ de bijen? En: hoe wordt hun
gedrag beoordeeld?
Wie of wat symboliseren deze bijen? De ruimste lezing zou zijn: mensen die naar
een hoger doel streven. Maar er zijn aanwijzingen in het gedicht die een beperktere
opvatting ondersteunen. Zo is het opvallend dat in de zesde strofe staat dat de bijen
op zoek zijn naar ‘het ontwijkend teken’. Tekens, taal: dat kan wijzen op het streven
van dichters. De tweede strofe krijgt dan meer betekenis waar er wordt gesproken
van ‘een zacht zoemen / een steeds herhaald niet-noemen’. Deze gegevens bij elkaar
leiden tot de interpretatie: de vlucht van deze bijen symboliseert een bepaald soort
dichterschap, dat streeft naar ‘het ontwijkend teken’.
Dat streven is vergeefs. In eerste instantie is men dan ook geneigd het gedicht te
lezen als een veroordeling van het gedrag van deze wezens, die immers ‘dwaas’
worden genoemd (naar men mag aannemen een toespeling op de gelijkenis van de
wijze en dwaze maagden). Bovendien karakteriseren de bijen zichzelf als ‘roekelozen’
en ten slotte moeten ze hun avontuur met de dood bekopen. En toch. De uitdrukking
‘hoger honing’ wekt bij de lezers een positieve associatie waar men zich lastig van
los kan maken. Hoezeer men ook bij nauwkeuriger lezing de dwaasheid
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van de bijen steeds sterker geïllustreerd ziet (ze worden verlokt door een geur, er is
geen enkele aanwijzing dat die hogere honing ook werkelijk bestaat), toch zijn velen
geneigd het zoeken naar die hogere substantie niet louter negatief te waarderen.
Daarmee wordt het gedicht eerder het verslag van een tragische onderneming dan
van een dwaze bevlieging. Er ontstaat zo een opmerkelijke parallel met het
openingsgedicht van De wandelaar: ook daar werd mogelijk een levenshouding
veroordeeld, maar op een manier die de afgewezen instelling niet onaantrekkelijk
voorstelt.
Uiterst lastig blijft de betekenis van de vijfde strofe te achterhalen. Bij een eerste
lezing is menigeen geneigd de ‘hartstocht’ te zien als een aanduiding van het verlangen
naar hoger honing: de bijen volgen de (redeloze) ingeving van hun hart en wijken
daarvoor van hun vaste baan. In zijn subtiele analyse van dit gedicht heeft Van den
Akker allerlei argumenten aangevoerd om te bewijzen dat ‘hartstocht’ hier juist moet
slaan op de gewone bezigheid van bijen: het verzamelen van honing in de directe
omgeving. Maar hij voegt daar dan aan toe: ‘Hoewel ik ervan overtuigd ben dat mijn
voorstel tot interpretatie van deze strofe door de tekst wordt gerechtvaardigd, ben ik
me er tevens van bewust dat de andere lezing blijft resoneren.’24. De dubbelzinnigheid
is niet uit dit gedicht weg te interpreteren. Dat geldt zowel voor de vijfde strofe als
voor ‘Het lied der dwaze bijen’ als geheel. Een bevredigende verklaring voor het
gegeven dat dit lied door dode bijen gezongen wordt, heb ik overigens nog nergens
gelezen.
Het streven naar hoger honing (en het mislukken van dat streven) is terecht in
verband gebracht met een bepaalde poëzieopvatting en Nijhoffs expliciete afwijzing
daarvan in zijn prozatekst De pen op papier (1926). In dat stuk beschrijft de dichter
de omslag in zijn visie als volgt: ‘Omdat ik bovendien onlangs, in dit eenzaam
voorjaar namelijk, na talloze vergeefse nachten van bittere inspanningen, waarin het
mij mislukte mijn ziel in haar intellectuele essentie omhoog te drijven tot wat ik
noemde een “zien van God,” - mij voorgenomen had het andere uiterste te kiezen en
haar bij mij omlaag te houden in het lichaam, zodat ik besloot alleen nog datgene te
schrijven, wat het schrijven zelf tot een fysiek genot maakt, tot een avontuur of match
(...).’25.
De pen op papier kan gezien worden als Nijhoffs antwoord op De afspraak van
Roland Holst, dat een jaar eerder verscheen. Tegenover de metafysische aspiraties
van Holst en zijn beeld van de dichter die van een dubbelganger de opdracht krijgt
van een gelukzaliger wereld te getuigen, stelt hij zijn keuze voor deze wereld.26. In
literatuurhistorische termen betekent het dat de symbolistische opvatting (die immers
streeft naar een hogere werkelijkheid) wordt verworpen. Deze gegevens laten zich
verbinden met de interpretatie van ‘Het lied der dwaze bijen’. De plaats waar ‘het
ontwijkend teken’ wordt gesitueerd, kan namelijk bepaalde associaties oproepen.
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De tweede strofe begint met de regels: ‘Die geur en een zacht zoemen / in het azuur
bevrozen.’ ‘Azuur’ is een kernwoord van de dichter Mallarmé, die door Nijhoff
schitterend als ‘de Pool-reiziger naar het poëtisch-absolute’ is gekarakteriseerd.27.
Een dichterschap dat zich ver van de aarde, ‘van volk en leven’, verwijdert om zich
dood te vliegen in de azuren kou, vertoont opvallende overeenkomst met de aspiraties
van Mallarmé. ‘Het lied der dwaze bijen’ vormt dan een veroordeling van de
transcendente gerichtheid van de symbolistische poëzie. Al eerder, in de bundel
Vormen, werd de twijfel aan die instelling in een gedicht als ‘Levensloop’ verwoord.
Maar ook hier laat Nijhoff weer zijn dubbelzinnigheid zien. Want deze kritiek op
het symbolisme wordt uitgebeeld in een gedicht dat sterk symbolistische trekken
heeft: juist het suggererende, raadselachtige dat tot de hoofdkenmerken van het
symbolisme behoort, vindt men in ‘Het lied der dwaze bijen’ terug.28.
Eerder (in hoofdstuk 4) is opgemerkt dat het Nederlandse symbolisme wel
gekenmerkt wordt door een hang naar het hogere, maar dat bij dichters als Verwey,
Roland Holst, Dèr Mouw en (in mindere mate) Boutens en Leopold het suggererende
karakter veelal ontbreekt. Welnu, dat laatste kenmerk is bij uitstek terug te vinden
bij Nijhoff. Zelf zag hij het geslaagde gedicht als ‘een emotioneel cryptogram met
oneindige aanduidingen’. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verzamelde
interpretaties van zijn twee langere gedichten Awater (1934) en Het uur u (1941) elk
een volumineus boekwerk vullen.29. Sötemann probeerde op basis van de
‘Awater’-verzamelbundel tot een samenvattende interpretatie te komen, maar het
verwondert opnieuw niet dat deze poging tot synthese prompt werd aangevochten.30.
Zelden heeft een dichter zijn interpretatoren beter aan het werk weten te houden.

Nijhoffs plaats in de Nederlandse literatuur
Aan het begin van dit hoofdstuk is gezegd dat de literatuurhistorische situering van
Nijhoff evenveel tegenstrijdigheden heeft opgeleverd als de interpretatie van zijn
afzonderlijke gedichten. Toch valt hier na het voorgaande wel het een en ander aan
toe te voegen.
Het lijdt geen twijfel dat Nijhoff het meest te danken heeft aan de Franse poëzie,
en dan met name Baudelaire, die vaak met De wandelaar in verband wordt gebracht,
Verlaine (men kan diens Fêtes galantes naast de afdeling ‘Tuinfeesten’ in Vormen
leggen), en Mallarmé. Maar zijn verhouding tot deze Franse symbolisten is niet
ondubbelzinnig - zoals niets bij Nijhoff ooit eenduidig is. Zo bestaat er geen enkele
Nederlandse dichter die zo sterk de cultus van de ambiguïteit aanhing. Aan de andere
kant wijst hij later het symbolistische geloof in een hogere of diepere werkelijkheid
af - dat betekent overigens ook weer niet dat zulke metafysische pretenties bij hem
ontbreken.
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Men kan Nijhoff plaatsen tussen de twee oudere dichters Roland Holst en Bloem in.
De pen op papier is te lezen als een reactie op De afspraak: een wending naar het
lichamelijke wordt tegenover het bovenzintuiglijke streven van Roland Holst gesteld.
Maar dat betekent niet dat Nijhoff daarmee op één lijn komt te staan met een aardse
dichter als Bloem. De nadruk die Nijhoff legt op het niet-realistische van elke kunst
en zijn opvatting van poëzie als verwant aan mystiek brengen hem ver van de
ontgoochelde visie die Bloem belijdt. Alle drie de dichters mogen bezield worden
door een groot verlangen, de gerichtheid van dat verlangen laat essentiële verschillen
zien.31.
Hoe is nu de verhouding van Nijhoff tot de ‘modernen’? Eerder werd een uitspraak
uit 1921 over het werk van Van Wessem geciteerd, waarin Nijhoff diens prozastukken
prijst als ‘objectieve beeldvormingen’. Dat bewijst dat hij in ieder geval in een
belangrijk opzicht meeging met de jongeren rond Het getij: hij deelde hun afkeer
van de ik-zangen, de ‘weke’ lyriek van de Tachtig-epigonen. Als hij in De pen op
papier (zie boven) het schrijven ‘tot een avontuur of match’ wil maken, zijn dat
woorden die aan het martiale jargon van Van Wessem herinneren. Maar ook hier is
zijn positie niet eenduidig. Want aan de ene kant laat hij zich nooit verleiden tot
typografische vernieuwingen of experimenten met het vrije vers: juist in de
overgeleverde vormen tracht hij zich zo zuiver mogelijk uit te drukken. Natuurlijk
valt er over het gewicht van ‘vernieuwingen’ altijd te debatteren: ‘Het lied der dwaze
bijen’ laat een heel originele variant op het terzinenschema zien. Niettemin is Nijhoff
bewust behoudend in zijn versvormen, zeker als men hem vergelijkt met Marsman
of Hendrik de Vries, om over Van Doesburg / Bonset maar niet te spreken.
Aan de andere kant is hij in bepaalde theoretische opzichten even radicaal als de
laatstgenoemde. Waar Marsman voortdurend blijft aarzelen tussen traditie en
vernieuwing, waar Van Wessem en Houwink alleen de buitenlandse kreten vertalen,
komt Nijhoff tot een uitgebalanceerde visie waarbinnen het gedicht als ‘woordobject’
losgemaakt wordt van de sentimenten van de maker én van de omringende
werkelijkheid. In dat opzicht breekt hij als enige definitief met de romantische traditie
van Tachtig. Zijn positie kan het best vergeleken worden met die van Eliot en Valéry.32.
Een uitvoerige studie zou de verwantschap tussen deze drie denkende dichters eens
nader moeten documenteren.
Binnen het Nederlandse taalgebied vertonen de ideeën van Nijhoff een zo sterke
overeenkomst met de poëtica van de late Van Ostaijen dat een vergelijking tussen
beide dichters verhelderend kan zijn. Ook de Vlaamse dichter sneed de navelstreng
tussen dichter en product door: ‘Ik wil dat de gedichten verschijnen als vrije
organismen, zonder verband tot de schepper.’33. Een gedicht hoort te zijn ‘als een
schoone keramiek’ - Van Ostaijens equivalent van Nijhoffs Perzisch tapijtje.34. En
ook bij Van Ostaijen de religieuze connotaties: poëzie ‘is eenvoudig een in het
metafysiese
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geankerd spel met woorden.’ En: ‘Het is het woord en niet de zin in zijn intellektuele
opeenvolging en betekenis die bij machte is om het transcendente hoorbaar te
maken.’35.
Maar het laatste citaat laat al een groot verschil uitkomen met Nijhoff. Waar bij
Van Ostaijen het resoneren van woorden in het onbewuste het uitgangspunt vormt,
blijft Nijhoff vasthouden aan het primaat van de syntaxis. Hij weigert de versvorm
zelf ‘als ruiten’ in te slaan - dat is ook zijn bezwaar tegen de door hem bewonderde
Eliot.36.
Nijhoff en Van Ostaijen vertegenwoordigen twee richtingen binnen de moderne
lyriek: dichters die hun ingenieursarbeid niet verhullen tegenover dichters die de
nadruk juist leggen op het spontane, irrationele karakter van hun werk.37. Of in twee
titels: de ‘Kleine Prélude van Ravel’ (Nijhoff) tegenover de ‘Boerencharleston’ (Van
Ostaijen).

Tot slot
De manier waarop Nijhoff zijn denkbeelden verwoordt, is niet altijd even helder.
Vandaar dat hij door mensen als Du Perron werd verdacht van gewichtigdoenerij en
mystificatie. Toch is het opvallend dat Nijhoff juist door zijn intense belangstelling
voor de techniek van het dichterschap tot uiteenzettingen kon komen die veel dichter
bij het vers blijven dan welke levensbeschouwelijke benadering dan ook. Als
voorbeeld kan het volgende citaat uit zijn kritiek op Achterbergs debuut Afvaart
dienen.
Nijhoff haalt eerst het gedicht ‘Drievoudig verbond’ aan:
Wat is dit een zoete verbintenis
u en de dood en ik.
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust.
Nu al de vuren zijn gebluscht,
gaan we over de zachte asch
en denken wat geleden moest,
voor ieder tevreden was.

Dan begint zijn bespreking van dit vers: ‘Als de vorm van dit gedichtje opmerkelijk
is, dan is het door het rijmraffinement. “Ingeboet” van regel 3 rijmt niet op
“verbintenis” van regel 1, maar op het “zoet” der verbintenis waarop het een
nagekomen
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accent legt. “Verbintenis” zelf, met zijn dubbele doffe i-klank, vervaagt het rijmloze
“ik” van regel 2, dat anders na “u en de dood” een aanmatigende climax zou worden,
en bovendien assoneert het reeds op “asch” en “was” van de volgende strofe. Ook
het rijmwoord “rust” van regel 4 wijst omlaag naar de volgende strofe, waar het
terstond door “gebluscht” wordt opgenomen en door “moest”, met een verfijnde
klankherinnering aan “ingeboet”, assonerend wordt voortgezet. Dan komt, als
samentrekking van de gehele innerlijke betekenis van het gedichtje in de onderste
regels, het binnenrijm “geleden-tevreden”, terwijl de laatste regel een merkwaardige
uitglijdende lengte verkrijgt doordat “was” voor het eerst normaal rijmt op “asch”.
Dit “was” is echter een irrealis, het betekent in dit zinsverband eigenlijk “is” in de
aanvoegende wijs, en het werd, als gij voor zulke schakeringen gevoelig zijt, niet
slechts door “asch”, maar reeds door “verbintenis” van de bovenste regel voorbereid.
Ik zou nog langer op de structuur van zulk een versje kunnen voortgaan, er
bijvoorbeeld op wijzend, hoe, door de alliteratie der b's in regel 3 en der r's in regel
4, de rijmloosheid werd verdoezeld, die daar anders te sterk in het oog zou lopen,
maar ik vrees dat het u reeds tegenstaat, dit poëtisch apothekerspraatje.’38.
Hij voegt er deze mooie opmerking aan toe: ‘geen dichter is met zulke
overwegingen belast wanneer hij schrijft, maar zij zijn de reden waarom hij na het
schrijven niet doorstreept’. Dat klinkt allemaal heel aannemelijk. Maar dan volgt:
‘Zij geven een garantie dat het gedicht niet slechts in het gevoel maar in de taal zelf
verscholen lag.’ Een wel heel merkwaardige opvatting. Hier wordt de nuchtere
analyticus opeens magiër: een houding die de mensen van Forum mateloos irriteerde.
Nijhoffs ‘apothekerspraatje’ doet denken aan de gedetailleerde Merlyn-analyses
van veel later, of nog sterker - door de nadruk op de verstechniek - aan de
poëzie-analyses van iemand als Sötemann. Pas lang na de Tweede Wereldoorlog is
het klimaat rijp voor een zo vakmatige aanpak (alleen bij Vestdijk vindt men
vergelijkbare aanzetten). Nog een laatste opmerking over dit ‘apothekerspraatje’.
Nijhoff hield van mystificaties. Naar later bleek, prees hij hier ten dele zijn eigen
verstechniek. Want Achterberg had een eerdere versie op zijn voorstel gewijzigd!39.

Eindnoten:
1. A.L. Sötemann, ‘“Non-spectacular” modernism; Martinus Nijhoff's poetry in its European
context’, in: Over poëtica en poëzie; een bundel beschouwingen samengesteld en ingeleid door
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, Groningen 1985, pp. 19-37.
2. D.W. Fokkema, ‘Nijhoff's Modernist Poetics in European Perspective’, in: Comparative Poetics,
uitgegeven door D.W. Fokkema, E. Kunne-Ibsch en A.J.A. van Zoest, Amsterdam, z.j., pp.
63-87.
3. J.L. Goedegebuure, Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap, Amsterdam
1987.
4. Zie: W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, ‘“Gij moet maar ijverig doorwerken”; de jonge dichter
M. Nijhoff en de tijdschriften’, in: Literatuur 3 (1986), pp. 211-222.
5. M. Nijhoff, Verzamelde gedichten, derde dr., Den Haag 1964, p. 9.
6. De regel doet mij denken aan Mallarmé's ‘Mais, o mon coeur, entends le chants des matelots!’
(‘Maar o mijn hart, hoor hoe de zang der zeelui klinkt!’ (S. Mallarmé, Gedichten; vertaald en

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ingeleid door P. Claes, Amsterdam 1986, pp. 14-15)). Zulke associaties zijn natuurlijk in hoge
mate persoonlijk. Duidelijker lijkt mij de reminiscentie in de vierde regel aan Roland Holsts
‘De laatste daad viel uit mijn moede handen: / ik zie hen bleek en roerloos in mijn schoot.’ (A.
Roland Holst, Poëzie I, Amsterdam 1981, p. 181; dit vers werd in 1912 in Groot Nederland
gepubliceerd).
M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, ‘De opbouw van Nijhoff's De wandelaar’, in: De nieuwe
taalgids 68 (1975), pp. 211-234.
A. Verwey, ‘M. Nijhoff: De wandelaar’, in: De beweging 13 (1917), dl. 1, p. 138 en P.N. van
Eyck, ‘Lezing en herdenking’, in: De beweging 13 (1917), dl. 2, p. 151.
S. Vestdijk, De glanzende kiemcel, tweede dr., Amsterdam 1979, p. 62.
Vergl. W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet; aspecten van M. Nijhoffs versexterne
poetica, Utrecht 1985, dl. 1, pp. 1985-200, 251-259.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, Amsterdam 1982, pp. 232-233.
Vergl. W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet, p. 135.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 232.
Idem, p. 97.
Idem, pp. 98-99.
Idem, p. 99.
Zie: W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet, pp. 79-83.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 659.
J. Greshoff, Rebuten, 's-Gravenhage 1936, p. 22.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, pp. 666-667.
Idem, p. 297.
M. Nijhoff, Verzamelde gedichten, pp. 200-201.
Zie voor een eerste vergelijking van enkele interpretaties: J.J.A. Mooij, ‘De filosofie van de
literatuurwetenschap’, in: Controversen in taal- en literatuurwetenschap, Wassenaar 1974, pp.
75-76.
W.J. van den Akker, ‘En marche vers le ciel; over “Het lied der dwaze bijen,”’ in: De revisor
11 (1984), afl. 4, p. 76.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 1064.
Zie: W.J. van den Akker, ‘Gedachten of gedaanten - Arthur van Schendels Fratilamur en de
literaire context’, in: Literatuur 1 (1984), pp. 69-71; overigens is het niet zo dat Nijhoffs wending
zich met De pen op papier voltrekt: die was al eerder aangekondigd in de kritieken, zodat De
pen op papier eerder als een tussentijdse balans dan een scherpe zwenking is te beschouwen,
vergl. W.J. van den Akker. Een dichter schreit niet, p. 272.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 194.
Vergl. W.J. van den Akker, ‘En marche vers le ciel’, p. 79.
Nooit zag ik Awater zo van nabij; teksten omtrent Awater van Martinus Nijhoff, bijeengebracht
door D. Kroon, 's-Gravenhage 1981: en Dit meldt het uur u; teksten omtrent Het uur u,
bijeengebracht door D. Kroon, 's-Gravenhage 1986.
A.L. Sötemann, ‘Awater na vijftig jaar’, in: Over poetica en poëzie, pp. 229-246; P. Lukkenaer,
‘Hoe ver voert innerlijke vaart; Awater en gros et en détail’, in: Bzzlletin 14 (1985), no. 128,
pp. 11-20.
Vergl. W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet, pp. 248-249.
Vergl. J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969, p. 132-133; voor de relatie met Valéry
geeft W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet, veel materiaal.
Verzameld werk; proza 2, tweede dr., Amsterdam 1977, p. 328. Vergl. ook zijn
‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’.
Idem, p. 329.
Idem, pp. 338 en 375.
Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 1167. Zie ook zijn kritiek op Van Ostaijen, p. 629.
Vergl. H. Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, Reinbek 1985, p. 142.
M. Nijhoff, Verzameld werk 2, p. 696.
Zie: K. Fens, ‘Een apothekerspraatje’, in: Merlyn 4 (1966), pp. 413-415.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

146

8 De vent
‘Forum’ over proza en poëzie
Geen literair tijdschrift tussen de twee wereldoorlogen heeft zo'n sterke nawerking
gekend als Forum (1932-1935). Hoewel vele schrijvers van zeer verscheiden aard
aan het blad hebben meegewerkt, bleef het voor de tijdgenoten en de latere generaties
het orgaan van een twee-eenheid: Menno ter Braak en E. du Perron.
Hoe sterk hun ideeën overeenkwamen was al gebleken uit twee artikelen die vlak
na elkaar in De vrije bladen verschenen. In december 1930 publiceert Du Perron zijn
‘Gesprek over Slauerhoff’. Hij voert daarin een dialoog met een fictieve verdediger
van de traditionele poëzieopvattingen, die natuurlijk weinig op heeft met het werk
van Slauerhoff. Deze tegenstander, een aanhanger van de oude school dus, maakt
vooral bezwaar tegen Slauerhoffs moedwillige ironie en zijn gebrek aan verstechniek:
‘zijn werk [is] wederom zo brokkelig, verwaarloosd, en in één woord onaf, dat soms
rilling op rilling mij bij lezing ervan doorvaart.’ Over het vers ‘Het boegbeeld: de
ziel’ merkt hij op: ‘Inderdaad, ik heb dat gedicht altijd vrijwel verfoeilijk gevonden.
De taal ervan is onzuiver, het rhythme defectueus, de syntaxis schots en scheef’1.
(ironie van de literatuurgeschiedenis: de latere analyse van d'Oliveira in het tijdschrift
Merlyn heeft de bezwaren, die Du Perron hier met behulp van een stropop bestrijdt,
ten dele bevestigd: zie hoofdstuk 6). Du Perrons opponent vindt de poëzie van
Slauerhoff te onaf. In zijn visie moet de dichter boven zijn onderwerp uitstijgen,
anders kan hij niet tot een zuivere uitdrukkingsvorm komen. Karakteristiek is dan
het antwoord van Du Perron: ‘Mijn god, mijnheer, waarom? Waarom zou men van
de strijd des dichters met al wat u maar wilt - met zichzelf, met zijn onderwerp, met
de materie - geen getuige zijn? Uw dichter die boven zijn onderwerp staat, gaat mij
niet aan; als ik hem niet zie, kan ik ook voor hem niet voelen; en de stem die over
het onderwerp heen hijgt, zoals maar al te dikwijls in de z.g. “grote poëzie” gebeurt,
is mij intens onverschillig, zo onverschillig als het tijdelijke maar enigszins vermag
te staan tegenover de eeuwigheid.’2.
Een tekenend verschil tussen beide opponenten is dat de tegenspeler het woord
dichter met een hoofdletter zou schrijven, evenals de ‘Eeuwigheid’ waaraan zo'n
Dichter deel heeft, terwijl Du Perron aan kleine letters genoeg heeft.
Op een zeker moment valt dan de naam van zo'n Eeuwigheidspoëet: Leopold.
Zoals zal blijken, gaat deze dichter in het discours van Du Perron en Ter Braak de
rol vervullen van het type kunstenaar dat zij afwijzen. Du Perron moet weinig hebben
van Leopolds ‘zielefluisteringen’, die hij dan ook belachelijk probeert te maken.
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De gesprekspartner reageert geschokt: ‘Mijnheer! u raakt aan al te edele waarden!’
Du Perron komt dan vervolgens tot de apodictische uitspraak: ‘voor een gedicht als
[Slauerhoffs] Dsjengis krijgt u van mij ook de plechtige opera-allure van een gedicht
als Leopold's Cheops cadeau’.3. In een latere toevoeging aan deze tekst noemt Du
Perron nog andere namen. Tegenover de vertegenwoordigers van de oudere generatie
Gossaert, Werumeus Buning, Roland Holst, Bloem en Van Eyck zet hij als dichters
van zijn eigen leeftijd respectievelijk Nijhoff, Donker, Slauerhoff, Marsman en
Hendrik de Vries. Slauerhoff acht hij op dat moment al groter dan Bloem, Gossaert,
Van Eyck en Buning - alleen Roland Holst is ‘partij’.4.
Over dit namenrijtje is het een en ander op te merken. In de eerste plaats valt op
hoe zowel de ouderen als de jongeren een wel heel bont gezelschap vormen. De
‘neoclassicist’ Gossaert naast de symbolist Roland Holst; Slauerhoff op één rij met
Nijhoff en Donker, die nu niet bepaald tot de favorieten van Forum zullen blijken te
behoren. Leeftijd is hier kennelijk het enige criterium: de jongeren trekken
gezamenlijk op tegen de oude garde. In het literaire verleden is het gevecht vaak op
die manier gestreden, maar in het werk van Du Perron en ook van Ter Braak blijft
deze generatietegenstelling een uitzondering. Er waren te veel leeftijdgenoten
waartegen zij zich met kracht moesten afzetten, terwijl de houding van Ter Braak
tegenover ‘de vorigen’ zeer genuanceerd bleef. Belangrijker blijkt de tegenstelling
tussen Dichters die boven hun onderwerp staan (als Leopold en Van de Woestijne)
en dichters die je met hun stof ziet worstelen. Essentieel is de uitspraak van Du
Perron: als ik de dichter niet meer zie, kan ik ook voor hem niet voelen. Du Perron
zoekt als lezer in het werk de mens; zijn tegenstander in het ‘Gesprek over Slauerhoff’
gaat het om het werk als zodanig en de mogelijke ‘eeuwige’ schoonheid daarvan.5.

Ter Braak en de ‘Prisma’-bloemlezing
In het volgende nummer van De vrije bladen (januari 1931) publiceert Ter Braak
een kritische bespreking van de door D.A.M. Binnendijk samengestelde bloemlezing
Prisma. Dat stuk laat een beslissende overeenkomst met het standpunt van Du Perron
zien.
Binnendijk wilde met zijn bloemlezing een tegenwicht bieden aan de keuze die
Dirk Coster eerder had gemaakt toen hij zijn Nieuwe geluiden (1924) samenstelde.
Binnendijks verzameling moest een beter inzicht geven in de poëzie van de laatste
tien jaar (dat wil zeggen: 1918-1928), een poëzie die volgens de samensteller in
belangrijke opzichten verschilde van wat daarvoor geschreven werd. Het is interessant
te zien wie Binnendijk tot de nieuwe dichters rekent en wat hij als gezamenlijk
kenmerk van hun werk beschouwt. De belangrijkste jonge dichters zijn voor hem
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Herman van den Bergh, Matthias Kemp, Hendrik de Vries, Marsman en Slauerhoff.
Nijhoff heeft wel de goede leeftijd, maar is in zijn visie een overgangsfiguur, die
zich met Vormen bovendien bij het reactionaire kamp van Roland Holst, Bloem en
Werumeus Buning heeft aangesloten. Binnendijk denkt dus strikt in termen van
generaties. Wat was nu in zijn ogen het nieuwe van de poëzie van na 1918? Hij
formuleert het zo: de moderne poëzie verhoudt zich tot de voorafgaande als ‘kracht
en vurige spanning tot innigheid en verheven vlucht’.6. Het is een tegenstelling die
Binnendijk uitwerkt in de antithese lichaam-ziel: de tastbaarheid en spankracht van
een lichaam tegenover ‘de ijle vreugde of de geslagen somberheid van een ziel’. Het
interessante van deze formulering is dat hij het meest overeenkomt met de
bewoordingen waarin de internationale afwisseling van symbolisme door de
avant-garde wordt omschreven: lichamelijke energie vervangt de vlucht der ziel. Als
zodanig is deze karakterisering tamelijk uniek in de Nederlandse literaire kritiek,
waar dat nieuwe van na 1916 veelal als reactie op de weke Ik-zangen van Tachtig
werd gepropageerd (zie hoofdstuk 6).
Het waren overigens niet deze opvattingen die Ter Braak tegen de haren instreken.
Zijn ergernis begint waar Binnendijk de nadruk gaat leggen op het belang van de
techniek, de tucht, voor de dichter die zijn emotie uitdrukkingskracht wil geven.
Deze visie brengt de bloemlezer aan het eind van zijn inleiding tot de aanstootgevende
uitspraak: ‘De aanwezigheid van deze vormkracht nu heeft ook gediend als criterium
voor deze bloemlezing. Want in de vormkracht accentueert zich het moderne
kunstbewustzijn: poëzie is geen ontroerend spreken, maar een van de aanleiding en
den schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme, een bloem.’7.
Het gedicht staat los van de maker (een opvatting die duidelijk aan Nijhoff is
ontleend, al behoorde ‘vormkracht’ tot de favoriete woorden van Marsman), en de
poëzie los van het leven, want in de laatste zin van zijn inleiding spreekt Binnendijk
over ‘het beschermd domein der Poëzie’ - allemaal woorden waarover Ter Braak
zou struikelen.
In zijn polemische recensie van de bloemlezing blijkt Ter Braaks irritatie vooral
veroorzaakt door de eerbiedige toon van de inleiding: ‘Binnendijks ganse inleiding
kan men noemen een zeer openhartige en daardoor zeer naïeve mythologie van Godin
Poëzie.’8. En: ‘Als Binnendijk over de Poëzie (majuscule) spreekt, dan wordt zijn
toon gelovig (...).’9. Daartegenover stelt Ter Braak zijn grote wantrouwen tegen
bezwerende termen als ‘creativiteit’ en ‘tucht’. Hij vraagt zich af waarom er altijd
‘vrijmetselaarsdialect’ moet worden gebruikt als er een paar regels rijmend onder
elkaar staan. Het schermen met kreten als ‘vormkracht’ en ‘creativiteit’ (onder invloed
van Nijhoff, vermoedt hij) heeft tot gevolg dat een wezenlijk criterium niet wordt
gebruikt, namelijk dat van de oorspronkelijkheid. Binnendijk maakt geen onderscheid
tussen originele dichters en epigonen. Daartegenover stelt Ter Braak zijn enige
maatstaf: ‘“Is het een vent, voor mijn particulier gevoel?”’10.
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Met deze aanval op de inleiding van Binnendijk is het startschot gegeven voor een
van de interessantste discussies die het literaire leven tussen de twee wereldoorlogen
verdeelden, de vorm of vent-controverse.11. Het is duidelijk welke partij Du Perron
zal kiezen. De twee hier geciteerde teksten, Du Perrons ‘Gesprek over Slauerhoff’
en Ter Braaks kritiek op de inleiding van de Prisma-bloemlezing, vertonen
opmerkelijke overeenkomsten. Beiden verzetten zich fel tegen elke vorm van
vergoddelijking van de poëzie - de Poëzie met een hoofdletter, kortom. Van meer
belang dan formele volmaaktheid is de oorspronkelijkheid van de dichter die men
in het werk ontmoet, de vent. Om die reden is de slordige Slauerhoff een boeiender
auteur dan de vertegenwoordiger van de Eeuwige Poëzie, die Leopold voor hen was.
De gelijkgezindheid van de twee vrienden Ter Braak en Du Perron komt nog
sterker naar voren als door hen het tijdschrift Forum is opgericht.

‘Forum’: de eerste jaargang
Het ontstaan van het tijdschrift is versneld door de financiële moeilijkheden waarin
De vrije bladen verkeerden. Reorganisatieplannen mislukten, waardoor de ideeën
voor een eigen orgaan, die bij Du Perron al langer leefden, konden worden
gerealiseerd.12. Aan de redactie werd, op verzoek van de uitgever, een Vlaming
toegevoegd: Maurice Roelants. Du Perron had daartegen geen bezwaar, omdat
Roelants het te druk had om zich veel met het blad te kunnen bemoeien. Toch zou
deze Hollands-Vlaamse combinatie geen succes blijken en uiteindelijk tot de opheffing
van het tijdschrift leiden.13.
Het ‘Ter inleiding’ bij het eerste nummer (dat overigens al in november 1931
verscheen) verraadt duidelijk de hand van Ter Braak en haakt aan bij de
Prisma-discussie. Zo staat al op de eerste bladzij te lezen: ‘Men heeft voor den dichter
den geheelen mensch soms verwaarloosd, men heeft de poëzie vaak losgemaakt van
de rest der aardsche verschijnselen en haar soms verdacht doen lijken op een
esoterischen cultus.’ Tegenover ‘de vergoding van den vorm’ stelt Forum de opvatting
‘dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij de beoordeling van den
kunstenaar’.
Het is niet verwonderlijk dat als tegenwicht tegen de ‘zuivere’ poëzie van de
vormverheerlijkers de gestalte van de ‘slechte dichter’ Multatuli wordt opgeroepen.
Multatuli speelt immers in het hele kritische werk van Ter Braak de rol van toetssteen
voor werkelijke grootheid.14. (Wanneer Forum is opgeheven brengt Anton van
Duinkerken dan ook als een belangrijk bezwaar naar voren dat de redactie een
verandering van de Nederlandse literaire traditie nastreefde: ‘Zij stelde Multatuli in
de eereplaats, welke door Vondel werd ingenomen.’15.)
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Ten slotte kondigt de redactie met nadruk aan dat zij zich polemisch zal opstellen.
Geen ‘opbouwende’ kritiek dus, ‘geen referaten over boeken, maar ontmoetingen
met boeken; onder dat motto durven wij een polemische houding verantwoorden’.
De eerste jaargang opent met het proza van de ‘slechte dichter’ Slauerhoff, Het
verboden rijk. Het is een van de vele voortreffelijke prozabijdragen die het tijdschrift
zal publiceren: werk van Elsschot, Walschap, Vestdijk, Debrot. Toch zijn het niet
deze stukken van hoog gehalte die de meeste aandacht trekken, evenmin als de rijke
oogst aan poëzie die men in de vier jaargangen vindt. Twee bijdragen uit de eerste
jaargang hebben vooral het beeld van Forum bepaald waarop de tijdgenoten
gereageerd hebben, te weten Ter Braaks essay Démasqué der schoonheid en Du
Perrons Uren met Dirk Coster.
Het Démasqué der schoonheid is geen makkelijk toegankelijke tekst. In de eerste
plaats moet de lezer bereid zijn Ter Braaks dialectische redeneerwijze die zich toespitst
tot paradoxen, geduldig te volgen. En ten tweede zal zo'n zorgvuldige lezer al snel
ontdekken dat in het betoog allerlei kernwoorden worden gebruikt waarvan de
betekenis steeds verschuift, zodat ten onrechte de indruk wordt gevestigd, dat er
rechtstreeks wordt doorgeredeneerd.16.
Een bepaalde passage geeft een aardig inzicht in de ontwikkeling van Ter Braaks
denkbeelden over poëzie. Hij beschrijft daarin hoe hij al jarenlang gehinderd werd
door het gangbare esthetische oordeel over Adwaita (Dèr Mouw): ‘“Hij is een
belangrijke persoonlijkheid, maar hij is geen (groot, compleet) dichter.”’ Zo zwaar
drukte dit officiële oordeel ‘dat men voor een willekeurig teeken van zes letters:
dichter, bijna zijn bewondering voor een persoonlijkheid zou hebben verkleind!’ De
estheten hadden gelijk: ‘Adwaita heeft te veel en te snel geschreven, om een Groot
Dichter in den zin van Leopold te kunnen zijn, hij had te veel haast, om kostbare
Cheops-bronzen te kunnen bewerken, zijn wijsgeerig verleden had hem te veel
zorgeloosheid op het gebied der menschelijke vormgevingen geleerd, dan dat men
van hem een kleine schotel onberispelijke poésie pure zou hebben kunnen
verwachten.’17. Deze zin geeft overigens een aardig voorbeeld van Ter Braaks
polemische sprongen. Want waarom zou een ‘wijsgeerig verleden’ een zorgeloosheid
‘op het gebied der menschelijke vormgevingen’ tot gevolg hebben? Die
veronderstelling spreekt allerminst vanzelf, al kon Ter Braak nog niet weten dat bij
Leopold, zoals uit recent onderzoek is gebleken, een grote filosofische belezenheid
een uiterst zorgvuldige vormgeving zeker niet in de weg stond. Even springerig is
zijn volgende, ironische conclusie: ‘Ongelijkmatige dichters zijn dus slechte dichters;
ligt, in aestheticis, de consequentie niet voor de hand, dat gelijkmatige epigonen
goede dichters zijn?...’18. Het zou interessant zijn Ter Braaks betoogtrant in zo'n langer
essay eens stap voor stap te volgen om te zien waar en hoe hij zijn lezers over bepaalde
logische inconsequenties heentrekt.
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Hij spitst de tegenstelling Leopold-Adwaita vervolgens toe door te stellen dat Leopold
dan het toonbeeld mocht zijn van het onaantastbaar verheven dichterschap, maar: ‘o
groote compleete dichter, hoeveel meer was mij waard die aantastbare Adwaita, dat
vat vol aantastbaarheden zonder verplichte nimbus.’ De zin die hij daaraan toevoegt,
vat eigenlijk de hele tegendraadse persoonlijkheid vanTer Braak samen: ‘Tegen den
tijd, dat men verplicht is, in de letterkunde Adwaita als onaantastbaar te onderwijzen,
zal mijn groote liefde misschien naar Leopold uitgaan!’ Hier vindt men de kern van
Forum en waarschijnlijk het meest waardevolle wat Ter Braak en Du Perron hebben
achtergelaten: de hardnekkige weigering om ook maar iets zonder meer als
onaantastbaar te aanvaarden, de angst te verstarren in een dogma van welke aard dan
ook.
Een zelfde oneerbiedigheid blijkt uit de aanval die Du Perron richt op een van de
mandarijnen van het toenmalige literaire leven, Dirk Coster, oprichter-redacteur van
het tijdschrift De stem, het bolwerk van de ethisch-humanistische richting. Wanneer
de naam ‘Coster’ nu alleen nog vage associaties oproept, is dat mede te danken aan
het heftige essay van Du Perron, dat even hevige reacties teweegbracht. Het ging om
een wijze van polemiseren waaraan men sinds Van Deyssels scheldkritieken blijkbaar
niet meer gewend was.
Uren met Dirk Coster is vooral een aanval op een bepaalde vorm van taalgebruik.
Du Perron pakt zijn tegenstander aan door middel van ‘een stijlanalyse waarop menig
structuralist jaloers kan zijn’ (Mosheuvel).19. Hij is op zijn sterkst wanneer hij Coster
zelf aan het woord laat en de hoogdravende citaten van droog commentaar voorziet.
De stijl wordt gebruikt om tot de persoon door te dringen, zoals blijkt uit het volgende
citaat: ‘Want als ik beweer dat zijn stijl een trage is, zijn geest is voor die stijl
nauwgezet verantwoordelijk: hij is vlijtig, maar stomp en zwaar; hij doorflitst niet,
omvat niet met één greep wat hij begrijpen wil, maar legt er zich zwaar tegen aan en
tast dan moeizaam, als met te korte vingers, naar wat het bijziend oog eer vermoedt
dan ziet.’20.
De ontmaskering van deze ‘denker’ die schermt met grote woorden (het schone
en het goede, het esthetische en het ethische, wat bij Coster allemaal naar hetzelfde
verwijst) leidt tot de ontdekking van een angstig mannetje, een kamergeleerde die
het leven niet kent, ‘die alleen maar alle boeken gelezen heeft en misschien nog
trouw de kranten volgt ook, maar die, in zijn opgeslotenheid, van ontzetting rilt bij
al die gruwelijke ongelukken, uitbarstingen, omwentelingen, die daarbuiten, in de
reëel levende wereld, voorvallen of zich voorbereiden’.21. [Deze karakterisering zou
overigens ook op Ter Braak en Vestdijk kunnen worden toegepast, en door beiden
waarschijnlijk nog aanvaard zijn ook.] De methode die Du Perron hier volgt is gelijk
aan die van Ter Braak: vanachter de dure woorden wordt de man die zich verbergt
te voorschijn gehaald; het procédé lijkt nog het meest op het plukken van een kip.
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De afkeer van de literaat Coster is zo groot dat Du Perron zelfs tot formuleringen
komt als: Coster werkt ‘met een preparaat van etiese kwijl’.22.
Na het lezen van deze felle aanval kan men zich afvragen waarom Du Perron nu
juist deze kandidaat, wiens onbenulligheid hij op elke bladzij uitmeet, moest
ontmaskeren. Het antwoord vindt men op een van de laatste bladzijden. Daar stelt
hij namelijk: ‘Als ik één ding in de heer Coster ging bewonderen, het zou dus zijn
dat hij, met zijn angst voor het leven, zijn geringe intelligentie en zijn gering talent,
jarenlang dit spel wist vol te houden en in vrijwel heel Nederland voor een kundig
en sterk leider door te gaan.’23. De laatste opmerking is onthullend: in Coster wordt
de onbenulligheid van het Nederlandse literaire wereldje aangevallen, dat immers
dit middelmatige talent zo lang als leider heeft erkend. Niet toevallig volgt vlak
daarop een vergelijking met een Franse auteur. ‘Coster’ staat voor de meest
weerzinwekkende kanten van domineesland: de pompeusheid, het geloof in grote
woorden, een humorloze zwoegerigheid die elk esprit ontbeert.
In hoeverre past Uren met Dirk Coster nu binnen Forums pleidooi voor ‘de vent’?
Is Coster een epigoon? Zeker niet, hij heeft zijn eigen humanitaire zender opgericht.
Is hij een vormfetisjist, zoals Binnendijk? Ook dat is niet het geval. Zelfs is er een
zinnetje in Du Perrons tekst, dat een heel andere kant op wijst. Hij verwijt namelijk
Coster dat die het werk van Dostojevski tot louter levensbeschouwelijke waarheden
herleidt: ‘Over de wijze waarop Dostojevsky zijn waarheden levend maakt, over zijn
wezenlik schrijverschap, niet één verdwaald woord.’24. Met andere woorden, Du
Perron mist hier een meer literair gerichte aanpak: een verwijt dat men van een
ventist niet gauw zou verwachten!
Geen epigonisme dus, geen vormaanbidding bij Coster. Wat Coster bij Du Perron
activeert is diens ‘precieze en kostbare afkeer voor de humbug van de te hoog-literaire
stijl’.25. Humbug: een van de favoriete scheldwoorden van Du Perron, die bij het
neerleggen van zijn Forum redacteurschap (‘Afscheid van Kostersloot’) zal spreken
over zijn strijd tegen ‘diverse vormen van humbug, van gangbare valse munt en van
stelselmatig opgeblazen waarden in leven en kunst, in ethica en aesthetica’.26. In het
laatste nummer van Forum (december 1935) schrijft Ter Braak wat moedeloos over
de vergeefse strijd van het tijdschrift om ‘de gepostuleerde persoonlijkheidsmaatstaf
ingang te doen vinden en het specialistisch jargon van diverse litteraire en ethische
kategorieën uit te roeien’.27. Deze gegevens maken het mogelijk de verschillende
nuances van het ideaal ‘de vent’ of ‘de persoonlijkheid’ te onderscheiden. Het woord
heeft namelijk zowel literaire als levensbeschouwelijke aspecten. Een vent maakt de
vorm ondergeschikt aan wat hij heeft te zeggen en is in het bezit van een gezonde
afkeer van elke vorm van humbug, alle grote woorden en dus ook van elke
leerstelligheid op literair of welk gebied dan ook (freudianisme, marxisme etcetera).28.
Deze tegendraadsheid heeft ongetwijfeld de betekenis van Ter Braak en Du Perron
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uitgemaakt. Dat het ook tot een zekere beperktheid leidde, kan moeilijk ontkend
worden. Tekenend is in dit verband de ambivalentie van Ter Braak tegenover de
poëzie.

Ter Braak en de poëzie die hij afwees
Van iemand die in feite elke ‘vorm’ als een verstarring ziet,29. kan men in feite niets
anders dan een groot wantrouwen tegenover de ‘gebonden stijl’ (poëzie dus)
verwachten. Dat wantrouwen komt op verschillende momenten in Ter Braaks literaire
carrière sterk naar boven, en uit zich dan op verscheiden wijze.
Grofweg kan men deze visie uit zijn werk destilleren:
1. Al in Démasqué der schoonheid komt de gedachte voor dat dichten eigenlijk
een puberteitsverschijnsel is. Later wordt het produceren van poëzie op even
denigrerende wijze in verband gebracht met de blindheid van de alcoholische
roes.30.
2. Slechts een enkeling komt op latere leeftijd tot de poëzie, zoals Dèr Mouw,
wiens werk bij Ter Braak vaak als toetssteen dient. Tegenover deze wijsgerige
gedichten zet hij dan de ‘sierpoëzie’. Deze negatieve term krijgt bij Ter Braak,
zoals veel van zijn sleutelwoorden, een reeks betekenissen mee. Eerst houdt
‘sierpoëzie’ in: poëzie die niet zichtbaar is voortgekomen uit een persoonlijke
worsteling; vervolgens: poëzie waaraan het intellect geen deel heeft, en ten
slotte: poëzie die berust op ‘woordceremonieel’. Net als bij Du Perron moet
Leopold vaak als voorbeeld dienen van wat wordt afgewezen. Bij Leopold wordt
namelijk volgens Ter Braak een beroep gedaan op alle functies van de taal die
‘buiten de simpele mededeling’ liggen: het ‘taalmedium’ wordt dan hoofdzaak.31.
Deze typering is om verschillende redenen literatuurhistorisch interessant. In
de eerste plaats zag Ter Braak evenmin als de meeste van zijn tijdgenoten dat
bij Leopold muzikaliteit en filosofie in hoge mate samengaan. In de tweede
plaats probeert Ter Braak hier te omschrijven wat door latere literatuurtheoretici
in navolging van Roman Jakobson ‘de poëtische functie’ is genoemd: de nadruk
op de vorm van de boodschap zelf.32.
Uit het bovenstaande mag niet worden afgeleid dat Ter Braak ‘eigenlijk’ niet van
poëzie hield. Er is wel enige aanleiding om dat te denken. De hardnekkige typering
van poëzie als puberteitsverschijnsel kan niet vleiend genoemd worden, om over de
verbinding met de blindheid van de alcoholische roes maar te zwijgen. Op andere
plaatsen is Ter Braak veel genuanceerder en het moet hem bijvoorbeeld worden
nagegeven dat hij onmiddellijk het eigen geluid van Vasalis heeft herkend.33. Zijn
strijd ging natuurlijk tegen de poëzie waar de dichter zijn ‘zangerigheid’, zijn
‘taalceremonieel’ gebruikte als masker voor een weinig interessante persoon. Vandaar
zijn voorkeur voor de slordige Slauerhoff, voor bepaalde verzen van Vestdijk en,
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uiteraard, een gedicht als ‘Het gebed bij de harde dood’ van Du Perron34.: onschone
sentimenten, wrang verwoord. Zijn voorkeur op prozagebied vertoont opmerkelijke
parallellen, al werd de strijd daar op andere fronten gevoerd.

Van Schendel
Ter Braaks prozakronieken beginnen veelal met een lange inleiding, waarin een meer
algemene kwestie ter sprake komt. Zo weidt hij in zijn bespreking van Van Schendels
De waterman (1933) eerst uit over wat nu een ‘goede roman’ is. Typerend voor Ter
Braak is dat hij op die vraag geen sluitend antwoord wil geven. De romans van
Dostojevski zijn volgens de officiële literatuurhistorische maatstaven bijna allemaal
slechte romans, ‘maar ik zou niet willen, dat Dostojevski goede romans had
geschreven volgens het onberispelijk voorbeeld van Madame Bovary!’35. Hij voegt
daar dan de inmiddels bekend klinkende geloofsbelijdenis aan toe: ‘Al deze
vorm-criteria zijn volkomen bijzaak, zodra een eersterangs persoonlijkheid zich van
de vorm bedient; ja, men kan wel zeggen, dat de verstijfde vorm-criteria de grote
schrijver bijna ernstig in de weg staan.’ Deze inleiding loopt dan uit op de verrassende
paradox dat De waterman toch een goede roman is.36 Dat wil niets anders zeggen
dan: ondanks bepaalde technische tekortkomingen, is het een overtuigend boek.
In feite zegt Ter Braak over De waterman zelf heel weinig (misschien alles bij
elkaar één bladzij) en wat hij beweert is nogal vaag (over Van Schendels
‘aristocratische’ zelfbeheersing; de ‘mannelijkste vorm van romantiek’ en dergelijke)
of aanvechtbaar. Zo meent hij dat Van Schendels oeuvre geen ontwikkeling te zien
geeft. Nu heeft Stuiveling terecht opgemerkt dat er in Van Schendels schrijverschap
een tweede periode valt aan te wijzen die valt tussen 1929 en 1937 (Het fregatschip
Johanna Maria, 1930; De waterman, 1933; Een Hollands drama, 1935; De rijke
man, 1936 en De grauwe vogels, 1937). Tegenover het ‘neoromantische’ werk van
de eerste periode, dat gekenmerkt wordt door leeftijdloze hoofdfiguren met een
onduidelijk verleden, die zich voortbewegen in een vaag aangeduide ruimte (‘het
zuiden’) en tijd (‘de Middeleeuwen’) staan dan de romans die in het
negentiende-eeuwse Holland spelen, in een burgerlijk milieu dat realistisch beschreven
wordt met nauwkeurige plaatsaanduiding. Terwijl de neoromantische zwervers in
hun vrijheid alleen door de liefde bedreigd worden, zijn de hoofdfiguren in de
Hollandse romans onderworpen aan de harde klappen van het noodlot.37.
Met de ‘aristocratische’ houding van Van Schendel doelt Ter Braak waarschijnlijk
op de distantie die al blijkt uit de eerste zin van De waterman: ‘Aan de Merwede
buiten Gorcum dwaalde op een dag van de winter een jongen over de uiterwaard.’
Deze jongen bevindt zich op een plaats waar hij van zijn vader niet mag komen en
hij ziet
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iets wat hij niet mag zien: de moord op een douanier. Het is of hij
medeverantwoordelijk is voor deze misdaad, het besef van slechtheid blijft hem bij.
Levenslust maakt plaats voor zwijgzame ernst. Zo is met deze beginscène een complex
water-doodschuld gegeven dat het hele leven van de hoofdpersoon gaat beheersen.
Zijn verhouding tot het water is uiterst dubbelzinnig. Hij is er enerzijds door
geobsedeerd, brengt er zijn levensdagen door, eerst als dijkwerker, later als schipper.
Het is ook het element van de vrijheid, omdat hij door zijn zwerversleven ontsnapt
aan het benauwde calvinistische milieu van Gorcum. Tegelijkertijd blijkt het water
zijn noodlot. Aan de rivier verliest hij zijn moeder, zijn zusje en later een kind - wat
door zijn vrome omgeving als een straf wordt gezien. De hoofdfiguur worstelt met
dit beeld van een wrekende God, tot hij een persoonlijk, uiterst sober christendom
vindt, dat hem van de mensen vervreemdt. Hij is een monomaan, met alle
bewonderenswaardige en afstotende kanten van een nobele eenzelvigheid. Geheel
in overeenstemming met die eenzelvigheid is de monotonie van het boek waaruit
elke directe rede is geweerd. Van Schendel is een meester in de techniek van het
verzwijgen; de tragische sterfgevallen in het boek worden aangeduid, zelden met
zoveel woorden verteld.38.
Deze implicietheid leidt in het geval van zijn bekendste roman, Een Hollands
drama, tot een interessant interpretatieprobleem. Van het begin af aan lijkt, zoals in
De waterman, een noodlottige ontwikkeling onvermijdbaar. Het sneeuwt; Gerbrand
vindt een boekje waarin zijn vader bij zijn geboorte de volgende woorden heeft
genoteerd: ‘Een kind als het geboren wordt is zo wit als sneeuw maar wie wel toeziet
bemerkt op de sneeuw een rode vlek, dat is de zonde.’ Op de binnenplaats hoort hij
giechelen, ‘de stem van een vrouw die spottend klonk’. Diezelfde nacht wordt zijn
neef Floris geboren. De onheilspellende woorden blijken maar al te zeer toepasselijk
op dit lastige kind dat een zelfmoordenaar als vader én grootvader heeft. Op het
eerste gezicht is daarmee de aanzet tot een onontkoombare tragedie gegeven. Floris
worstelt wel met zijn slechte neigingen, maar zijn omgeving, hijzelf en de lezer weten
dat dit een vergeefse strijd zal wezen. Het Hollandse drama wordt daarmee een
klassieke tragedie in een oer-Hollands, want calvinistisch middenstandsmilieu. Dit
is de meest gebruikelijke interpretatie van de roman, die men bijvoorbeeld
gedocumenteerd terugvindt in het boekje van Buurman over Een Hollands drama.39.
Maar curieus genoeg verdedigt deze auteur daarnaast de mening dat Floris het
slachtoffer zou zijn van een idée fixe; daarop reageerde Vergeer: ‘Floris is niet te
helpen (...); hij is reeds van het begin af geslagen door het noodlot en onontkoombaar
zal hem dat vernietigen. Buurman echter hangt betogen op als zou hét thema van
Een Hollands drama de erfzonde zijn, gaat voorbij aan het noodlot om in plaats
daarvan naar de toevallige enscenering daarvan te wijzen, het calvinisme (...) en
komt tenslotte zelfs met een volstrekt te onpas aanhangsel over de predestinatie. De
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conclusie is dan ook onthutsend, voor Buurman (...) is heel het drama gevolg van
een idee-fixe!’40.
De woorden ‘de toevallige enscenering’, die verwijzen naar de calvinistische
achtergrond, lijken mij hier wat te lichtvaardig gekozen. Het merkwaardige van Een
Hollands drama is namelijk dat bepaalde kernbegrippen uit de neerdrukkende
calvinistische mensvisie in dit boek letterlijk worden genomen: de schuld waarmee
wij allen beladen zijn, is in het geval van de familie Werendonk een financiële schuld;
de erfzonde, die ons allen aankleeft, is in het geval Floris (én dat van Gerbrand) een
zonde die van de vader geërfd is. Van essentieel belang is dat Floris deze visie ten
slotte accepteert: ‘En wanneer hij dacht hoe het toch gekomen was, hoe hij het liegen,
het stelen en bedriegen geërfd had, hoe zijn vader het weer van diens vader geërfd
had, en zo verder van geslacht na geslacht eeuwenlang, allen mensen die geleefd
hadden met de zonde en ertegen gestreden zoals hij, allen zonder hulp of uitkomst,
dan werd het hem zwaar. En wanneer hij dacht waarom het moest zijn dat de
zondigheid werd voortgegeven aan de kinderen die niets gedaan hadden om dat te
moeten dragen, dan werd hij bang. Dan moest er onrecht zijn, dat er nu nog kinderen
te lijden hadden om het kwaad van de eerste mens.’41.
Het tragische is dat Floris deze visie, die er van jongs af aan door zijn oom
Gerbrand bij hem wordt ingeramd, ten slotte accepteert. Wat zijn oom hem bijbracht
om hem te harden, verzwakt ten slotte zijn weerstand tegen zijn slechte neigingen:
dat zou men kunnen zien als de fundamentele ironie van het boek. Hiermee wil ik
aangeven dat een dergelijke lezing van het boek mogelijk is; daarnaast blijft de geijkte
interpretatie die uitgaat van het al aan het begin geïntroduceerde noodlot, even
verdedigbaar, zeker als men ziet hoe vaak Van Schendel een roman begint met een
onheilspellend gegeven.
In De grauwe vogels is dit procédé zo overduidelijk dat het bijna een parodie op
de eigen methode lijkt. Het huis wordt geïntroduceerd waar de hoofdpersoon vlak
na zijn geboorte, tijdens een hevig onweer, zijn moeder verloren heeft. Ook zijn
vader is daar eerder door de bliksem getroffen. Zodat wanneer de hoofdpersoon op
latere leeftijd terugkeert naar die woning, het noodlot de slag kan toebrengen die het
hele boek door is voorbereid...
Zulke opmerkingen over de techniek van de schrijver Van Schendel vindt men
uiteraard niet bij Ter Braak - om tot hem terug te keren. Hij past het werk van Van
Schendel in binnen zijn literatuurpolitiek, zoals duidelijk blijkt uit de laatste zin van
zijn recensie van De waterman. Daarin wordt aan ‘talloze geroutineerde
auteurs-van-het-vak’ te verstaan gegeven wat zij van de oude meester kunnen leren,
namelijk ‘dat er in de litteratuur een zuiverheid bestaat, wier monotonie boven de
afwisseling van het vlotte trucsysteem verre te verkiezen is’. Wat hij met ‘het vlotte
trucsysteem’ bedoelde, wordt duidelijk uit een aantal andere kritieken. Zij markeren
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zijn positie tussen de twee soorten proza die hij bestrijdt, namelijk de erfenis van een
oude richting en een nieuwe stroming waarvan hij evenmin veel moest hebben.

Ter Braak en het proza dat hij afwees
Wanneer Ter Braak eind 1933 voor Het vaderland begint te recenseren, zet hij zich
af naar twee kanten.
Al in zijn studententijd, toen hij voor Propria cures schreef, beleed hij zijn afkeer
van het huiskamerrealisme.42. In hetzelfde jaar 1925 zet hij zich in De vrije bladen
af tegen ‘de gemoedelijke huiskamer van den psychologischen roman’ en de ‘slappe
epigonen der psychologisch-realistische school’.43. De uitval misstond niet in De vrije
bladen, waar immers Van Wessem, Houwink en later ook Marsman hun strijd voor
het nieuwe proza voerden. De psychologische huiskamerroman bleek overigens taaier
dan Ter Braak dacht, want bijna tien jaar later moest de strijd onverminderd worden
voortgezet. Zo zet hij zich dan ook in Het vaderland af tegen de nabloei van het
naturalisme die hij karakteriseert als de ‘damesroman’. Met opzet gebruikt hij het
woord ‘dame’, want zijn aanval richt zich op de gematigd-realistische literatuur die
vooral door Nederlandse schrijfsters wordt voortgebracht: ‘Er is een atmosfeer waarin
dit type schrijfster bijzonder welig tiert; dat is de atmosfeer van het huiselijke, van
de bezwaren, die de wisselvalligheid der liefde zo met zich meebrengt, van de zorgen
om gade en kind, van alles, kortom, wat in de uitgebreidste zin tot de moeilijkheden
des dagelijksen levens behoort.’44. Die ‘gemeenschappelijke bevangenheid in een
soort huiskamerproblemen’ bindt deze schrijvende dames. Helaas moet Ter Braak
opmerken dat er in Nederland weinig vrouwen zijn die zich volledig aan dit sfeertje
hebben weten te onttrekken. Een uitzondering vormt Carry van Bruggen, maar wij
hebben geen Virginia Woolf of Katherine Mansfield. De koningin van de Nederlandse
damesroman is Ina Boudier-Bakker wier reputatie Ter Braak definitief zal knakken
als hij aantoont dat ze plagiaat heeft gepleegd45. - het gevolg is overigens niet dat ze
minder gelezen werd.
‘Het familieleven als het leven, de tragedie van het Nederlandse burgerlijke milieu
als de grote tragedie der mensheid: ziedaar de mogelijkheden en grenzen van de
damesroman (...).’46. Tegen de beperkingen van dit taaie genre zet Ter Braak zich als
criticus af. Dat is de ene kant van zijn positie.
Tegelijkertijd stelt hij zich teweer op een heel ander front. Rond 1930 vindt in
Nederland het werk van de Rus Ilja Ehrenburg nogal wat navolging. Het gaat om
een type roman waarin op een zakelijke reportageachtige manier het
sociaal-economische leven wordt beschreven. Het onderwerp van de reportage staat
dan centraal, individuele personen zijn alleen belangrijk voorzover ze iets te maken
hebben met
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het beschreven productieproces. Men noemt dit wel het proza van de Nieuwe
Zakelijkheid.47. Hét grote voorbeeld was Ehrenburgs 10 PK: het leven der auto's
(1929); in Nederland volgden Stroman (Stad), Wagener (Shanghai), Revis (Gelakte
hersens) en Jef Last (Zuiderzee) hem na. Een van de aantrekkelijke kanten van dit
type proza was waarschijnlijk het filmische karakter ervan: het verhaal speelde zich
simultaan op verschillende locaties af en werd in het presens verteld om het een
flitsende directheid te geven. Van dit moderne maniertje nu moest Ter Braak niets
hebben: ‘Voor de litteratuur-historici van het jaar 2000 - en trouwens reeds daarvoor
die er zich toe gaan zetten om uit te maken, welke figuren de Nederlandse letterkunde
van 1933 en omgeving hebben beheerst, zal één naam met reclameachtige
duidelijkheid naar voren springen: Ilja Ehrenburg.’48.
Dat Ter Braaks voorspelling niet uitgekomen is, is waarschijnlijk mede aan zijn
kruistocht tegen ‘de firma Ehrenburg & Co’ te danken. Zijn bezwaren zijn tweeledig.
In de eerste plaats moet hij natuurlijk niets hebben van elke blinde navolging, het
klakkeloos overnemen van een bestaande vorm. De mode van het Ehrenburg-procédé
ziet hij als een krampachtige reactie op het huiskamerrealisme. Maar, en dat is zijn
tweede bezwaar, deze nieuwe realisten zijn even oppervlakkig als de oude school
waartegen zij zich afzetten: zij blijven aan de buitenkant, voor enige psychologische
uitdieping hebben deze razende reporters geen tijd.49. Dit laatste bezwaar deelde hij
met Marsman, die in ‘De aesthetiek der reporters’ ook het proza van de Nieuwe
Zakelijkheid een gebrek aan diepgang verweet.50. In deze literaire oorlog wordt door
Ter Braak dan het werk van Bordewijk in stelling gebracht.

Bordewijks beknoptheid
Typerend is de beginzin van zijn recensie van Bint (1934): ‘Bordewijk wordt
gewoonlijk gerekend tot de schrijvers, die de moderne beknoptheid betrachten en
zich voorgoed hebben afgewend van de uitvoerigheid van de gebruikelijke
psychologische roman; als zodanig ziet men hem dan nogal eens verschijnen in de
buurt van de heren, die met elkaar het Nederlandse filiaal van het concern Ehrenburg
& Co. vormen.’51.
Geheel ten onrechte, volgens Ter Braak, want het schrijven van korte zinnen en
het versnellen van tempo is bij de andere auteurs niets meer dan een mode, terwijl
het bij Bordewijk ‘organisch samenhangt met zijn persoonlijkheid’. In Bint ‘is de
beknoptheid volkomen gemotiveerd door de innerlijke ervaringen van de auteur’.
Hoe eenvoudig dit ook mag klinken, in feite hanteert Ter Braak hier een mysterieus
criterium. Want hoe kan hij weten dat Bordewijks stijl ‘organisch samenhangt’ met
diens persoonlijkheid, als hij die persoonlijkheid alleen uit het werk kan kennen?
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Hier wordt dezelfde maatstaf gehanteerd als in de bespreking van De Waterman waar
te lezen staat dat Van Schendels persoonlijkheid ‘werkelijk volkomen is vergroeid
met zijn stijl’.52. Eigenlijk betekenen zulke opmerkingen over een persoonlijkheid en
de stijl die bij hem past niets meer dan: dit boek overtuigt mij. Het is, hoe men het
ook wendt of keert, een puur impressionistisch criterium; in dat opzicht staat Ter
Braak nog dicht bij Van Deyssel.53. Zijn grootste lof voor Bordewijk is nu dat diens
stijlmiddelen modern zijn, maar niet ‘opzettelijk modernistisch’. Hij eindigt zijn
recensie aldus: ‘Iemand, die zo de beknoptheid weet uit te buiten, heeft recht op
beknoptheid. Hij onderscheidt zich soortelijk van degenen, die het korte beoefenen,
omdat zij aan het lange nog niet eens toe zijn. Maar tevens heeft Bordewijk met deze
korte roman Bint de onnozelheid en overbodigheid van de nog steeds geëerde lange
huiskamerromans nog eens afdoende aan de kaak gesteld.’
Met andere woorden, deze bespreking wordt ingepast in de strijd op twee fronten
die Ter Braak voert: tegen het modieuze proza van de Ehrenburg-epigonen en tegen
de overjarige wijdlopigheid van het huiskamerrealisme. Over het laatste is al genoeg
gezegd; over Bordewijks positie tegenover de avant-garde kan nog heel wat meer
worden opgemerkt.
Onmiskenbaar valt Bordewijks geobsedeerdheid door hardheid, tucht,
mannelijkheid versus sentimentaliteit makkelijk te verbinden met bepaalde literaire
opvattingen die vlak voor en in het interbellum opgang maakten. Men kan denken
aan het Italiaanse futurisme, maar deze ideeën waren blijkbaar algemeen aanwezig.
Zo schrijft de Rus Zamjatin in 1924: ‘The old, slow, creaking descriptions are a thing
of the past; today the rule is brevity - but every word must be supercharged,
high-voltage. We must compress into a single second what was held before in a
sixty-second minute. And hence, syntax becomes elleptic, volatile; the complex
pyramids of periods are dismantled stone by stone into independent sentences. When
you are moving fast, the canonized, the customary eludes the eye: hence the unusual,
often startling symbolism and vocabulary. The image is sharp, synthetic, with a single
salient feature... The custom-hallowed lexicon has been invaded by provincialism,
neologisms, science, mathematics, technology.’54.
De zinnen van juist deze Russische avant-gardist dienen hier niet als een willekeurig
voorbeeld van de nieuwe gefascineerdheid door bondigheid. Dit programma, dat
Bordewijk op het lijf geschreven lijkt, zou heel goed indirect op de Nederlandse
auteur van invloed kunnen zijn geweest. Zamjatin is namelijk de auteur van de
toekomstroman Wij (1920), die opmerkelijke overeenkomst vertoont met Bordewijks
eerste avant-gardistische tekst, Blokken uit 1931. In beide gevallen wordt een
autoritaire staat geschilderd waarin het individu slechts als nummer telt. Het leven
is volkomen van bovenaf geregeld, tot in kleding en drankgebruik toe. Geometrische
vormen beheersen het stadsbeeld. Een klein gedeelte van de oude architectuur is
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bewaard als curiositeit (bij Zamjatin: het Huis der Ouden; bij Bordewijk: het
Historisch Museum). In beide romans fungeert dat als verzamelplaats voor dissidenten,
dat wil zeggen zij die de gedwongen gelijkheid bestrijden en daarmee het gevaar
lopen openbaar te worden terechtgesteld. De overeenkomst is te sterk om een
onafhankelijk ontstaan van Blokken te kunnen volhouden. Aan de andere kant zou
het onjuist zijn hier van plagiaat te spreken. Opvallend is namelijk dat Bordewijk de
lijn van Wij doortrekt, in de meest letterlijke zin. De wereld van Wij is een
geometrische; maar Bordewijk gaat verder: in zijn totalitaire staat wordt alleen de
rechte lijn verheerlijkt, en elke bolvorm als zijnde week en vrouwelijk, vermeden!
Bordewijk is dus absoluter dan Zamjatin. Tegelijkertijd vertoont zijn tekst nog een
andere eigenaardigheid: de zogenaamde zakelijkheid van zijn taal wordt van het
begin af ondermijnd door de beeldspraak. Zo wordt op de eerste bladzij van Blokken
gesproken over de ‘metalen flanken’ van een vliegtuig. Juist in de technische sfeer
duiken steeds ‘dierlijke’ beelden op. Op die wijze wordt de hardheid ondermijnd
door de animale beeldspraak, een vorm van beeldspraak die Bordewijk aan het Duitse
expressionistische proza lijkt te hebben ontleend.55.
Iets soortgelijks kan men opmerken over Bordewijks tweede moderne tekst,
Knorrende beesten uit hetzelfde jaar. Dat een auteur een verhaal schrijft waarin auto's
de hoofdfiguren zijn, is nauwelijks verwonderlijk in een tijd dat Ehrenburg opgang
maakt. Zijn beroemdste tekst was immers 10 PK; het leven der auto's. Maar anders
dan bij Ehrenburg vormt de auto bij Bordewijk geen dood materiaal. De titel leidt
een metaforiek in die door de hele roman heen wordt volgehouden: ‘Het park was
vol van kleine, stille dieren. Hun eigenaars zochten vreugde op de pier. De tijd kwam
nu van de weeldedieren. Zij liepen langzaam over de parade, met gedempte knorren
van gevoede beesten, met het ritmisch namalen van juist passende tanden in een
dichte snuit. De meeste hadden alleen de parkeerogen open, wijd vaneen.’56. Deze
verdierlijking heeft ook een ander aspect: de schijnbaar volmaakte wezens zijn
sterfelijk. Er ligt hier een duidelijke parallel met de totalitaire staat in Blokken
waarover gezegd wordt: ‘Het staatsmechanisme was volkomen, maar in zijn perfectie
lag zijn kwetsbaarheid.’
Bordewijks bekendste tekst uit deze periode is Bint (1934). Ook dit boek toont de
al gesignaleerde dubbelzinnigheden, waarover een aantal verontruste critici
gemakkelijk heenlas. Negatieve reacties kwamen uit de socialistische (A.M. de Jong,
Stuiveling) en de humanistische (Coster) hoek. Vooral de laatste maakte het wel heel
bont door een relatie tussen het in de roman beschreven tuchtsysteem en het nazisme
te leggen.57. Een zorgvuldiger lezing laat zien dat ook hier een regiem wordt getoond
dat naar perfectie streeft, maar juist daardoor kwetsbaar blijkt. Binnen zo'n
interpretatie is de houding van de auteur tegenover zijn hoofdpersoon op zijn minst
dubbelzinnig. Hetzelfde kan gezegd worden over het taalgebruik. Daarover doet
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Marcellus Emants omstreeks 1885.

Handschrift van Jacques Perk, ‘Iris’.
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P.A. Daum.

Willem Kloos. Foto Willem Witsen.
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*3

Lodewijk van Deyssel, gefotografeerd door de schilder G.H. Breitner.

Albert Verwey, geportretteerd door Jan Veth.
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Frederik van Eeden. Portret in olieverf door Jac. van Looy (1884).

Omslag van Frederik van Eeden, Grassprietjes, door Cornelis Paradijs, waarvan de eerste druk
verscheen in 1885.
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Herman Gorter.

Omslag van Louis Couperus, Metamorfoze (1897), ontworpen door Jan Toorop.
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Laatst bekende portret van J.H. Leopold.

Begin van het handschrift van ‘Cheops’, door J.H. Leopold.
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*7

Nescio, pseudoniem van Jan Hendrik Frederik Grönloh, in 1917.

Begin van het handschrift van Nescio, De uitvreter.
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P.L. Tak, na diens dood getekend door Jan Veth (1907).
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Johan Andreas dèr Mouw.
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*9

Eerste pagina van de ‘Anthologie Bonset’, een aflevering van De Stijl, geheel gewijd aan de gedichten
van I.K. Bonset, alias Theo van Doesburg.
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Aflevering van Het Getij.
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*10

Omslag van H. Marsman, Verzen (1925), debuutbundel die de literatuurgeschiedenis zou ingaan als
het ‘rode boekje’.

H. Marsman, omstreeks 1935. Foto: door K. v.d. Pol.
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J. Slauerhoff als scheepsarts.

Carry van Bruggen.
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E. du Perron. Voorjaar 1935.
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Door E. du Perron getekend frontispice voor zijn Uren met Dirk Coster (1933).
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*13

Arthur van Schendel, geschilderd door Jan Poortenaar.

M. Nijhoff met zijn zoon Wouter. Foto Gale's Studio's.
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*14

Ed. Hoornik in 1932.

Handschrift van Gerrit Achterberg, ‘Drievoudig Verbond’, gepubliceerd in De Gids van april 1928.
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*15

Anna Blaman, in 1945.

Omslag van Willem Frederik Hermans, De tranen der acacia's (1949).
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*16

Omslag Simon van het Reve, De avonden. Een winterverhaal (1947).

Gerrit Komrij. Portret in olieverf door Theo Daamen (1986).
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Bint een aantal uitspraken die als een geloofsbelijdenis van de avant-garde klinken.
Op een lerarenvergadering zegt hij namelijk het volgende:
‘“Ik waardeer het vanavond gevoerde debat. Het was precies, concies. Maar ik
weet dat er onder jullie zijn die in de klas nog te veel spreken. Ieder woord in de klas
moet een bevel zijn. Het bevel is kort. Het woord in de klas kan korter zijn. Wij
moeten de spreekwoordelijke wijdlopigheid van de Nederlander bekampen,
logenstraffen. De taal van de regering, hoog en laag, de taal van de wetten, de taal
van de kranten is mij een gruwel. Ik lees geen kranten meer omdat van de tien
woorden er niet één is verantwoord. Wij misbruiken onze taal steeds roekelozer. Wij
prostitueren haar. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een volk onder.
Wij zijn op de helling. Als wij ons niet weten af te werken van de helling gaan wij
onder aan onze taal, met onze taal.”
Bint zei nog:
“Mijn buurman heeft een grammofoon met jazzplaten, negerjazz. Ik luister altijd.
Het is niet mooi, het is meer. Het is hortend, verscheurd, oer. Zo moet onze taal
wezen. De welsprekendheid is dood. Wie haar opgraaft pleegt necrofilie, is
psychopaat.”’58.
Voor een oppervlakkige lezer is dat de taal van de roman Bint: hortend, oer. In
werkelijkheid wordt ook in deze tekst van Bordewijk de ‘zakelijkheid’ ondermijnd
door de metaforiek. Zowel de namen als de beschrijvingen van de leerlingen in de
klas die ‘de hel’ genoemd wordt, zijn allerminst strak (‘Het hoofd van Heiligenleven,
van breed naar spits, was tegen een troffel aangeboetseerd met slordige kwakken
natte kalk’). Scherpzinniger critici zagen dan ook het groteske (Ter Braak) of
fantastische (Vestdijk)59. in het boek.
Dit groteske element wordt nog sterker in de teksten die daarna verschijnen, de
roman Rood paleis (1936) en de bundel De wingerdrank (1937). In Rood paleis
verbeeldt Bordewijk het fin de siècle in de ondergang van een luxebordeel. Het jaar
1914 vormt aldus een breekpunt in de geschiedenis van de mensheid: ‘De kwaal der
eeuw was in hoofdzaak de kwaal van de man. De man leerde nieuw te ontdekken
dat hij man was. Hardheid zou de plaats vervullen van sentimentalisme. (...) Maar
bij al zijn nieuwe ervaring zou de man de belangstelling in het eigen innerlijk
verliezen. De man in de wereld werd eens te meer actief.’60. Er is een directe
verbinding te leggen tussen de voorlaatste zin uit dit citaat en de bundel De
wingerdrank.
In het verhaal ‘Passage’ ziet de hoofdpersoon de stad als een schepping van de
man; aan de vrouw wordt de stoffering van het interieur overgelaten. Hoe ‘seksistisch’
deze rolverdeling ook moge klinken, in wezen gaat het om een tekort bij de man.
Als de hoofdfiguur bij zichzelf te rade gaat bedenkt hij dan ook: ‘Ge zijt, kortom,
een echte man, een echte man-alleen, gepreoccupeerd van uzelf, en ge laat uw interieur
donker en leeg.’61. Zijn verblijf in de Passage is inderdaad een doorgang:

59.

S. Vestdijk, Muiterij tegen het etmaal 1, Den Haag 1966, p. 40.
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hij ontdekt een essentieel tekort in zichzelf. Zo laten de sterkste verhalen uit deze
unieke bundel steeds lacunes in het karakter van de hoofdpersonen (veelal eenzelvige
vrijgezellen) zien. Het bijzondere is dat Bordewijk dit zelfinzicht laat plaatsvinden
door middel van een afdaling in het eigen onbewuste, dat ruimtelijk wordt verbeeld.
Zo doolt de filoloog dr. Jan Carolus Dal rond in de ongure achterbuurt die zijn
onderbewuste vormt. In deze verhalen bereikt Bordewijk een stilistisch hoogtepunt:
het menselijke en het anorganische wisselen stuivertje in zijn beeldspraak. Zo kan
een mens een ‘gezicht van vilt’ hebben en afdalen in een ruimte die zijn eigen
‘onderwereld’ verbeeldt.
Vergeleken met dit feest met de taal is Bordewijks bekendste roman, Karakter
(1937) veel soberder. Maar opnieuw wordt hier de schijnbare zakelijkheid ondermijnd
door de beeldspraak: al op de eerste bladzij komen we ‘een kerel van graniet’ tegen.
Opnieuw is het thema de tucht die tot verminking voert: in dit geval de zelftucht van
de jonge Katadreuffe die leidt tot het afsnijden van zijn meer menselijke kanten: iets
wat hem op het eind van het boek tot een grote droefheid voert.62. Daarmee toont de
thematiek van Bordewijks werk een opmerkelijke samenhang, door de auteur als
volgt verwoord: ‘Van mijn romans, groot en klein, meen ik dit te mogen zeggen: een
ondeugd of de overdrijving van een deugd, ofschoon niet zonder een zekere
indrukwekkendheid, voert uiteindelijk naar den ondergang.’63. Die thematiek vindt
zijn pendant in de taal: schijnbaar zakelijk, in werkelijkheid grillig in zijn fantastische
beeldspraak, waarin het menselijke en anorganische stuivertje wisselen.
Het optreden van de romanschrijvers Van Schendel en Bordewijk, die beiden in
hun werk een nieuwe richting inslaan, verleidt de literatuurgeschiedschrijver
gemakkelijk tot de constatering dat ‘het’ proza zich na 1930 ingrijpend wijzigt.
Kenmerkend voor beide auteurs is immers dat zij niet meer een personage
psychologisch uitdiepen in breedvoerig proza - zoals in de damesroman - maar dat
hun hoofdpersonen eerder optreden als dragers van een bepaalde idee.64. Het lijkt of
de propagandisten voor het bondige proza de strijd gewonnen hebben. Een teken
daarvoor is dat ook een oudere auteur als Van Oudshoorn, die tot de naturalistische
traditie behoort, aan de mode gaat meedoen.65. Maar dit beeld verdient enige
nuancering.
Slauerhoff is zeker geen vertegenwoordiger van de ‘moderne bondigheid’.
Hoofdpersoon van zijn roman Het verboden rijk (1932) is een ontheemde
twintigste-eeuwse marconist die ‘bezocht’ wordt door de geest van de Portugese
dichter Camoens, van wie hij zich uiteindelijk weet te bevrijden om het geluk in
China te gaan zoeken. Het vervolg, Het leven op aarde (1934) beschrijft zijn
omzwervingen in dat rijk. Uiteindelijk begrijpt de hoofdpersoon, die nu de naam
Cameron heeft gekregen, dat hij niet tot rust kan komen in het westelijk paradijs
(papavers en liefdesgenot), terwijl
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hij voor de ascese in ‘het Land der Sneeuw’ niet sterk genoeg is. Hij zal blijven
zwerven in ‘het Rijk van het Midden’, dat wil zeggen dat hij een zekere verzoening
met zijn eigen rusteloosheid bereikt. Of Slauerhoff een derde deel aan deze twee
romans had willen toevoegen, staat nog ter discussie.66. Zeker is dat dit proza allerminst
‘modern’ is in de zin van Bordewijk; eerder past het in een lange romantische traditie
van zwervers op zoek naar het geluk.
De psychologische roman - door de extreem-avant-gardisten doodverklaard - vindt
in de jaren dertig een ongekend inventieve vertegenwoordiger in de persoon van
Vestdijk.

De jonge duivelskunstenaar
Nergens ervaart de geschiedschrijver zijn onmacht zo sterk als wanneer hij iets over
het werk van Vestdijk wil zeggen. Hele stukken van dat gigantische oeuvre moet hij
plaatsgedwongen buiten beschouwing laten (de poëzie, het essay), terwijl hij van de
tweeënvijftig romans maar enkele kan bespreken als hij van zijn boek geen gedrocht
wil maken. Over ‘Vestdijk en Forum’ zou al een heel hoofdstuk te schrijven zijn,
dat de eigenzinnigheid van de auteur scherp laat uitkomen.67. Vestdijk debuteerde als
novellist en romanschrijver in het tijdschrift van Ter Braak en Du Perron. Fragmenten
uit Terug tot Ina Damman en Meneer Visser's hellevaart verschenen in Forum, terwijl
de roman Else Böhler in zijn geheel werd gepubliceerd. Ik zal mijn bespreking in
eerste instantie toespitsen op de eerste twee romans.
Vestdijks debuut Terug tot Ina Damman (1934) stelt de lezer voor een eigenaardig
interpretatief probleem. De ondertitel luidt ‘De geschiedenis van een jeugdliefde’,
maar in het eerste van de drie delen waaruit de roman bestaat, komt die jeugdliefde
helemaal niet voor. Hoe is dat te verklaren? Een aanwijzing geven de eerste zinnen:
‘Het had niet eens een portiek, zo plat was het. Niets vond er houvast, alles zou er
afgegleden zijn, te pletter op de lange, rode, ingesleten stoep.’ Wanneer Anton in
het tweede deel voor het eerst met Ina praat staat er dit: ‘De hemel was zeer licht
grijs; een parelachtig licht kwam van alle kanten op haar gezicht af, en maakte het
zo onaanraakbaar koel en glad, dat zijn ogen er telkens afgleden om aan een paar
stenen te blijven hangen met gras ertussen, of aan het bruine hek waar ze zoëven nog
langs gelopen had.’ Ina Damman en de school, het zijn beide entiteiten waarop men
geen vat kan krijgen. De middelbare school wordt aan het begin beschreven als een
oord van verschrikking voor Anton, wiens gevoelsleven beheerst wordt door één
emotie: angst. Die voortdurende dreiging verdwijnt als hij met Ina ‘gaat’, niet omdat
zijn angst dan wordt opgeheven, maar omdat die gelokaliseerd wordt in de persoon
van de ongrijpbare Ina. Aan het eind erkent Anton de intensiteit van zijn
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gevoelens voor haar (in schril contrast tot zijn onverschilligheid voor de zich in zijn
ogen onbeschaamd opdringende Marie van den Boogaard). Hij keert terug tot Ina,
maar niet tot de reële persoon van het meisje dat hem in haar koelheid afstootte: aan
de idee van deze jeugdliefde zal hij trouw blijven.
Iemand kiest de verbeelding boven de werkelijkheid, dit Ina Damman-thema keert
in het latere werk van Vestdijk herhaaldelijk terug. Velen hebben daarom in deze
debuutroman van Vestdijk de sleutel tot zijn schrijverschap gezien.68. Wanneer men
het zo abstract formuleert, klinkt het merkwaardig neoromantisch. Maar een
vergelijking tussen de jonge Van Schendel en deze roman van Vestdijk laat het
verschil goed uitkomen. De realiteit is in Terug tot Ina Damman dermate benauwend
geschilderd dat de contemporaine kritiek in haar moralistische geborneerdheid de
uiteindelijke boodschap van het boek zelfs kon miskennen.69.
Dit moralisme zou Vestdijk zijn leven lang blijven achtervolgen. Het kreeg alle
reden tot bezorgdheid toen twee jaar later Meneer Visser's hellevaart verscheen.
Deze roman geeft een gedetailleerde beschrijving van de stuitende gevoelens en
gedachten van een aartssadist. Blijkens het motto, ontleend aan Ulysses van Joyce
(‘It is not for us to judge’), mocht men deze kleinburgerlijke treiteraar nog niet eens
veroordelen ook. Op het eerste gezicht lijkt er geen groter verschil denkbaar dan
tussen de tere gevoelens van Anton Wachter en het geniepige treiteren van meneer
Visser. Maar juist het oppervlakteverschil tussen deze twee teksten laat de
onderliggende obsessie van de auteur goed uitkomen: zowel Anton als meneer Visser
worden beheerst door angst voor de werkelijkheid. Anton weet die te sublimeren tot
een ideële houding; de frustrerende jeugd van de jonge Visser leidt alleen tot een
herhaling in het leven van de huistiran. De angst vormt in deze beginperiode het
wezen van Vestdijks schrijverschap.70. Vanuit deze twee vroege romans zijn lijnen
te trekken naar het latere werk. Zo wijst Oversteegen naast het Ina Damman-motief
op een motief ‘geweld-dood-vader’ dat in verschillende latere teksten is terug te
vinden.71. Nog een ander aspect, dat in Meneer Visser's hellevaart naar voren komt,
is van belang voor een goed begrip van Vestdijks schrijverschap. Het motto verwijst
naar Ulysses van Joyce. Intussen is er al heel wat getwist over de vraag in hoeverre
die beroemde tekst aan Vestdijks roman ten grondslag ligt.72. Deze inbreng lijkt groter
dan men aanvankelijk dacht. Dit aspect werd in het begin gebagatelliseerd,
waarschijnlijk omdat men meende dat het afbreuk deed aan Vestdijks originaliteit.
Nu er de laatste jaren veel aandacht is voor intertextualiteit, het spel dat een auteur
speelt met andere teksten, krijgt juist deze kant van zijn oeuvre de aandacht die hij
verdient - iemand als R. van der Paardt is onvermoeibaar in het naspeuren van
toespelingen op antiek erfgoed.
Dat Vestdijk intensief klassieke bronnen gebruikte voor zijn eerste historische
roman die in de oudheid speelde, De nadagen van Pilatus (1938), ligt natuurlijk voor
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de hand. Een tracering van dat materiaal laat uitkomen wat de schrijver wegliet en
toevoegde aan de bekende gegevens, met andere woorden: geeft inzicht in de
compositie van de roman.73. Vestdijk laat in dit boek twee figuren optreden die bij
de kruisiging van Christus betrokken waren, namelijk Maria Magdalena en Pilatus.
De derde hoofdfiguur is keizer Caligula, die een wreed spel speelt met Maria en de
vroege christenen. De deining die door deze roman veroorzaakt werd (‘predikanten
worden wild, Zondagscholen storten zich op hem,’ schreef Ter Braak) vindt haar
oorsprong ongetwijfeld mede in de passage waar Pilatus iets zegt over de opstanding
van Christus, ‘een jood die ik heb laten kruisigen’. Zijn tegenspeler Seneca zegt dan
verbaasd: ‘Deed jij dat? (...) in Rome heb ik een paar slaven, die zich volgelingen
noemen. Domme slaven. Wat zij geloven is een mixtum van deze geheimleer en
gene cultus, en niet eens bijzonder handig in elkaar gezet, - opstanding na drie dagen
als in de Adonismythe, vrouwen die het lijk bewenen als in Byblos, doop en heilige
maaltijden als bij de Kybeledienst, het water des levens als bij de Egyptenaren, het
vissymbool weer als bij de Syriërs, de verlossing van het lichaam en de zonde als in
de Orphische mysteriën, en kuisheid als bij de Mithrasmensen! Werkelijk, als men
dan toch steelt, kan men het iets minder opzichtig doen. Terwijl de waardevolle kern,
die natuurlijk niet ontbreekt, geheel in de stoïcijnse filosofie besloten ligt...’74.
Deze passage schoot sommige christelijke lezers in het verkeerde keelgat. Zij
hadden weinig oog voor de eigenaardige mystiek die Maria belijdt, een wel zeer
Vestdijkiaanse invulling van het christendom, waarin de zonde met de zonde bestreden
wordt.
Het is opmerkelijk hoe vaak de historische roman gebruikt wordt om een visie op
het christendom te geven. In de traditionele vorm triomfeert de nieuwe godsdienst
over een verdorven oudheid (zoals in een populair boek als Quo vadis uit 1896
waarvoor Sienkiewicz de Nobelprijs kreeg). In modernere versies wordt de klassieke
levenshouding eerder in positieve zin tegenover het opdringende christendom gesteld
(men kan denken aan Couperus' De komedianten en, later, Haasses Een nieuwer
testament uit 1966). Tot die laatste groep behoort ook De nadagen van Pilatus, een
roman waarin Vestdijk een zeer origineel spel speelt met de geschiedenis, zoals hij
in Else Böhler, Duits dienstmeisje (1935) stoeit met de psychoanalyse. Met al hun
bewondering voor Vestdijk hadden Ter Braak en Du Perron weinig oog voor het
boeiende aspect dat wij nu geleerd ‘intertextualiteit’ noemen. Ongetwijfeld viel dit
spelen met andere teksten buiten hun opvatting van het schrijverschap als hoogst
persoonlijke stellingname.
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Het modernisme van Ter Braak en Du Perron
Het is de verdienste van D. Fokkema en E. Ibsch dat zij in hun studie Het modernisme
in de Europese letterkunde het werk van Ter Braak en Du Perron in een breder kader
wisten te plaatsen. Hun karakteristiek van de modernist als de schrijver die zijn
intellectuele beweeglijkheid wil behouden en zich daarom bij voorkeur uitdrukt in
prozavormen waarin de reflectie zijn plaats vindt (de brief, het dagboek, het essay),
die een scepsis vertoont tegen verstarrend taalgebruik en de ironie cultiveert, deze
typering zit Ter Braak als gegoten. De eerste zinnen van zijn belangrijkste essay uit
deze periode, Politicus zonder partij (1934), geven een schoolvoorbeeld van de
modernistische levenshouding: ‘Wie een boek begint, legt zich met de eerste regel
vast voor het gehele boek. Ieder schrijver met een schrijversgeweten aarzelt daarom
lang voor hij zich op een regenachtige morgen neerzet om die eerste regel te
formuleren (...).’ Zo'n begin is natuurlijk uitermate paradoxaal. Het worstelt met de
verstarring die nu eenmaal onvermijdelijk optreedt als een betoog zich begint te
ontrollen, maar zet daarmee tegelijktertijd de toon van dat betoog: het hele boek is
een gevecht tegen het zich vastleggen in formules. Het is een strijd met de taal (‘de
grammatica’ in termen van Ter Braak) die de gebruikers valse alternatieven opdringt
als geest tegenover lichaam, mens versus dier, volk tegenover elite. Politicus zonder
partij is het verslag van een man die aan deze valse hiërarchieën tracht te ontkomen
door middel van de paradox, hét middel om de verstarring op te heffen: de titel is er
al een voorbeeld van, net als de geciteerde beginregels. Ter Braaks aanval op de
Geest, die hem op de rand van het nihilisme brengt,75. voert hem ten slotte tot een
verdediging van de ‘honnête homme’, een Reinaert die vertrouwt op ‘de geest als
de melodie van zijn lichaam en op zijn lichaam als het instrument van zijn geest’.
Kenmerkend voor Ter Braak is ook dat hij niet een resultaat van zijn denken
presenteert als definitieve slotsom, maar ons daarentegen getuige laat zijn van ‘de
spijsvertering der ideeën’. De moedwillige voorlopigheid waarmee deze
geestelijk-lichamelijke exercitiën worden gepresenteerd, toont Ter Braak als de
modernist bij uitstek. Hij bevindt zich met deze houding in het gezelschap van mensen
als Gide, Musil en Thomas Mann.
Als voorbeeld van een Nederlandse modernistische roman kan het belangrijkste
prozawerk van Ter Braaks bentgenoot Du Perron, Het land van herkomst (1935),
gelden zoals Fokkema en Ibsch laten zien.76. Het fragmentarische karakter van dit
boek bracht de tijdgenoten in verwarring; Vestdijk sprak van een ‘anti-roman’.77. Het
is een boek zonder plot in de gebruikelijke zin van het woord. De afwisseling tussen
heden en verleden, het inlassen van brieven en dagboeknotities dient dat ene doel:
te komen tot een precieze standpuntbepaling ten aanzien van vroeger en nu. Wat de
hoofdfiguur Ducroo kenmerkt is vooral zijn trouw:78. trouw aan het verleden, aan die
Ene geliefde, aan zichzelf als ‘hopeloze intellectueel’ die zich niet aan enige
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partij wil binden. Dat laatste is een des te zwaardere opgave omdat de politieke crisis
tot zo'n compromis lijkt te dwingen. Naast deze politieke verwarring speelt Ducroo's
persoonlijke tragedie, het verlies van het familiekapitaal, een belangrijke rol in het
boek. Het dwingt hem af te dalen tot vernederende geldkwesties. De andere personages
in het boek spiegelen bepaalde aspecten van deze problemen: Viala is de intellectueel
die wanhopig aan geld probeert te komen; Goeraëff, even ontworteld als Ducroo, is
de man die niet in die ene grote liefde gelooft, Héverlé staat voor de intellectueel die
partij kiest; Hille vormt een probleem voor de hoofdpersoon omdat hij deze
mannetjesputter niet ontrouw wil worden; en Wijdenes ten slotte is het voorbeeld
van de intellectueel die elke collectiviteit blijft afwijzen.79.
Deze afzijdigheid werd uiteraard na 1933 steeds moeilijker. Politicus zonder partij
en Het land van herkomst zijn geschreven voor de dreiging uit Duitsland in volle
omvang duidelijk werd. De twee grootheden van Forum behoorden tot de eersten
die het gevaar onderkenden en er tegen vochten. Ter Braaks ‘Panoptica’ in Forum
zijn steeds meer aan het opkomend nationaal-socialisme en fascisme gewijd.
Literair-politieke verschillen verloren in deze schaduw van morgen hun betekenis.
Daarom liet Du Perron in 1938 de oplage van Uren met Dirk Coster vernietigen.
Forums strijd met de socialisten van Links richten, met het katholicisme van Van
Duinkerken, met het estheticisme van Nijhoff viel in het niet bij het grote gevecht
tegen de barbarij. In zekere zin is het debat vorm-vent dan ook door de buitenwereld
beslist: de politieke situatie vroeg om strijdbaarheid en niet om de houding van een
auteur die achter zijn werk verdwenen leek.80.
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9 ‘Forum’ voorbij?
‘“Criterium”-poëzie’
Het gewone woord
Begin 1937 onderscheidt Ter Braak in een van zijn kritieken binnen de poëzie van
zijn tijd twee richtingen. Aan de ene kant de wereld van het verlangen, het bloed en
de engelen, erfgoed van Roland Holst, Bloem en - na de wereldoorlog - Marsman;
aan de andere kant de wereld van het ‘gewone woord’, die Greshoff en Du Perron
als aartsvaders heeft. Beide richtingen hebben hun epigonen. Iets essentieel nieuws
is er sindsdien niet meer ontstaan volgens Ter Braak: ‘wij wachten nog tevergeefs
op het “derde land”, waarin de tegenstelling tussen beide stromingen weer zullen
[sic] worden opgeheven.’1.
Deze oppositie zal in later jaren nog verschillende keren door anderen worden
verwoord, in andere termen, waarbij eenzelfde verlangen naar synthese doorklinkt.
Opvallend genoeg ontstaat dat verlangen vooral bij de dichters die eerst als epigonen
van Du Perron worden gezien.
De poëzie van Du Perron wacht nog op een uitvoeriger beschouwing. Voorlopig
kan hier de karakteristiek van zijn geestverwant Ter Braak volstaan: typerend voor
zijn verzen is het ‘curieuze naast elkander van heldere, absoluut onsentimentele,
maar toch zeer “gevoelige” lyriek en bijtend-sarcastische polemiek’.2. De positie van
Du Perron tegenover de richting van het verlangen, het bloed en de engelen zal na
het voorgaande hoofdstuk duidelijk zijn. Tekenend is een polemisch sonnet als het
volgende, dat eerst in Forum verscheen3.:

Voor een paradijsvaarder
Veroorloof mij u nogmaals af te wijzen,
binnen de maat van een veracht sonnet:
de Schoonheid wreekt zich, want ik sterf van pret
om al uw kostloos bovenwerelds reizen.
Uw buitelingen tussen paradijzen
met als eindhaven toch een kleevrig bedmoet men niet dom zijn, om zo nauwgezet
steeds weer een nieuw soort hemel aan te krijsen?
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Wij spreken werkelijk niet dezelfde taal:
ik ben geen dichter, dat staat vast, en de aarde
is mij genoeg, zelfs voor één enkle maal.
Voor u de zang der sferen en de wijn
die poëzie heet: een geijkte waarde.
Dit is jenever? - Voor mijn part azijn.

Uit de correspondentie van Du Perron blijkt dat het gedicht een reactie is op een
uitspraak van Engelman, die echte poëzie(wijn) stelde tegenover onpoëzie(jenever).
Het vers is dan ook in Forum nog aan Engelman opgedragen.4.
Du Perrons gevoeligheid-met-sarcasme (het geciteerde gedicht laat uiteraard alleen
het laatste aspect zien) vindt in de late jaren dertig navolging. Het slot van een gedicht
als ‘Dichters’ van Jac. van Hattum vertoont onmiskenbaar overeenkomst met Du
Perrons ‘Sonnet van burgerdeugd’, zoals Ter Braak al in de eerder aangehaalde kritiek
opmerkte.5. Hij was niet de enige die deze verwantschap zag. Zo stelde Vestdijk in
een recensie in de NRC van 15 juni 1937: ‘Met Jac. van Hattum, Ed. Hoornik en nog
enkele anderen behoort Gerard den Brabander tot een kleine groep realistische
dichters, wier werk men betrekken kan op den invloed van E. du Perron.’ Die uitspraak
was voor de drie dichters aanleiding om een bloemlezing te publiceren onder de titel
Drie op één Perron (1938).

De Amsterdamse school
Van Hattum, Hoornik, Den Brabander: men spreekt wel van de ‘Amsterdamse
school’.6. De door hen samengestelde bloemlezing Drie op één Perron laat een element
uitkomen dat hen zeker niet met Du Perron verbindt: sociale bewogenheid. Misschien
het meest aangrijpend is die bekommerdheid verwoord in Hoorniks gedicht ‘De trap’.
Het is het soort poëzie dat, gewend als wij nu zijn aan het dichten-over-het-Niets
(zie hoofdstuk 13), overrompelt door zijn ‘vulgaire’ directheid. Het gedicht begint
zo7.:
Verdwaald in straten en in viaducten
-geen mens, geen hond, zelfs geen geluid-,
zag ik, terwijl ik zonder reden bukte,
opeens een trap, recht voor mij uit.
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Een deurloos huis, men hoeft geen klink te lichten,
onwillekeurig bleef ik staan,
en liet mijn ogen langs de steil-gerichte
en goorste trap ter wereld gaan.

Op deze ‘goorste trap ter wereld’ treft de dichter dan een rafelig kind aan. Het vers
eindigt met deze pathetische strofen:
Die trap, dat kind slaan mij in boeien,
er wordt gevochten en gemoord,
maar waar ik ga, die trap zal groeien,
die plant zich in mijn wezen voort.
De Scala Sancta ligt in Rome,
de Scala Sancta is een grap,
als Christus nog eens hier zou komen,
ik zou Hem voeren naar die trap,
de eindeloze trap der armen,
die voor dit éne lied niet wijkt;
schenk mij als Jakob Uw erbarmen:
een trap die tot de hemel reikt.

Het is geen fraaie poëzie (hoe kan men bijvoorbeeld verdwalen in viaducten?), maar
dat is waarschijnlijk ook het laatste wat Hoornik nastreefde. Beeldspraak, rijm, alles
staat in dienst van dat ene beeld: de eindeloze trap der armen die met hallucinerende
helderheid wordt opgeroepen. Het is aardse poëzie, maar op een andere wijze dan
die van Du Perron: hier wijkt elke ironie voor het sociale sentiment. Hoornik heeft
zich ongetwijfeld ten onrechte in de hoek geplaatst gevoeld van de Du
Perron-epigonen. Wellicht is dat een aanleiding geweest om zijn positie tegenover
de Forum-erfenis te bepalen in een artikel dat oorspronkelijk als laatste van zijn
poëziekronieken in het tijdschrift Groot Nederland verscheen onder de titel ‘De
nieuwe generatie’ - later zou hij het ‘Forum voorbij’ noemen.
Dit stuk uit 1939 begint met de volgende zin: ‘“De aarde nu was woest en ledig
en duisternis was op den afgrond” - zo zou het wereldbeeld kunnen worden geschetst
van de nieuwe generatie, die tusschen twee oorlogen in de litteratuur aan het woord
kwam.’8. In de latere versie zijn twee veranderingen te lezen: ‘de nieuwe’ wordt ‘mijn
generatie’, en Hoornik noemt namen: Aafjes, Achterberg, Den Brabander en Van
Hattum. Hij probeert in dit artikel de dubbelzinnige positie van de nieu-
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we generatie te omschrijven. Aan de ene kant wordt elke romantische vlucht
afgewezen: ‘Aan déze generatie staat de realiteit geen romantische illusie meer toe:
een vlucht naar Arcadië ziet de hedendaagsche jongere minder als een lafheid dan
wel als een onmogelijkheid.’ De werkelijkheid dringt zich zozeer op, dat ontkomen
onmogelijk is. Het resultaat is ‘een zeer gevarieerde, door de werkelijkheid
geïnspireerde dichtkunst’, kenmerkend voor een generatie en voor ‘een gemeenschap,
in het onderbewustzijn waarvan het mene tekel van den ondergang staat geschreven’.
In dit verband valt de naam Nijhoff; niet toevallig, want diens invloed is voor Hoornik
zeker van groter betekenis geweest dan het voorbeeld van Du Perron.
Impliciet tegen Forum gericht is de volgende zin: ‘In de nieuwe realistische poëzie
is de wereld niet enkel rationeel benaderd, maar vooral emotioneel ondergaan.’9. De
relatie tot de voorgangers wordt dan verder afgebakend in een alinea waarin sprake
is van dichters ‘die college liepen bij “Forum”, waar de engelen der
Marsman-epigonen werden ontmaskerd’, maar die niettemin blijven geloven in ‘het
mysterie der poëzie’ (een uitdrukking waarvan Ter Braak gegruwd moet hebben).
Hoornik vervolgt: ‘Uit de tragische spanning tusschen verlangen en werkelijkheid,
tusschen “aardsch” en “hemelsch”, schrijven zij een poëzie, waarin de engelen
weliswaar zijn uitgebannen, maar waarin de nachtegaal weer zingt, al zingt hij dan
boven een ontredderde wereld.’10. In een laatste poging tot typering heeft Hoornik
het over een poëzie die het geestelijk avontuur eerder zoekt dan vermijdt, maar die
onvervuld blijft ‘in welke realiteit ook’ - het artikel eindigt dan met een gedicht van
Vasalis als illustratie.
Hoorniks stuk is hier zo uitvoerig weergegeven omdat het een ambivalentie vertoont
die typerend zal blijken voor de poëticale uitspraken van ‘zijn generatie’ in deze
periode. Enerzijds maakt de realiteit van crisis en wereldoorlog het uitwijken naar
de romantische droom onmogelijk, zodat een op de werkelijkheid geënte poëzie
wordt nagestreefd. Anderzijds blijft de dichter onvervuld ‘in welke realiteit ook’.
Met andere woorden: de engelen zijn uit de hemel gevallen, maar toch zou Hoornik
ze het liefst vervangen door de oude nachtegalen.

Het romantisch realisme van ‘Criterium’
Deze ambivalentie wordt tot programma verheven wanneer Hoornik in 1940 met
Hoekstra en Debrot het tijdschrift Criterium opricht. Debrot opent de eerste jaargang
met het programmatische stuk ‘Tegenstellingen’. In dit acrobatische artikel betoogt
hij dat antithesen als romantiek en realisme er niet zijn om te worden opgelost: een
dergelijke tegenstelling kan ook bevruchtend werken. Al heet het tijdschrift dan
‘Criterium’, een toverformule bezit de redactie niet: ‘wanneer wij persé een toover-
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formule wenschten, hoe makkelijk zou het niet zijn, gezien de tegenstellingen van
het oogenblik, er eene te vinden, die klinkt als een klok. Wij zouden kunnen beweren,
dat wij de bijdragen voor ons tijdschrift toetsen aan een maatstaf, die wij zouden
kunnen noemen het “romantisch rationalisme”.’11. Zo'n vaste maatstaf zou evenwel
tot verkalking leiden (heeft Debrot van Ter Braak geleerd). Niettemin hoopt de
redactie op bijdragen in de geest van het o zo voorzichtig aangeduide ‘romantisch
rationalisme’.
Wat minder ludiek, en dus veel grijpbaarder is het artikel waarmee Hoornik de
tweede jaargang opent: ‘Stand van zaken’. Eerder dan een naar objectiviteit strevend
overzicht is het een manifest waarin opnieuw een poging wordt gedaan een nieuwe
poëzietendentie te definiëren. Die taak is niet eenvoudig: ‘Zelden vertoonde een
generatie van dichters zooveel aspecten als de tegenwoordige, die, nauwelijks tot
een groep geformeerd, uiteen viel in een aantal meer of minder belangwekkende
persoonlijkheden met eigen opvattingen en meer door een bepaalde psychische
constellatie dan door een literair programma verwant.’12.
(Het zal uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden zijn dat wat Hoornik
hier met betrekking tot zijn leeftijdgenoten formuleert, in feite voor bijna elke
generatie geldt.)
Wie de eerste jaargang van Criterium nog eens doorbladert, aldus Hoornik, ziet
nu eens romantiek, dan weer rationalisme, en weinig van het romantisch-rationalisme
waaronder het blad koers zette. ‘Maar wie zonder vooringenomenheid de ontwikkeling
volgt, ziet toch de kiem van een synthese, die in de romantiek van “De Vrije Bladen”
het rationalisme van “Forum” wil opnemen.’13. Deze formulering, die handzaam
genoeg bleek om in de literatuurgeschiedenis door te dringen, lijkt toch eerder op
deze plaats een voorbeeld van ‘wishful thinking’ dan een constatering. Uiterst vaag
klinken de zinnen waarin het ideaal moet worden geconcretiseerd: ‘Terug tot het
natuurlijke leven, hoe onbegrijpelijk tragisch het ook kan zijn, “eerbied voor de
gewone dingen”, zooals de dichteres Vasalis het zegt, is een kenmerkende karaktertrek
van de nieuwe poëzie.’ En: ‘De nieuwe poëzie gaat de zichtbare werkelijkheid te
boven; zij is een psychologisch en plastisch droom-realisme, waarin de feitelijkheid
der dingen wordt overtroffen (...).’14.
Interessant is de ‘Inleiding op de Criterium-middag te Amsterdam’ die Aafjes in
dezelfde jaargang publiceert. Hij begint met de verstandige woorden dat een dichter
geboren, maar een generatie gemaakt wordt. Het begrip ‘generatie’ is een bedenksel
van de literaire kritiek die naar handvatten zoekt. Deze relativerende woorden hebben
overigens niet tot gevolg dat Aafjes het begrip ‘onze generatie’, door Hoornik zo
zorgvuldig gekweekt, maar helemaal overboord gooit. Integendeel, hij vindt een
retorische uitweg door te stellen dat de poëzie van elke generatie ‘haar eigen pathos’
heeft.15. Verder zet Aafjes zich af tegen de verwijten die enkele critici (Donker, Van
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Duinkerken) tegen de jonge dichters hebben ingebracht. Het meest wezenlijke van
die nieuwe generatie vindt hij bijna programmatisch verwoord in een gedicht van
Vasalis.16. Steeds weer wordt op een beslissend moment een vers van Vasalis als
getuige aangehaald. In dit geval gaat het om een gedicht, ‘Fanfare-corps’, dat een
regel bevat die zich zou loszingen uit de context om zelfs als vlag voor de hele
Criterium-poëzie te gaan dienen. Om die reden wordt ‘Fanfare-corps’, dat eerder
verscheen in het tijdschrift Werk dat aan Criterium voorafging, hier in zijn geheel
geciteerd17.:
De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.
En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
- over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menslijk klagen.
Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied,
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.

Dit gedicht is in hoge mate typerend voor het werk van Vasalis: een schijnbaar banaal
gegeven leidt tot een flits van inzicht. Realiteit en droom raken elkaar in dat ene
beslissende moment.18. ‘Eerbied voor de gewoonste dingen’: die versregel zal door
sommige Vijftigers worden gebruikt om de door hen ‘afgeschafte’ Criterium-poëzie
te typeren.
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Het optreden van deze luidruchtige latere generatie heeft tot gevolg gehad dat een
aantal literatuurhistorische vooronderstellingen ingang vonden: 1) er is een generatie
dichters van vlak voor de oorlog die er een eigen ‘pathos’ op na hielden; 2) een pathos
nader aangeduid met de kreet ‘romantisch rationalisme’ of simpeler met de bekende
versregel van Vasalis; 3) die poëzie is vooral te vinden in het Criterium van
1940-1942.
Deze drie stellingen zijn stuk voor stuk hoogst aanvechtbaar. Hoornik schreef later
een stuk ‘Criterium voorbij’ waarin hij toegaf dat ‘romantisch rationalisme (of:
realisme)’ nooit een echt programma was geweest, hoogstens een leuze die op zichzelf
zoveel ruimte liet dat bijna iedere dichter er onder kon vallen.19. Het poèzienummer
van de eerste jaargang bewijst het: naast een in zijn soort geslaagd anekdotisch gedicht
als ‘Echtscheiding’ van E. Evenhuis vindt men er het romantische vers ‘Herwonnen
dichterschap’ van Jac. van Hattum.20. Er is eenvoudig niet zoiets als Criterium-poëzie.
Ironisch is in dit verband dat Hoornik en Aafjes naar Vasalis verwijzen als sterkste
vertegenwoordigster van hun generatie. Vasalis heeft namelijk zelf nooit poëzie in
Criterium gepubliceerd (wél een beschouwing over Aafjes' werk).21. Daarentegen
vindt men in Criterium veel werk van een dichter die niemand een Criterium-poëet
zou noemen: Gerrit Achterberg. Hij publiceerde er bijvoorbeeld bekende gedichten
als ‘Thebe’ en ‘Schaatsenrijder’ in.22. Achterberg heeft aan zeer veel tijdschriften
meegewerkt. Hij blijft voor de literatuurhistoricus moeilijk grijpbaar omdat hij binnen
geen van de bestaande programma's past, en zeker niet binnen het clichébeeld dat
van de zogenaamde Criterium-poëzie is ontstaan. Dat zijn werk niettemin in dit
hoofdstuk een plaats vindt, heeft een andere reden: hij is de enige oudere dichter die
door de Vijftigers gewaardeerd werd, en daarom is het zinvol zijn poëzie vlak voor
de revolutie van Lucebert en de zijnen te bespreken.

Jacht op de vonk der verzen en een vrouw
In het hoofdstuk over Nijhoff werd een gedicht van Achterberg geciteerd met de
volgende regels: ‘Wat is dit een zoete verbintenis / u en de dood en ik.’ Dit ‘drievoudig
verbond’ lijkt in hoge mate typerend voor Achterbergs werk, dat gewoonlijk
omschreven wordt als een poging in poëzie contact te krijgen met de gestorven
geliefde. Er zijn weinig schrijvers in de Nederlandse literatuur die zo sterk schijnen
uit te nodigen tot een verbinding van werk en leven. Iedereen weet immers dat de
dichter zijn hospita heeft vermoord en dat deze vrouw vervolgens als de
aangesprokene in zijn poëzie verschijnt. Maar: die tragedie vond plaats in 1937,
terwijl het geciteerde gedicht in de debuutbundel Afvaart uit 1931 voorkomt...
Dit gegeven moge de al te ijverige biografisch-gerichte interpretatoren wat afrem-
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men. Er zijn andere aspecten die evenzeer tot een zekere behoedzaamheid ten aanzien
van de naakte feiten manen. Keer op keer heeft een kenner als Fokkema erop gewezen
dat het in deze poëzie om meer gaat dan een privé-problematiek. Een strikt
biografische interpretatie neemt het zicht weg op de metafysische en de poëtologische
aspecten die in het werk volop aanwezig zijn. Het gaat eerder om een poging de
beperkingen van het hier en nu te doorbreken om door te dringen in ‘het gans
Andere’.23. De erotische implicaties van deze poëzie verwijzen naar een ‘overspel
van dood en leven’.24. Een gedicht als ‘Research’ kan men lezen als een
gestorven-geliefde vers, maar de laatste strofe nodigt uit tot een veel ruimere
interpretatie25.:
Als de gegevens bij elkander zijn
zullen geleerden zich daarover buigen
en u bewijzen uit het ongerijmde.
De lege plekken in het ondermijnde
materiaal komen op tafel en
een heer staat op om van u te getuigen.

Naast deze wijdere metafysische implicaties is er het poëtologische aspect. Vaak
geciteerd is het volgende kwatrijn26.:
Jacht op de vonk der verzen en een vrouw:
eenzelfde wezen, dat, de horizonnen trouw,
ontwijkt, ontwijkt... o nachten van genade,
waar ik het eeuwig wild in d'ogen schouw.

De zoektocht naar de vrouw is tegelijkertijd een poging het volmaakte gedicht te
schrijven. Dit poëtologische aspect komt in de bundel Dead end (1940) voor het eerst
sterk naar voren, en blijft daarna voortdurend aanwezig in Achterbergs poëzie. De
dichter gebruikt steeds nieuwe invalshoeken en schijngestalten (van middeleeuws
ridder tot gasfitter27.) om het dubbele doel te bereiken. Zijn versvorm varieert daarbij
van grote vrijheid tot het strengere sonnet (vooral vanaf de bundel Doornroosje uit
1947). Hij deinst niet terug voor termen uit de wis- en natuurkunde of de
ambtenarentaal om zijn queeste te verwoorden, een vernieuwing van het dichterlijk
arsenaal die de Vijftigers moet hebben aangesproken. In alle mogelijke variaties
wordt eenzelfde dubbelgevecht vorm gegeven: jacht op het ongrijpbare, het Andere,
het vers. Kenmerkend is een gedicht als ‘Majesteit’28.:
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Een lichaam door geen lied te deren,
heeft zich ontvouwen in mijn zingen.
Voordat mijn woorden haar bezeren
vlucht zij tussen de zinnen;
voel ik haar langs het rhythme scheren
en in de rijmen binnendringen,
tot zij de beelden gaat regeren
en naar haar strenge leden dwingen;
- zij zal mij haar gelaat toekeren,
maar onzegbare herinneringen
doen haar in 't einde nog bezinnen.
Ik moet haar weer opnieuw formeren.

Opvallend is de dubbelzinnige houding van deze ‘Majesteit’ tegenover de
contactzoekende dichter. Aan de ene kant ontvlucht zij de verbale toenadering, die
blijkbaar als pijnlijk wordt ervaren (‘haar bezeren’; dit lijkt in tegenspraak met de
eerste regel ‘door geen lied te deren’ - tenzij men die regel al als aankondiging leest
van het latere echec). Maar vervolgens neemt zij zelf de macht over en beheerst het
vers. Op het moment suprême van de herkenning, mislukt echter deze formatiepoging:
‘Ik moet haar weer opnieuw formeren.’ Zoals vele gedichten van Achterberg, kan
men stellen, mislukte formatiepogingen zijn. Deze korte samenvatting van het poëtisch
proces is met groot verstechnisch raffinement beschreven. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
de korte vierde regel: ‘vlucht zij tussen de zinnen’: alsof de majesteit daar inderdaad
het wit benut om zich schuil te houden. Het metrum breekt op het moment dat de
poging schipbreuk lijdt in de moeilijk scandeerbare regel ‘maar onzegbare
herinneringen’. En zou het toeval zijn dat een gedicht waar de majesteit ‘in de rijmen’
binnendringt, alleen vrouwelijk rijm kent?
Niet altijd weet Achterberg eenzelfde spankracht te bereiken. Er zijn gedichten
die lijden onder rijmdwang of banaliteit.29. Bij een zo grote productie kon ook niet
ieder vers zo geladen zijn. Niettemin is het deze voortdurend hoge inzet: de dood te
overwinnen in het gedicht, die deze poëzie uniek maakt en die latere generaties blijft
boeien.
Het werk van Achterberg valt als gezegd literatuurhistorisch niet makkelijk te
plaatsen. Aan de ene kant kan de poging een geliefde door de dood heen te bereiken
romantisch worden genoemd, aan de andere kant doet een formulering als ‘bevriezen
van gevoel tot taalkristal’30. eerder symbolistisch aan. De twee aspecten gaan samen
in de regel ‘Hartstocht en rede komen in contact’ uit het belangrijke gedicht
‘Dichtkunst’.31. Sötemann wijst (onder meer naar aanleiding van dit vers) op de
symbiose van romantische en symbolistische opvattingen bij Achterberg.32. Deze
veel-
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kantigheid heeft er waarschijnlijk toe geleid dat zoveel verschillende dichters dit
werk konden bewonderen: zowel Hoornik als Lucebert33., dat wil zeggen Criterium
en Vijftig. De Vijftigers hadden waarschijnlijk vooral waardering voor twee dingen:
de originaliteit waarmee tot dan toe onpoëtische stof werd geannexeerd (welke dichter
had zich eerder vergeleken met... een koe?34.); en de grootse inzet, die in geen enkel
opzicht herinnerde aan wat Elburg noemde: de ‘geniepige’ eerbied voor de gewoonste
dingen.
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10 De Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn
Proza tussen 1945 en 19601.
De grote critici van het interbellum: Ter Braak, Du Perron en Marsman waren alle
drie in de meidagen van 1940 overleden. Ter Braak pleegde zelfmoord om niet in
handen van de bezetter te vallen, Du Perron stierf aan angina pectoris toen het
vliegveld in zijn omgeving werd gebombardeerd en Marsman verdronk toen het
schip waarmee hij naar Engeland wilde vluchten, getorpedeerd werd. Dit verlies van
drie gezaghebbende stemmen betekende dat er een kritisch vacuüm ontstond, in
theorie een open ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
In de vele, vele tijdschriftjes die eind 1945 en begin 1946 (als de papierschaarste
afneemt) zijn opgericht, werd er hard geroepen om vernieuwing. Wanhopig zocht
men naar een programma, maar al dat pogen leverde een paradoxaal resultaat op.
Want de enige invulling, die men aan deze vernieuwingsdrift wist te geven, uitte
zich in kreten als ‘persoonlijkheidsbesef’, ‘geen eenzijdige literatuurcultus’, ‘geen
sierkunst’ maar engagement: de slogans van Forum. In geen enkele periode is de
invloed van Ter Braak en Du Perron zo groot geweest als vlak na de oorlog. Niet
alleen de literatoren aapten de vooroorlogse grootheden na, ook jonge neerlandici
liepen rond met een hoofd vol Forum, zoals de sleutelroman van J.J. Voskuil, Bij
nader inzien (1963) aardig laat zien.
In de literatuurgeschiedenis betekent de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk dus
allerminst een breuk. Voor de hedendaagse toeschouwer laat het letterkundig
schouwspel in deze jaren een wanhopige worsteling zien. Want de naoorlogse
tijdschriftredacteuren beseften uiteraard ook wel dat hun programmapunten niets
nieuws te bieden hadden, en dus beschuldigde men elkaar heftig van epigonisme ook een Forum-kreet! Aan deze vruchteloze verwarring werd pas in 1948 een eind
gemaakt als Gomperts Libertinage opricht. Het is voor iedereen die de eerste jaargang
van dit tijdschrift doorbladert duidelijk dat het als geen ander blad de traditie van
Forum wil voortzetten. Het eerste nummer opent met een nagelaten romanfragment
van Ter Braak, ‘Het plagiaat’ (Ter Braak zou om de ironie van juist deze titel in de
naoorlogse situatie geglimlacht hebben), in twee afleveringen worden brieven van
Du Perron gepubliceerd, over wie Gomperts zelf een groot essay in drie delen laat
afdrukken. Natuurlijk wordt het tijdschrift prompt van epigonisme beschuldigd. Maar
Gomperts weet die aanval handig te pareren. De eeuwige roep om het nieuwe, zegt
hij, is eerder een bewijs van onzelfstandigheid, en het ‘herkauwen’ van de erfenis
van Ter Braak en Du Perron is nodig omdat deze schrijvers over essentiële dingen
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geschreven hebben en daardoor nog niets aan belang hebben ingeboet.2. ‘Epigoon’
als eretitel. Gomperts doorzag - net als Vestdijk overigens - de vergissing waarin de
‘epigoon’-roepers verstrikt waren geraakt. Het oppakken van de Forum-traditie kon
niet op één lijn worden gesteld met de politieke restauratie, omdat Ter Braak en Du
Perron nu eenmaal literair van een ander gewicht waren dan vooroorlogse politici
als Colijn en De Geer.
Toch zijn er in deze periode drie literatoren die zich met enig succes weten los te
maken uit de slagschaduw van Forum: Schierbeek, Hermans en Rodenko.

Forum voorbij
Schierbeek begint met zich in het tijdschrift Het woord (1945-1949) af te zetten tegen
de dichters die, in de traditie van Du Perron, zo nadrukkelijk ‘gewoon’ willen doen:
over gewone dingen dichten in eenvoudige taal. Daartegen verdedigt hij het recht
om met taal te experimenteren, om nieuwe vormen te zoeken die een irrationele
inhoud over kunnen brengen.
Ook de jonge Hermans zet zich af tegen de Forum-epigonen. Een van zijn vroegste
publicaties heet ‘Ochtendrood der epigonen’. Zijn grootste bezwaar is dat de nadruk
op het egotistische document (dat wil zeggen literatuur die de persoonlijkheid van
de schrijver zo direct mogelijk laat uitkomen, dus het dagboek, brieven, mémoires
etcetera) tot een afwijzing van elke vorm van fantasie en (dag)droom kan leiden. In
deze periode ondergaat hij zelfde invloed van het Franse surrealisme.3. Zijn typering
van de naoorlogse situatie is te mooi om niet te citeren: ‘Sedert Du Perron's heengaan,
lijkt een deel van onze letteren op een kinderkamer, waar vader niet thuis is. Iemand
doet wat, een ander zegt: oh, als vader dat eens wist!’4. Later schrijft hij het artikel
‘E. du Perron als leermeester’, dat als een late uitloper van de vorm-of-vent-discussie
kan worden beschouwd. Hij stelt daarin die beruchte tweedeling ter discussie en
relativeert het belang ervan. Wanneer een weinig originele persoonlijkheid
bekentenisliteratuur schrijft, zegt hij, levert dat niets op: vorm noch vent. En aan de
andere kant kan een sterke persoonlijkheid zich heel goed uiten door middel van een
gefantaseerd verhaal, zoals het werk van Van Schendel bewijst. De jonge generatie
kan om die reden leren van Van Schendel ‘welk een subtiel, aangrijpend, overtuigend
en in al z'n discretie toch intiem middel van communicatie’ de roman kan zijn. Hier
toont de literatuurhistorie een ironische grijns: ruim tien jaar eerder had Ter Braak
De waterman gebruikt in zijn strijd tegen de vormaanbidders; nu stelt Hermans Van
Schendel ten voorbeeld aan de aanhangers van de vormeloosheid! Wanneer Hermans
concludeert: ‘Wij moeten onze eigen voorbeelden ontdekken,’ heeft hij daar overigens
niet Van Schendel mee op het oog.5.
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De derde criticus die een werkelijk nieuwe visie zoekt, is Paul Rodenko. Hem zou
men moeilijk epigonisme of provincialisme (ook een Forum-scheldwoord dat in deze
periode vaak valt) kunnen verwijten, want zijn vroegste artikelen wijzen al op een
diepgaande belezenheid in de buitenlandse literatuur. In 1947 proclameert hij
parmantig ‘het einde van de psychologische roman’ - het zal niet de laatste keer zijn
dat na de oorlog het overlijden van de romanvorm wordt aangekondigd. In dit artikel
stelt hij dat er ‘na de streep die het existentialisme onder de psychologische roman
als kunstwerk heeft gezet’, een nieuwe oriëntatie en een nieuwe kunstvorm zullen
komen.6. Hij is ook een van de eersten die het werk van Henry Miller verdedigen,
een auteur die in deze jaren grote weerstand oproept vanwege zijn vermeende
‘pornografie’. Rodenko wijst erop dat de nadruk die deze omstreden auteur legt op
het lichamelijke, gezien moet worden als een polemische stellingname tegen het
rationele. In die lijn ligt ook zijn aanval op Ter Braak, die dan wel vele heilige huisjes
mag hebben omgeschopt, maar uiteindelijk toch een humanist bleef die zijn
‘welverzorgde intellectuelenhandjes’ wilde schoonhouden.7. Rodenko is net als Van
Doesburg iemand die op een bepaald moment een grote voorsprong heeft op zijn
tijdgenoten door een ontzagwekkende kennis van wat er over de landsgrenzen gebeurt.
Maar anders dan Van Doesburg zal hij als literator minder geïsoleerd blijven.
Al zetten Schierbeek, Hermans en Rodenko zich af tegen de Forum-traditie, toch
kunnen ook zij nog moeilijk een voorbeeld noemen van de literatuur die hun dan wel
voor ogen staat. Dat verandert als in 1947 De avonden van Simon van het Reve zoals hij zich toen nog noemde - verschijnt. Het effect van die publicatie kan het best
met een oorlogscliché worden aangegeven: het sloeg in als een bom. Zowel Hermans
als Rodenko hebben een uitvoerige beschouwing aan de roman gewijd, waarin zij
proberen te omschrijven waaruit het ‘nieuwe’ van dit onmiddellijk omstreden boek
bestaat.

Een absurd boek
Hermans wijst erop dat geen enkele Nederlandse auteur ooit de mens zo stelselmatig
‘van onder af heeft bekeken als Simon van het Reve’ (het is de vraag of dit klopt:
Vestdijk schuwde in Meneer Visser's hellevaart uit 1936 de lagere regionen
allerminst). Nergens staat er, volgens Hermans, een woord over ‘grote gevoelens’
of verwachtingen. Hij maakt dan de volgende mooie vergelijking: het boek is net
een nauwkeurige beschrijving van hoe een machine werkt, hoe de raderen knarsen,
de olie uit de naven druppelt enzovoort. Maar waar die machine toe dient, wordt niet
aangegeven. Juist door deze nadruk op wat je alleen kunt zien, is Van het Reve in
zijn ogen een typische vertegenwoordiger van de moderne jeugd, namelijk het product
van een
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ontintellectualiseringsproces. Aan het eind van zijn bespreking onderstreept Hermans
nog eens het illusieloze van de hoofdpersoon: ‘Hij droomt zelfs niet van een “beter
bestaan”. Noch over zijn doeleinden, noch over enig verlangen naar verandering,
wordt ook maar één woord gerept. De Avonden is, om het modewoord dan maar te
laten vallen, een absurd boek.’8. Het ‘modewoord’ absurd verwijst natuurlijk naar
het Franse existentialisme.
Ook Rodenko merkt op dat nergens in de roman ook maar iets van
wetenschappelijke, politieke of artistieke belangstelling blijkt. Kenmerkend voor het
boek is dat er geen hogere waarden lijken te bestaan, en dan is alleen het lichamelijke
nog belangrijk: ‘Wanneer de zin, de hiërarchie in het leven ontbreekt, kan men, om
met Camus te spreken, alleen nog maar fenomenoloog zijn: de zinneloosheid
observeren en beschrijven.’9. Het betoog wordt, zoals vaker bij Rodenko, sterk
psychologiserend, wat in dit geval een opmerkelijk resultaat oplevert. Hij legt namelijk
de nadruk op het sadistische element in De avonden, een aspect dat in het latere werk
van (Gerard Kornelis Markies van het) Reve manifest wordt.
De avonden is trouwens bij uitstek een roman die in de loop der tijd verschillende
lezingen wist uit te lokken10. (wat misschien niets anders is dan een omslachtige
omschrijving van: een goed boek). Hermans en Rodenko zien als kenmerkend voor
deze roman het ontbreken van grote gevoelens, idealen, intellectuele of artistieke
belangstelling. In die zin zou men De avonden als een tegenpool van Het land van
herkomst kunnen beschouwen. In Du Perrons boek proberen de hoofdpersonen
voortdurend in discussies hun intellectuele, literaire en morele positie af te bakenen.
De gesprekken van Frits van Egters en zijn vrienden in De avonden daarentegen
gaan uitsluitend over kaalheid, kanker, begrafenissen, vetpuistjes, zweetvoeten
etcetera.
Hermans sprak van een ‘ontintellectualiseringsproces’ en in dat opzicht zag hij
Van het Reve als een typische vertegenwoordiger van de moderne jeugd. Dat laatste
thema - de roman als spiegel van een mentaliteit - komt het sterkst naar voren in de
toenmalige literaire kritiek. Tekenend is in dit opzicht de recensie van J.C. Brandt
Corstius, een positieve bespreking overigens - als men de reactie op een onthutsende
klap in het gezicht positief mag noemen. Brandt Corstius stelt, dat nu eindelijk door
De avonden duidelijk is geworden wat de oorlog voor de jongere generatie heeft
betekend: ‘In deze tien dagen uit het leven van Frits van Egters staat het beschreven.
Ongelooflijk. En velen zullen het niet willen geloven, vooral wij ouderen. Wij zullen
zeggen: dat goddank niet ieder jong mens in zo'n milieu woont. (...) Maar laten we
dan oppassen of de drijfveer van onze kritiek niet is: ogen dicht, de oorlogsellende
beu zijn en vreemd willen blijven aan het jongerenleven van heden. Dat we de
oorlogsellende niet meer willen lezen, is begrijpelijk: het was onze eigen ellende.
Maar dat we de ogen sluiten voor de troosteloosheid, die deze vrede voor talloze
jonge mensen betekent, is ontoelaatbaar, want het is de vrede die wij toelaten en hun
aandoen.’
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En verder: ‘Deze jonge mensen kwellen zichzelf, elkaar en de ouderen, omdat zij
radeloos staan in een wereld, die alles ontluisterd heeft, alles tot frase gemaakt. Zij
trekken een pantser aan, maar daaronder schrijnt de tere huid, ze verstoppen hun
persoon (...) die naar vrije ontplooiing verlangt.’11.
Scherp formuleert Brandt Corstius hier al de thema's die in de jaren vijftig de
literaire kritiek zullen beheersen: de roman van de jongeren als getuigenis van een
ontgoochelde generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Het juryrapport bij de Reina
Prinsen Geerligsprijs die De avonden werd toegekend, zegt het ook nadrukkelijk:
het boek beeldt uit wat de tijd de jeugd heeft aangedaan.
Deze lezing van De avonden ziet de roman dus als het product van een generatie.
Bepaalde aspecten van het boek, die typerend zijn voor deze unieke auteur Van het
Reve, blijven dan onderbelicht. Zo vallen bij een interpretatie die van het realistische
karakter uitgaat, de merkwaardige dromen, toch een opvallend irreëel element, buiten
het blikveld. Hetzelfde geldt voor de humor in het boek en nog meer voor de religieuze
kant. Aan het eind van de roman roept de hoofdpersoon God tot getuige: ‘- Eeuwige,
enige, almachtige, onze God, zei hij zacht, vestig uw blik op mijn ouders. Zie hen
in hun nood. Wend uw blik niet af.- Luister, zei hij, mijn vader is doof als de pest.
Hij hoort weinig, het is niet de moeite van het noemen waard. Schiet voor de grap
een kanon bij zijn oor af. Dan vraagt hij, of er gebeld wordt. Hij slurpt bij het drinken.
Hij schept suiker met de dessertlepel. Hij neemt het vlees in zijn vingers. Hij laat
winden, zonder dat iemand er een nodig heeft. Hij heeft spijsresten achter zijn gebit.
(...) Als hij zijn ei pelt, weet hij niet waar de schaal heen moet. Hij vraagt in het
Engels, of er nog nieuws is. Hij mengt het eten op zijn bord door elkaar. Eeuwige
God, ik weet, dat het niet ongezien is gebleven.’
Deze aanroep, die rond 1947 als het toppunt van cynisme kon worden gelezen,
krijgt een andere betekenis voor wie de latere ontwikkeling van Reve (zijn bekering
tot het katholicisme) kent. Ons vallen nu dingen op, die de toenmalige lezers moesten
ontgaan. Aan de andere kant zullen wij minder geneigd zijn de roman als het
getuigenis van een generatie te beschouwen en dus ook niet zo gauw de relatie met
de oorlog leggen. In dit verband is de herinnering van een toenmalige lezer, K.
Schippers, interessant. Er wordt vaak gesteld dat de oorlog in De avonden niet
voorkomt, zegt hij, op een paar toespelingen na. ‘Maar als ik het boek herlees is die
oorlog voor mij op iedere bladzijde aanwezig.’12. Schippers bedoelt daarmee dat de
jaren na 1945 gekenmerkt werden door een krampachtig verzwijgen van de oorlog.
Die gedwongen stilte typeert zijns inziens De avonden, waar eindeloos over
trivialiteiten gepraat wordt omdat het onderwerp dat zich opdrong, niet besproken
mocht worden. Ook Van het Reve zelf heeft zich over de tijdgebondenheid van het
boek uitgelaten. Hij constateert dat De avonden enerzijds voortkomt uit ‘die typische
ervaring, dat krankzinnige milieu, die oorlogservaring, die rare onstabiele naoorlogse
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situatie met die blaséheid’, maar dat het boek aan de andere kant ook nieuwe
generaties die niets van die bijzondere omstandigheden kennen, weet te boeien.13.
De avonden neemt in vele opzichten een sleutelpositie in binnen het literaire leven
van na de oorlog. In de eerste plaats zal dit type hoofdpersoon nog in vele romans
terugkeren: een gevoelige jongeman die zich tegen de deprimerende buitenwereld
alleen door middel van cynisme staande kan houden. Ook in formeel opzicht werd
de roman een voorbeeld: afgezien van de eerste zin wordt het verhaal volledig in de
derde persoon verteld vanuit het perspectief van één romanfiguur, wiens observaties
en gedachten we dus voortdurend volgen. Hermans heeft deze vertelwijze de ‘verhulde
ik-vorm’ genoemd. Deze zogenaamde personale vertelsituatie (de lezer krijgt het
masker - persona - van één romanfiguur opgezet) zal na 1947 een zekere populariteit
bij de jonge romanschrijvers krijgen. Type hoofdpersoon én vertelwijze vindt men
bijvoorbeeld terug in Jan Wolkers' Kort Amerikaans (1962) en Een roos van vlees
(1963).
Ook de literaire kritiek is door het verschijnen van De avonden op een beslissende
manier beïnvloed. Door het schokkende boek van Van het Reve ontstond er namelijk
een verwachtingspatroon: elke roman van een jong auteur werd bijvoorbaat gezien
als opnieuw een getuigenis van de jonge, gedesillusioneerde generatie. Dat zo'n
benadering leidde tot een zekere oppervlakkigheid, omdat individuele verschillen
tussen de auteurs minder aandacht kregen, zal hieronder nog blijken. Ook het werk
van een wat oudere schrijfster werd binnen dat kader geplaatst: Anna Blaman.

Eenzaam avontuur
Anna Blamans eerste roman, Vrouw en vriend (1941), laat al overduidelijk het thema
van haar schrijverschap uitkomen. Het is het eenvoudigst in de volgende formule uit
te drukken: A houdt van B, B houdt van C, C houdt van D enzovoort, en zo blijft
ieder onbevredigd in zijn of haar diepste verlangens. In Eenzaam avontuur zijn de
hoofdrolspelers de intellectueel Kosta, wanhopig verliefd op de sensuele Alide die
zich verslingert aan de platte kapper Peps. Een van de personages verwoordt het
thema expliciet: ‘Kosta zoekt Alide, Alide zoekt de onbekende ander, en Yolande
zoekt op haar beurt Kosta, en ik zoek Alide. Maar in waarheid blijf je allemaal alleen.
Want wat heeft in feite Kosta met Alide, en Alide met die ander, en Yolande met die
Kosta, en ik met Alide uit te staan? Misschien wel niets. Je bent jezelf, je bent alleen.
Zo gaat het ook de ander. Al wat gebeurt, is dat je soms iemand ontmoet die je vervult
van fantasieën, geboren uit een eenzaam hongerend verlangen, meer niet. Wanneer
je je vanaf dat ogenblik blijft bezighouden met elkaar, wordt het vermomde
eenzaamheid, meer niet.’ Het is niet verwonderlijk dat iemand denkt: ‘De liefde,
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het geluk scheen wel een korte incubatietijd van een verschrikkelijke ziekte, van een
zielsziekte die somber en verbeten maakte, en vijandig, en krankzinnig.’14.
Verschillende critici hadden moeite met dit boek. Niet omdat de lesbische liefde
er expliciet in verdedigd wordt - dat was een aspect waaraan de meeste recensenten
niet eens durfden raken. Eerder had men bezwaren tegen de allesbeheersende macht
van de erotiek die de personages voortdrijft. In dat negatieve opzicht kwam deze
roman overeen met De avonden (waar de erotiek overigens alleen wordt aangeduid):
‘hogere’ aspiraties van welke aard dan ook, ontbreken.
Opnieuw kan men vaststellen dat het boek blijkbaar zeer eenzijdig gelezen werd.
Het is waar dat de personages zich met weinig anders bezighouden dan met hun
hartsproblemen (beroepen spelen bijvoorbeeld nauwelijks een rol). Maar de stelling
‘liefde is erotiek’ of nog verschrikkelijker ‘liefde is seksualiteit’, die veel critici in
het boek lazen, doet geen recht aan de roman. Want het opmerkelijke is dat de
intrigerende vrouw Alide niet gelukkig is met de intellectueel Kosta, die haar
idealiseert, maar evenmin met Peps die alleen haar lusten bevredigt. Dus zou men
uit het boek alleen een pleidooi kunnen afleiden voor een liefde die ziel én zinnen
streelt. Of somberder: de treurigmakende boodschap dat zo'n eenheid niet bestaat.
Wie de recensies op Eenzaam avontuur nu doorleest, wordt getroffen door de grote
eenzijdigheid van de kritiek uit deze periode. Vrijwel zonder uitzondering berust de
recensie op een confrontatie van de levensbeschouwing van de criticus met de
boodschap die hij in het boek legt. Zelden gaat men in op de opbouw van de roman,
die toch heel wat vragen zou kunnen oproepen. Ten dele is dat te verklaren uit het
feit dat de literaire kritiek nog in belangrijke mate verzuild was. Van de toen nog
goed roomse Volkskrant, de Maasbode of van Trouw kan men weinig anders
verwachten dan een afwijzing op levensbeschouwelijke gronden. Er bestaat van 1945
tot het begin van de jaren zestig een kloof tussen de nieuwe literatuur, die zonder
uitzondering a- of antireligieus was, en de kritiek die voor een groot deel nog op de
zuilen berustte. Ook de recensenten die niet in bladen met een christelijke signatuur
schreven, reageerden met hun levensbeschouwing op de nieuwe romans. Soms is
hun houding meer pastoraal-bezorgd dan afwijzend. Eén typerend voorbeeld. Wanneer
in 1950 een bundel van Van Oudshoorn, Doolhof der zinnen, wordt uitgegeven, wijst
Stuiveling op de verwantschap tussen de levensvisie van Van Oudshoorn en die van
Anna Blaman, Hermans en Van het Reve: ‘Van Oudshoorn heeft reeds in en na de
eerste wereldoorlog in het menselijke hart de afgrondelijke zwartheden gezien en
geopenbaard, waartoe eerst de tweede wereldoorlog ons aller ogen heeft toegankelijk
gemaakt.’ Opmerkelijk genoeg legt Stuiveling dan vervolgens een getuigenis af van
zijn eigen levensovertuiging: liefde is méér dan ‘onbeheersbare sexualiteit’, arbeid
meer dan zinloze slavernij.15. Zo'n geloofsbelijdenis zou in onze tijd potsierlijk klinken:
niemand heeft daar om gevraagd. Maar in de literaire kritiek uit deze
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periode speelt het morele oordeel voortdurend op de achtergrond mee. Deze
preoccupatie leidde ook tot een eenzijdige lezing van het werk van de auteur die in
deze tijd als het meest aanstootgevend werd beschouwd: W.F. Hermans.

De levensleer van de hongerwinter
Al toen het eerste deel van De tranen der acacia's in het tijdschrift Criterium
verscheen, reageerde men geschokt. Hier meende men de ontworteling door de oorlog
tot in de details gedocumenteerd te zien: het boek geeft een grimmig beeld van
Amsterdam in bezettingstijd. Van een heroïsche tekening van het verzet is geen
sprake. Fantasten en leugenaars beroemen zich op hun grote terreurdaden tegen de
Duitsers. En ten slotte kruipen de hoofdpersonen makkelijk bij elkaar in bed, waarbij
hun daden met een voor die tijd ongekende vrijmoedigheid beschreven worden. Dit
alles leidde tot heftige kritische reacties. Tekenend is de recensie van Anton van
Duinkerken, omdat hij in zijn kritiek op De tranen der acacia's toen de roman in
1949 verscheen, de hele moderne Nederlandse roman van die tijd betrekt. Hij begint
met de volgende zin: ‘Nederland wordt na de oorlog bevolkt door de lustloze
schimmen van Frits van Egters, Werther Nieland, Alide, Kosta, Peps, Arthur Muttah,
Oskar Ossegal en om hen heen het onwaarschijnlijk aantal vrienden en vriendinnen,
die hun instincten prikkelen en hun uitzichtloos leven vermoeien door verleidingen
tot daden, die zonden zouden kunnen zijn, indien ze niet zo vervreemd waren van
alle waarachtige intensiteit.’
In één zin worden Van het Reve (Frits van Egters, Werther Nieland), Blaman
(Alide, Kosta en Peps uit Eenzaam avontuur) en Hermans (Arthur Muttah en Oskar
Ossegal zijn de hoofdpersonen van De tranen der acacia's) samengebracht en verenigd
onder de noemer ‘lustloos zondigen’. Van Duinkerken stelt dan dat de ‘luisterloosheid
van het leven’, die volgens hem uit Hermans' roman spreekt, valt te herleiden tot de
vernietiging van het ‘zedelijk potentieel’ tijdens de laatste oorlogsmaanden: ‘Het is
de levensleer van de hongerwinter, die Hermans onder woorden bracht. Zij behelst,
dat alle mensen zonder uitzondering huichelaars zijn, alle zogenaamd edele aandriften
niets dan voorwendsels der lagere instincten, alle idealen uitsluitend vluchtoorden
voor de levensangst, alle liefde slechts gebrek aan intelligentie, alle religie een uiting
van boerse domheid, alle leven een slopend en deswege welkom bederf van het
vlees.’16.
Van Duinkerken signaleert hetzelfde als waar Rodenko en Hermans op wezen
toen De avonden verscheen: alle hogere waarden lijken te ontbreken, de mens wordt
herleid tot zijn (zondigende) lichaam. Maar waar Rodenko en Hermans dit alleen
constateerden, wekte dit illusieloze leven bij Van Duinkerken een sterke afkeer. Zijn
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reactie is zeker niet uniek, en zelfs is zijn stuk niet het meest negatieve dat over De
tranen der acacia's verscheen. Vrijwel alle recensenten zagen de roman als een
typisch product van de naoorlogse schrijversgeneratie, een generatie waarvan de
morele maatstaven waren verwoest door de ervaringen tijdens de bezettingsjaren.
Het is een eenzijdige lezing, want het boek laat andere interpretaties toe. Geen
enkele criticus ging in op de opbouw van de roman, die er toch op gericht lijkt een
bepaalde visie over te brengen. Het merkwaardige is namelijk dat de roman begint
met een hoofdstuk over Oskar Ossegal. Pas in het tweede hoofdstuk komt de eigenlijke
hoofdpersoon, Arthur Muttah, naar voren. Arthur wacht wanhopig op bericht van
zijn vriend Oskar. De lezer die in het eerste hoofdstuk Oskar van binnen uit heeft
leren kennen, weet dat hij bijna geen moment aan zijn vriend Arthur heeft gedacht.
Met andere woorden: deze opbouw laat uitkomen dat Arthurs hoge opvatting van de
vriendschap niet door Oskar wordt gedeeld, dat zijn beste vriend hem wat wijs heeft
gemaakt en alleen geobsedeerd wordt door de vraag hoe hij Arthurs halfzuster Carola
in bed kan krijgen. Zo zijn de wisselingen van perspectief in het boek er vrijwel altijd
op gericht te demonstreren hoe Arthur bedrogen wordt. Kortom, hij heeft alle reden
zijn omgeving te wantrouwen. Het probleem waar Arthur mee worstelt is: hoe kom
ik er achter wat andere mensen denken? Dat is natuurlijk geen uniek probleem, maar
de oorlogssituatie spitst deze onzekerheid toe: hoe kom ik er achter of iemand goed
of fout is? Door zijn omgeving wordt hij voortdurend voor raadsels gesteld. Bij de
bevrijding wordt zijn halfzuster Carola als ‘moffenhoer’ kaalgeschoren, terwijl
iemand anders haar aandeel in het verzet prijst. Zijn vriend Oskar wordt door de een
een held genoemd, een ander typeert hem als ‘een stinkende lafaard en een rottige
verrader’. Deze tegenstrijdige informatie brengt Arthur tot wanhoop: ‘Hoe zou een
Amerikaan kunnen uitvinden of Oskar een held of een lafaard is geweest? Ik weet
het niet eens, en ik heb er toch vlak bij gezeten. Speeman zegt: Oskar is een lafaard;
hij zegt: er zijn weinig meisjes die zulke offers hebben gebracht als Carola. Hij zegt
het. Hij heeft haar kale kop nog niet gezien. Een soldaat is dapper als hij de bevelen
uitvoert die hij van zijn meerderen krijgt. Maar wie kan nagaan of iemand de bevelen
die hij zichzelf heeft gegeven, letterlijk uitvoert? Wie trouwens weet precies, welke
bevelen hij zichzelf geeft? Wie wist precies welke bevelen hij zichzelf moest geven?’17.
In deze alinea wordt het thema van De tranen der acacia's aangeduid: twijfel aan
de identiteit van anderen leidt tot grote onzekerheid over de eigen identiteit. Een
latere analyse heeft dan ook als hoofdthema van de roman aangegeven: de
onkenbaarheid van de mens.18. Daarmee heeft de interpretatie van De tranen der
acacia's een belangrijke accentverschuiving ondergaan. De contemporaine kritiek
achtte Arthur een product van de demoraliserende oorlogssituatie. Maar de latere
lezing ziet de oorlog eerder als een geëigend decor waartegen zich een algemenere
problematiek afspeelt:
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de vraag in hoeverre wij anderen en ook onszelf ooit werkelijk kunnen leren kennen.
Beide interpretaties halen bepaalde elementen uit het boek naar voren. De recente
lezing sluit beter aan bij - en is natuurlijk ook geïnspireerd door - later werk van
Hermans en zijn uitspraken in essays over de kenbaarheid van de wereld. Maar deze
meer filosofische lezing heeft als nadeel dat zij verwaarloost hoe Hermans met zijn
roman een polemische visie op bezetting en bevrijding presenteerde.
De tranen der acacia's bracht zoveel beroering teweeg dat dit boek Hermans'
romandebuut Conserve (1947) volledig overschaduwde - terwijl de
onkenbaarheidsproblematiek in dat boek veel makkelijker herkenbaar lijkt dan in
De tranen der acacia's. Een rel belemmerde ook het zicht op Hermans' derde roman,
Ik heb altijd gelijk (1951).
Op de eerste bladzijden van dat boek houdt Lodewijk Stegman, de hoofdpersoon,
een vlammende tirade tegen de katholieken. Dat leidde tot een aanklacht wegens
belediging van een bevolkingsgroep. Deze schermutseling heeft een adequate reactie
op de roman in de kritiek verhinderd.
Want opnieuw - het verhaal wordt eentonig - las men dit boek als het getuigenis
van de ontwortelde generatie. De meeste critici stelden in het voorbijgaan de
hoofdfiguur Lodewijk Stegman gelijk aan de schrijver: het was immers bekend dat
Hermans geen vriend van de katholieken was? Toch is voor hedendaagse lezers
makkelijk te zien dat zulke opvattingen de roman weinig recht doen. Eigenlijk is Ik
heb altijd gelijk een van Hermans' eenvoudigst te interpreteren boeken.
De beruchte scheldpartij tegen de katholieken vindt plaats op een schip met
Nederlandse soldaten die terugkeren van een politionele actie in Indonesië. De
stemming is gespannen: het konvooi nadert IJmuiden, waar de douane aan boord zal
komen om zich ongetwijfeld te buigen over de smokkelwaar die de soldaten hebben
meegenomen. In die situatie houdt Stegman zijn speech. Een massale vechtpartij is
het gevolg. Twee douaniers worden in het water gegooid, een derde blijft dood achter.
De volgende dag heeft Stegman een onthullend gesprek met de aalmoezenier op het
schip. Op diens vraag wat hij dan toch tegen de katholieken heeft, geeft Stegman dit
merkwaardige antwoord: ‘“Als Nederland katholiek is geworden, is de tachtigjarige
oorlog voor niets gevoerd.”’ De aalmoezenier lacht hem uit en begint uit te leggen
dat de Tachtigjarige Oorlog is ontstaan uit verzet tegen Alva's belastingen. Het ging
om geld, niet om het geloof. De man voegt er als algemene waarheid aan toe: ‘“Heus,
wat de Nederlanders na aan het hart ligt, dat is niet de vrijheid, maar dat zijn de
belastingen! Goddeloze oorlogen ontstaan niet uit idealisme, maar uit geldzucht.”’19.
Daarvoor heeft de geestelijke nog een sprekend bewijs achter de hand: de vechtpartij
van de vorige dag mag dan ontstaan zijn door Stegmans antikatholieke tirade, het
slachtoffer bleek uiteindelijk een douaneambtenaar. ‘“Spreekt dat geen boekdelen?”’
Tegen deze nuchtere gegevens weet de hoofdpersoon niets in te brengen. Het hele
boek tekent hem als een halfslachtige idealist. Zo doet hij
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mee aan de oprichting van een allermerkwaardigste politieke partij, die snel ter ziele
gaat. Niet bij gebrek aan ideeën, maar door financiële problemen, uiteraard.
Uiteindelijk komt Stegman tot een volstrekt antimetafysische opvatting. In discussie
met een communist roept hij: ‘“Heb je wel eens van Plato gehoord? Plato dacht dat
de werkelijkheid een schaduwbeeld was van de idee, van onveranderlijke ideeën,
van de opperste waarheid. Maar het is omgekeerd. De werkelijkheid is de waarheid
maar niemand kent de werkelijkheid. De ideeën zijn niet eens schaduwen van de
werkelijkheid, nog niet eens schaduwen! En idealen, de ideeën over een werkelijkheid
die niet bestaat, maar zou moeten nagestreefd worden, idealen zijn helemaal niets.
Idealen zijn de kleuren van een blinde en de oorsuizingen van een stokdove! Dat zijn
idealen!”’20.
De laatste zinnen van de roman spreken boekdelen: geld is het enige wat telt. Ik
heb altijd gelijk kan dan ook simpel worden samengevat als: de ontnuchtering van
een idealist. Stegman is zeker geen dubbelganger van de auteur, hij dient als
demonstratieobject. Terecht maakte Hermans zich boos over de critici die in de
hoofdpersoon een representant van de lost generation zagen.21. Hier probeert een
schrijver zijn individualiteit te verdedigen tegen een gelijkstrijkende kritiek, die in
elk boek het getuigenis van een ontgoochelde generatie meende te herkennen.

Relativeringen
Al zien wij nu veeleer de grote verschillen tussen auteurs die later een oeuvre
opbouwden dat die diversiteit alleen maar steeds sterker heeft doen uitkomen, het
betekent niet dat een zekere overeenkomst te verwaarlozen zou zijn. Gomperts sprak
in 1955 over de Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn, die gekenmerkt wordt ‘door
het cynisch en landerig ontluisteren van de mooie-dingen-in-het-leven’.22. Deze
ontluistering van ‘roze schijn en valse schaamte’ heeft zeker zijn verdienste, maar
het openhartige genre kent volgens Gomperts ook zijn clichés: zweetlucht, morsige
pensions, abortus, de wc en de braakscène: ‘sinds Sartre is het braken als uiting van
walging een onmisbaar attribuut geworden’.
Deze boeken toonden in de tijd waarin zij verschenen een element van protest,
een zich afzetten tegen de heersende moraal waarop de toenmalige kritiek fel
reageerde. Vandaar dat men het karakteristieke van dit proza het beste negatief kan
formuleren:
1. het ontbreekt de hoofdfiguren aan idealen; bij Hermans voert dat zelfs tot een
regelrechte oorlog tegen elke vorm van idealisme, en tegen ideologieën van
welke aard dan ook;
2. kenmerkend is ook het anti-intellectualisme. Het goede gesprek over kunst,
literatuur, politiek etcetera zal men in deze boeken niet tegenkomen.
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3. daarentegen ligt de nadruk op de lichamelijkheid. De mens wordt ‘van onder
af gezien’. De avonden geeft daarvan op vrijwel elke bladzij voorbeelden.
4. dit impliceert ook een weinig verheven visie op de liefde: lichamelijke
handelingen die uiteindelijk weinig soelaas bieden. Vooral het werk van Blaman
is in deze periode als buitengewoon ontluisterend ervaren.

Voor en na de oorlog
De opsomming van deze vier punten suggereert dat er na 1945 een literatuur is
ontstaan die zich negatief verhoudt tot het proza dat voor de oorlog verscheen. Maar
werden er dan voor 1940 géén boeken geschreven die een weinig rooskleurig beeld
van de liefde gaven, waarin de personages werden uitgekleed en ontdaan van hun
intellectuele maskers, etcetera? Dit is een interessant literatuurhistorisch probleem
omdat hiermee de vraag wordt opgeroepen in hoeverre het in het algemeen mogelijk
is een absolute verandering in proza of poëzie vast te stellen.
Het is namelijk helemaal niet moeilijk allerlei teksten van voor de oorlog aan te
wijzen die inhoudelijk sterke overeenkomsten vertonen met de Blaman-Hermans-Van
het Reve-lijn. Ik denk dan niet aan de naturalisten; hun werk was grotendeels vergeten
en werd - kenmerkend - juist na de Tweede Wereldoorlog herontdekt. Het gaat mij
om de periode die aan die oorlog voorafging.
De mens als ‘geestelijk wezen’: dat cliché werd door Ter Braak met al zijn
spitsvondigheid en ironie bestreden in Politicus zonder partij (zie hoofdstuk 8). Het
is niet toevallig dat hij een essentieel hoofdstuk opdraagt ‘aan mijn hond Laelaps’:
‘Aan mijn hond heb ik veel te danken. Ik ken hem nu bijna acht jaar; toen ik hem
voor het eerst ontmoette, was hij een hond en ik een ernstig levend geestelijk mens.
Wij zijn elkaar sinds dien steeds meer genaderd; want hij is nog een hond en ik heb
intussen de geest verloren.’23. De scherpe antigeestelijke, anti-idealistische stellingname
in Ik heb altijd gelijk vindt men beredeneerd terug in Politicus zonder partij. Dat
betekent niet dat Ter Braak Hermans zou hebben beïnvloed. Eerder gaat het om
eenzelfde bron van inspiratie: Nietzsche. Dit voorbeeld toont aan dat de ideeën die
Hermans uitbeeldde in zijn roman, niet specifiek naoorlogs kunnen worden genoemd.
Een tweede voorbeeld. Is het waar dat vóór De avonden de mens nooit zo
stelselmatig ‘van onder af’ was bekeken, zoals Hermans opmerkte? Er is al eerder
op gewezen dat Meneer Visser's hellevaart (1936) een tegenvoorbeeld vormt: daar
wordt iemand letterlijk te kakken gezet. Nog een andere roman van Vestdijk dringt
zich op: Else Böhler (1935). Over die tekst schreef Ter Braak: ‘Zelden las ik een
boek, dat zo doortrokken is van de familiehaat als deze roman van Vestdijk; zelden
ook heeft een auteur onmeedogender het samenleven van Nederlandse “dode zielen”
geobser-
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veerd.’ Interessant is dat hij de roman vervolgens vergelijkt met Céline en La nausée
van Sartre.24. Céline en Sartre: twee schrijvers, die vaak worden genoemd als het gaat
om de invloeden op de naoorlogse Nederlandse literatuur, worden hier in verband
gebracht met een roman uit 1935. Is daarmee de kloof tussen de literatuur voor en
na de oorlog niet gedicht? Vormt Vestdijk trouwens niet een levende trait d'union
tussen de twee tijdvakken? Het lijkt erop of hiermee een mythe definitief heeft
afgedaan.
Dit geval is niet uniek in de literatuurgeschiedenis. Eerder gaat het om de algemene
regel: een geconstateerde breuk kan altijd makkelijk met tegenvoorbeelden worden
overbrugd. Ik herinner aan de langdurige strijd om een bondiger proza na de Eerste
Wereldoorlog, terwijl een voorbeeld van zo'n nieuwe stijl al in 1911 in De gids
verschenen was: ‘De uitvreter’ van Nescio. Wat blijft er over van de poëtische
doorbraak na 1916 als men ziet welke vrijheden Gorter zich al in 1890 veroorloofde?
Met andere woorden: isoleert men de teksten uit hun literatuurhistorische context,
dan valt elke ‘breuk’ makkelijk te relativeren. Maar het wordt anders wanneer men
de ervaring van de auteurs, en dat zijn toch de hoofdrolspelers in de
literatuurgeschiedenis, erbij betrekt. De literatuurhistoricus kan makkelijk verdedigen
dat Hermans in Ik heb altijd gelijk een wereldbeeld toont dat de uiteindelijke
consequentie betekent van het anti-idealistische breekwerk van Ter Braak. Maar voor
Hermans zelf is nooit Ter Braak, maar veeleer een auteur als Céline een voorbeeld
geweest. Voor veel jongeren van na de Tweede Wereldoorlog betekende ‘Ter Braak’
een autoriteit waartegen ze zich moesten afzetten. Kenmerkend is de manier waarop
Kousbroek in de inleiding van het tijdschriftje Braak uiteenzet waarom de naam van
het blad niets met de grote vooroorlogse criticus te maken heeft: ‘Het wordt gewoon
vervelend om achter bijna alle moderne litteratuur het volle, clean-shaven gezicht
van ter Braak te zien staan. (...) Hij is te wetenschappelijk, te wroeterig en spitsvondig,
zonder op bepaalde momenten de hele rataplan van zijn ijzingwekkende eruditie los
te laten om eens een paar flink onberedeneerde dingen te zeggen, die buiten het
gepraedetermineerd schema van het verstand vallen; om eens op artistiek overtuigende
manier van een ervaring of opvatting te getuigen, in plaats van intellectueel.’
Een onrechtvaardige afwijzing? Jonge schrijvers die zich afzetten tegen het literaire
verleden zijn zelden rechtvaardig. Revoluties worden nooit gemaakt door mensen
met een diepgaande kennis van hun voorgangers. Voor de jongeren na 1945 bestond
er een oorlog van verschil tussen hun leefwereld en het proza vóór 1940.
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De oorlog als leermeester
De literaire kritiek legde vaak een verband tussen het ontgoochelde wereldbeeld van
de jonge prozaïsten en het feit dat zij de oorlog hadden meegemaakt. Dat die
verbinding niet uit de lucht gegrepen is, bewijzen verschillende uitspraken van
Hermans. Zo vertelt hij in een interview: ‘Toen die oorlog afgelopen was, was ik 23.
Nou ja, ik heb in die tijd wel een heel merkwaardige kijk op de menselijke geest
gekregen, die me nooit meer verlaten heeft. (...) Ik bedoel: in zo'n oorlog kon je niet
met een droge boterham op zak lopen of je moest allebei je handen erop houden,
anders jatten ze hem eruit! Het is verbazingwekkend wat zogenaamd fatsoenlijke
mensen aan misdadigheid kunnen ontplooien in dergelijke noodsituaties.’
En in een ander interview: ‘Moraal, ethiek en geloof leggen het loodje tegen de
honger. Die mooie bovenbouw laat een mens zonder meer vallen wanneer hij moet
eten.’25. In deze uitspraken wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen de oorlog
en een bepaalde kijk op de mensen. De typering die Van Duinkerken gaf van het
ontluisterende proza van de jongeren, ‘de levensleer van de hongerwinter’, was zo
gek nog niet. Het is evenmin verwonderlijk dat in het werk van Hermans de oorlog
vaak gebruikt wordt als decor waartegen zich een ontluistering afspeelt. Een van de
teksten waarin het effect van de oorlog op mensen overtuigend wordt getoond is de
novelle ‘Het behouden huis’ (1952; later opgenomen in de bundel Paranoia).
In dat verhaal komt een partizaan op een zeker moment tussen de linies terecht.
Hij bezet in zijn eentje een luxueus huis en leeft enige tijd in de illusie dat de oorlog
niet bestaat. Dan komen de Duitsers terug die het cultuurgoed nog intact laten. Maar
de partizanen die daarna de macht overnemen, kennen geen respect: ze trekken repen
behang van de muur, snijden gezichten uit oude schilderijen om als masker te
gebruiken, enzovoort. Als de hoofdfiguur met zijn medesoldaten wegtrekt, gooit hij
een handgranaat in het al danig vernielde huis. De laatste zin is onthullend: ‘Het was
of het [huis] ook aldoor comedie had gespeeld en zich nu pas liet zien zoals het in
werkelijkheid altijd was geweest: een hol, tochtig brok steen, inwendig vol afbraak
en vuiligheid.’ Dit betekent: de oorlog heeft de komedie van de beschaving vernietigd.
Hermans' beroemdste roman die in de Tweede Wereldoorlog speelt is De donkere
kamer van Damocles (1958). Het boek laat zich op verschillende niveaus lezen. In
de eerste plaats als spannend oorlogsverhaal. De plot doet aan een thriller denken,
al is het grote verschil met dat genre dat de kardinale vraag aan het eind van het
verhaal nu juist niet wordt opgelost. Probleem blijft namelijk of de opdrachtgever
van Osewoudt echt bestaat (of bestaan heeft), ofwel een hersenspinsel van de
hoofdfiguur vormt. Het tweede niveau is het psychologische. Daarbij gaat het vooral
om de persoonlijkheid van Osewoudt. Hij is erfelijk belast, want (ook?) zijn moeder
leed
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aan waanvoorstellingen. Bovendien heeft deze hoofdpersoon nog de handicap dat
hij baardloos door het leven moet gaan. Brengen deze factoren hem ertoe een viriele
dubbelganger te verzinnen?
Ten slotte is er dan het filosofische niveau: de roman illustreert de these dat de
mens en de wereld onkenbaar zijn. Deze lezing wordt nog versterkt door het
Wittgensteincitaat dat Hermans vanaf de tiende druk aan de tekst toevoegt.
Ongetwijfeld is het de onkenbaarheidsthese waar het in De donkere kamer van
Damocles uiteindelijk om gaat.26. Maar er is een ander aspect dat vooral door sommige
contemporaine critici niet ten onrechte naar voren is gehaald: de antimoralistische,
nihilistische strekking van de tekst. Osewoudt ontmoet als hij gevangen is gezet een
jongeman die zichzelf een ‘grote amorele theoreticus’ noemt. Hij heeft dienst genomen
in de ss toen Duitsland de oorlog al aan het verliezen was. De ss-ideologie
interesseerde hem nauwelijks, hij houdt er zijn eigen denkbeelden op na:
‘“Maar wat ik wel geloof, dat is dat de moraal niets anders is dan een
werkhypothese van tijdelijke duur en dat na de dood van de mens, elke moraal voorbij
is.”’ Vervolgens zet hij zijn filosofie uiteen: ‘Weet je waar alles op neerkomt? Alles
komt erop neer dat de mens sterfelijk is en dat hij dat niet weten wil. Maar voor wie
weet dat hij eenmaal sterven moet, kan er geen absolute moraal bestaan, voor hem
zijn goedheid en barmhartigheid niets dan vermommingen van de angst. Waarom
zal ik mij moreel gedragen, als ik toch in elk geval de doodstraf krijg? Iedereen krijgt
eenmaal de doodstraf en iedereen weet het.
De warhoofdige filosofen die onze westerse beschaving gemaakt hebben, die
dachten dat er verschil was tussen schuld en onschuld. Maar ik zeg: in een wereld
waar iedereen de doodstraf krijgt, daar kan er geen verschil tussen onschuld en schuld
bestaan.’ En dan geeft hij zijn weinig opwekkende toekomstvisie: ‘De mens zal eraan
moeten wennen te leven in een wereld zonder vrijheid, goedheid en waarheid. Het
zal binnenkort op de lagere school worden onderwezen! Deze oorlog is nog maar
een voorproefje van de wereld die komt!’27.
Nu worden deze uitspraken gedaan door een romanpersonage, en dus mag men
ze nooit zonder meer op rekening van Hermans schrijven. Maar de visie van deze
‘amorele theoreticus’ blijft in het boek onweersproken. Het enige tegenwicht vormen
de meningen van een oom van Osewoudt, maar deze figuur wordt voorgesteld als
een halfgare idealist die geen flauw benul heeft van wat er werkelijk in de wereld
gaande is. De gebeurtenissen in De donkere kamer illustreren eerder het gelijk van
de amoralist dan dat van de Hegel-spellende oom. Zo gezien is De donkere kamer
een van de meest nihilistische romans die de Nederlandse literatuur heeft
voortgebracht.
De oorlog speelt in het werk van Hermans de rol van de grote onthuller van schone
schijn. Wat in vredestijd nog bedekt kan blijven, komt in een oorlogssituatie onverhuld
boven: cultuur en moraal sneuvelen in de strijd om het lijfsbehoud. Oor-
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log is een verhevigde situatie waarin menselijke waarden worden getoetst. In het
werk van Hermans vervult de Tweede Wereldoorlog deze rol, maar in principe zou
elke oorlog of een andere extreme toestand deze functie kunnen hebben. Dat ziet
men in het werk van Vestdijk.
Zijn Pastorale 1943 (1948) is nu juist geen boek waarin universele waarheden
worden getest, maar een uiterst relativerende beschrijving van het verzet. In het derde
hoofdstuk staat het zinnetje: ‘Sommige Nederlanders werden door de oorlog helden,
anderen misdadigers, weer anderen grote kinderen (...).’ In Pastorale krijgt vooral
de derde categorie, die van de grote kinderen, de aandacht. Uiterst ironisch worden
de pogingen van een verzetsgroep beschreven om - al of niet vermomd - een
collaborerende drogist om te brengen. Deze man is overigens volmaakt onschuldig
aan de misdaad waarvoor hij wordt terechtgesteld. Pastorale is de eerste Nederlandse
roman waarin een ontmythologiserend beeld van het verzet wordt gegeven.28.
De vuuraanbidders (1947), dat zich afspeelt tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is
daarentegen een roman waarin het wel om de laatste waarheden gaat. De hoofdfiguur,
Criellaert, wordt geconfronteerd met het theodicee-probleem: hoe is het mogelijk te
geloven in een God die de gruwelen van een oorlog toelaat? Criellaert wordt uit
respect voor God godloochenaar, want het idee van een God zonder almacht is voor
hem onaanvaardbaar. Wie, zoals de meeste gelovigen, meent iets van God te weten,
maakt zich schuldig aan menselijke zelfoverschatting. Uit deemoed zou men God
beter kunnen loochenen. Toch komt er bij de hoofdfiguur iets voor zijn ongeloof in
de plaats, namelijk het besef van eigen verantwoordelijkheid.
Om uiteindelijke waarheden gaat het ook in een van Vestdijks belangrijkste boeken,
De kellner en de levenden (1949). Twaalf flatbewoners worden opgepakt om deel te
nemen aan een merkwaardig proces. Zij vormen namelijk de inzet van een
weddenschap tussen God en Christus: zal de mens in barre omstandigheden God en
het bestaan vervloeken? In een apocalyptische omgeving doet de duivel zijn uiterste
best om het twaalftal met verlokkingen en dreigementen over te halen - zonder succes.
Hoewel de oorlog in deze roman niet expliciet genoemd wordt, gebeurt hier hetzelfde
als in de boeken van Hermans: mensen worden in een extreme situatie gebracht om
te zien hoe houdbaar hun waarheden zijn. Op een vergelijkbare manier dient het
leven in een geïsoleerde stad waar de pest woedt als testcase in Camus' La peste
(1947). Zowel bij Vestdijk als bij Camus gaat het om existentiële waarheden, of kan
men hier in beide gevallen spreken van: existentialistische waarden?
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De Nederlandse roman in internationale context
Het is verleidelijk het ontluisterende proza dat na de oorlog in Nederland verscheen,
‘existentialistisch’ te noemen. Daar is niets op tegen, zolang er geen directe relatie
tussen het werk van Sartre en Camus enerzijds, en dat van Hermans, Reve en Blaman
anderzijds wordt gesuggereerd. Want zo eenvoudig ligt het niet. Voor de oorlog was
in Nederland in ieder geval Sartres La nausée (1938) bekend: Vestdijk schreef erover.
Ter Braak verwees ernaar. Maar pas vanaf 1946 krijgt het Franse existentialisme in
Nederland grotere bekendheid. Dit chronologische gegeven zou al een waarschuwing
moeten zijn de Franse invloed niet te overschatten.29.
De auteur die altijd het eerst met het Franse existentialisme in verband wordt
gebracht, is Anna Blaman. En inderdaad lijken een aantal formuleringen in haar
roman Op leven en dood (1954) op slecht vertaald Frans. Zij hield lezingen over
Camus, vertaalde onder meer Sartres Les mains sales, enzovoort: is hier dan geen
sprake van onmiskenbare Franse invloed?
Toch ligt het ook in dat geval minder simpel. Blamankenners zijn het er over eens
dat zij pas op zijn vroegst tijdens het schrijven van Eenzaam avontuur, dus na de
oorlog, de Franse schrijvers leerde kennen. Nu dateert haar eerste roman, Vrouw en
vriend, uit 1941. En in dat boek is de kern van haar visie op de liefde (namelijk dat
wij altijd achter een illusie aanlopen) al te vinden. Men zou hoogstens kunnen
volhouden dat Blamans kijk op verhoudingen haar bij uitstek ‘disponibel’ maakte
voor de Franse existentialistische ideeën.
Een soortgelijke redenering kan men opzetten voor Hermans. Al in Conserve
(geschreven tijdens de oorlog) beeldt hij het hoofdthema van zijn vroege werk, de
onkenbaarheid van de mens, in romanvorm uit. Dat hoofdthema kan men moeilijk
bijvoorbaat ‘existentialistisch’ noemen, en in de latere boeken leunt hij zelfs niet,
zoals Blaman, tegen het existentialistische jargon aan (afgezien van een enkel zinnetje
in Ik heb altijd gelijk als: ‘Ik ben in de wereld gezet; ik houd mij staande.’30.)
En ten slotte heeft nog niemand ooit op enige invloed van Sartre of Camus op Van
het Reve kunnen wijzen. Dubois vergelijkt De avonden met l'Etranger en noemt
kenmerkend voor beide boeken: het overheersen van de beschrijving en het ontbreken
van vrijwel alle commentaar. Maar terecht spreekt hij van verwantschap tussen beide
teksten, niet over invloed.31.
De meest zinnige opmerkingen over mogelijke invloed van het Franse
existentialisme zijn gemaakt door de Vlaamse criticus-romancier Jan Walravens (die
overigens zelf vaak een existentialist wordt genoemd). Hij bespot in 1952 de neiging
van Vlaamse critici om alles maar ‘existentialistisch’ te noemen (die deden dat
blijkbaar vaker dan hun Noord-Nederlandse collega's): ‘Wie wanhopige mensen
uitbeeldt, wie noteert hoe een voorbijganger wat spuwsel van zijn vest vaagt, wie
aantoont (...) dat
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het schone en heilige verzet misschien tot niets heeft geleid, omdat het geen nieuw
geloof om nadien verder te leven, heeft kunnen brengen, wordt als Sartrist of
existentialist gecatalogiseerd (...).’ Hij stelt dan dat ‘de inderdaad pessimistische en
zich op het plan van het absurde bewegende literatuur van onze tijd in de meeste
gevallen slechts de expressie is van een klimaat, dat die tijd eigen is’.32. Het is datzelfde
klimaat dat Claus in Vlaanderen en Malaparte en Moravia in Italië beïnvloedt (en,
zou men eraan toe kunnen voegen: Blaman, Hermans, Reve en de andere jongeren
in Nederland) en dat bij Sartre uitmondde in een scherpomlijnde filosofie. Opvallend
genoeg is er overigens in het Franse existentialisme een element dat geen parallel
vindt in de Nederlandse literatuur: de nadruk die Sartre en Camus in hun latere werk
leggen op de menselijke solidariteit.
De reactie op de oorlog is ongetwijfeld het meest spectaculair geweest in Frankrijk,
waar het verzet tegen de conventies zijn uitdrukking vond in jazzkelders, visnetten
en vrije liefde. Die existentialistische leefwijze is zeker in Nederland nagevolgd: van
Saint-Germain-des-Prés naar het Leidseplein. Maar het ontluisterende realisme van
Blaman-Hermans-Van het Reve heeft meer te maken met de oorlog en de bezetting
dan met literaire ontlening. Wil men literaire invloeden aanwijzen, dan valt eerder
te denken aan Céline, die in zijn Voyage au bout de la nuit (1932) de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog beschrijft.
Het Nederlandse ontluisterende realisme kan men dus zien als parallel lopend aan
een even ‘negatieve’ literatuur die ook in andere landen als reactie op de oorlog
ontstaat. In Engeland komt er pas later een literaire beweging op gang die het land
in opschudding brengt. In mei 1956 wordt John Osborne's toneelstuk Look Back in
Anger vertoond, terwijl Colin Wilson zijn studie The Outsider publiceert: de geboorte
van de ‘angry young men’. Er zijn zekere overeenkomsten aan te wijzen tussen angry
young man Jimmy Porter, die in Look Back in Anger tegen de Britse samenleving
tekeergaat, en bijvoorbeeld Lodewijk Stegman, de hoofdfiguur van Hermans' Ik heb
altijd gelijk (1951) die de Nederlandse samenleving over de hekel haalt. Een belangrijk
verschil is dat de Britse angry young men zich vooral afzetten tegen het
klassebewustzijn, de starheid van het Engelse establishment.33. Hun haat richtte zich
evenzeer tegen de literaire mandarijnen. Kenmerkend voor het Engelse literaire leven
was namelijk dat de grote vooroorlogse critici hun arbeid na de oorlog rustig konden
voortzetten en zo tot in de jaren vijftig de cultuur wisten te domineren. In Nederland
was dat anders. Drie leidinggevende literatoren, Ter Braak, Du Perron en Marsman,
hadden in de eerste oorlogsdagen het leven verloren. Vergelijkend zou men
voorzichtig kunnen stellen dat dit kritische vacuüm de doorbraak van de nieuwe
literatuur heeft bevorderd.
Zeker is dat het Forum-duo weinig waardering zou hebben gehad voor de
roespoëzie van de Vijftigers. Want in die nieuwe dichtkunst werd niet een boodschap
op
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een presenteerblaadje aan de lezer voorgeschoteld, zoals Du Perron wilde. Eerder
zou men het zo kunnen formuleren: het presenteerblaadje was de boodschap.
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11 De blote kont der kunst
Vijftig
Het optreden van de Vijftigers vertoont overeenkomsten met dat van de Tachtigers
zeventig jaar eerder: een groep dichters die met hun poëzie heftige weerstand
oproepen, maar in feite al na vrij korte tijd erkend en gecanoniseerd worden. Als de
strijd gewonnen is, valt wat een eenheid leek, uiteen in individuen. Niettemin hebben
deze persoonlijkheden enige jaren voor de buitenwereld een groep gevormd, in
tegenstelling tot de prozaïsten die zich in dezelfde tijd tegen de heersende literaire
conventies afzetten. Hermans, Reve, Blaman en anderen hebben nooit tot één club
behoord.
Net als de prozaschrijvers moesten ook deze dichters vlak na de oorlog afrekenen
met een erfenis uit het interbellum. Vaak stelt men dat de Vijftigers zich afzetten
tegen de in hoofdstuk 9 besproken ‘Criterium-poëzie’, dat wil zeggen het soort
gedichten dat vlak voor en in het begin van de oorlog gepubliceerd werd in het blad
Criterium (het heeft alleen de naam gemeen met het tijdschrift waarin na de bevrijding
de jonge Hermans en Van het Reve publiceerden). Nu kan daarmee nauwelijks
bedoeld zijn dat de Vijftigers zich keerden tegen de vage slogan
‘romantisch-rationalisme’ waaronder dat blad voer, evenmin dat ze niets moesten
hebben van iemand als Achterberg, die regelmatig in Criterium publiceerde - hij is
de enige van de oudere dichters voor wie zij respect hebben. Elburg omschrijft de
afkeer van de jongeren als volgt: die was gericht tegen ‘het kleine en benauwde van
de toen in zwang zijnde Criterium-poëzie, met zijn geniepige eerbied voor de kleine
dingen, met zijn angst voor het grote en meeslepende’.1.
Eenzelfde toon vindt men in het gedicht waarmee Remco Campert in Libertinage
debuteerde (1950)2.:

Te hard geschreeuwd?
Nu Roland Holst oud geworden is
en vierregelrijmen wisselt met Vestdijk,
weggelopen demonen tracht terug te roepen,
en men Voeten een belangrijk dichter vindt,
wordt het tijd dat wij iets laten horen,
een stem dwars door puinstof heen,
die glipt door de spijlen van het bedskelet,
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die nooit de baard in de keel wil hebben,
die wil bevechten een groot geluk of ongeluk
(een klein geluk is geen geluk),
die door schade en schande
nooit wijzer wil worden.
Een stem, die door alle huizen zingt
het water doet overkoken en
de stoppen der berusting doet doorslaan.
Een stem, waarvan het geluid zich voortplant
door de buizen onder de vermoeide stad
en die antennedraden op maanlichtdaken
doet trillen, trillen, trillen...
Zo'n stem; eerder rusten wij niet.

In het tweede nummer van het tijdschriftje Braak (opgericht door Campert en
Kousbroek) staat deze verklaring te lezen: ‘Maar wat voor eisen stelt deze nieuwe
poëzie dan wel? Dat er niet meer vaag in parken en woestijnen wordt gelopen. Dat
de vlucht in de droom aan de dijk wordt gezet, omdat hij onbruikbaar is. Dat indien
er gevlucht moet worden, er in de realiteit gevlucht wordt. Dat de dichter verder kijkt
dan zijn zolderkamer lang is. Het hemelse vers in de aardse huiskamer moet plaats
maken voor het zeer aardse vers in de zeer aardse wereld.’
De ‘eerbied voor de kleine dingen’, het ‘klein geluk’ en ‘vaag in parken en
woestijnen’ rondlopen: het zijn evenzovele verwijzingen naar wat zij zagen als
Criterium-poëzie, een dichtkunst die men blijkbaar te ‘vaag’ en te weinig meeslepend
vond. Dat Vijftig zich afzette tegen Criterium lijkt verder bevestigd door de reactie
van juist Hoornik, Vasalis en Aafjes, allen dichters die met Criterium te maken
hadden of daarmee in verband werden gebracht.3. Maar opvallend genoeg ontbreken
zulke expliciete uitspraken anti-Criterium in de beide inleidingen van Vinkenoog en
Kouwenaar, die hieronder uitgebreid besproken zullen worden. En nog opvallender:
bij Lucebert vindt men evenmin dat soort schimpscheuten. Merkwaardigerwijs verzet
de man die al snel ‘de keizer der experimentelen’ wordt genoemd, zich eerder tegen
een mentaliteit die men estheticistisch zou kunnen noemen. Dat blijkt uit polemische
regels als ‘in deze tijd heeft wat men altijd noemde / schoonheid schoonheid haar
gezicht verbrand’. Het roemruchte ‘Sonnet’ waarmee zijn bundel Apocrief opent,
had in de tijd van Herman van den Bergh en Van Doesburg als een prachtige parodie
op de ‘Ik-zangen’ van de epigonen van Tachtig kunnen fungeren. De enige dichter
tegen wie Lucebert zich met name afzet is... Willem Kloos.4. Het is dus onzorgvuldig
te beweren dat heel Vijftig zich afzette tegen Criterium. Dit zijn nuances die bij een
groepsoptreden snel vergeten worden.
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Tegen het vadsig vaderland
De eerste tekenen van verlangen naar vernieuwing in de poëzie vindt men na de
oorlog in het tijdschrift Het woord, waarvan Elburg en Schierbeek redacteur waren.5.
Ook Kouwenaar publiceerde in dat blad, terwijl het laatste nummer met vignetten
van Lucebert is versierd. In 1949 sluiten Kouwenaar en Lucebert zich aan bij de
Experimentele Groep in Holland, waarvan Elburg al deel uitmaakt. Dit gezelschap
beeldende kunstenaars (onder meer Appel, Corneille, Constant Nieuwenhuis) is in
1948 ontstaan en zal uitgroeien tot de internationale Cobra-groep
(Copenhagen-Brussel-Amsterdam). Opnieuw ziet men dat de vernieuwing zich, net
als in de jaren Tachtig van de vorige eeuw, eerder in de schilderkunst uit dan in de
poëzie, en opnieuw vormen beeldende kunstenaars en schrijvers een bruisende
vriendenkring. Soms zijn de talenten in één persoon verenigd, zoals bij Van Looy
vroeger, Lucebert nu.
Deze dichters en schilders vinden elkaar op twee belangrijke punten. Beide groepen
voelen de behoefte ‘opnieuw te beginnen’; vandaar een grote belangstelling voor
spontane, ‘onbedorven’ kunstuitingen als de kindertekening en de kunst van de
zogenaamd primitieve volkeren. Maar het gaat niet alleen om nieuwe artistieke
idealen: een nieuwe kunst stimuleert het verlangen naar een nieuwe maatschappij of
zou dat in ieder geval moeten doen.6. Deze ideeën vindt men met zoveel woorden
terug in het manifest dat Constant (Nieuwenhuis) eind 1948 in het eerste nummer
van Reflex, het orgaan van de Experimentele Groep in Holland, publiceert. Constant
propageert het spontane scheppen in de leegte die door de oorlog is ontstaan; hij
eindigt zijn manifest met de volgende alinea waarin het sleutelwoord valt: ‘De
problematische periode is ten einde in de ontwikkeling van de moderne kunst, en
wordt opgevolgd door een experimentele periode. Dat wil zeggen, dat uit de
ondervinding (experience) die wordt opgedaan in deze staat van ongebonden vrijheid,
de wetten worden afgeleid waaraan de nieuwe creativiteit zal gehoorzamen. Uit het
nog min of meer onbewust ontstane, volgens de dialectische methode een nieuw
bewustzijn zal worden gevormd.’
Het kernwoord ‘experimenteel’, dat kort daarop aan de nieuwe dichtkunst zal
worden gekoppeld, is hier dus in verband gebracht met ondervinding, de ervaring
opgedaan tijdens het spontane scheppen. Niet het product is het belangrijkst, maar
wat men ervaart bij het maken. Dit is de meest interessante betekenis die men kan
hechten aan het woord ‘experimenteel’, een woord dat verder alle aantrekkingskracht
heeft van een zekere vaagheid. Want experimenteert niet vrijwel iedere dichter die
die naam waard is, met de taal?
De nieuwe ideeën krijgen vooralsnog in kleine kring bekendheid. Dat verandert
als in november 1949 een Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum wordt
gehouden. Lucebert publiceert dan zijn ‘Verdediging van de 50-ers’. Twee strofen
geven de toon van dit vers voldoende weer7.:
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de hollandse cultuur is hol van helen,
het leven in commissie niet alleen een zede, ook genade
de eigen zaken eigen zielen zijn bordelen,
zodat de vreugde met een vreemde vrouw in bed,
des anderen daags in kuise verzen omgezet,
niet ruisen als het zaad, maar kraken als kostschoolse gewaden.
gij letterdames en gij letterheren,
gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden,
ik zeg Daden van genot en van ontberen,
wanneer gij blake rimbaud of baudelaire leest;
hoort, door onze verzen jaagt hun heilige geest:
de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen.

In de laatste strofe wordt ‘het vredig vaderland’ het volgende in het vooruitzicht
gesteld: ‘uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen.’ Het kan niet
genoeg onderstreept worden dat de Vijftigers, net als hun schilderende kunstbroeders,
niet een uitsluitend artistieke revolutie nastreefden: inzet vormt de gezapige Hollandse
cultuur waarmee moet worden afgerekend. Vooral in het begin heeft de beweging
een politiek aspect, herkenbaar in het vroege werk van Lucebert (‘Minnebrief aan
onze gemartelde bruid Indonesia’ heet het eerste vers dat van hem gepubliceerd
wordt) en de marxisten Elburg en Kouwenaar.8.

Oote boe
Het is overigens niet dit politieke aspect dat de Hollandse letterdames en letterheren
deed steigeren. Tumult veroorzaakte bijvoorbeeld het optreden van Lucebert op de
Podium-avond die op 1 maart 1951 in het Stedelijk Museum plaatsgreep. Hans
Andreus gaf daarvan het volgende ooggetuigeverslag: ‘Hij begon met een gedicht
de analphabeet geheten en las vervolgens het a b c voor. Hij werd kwaad op de
mensen en zei: U bent hier niet gekomen om te praten, ik ben hier gekomen om te
praten. Hij keerde vervolgens het glas water om over zijn hoofd, had intussen een
zwart masker opgezet. Hij deed het masker af en las een gedicht voor met veel kut
en kutten (nee, uit het woordenboek). Tot slot brandde hij sterretjes (10 voor een
kwartje) en zei: Mooi, hè. En: het is maar koud vuur, het met zijn hand bewijzend.
Alleen de eerste twee rijen applaudisseerden, daar zaten de literatoren en aanhang
(...) De Telegraaf fotografeerde hem al sterretjes brandend en schreef een vuil stuk.’9.
Natuurlijk was dit een dadaïstisch optreden dat dan ook het gewenste provoceren-
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de effect had. Andere wapenfeiten uit deze jaren zijn de rel rond Hanlo's gedicht
‘Oote’ en de schermutseling met Aafjes. Begin 1952 publiceerde Jan Hanlo zijn
klankgedicht ‘Oote’ in Roeping, een blad dat zoals alle literaire tijdschriften
gesubsidieerd werd. Elsevier drukte op 5 april 1952 acht verschillende opinies over
dit op het eerste gezicht ‘betekenis-loze’ vers af. In dezelfde maand protesteert dan
een VVD-lid in de Eerste Kamer tegen het subsidiëren van bladen die dit soort ‘infantiel
gebazel’ afdrukken.10. Opnieuw kwam de nieuwe literatuur dus, zoals vlak daarvoor
naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van Ik heb altijd gelijk, in conflict met de
overheid. Een jaar later is het weer raak als Aafjes in Elsevier een drietal artikelen
aan de nieuwe poëzie wijdt en zich dan de ongelukkige vraag laat ontvallen of de ss
niet de poëzie is binnengemarcheerd. Lucebert reageert met een bevlogen ‘Open
brief aan Bertus Aafjes’ in De groene Amsterdammer.11.
Lucebert heeft niet, zoals Kloos, in een reeks rustig betogende kronieken zijn
poëzieopvatting uiteengezet en daarmee een essayistisch fundament voor de beweging
gelegd. Niettemin ontbreekt het zeker niet aan pogingen om voor een groter publiek
uiteen te zetten wat de nieuwe dichters willen. De inleidingen bij twee bloemlezingen
waarmee de Vijftigers zich presenteerden zijn in dit verband van belang: die van
Vinkenoog bij de bundel Atonaal (1951) en die van Kouwenaar bij Vijf 5-tigers
(1954). Vooral de laatste tekst laat zich nog steeds lezen als een uitstekende introductie
tot de nieuwe poëzie.

Twee inleidingen
De bundel Atonaal heeft een zekere bekendheid gekregen. Zozeer zelfs, dat de
benaming voor de nieuwe kunstvorm ‘atonale poëzie’ dreigde te worden. Ten slotte
heeft de weinigzeggende term ‘experimentele poëzie’ het toch gewonnen, al verdient
mijns inziens de aanduiding ‘poëzie van de Vijftigers’ verreweg de voorkeur. De
bloemlezing van Vinkenoog laat zien om welke dichters het gaat: Hans Andreus,
Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Lucebert,
Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon Vinkenoog (zelf). De in 1950 gestorven Hans
Lodeizen fungeert dan als de Jacques Perk van de beweging; de naam van Koos
Schuur mag vervangen worden door die van Sybren Polet of Van der Graft. Al is de
publicatie van Atonaal een belangrijk teken voor de buitenwereld geweest, de inleiding
van Kouwenaar bij de latere bloemlezing Vijf 5-tigers is pittiger geformuleerd dan
die van Vinkenoog, die de wat slappe titel ‘Bij wijze van inleiding’ meekreeg.
De twee beginselverklaringen hebben een aantal opmerkelijke punten gemeen. In
de eerste plaats wijzen zowel Vinkenoog als Kouwenaar erop dat de nieuwe poëzie
vrijwel volkomen losstaat van enige Nederlandse traditie. Van de oudere tijdge-
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noten wordt alleen Gerrit Achterberg gewaardeerd (Vinkenoog: ‘Prins der dichters’).
Verder teruggaand komen beiden uit bij Paul van Ostaijen. Maar van veel groter
betekenis zijn de buitenlandse voorbeelden geweest. Vinkenoog noemt Ezra Pound,
T.S. Eliot, Antonin Artaud, René Char, Henri Michaux; Kouwenaar: Michaux, Eluard,
Artaud. (De verwantschap met deze Franse voorbeelden is overigens een nog
braakliggend onderzoeksterrein. In ieder geval lijkt ook de uitstraling van een Engelse
dichter als Dylan Thomas onmiskenbaar - aan zijn werk werd al in het tijdschrift Het
woord aandacht besteed.)
Beiden onderstrepen dus dat de nieuwe poëzie aansluit bij de internationale
avant-garde tussen de twee wereldoorlogen. Op deze manier wordt de Nederlandse
poëzie eindelijk uit haar provincialisme verlost. In dit verband hekelt Vinkenoog de
beperktheid van iemand als Du Perron: ‘Wanneer b.v. Du Perron smalend over de
surrealisten sprak, nam hij zich niet de moeite te zoeken naar datgene wat achter de
uiterlijke schijn verborgen ging, datgene wat achter het lawaai en het schandaal de
eigenlijke waarde van het surrealisme uitmaakte.’12. Maar dit beroep op de
avant-garde-traditie heeft natuurlijk één gevaarlijke kant: men steunt ongewild de
critici die vonden dat de Vijftigers niets anders deden dan dada en het surrealisme
herkauwen. Dat verwijt had Lucebert al trachten op te vangen toen hij zijn
programmatische vers ‘het proefondervindelijk gedicht’ schreef13.:
de tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij
daarom de proefondervindelijke poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada (dat geen naam is)
en
daar dan zijn wij damp
niemand meer rubriceert.

De boodschap is evident: de proefondervindelijke poëzie incorporeert de
verworvenheden van alle voorafgaande avant-garde-stromingen. Zowel Vinkenoog
als Kouwenaar komen tegemoet aan het verwijt van verlaat na-apen door nadruk te
leggen op de andere tijd waarin de Vijftigers leven. Bij Vinkenoog leidt dat tot wat
vage banaliteiten. Kouwenaar stelt het beeldend: ‘In snel tempo, want met een hete
oorlog nog naschroeiend in geheugen en lichaam en zeer zeker ook onder invloed
van de opstekende vrieswind van de koude oorlog, heeft zich in de jonge generatie
een proces voltrokken, dat in andere landen al na de eerste wereldoorlog begonnen
was. Maar nu was het 1950 en niet meer 1920: de koude vrieswind deed de tranen
bevriezen. Er waren thans 30 jaar ervaring, dwz. concentratiekampen, angst, een
hongerwinter,
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een volstrekt dood sonnet, een korea, een steinberg, een astablet, een mau-mau, etc.
voorhanden, dwz. minder romantische Weltschmerz-naïveteit en aanzienlijk meer
realiteitszin.’14.
Vinkenoog vat het nog eens samen met de zin: ‘wij leven in de chaos, als men
wil: de zinloosheid.’ Daarom, stelt hij, lijken sommige gedichten van de Vijftigers
zinloos of chaotisch. Zo makkelijk maakt Kouwenaar er zich niet van af. Voor hem
is de ontoegankelijkheid van de moderne poëzie een reëel probleem (waarschijnlijk
ervaart hij als marxist de kloof tussen kunst en massa pijnlijker dan Vinkenoog). Zijn
verdediging is subtiel: hij citeert een uitspraak van iemand die zich in 1901 beklaagt
over de duisterheid van een Tachtiger als Gorter! Daaraan koppelt Kouwenaar de
niet onjuiste conclusie dat het publiek altijd eerst moet wennen aan een nieuwe manier
van dichten.
Kouwenaar probeert ook veel meer dan Vinkenoog tot een omschrijving te komen
van de kenmerken van de nieuwe poëzie. Zonder dat te beseffen komt hij tot twee
keer toe zeer dicht bij de ideeën van Kloos. Zo verzet hij zich sterk tegen de opvatting
dat de vernieuwing alleen uiterlijk zou zijn, dat wil zeggen een vernieuwing van de
vorm, van de verstechnische middelen. Nee, zegt Kouwenaar, de moderne dichter
ontkent juist een scheiding tussen vorm en inhoud.15. Deze curieuze overeenkomst
met het ‘vorm en inhoud zijn één’ van Kloos is literatuurhistorisch niet onverklaarbaar.
Kloos en de zijnen verzetten zich tegen de domineedichters die hun poëzie gebruikten
als voertuig voor hun ideeën - de vorm bleef ondergeschikt aan de mededeling. Op
een vergelijkbare manier wijst Kouwenaar wat hij noemt: de ‘traditionele
mededelingspoëzie’ af, dat wil zeggen het sonnet als ‘presenteerblaadje’ (Du Perron)
van ideeën of anekdotes.
Op een nog essentiëler punt raken Kouwenaar en Kloos elkaar. De laatste ging bij
zijn verdediging van de poëzie heel ver terug: de tandsteen van het jargon moet
verwijderd worden om de taal haar oerkracht terug te geven, zei hij Shelley na. Een
dergelijk beroep op de onbedorven staat vindt men ook bij Kouwenaar als hij verwijst
naar uitingen van ‘spontane creativiteit’: ‘volksmuziek en -dans, de authentieke jazz,
de kindertekening, de prehistorische kunst, de kunst van de zogezegd primitieve
volkeren.’16. Deze nadruk op ongekunstelde kunst - die ook Cobra kenmerkt - heeft
bij Kouwenaar alles te maken met een keuze tégen het intellect en voor het lichaam.
Hij verwoordt dat overigens nogal intellectualistisch: ‘Het lichaam, de zintuiglijke
ervaringen en wat daar bij wijze van spreken met sociaal, biologisch en vooral
psychologisch elastiek aan vast zit, is hun [de experimentele dichters], meer dan
welke idealistische humanitaire prepositie [?] ook, middel en maatstaf om door te
dringen in de menselijke existentie.’ Even verder zegt hij het beeldender: ‘de mens
van vlees en zenuwen is toch belangrijker dan zijn geïdealiseerd portret gebleken.’
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Deze ‘anti-intellectualistische instelling’, dit ‘verzet tegen de dictatuur van het
abstracte denken’17. verbindt mijns inziens de nieuwe poëzie met het nieuwe proza
en betekent een breuk met de traditie van Forum. Een boek als De avonden was in
de ogen van de toenmalige lezers een typisch lichamelijk boek: de mens teruggebracht
tot zijn (weinig fraaie) lichaam. De jonge Hermans voert in zijn vroege werk een
polemiek tegen elke vorm van idealisme en elke ideologie (zie vooral Ik heb altijd
gelijk), terwijl Blaman de liefde leek te reduceren tot seksueel verkeer. Aan de
oppervlakte is er dus enige overeenkomst in uitgangspunten tussen de prozaschrijvers
en de dichters. Maar de Vijftigers gaan verder, zij trekken de uiterste consequentie
uit hun afkeer van logica en intellect. Want hoe irrationeel het gedrag van de helden
van Hermans, Blaman, Reve en anderen moge zijn, hun handelingen en gedachten
staan beschreven in zinnen met een logisch verloop.
Dat is nu juist niet de manier waarop een Vijftiger met de taal omgaat. Hij gebruikt
de woorden niet om te verwijzen of mee te delen, eerder gaat de taal op de loop met
hem. Of, zoals Kouwenaar het uitdrukt, de dichter laat zich door het woord de wet
voorschrijven: ‘Het gedicht drukt dus niet uit, het is geen versierd dwangbuis voor
een schone slaapster, geen geïmiteerd stuk realiteit als een portret of een stilleven,
maar een in zich zelf besloten stuk actie, een compacte bol vol spanningen, opgewekt
door een conglomeraat van oorzaken en gevolgen: klanken, ritmen, beelden,
betekenissen en hun als hengelstokken uitschuifbare verlengstukken.’18. Hieruit volgt
dat de dichter ook geen ‘bedoeling’ heeft als hij gaat schrijven; want hij beeldt niet
iets uit dat hij overziet, maar ervaart tijdens het schrijven iets dat hij nog niet kende
(vergelijk Constants opmerking over het experimentele schilderen als ‘experience’).
Kouwenaar kan daardoor met recht het gedicht een autonome aanwezigheid noemen.
Wat hier gebeurt is literatuurhistorisch bijzonder interessant: na de geïsoleerde
aanzetten in het interbellum bij Van Doesburg, Van Ostaijen en Nijhoff wordt nu
dan eindelijk door een groep dichters de navelstreng tussen maker en product
doorgesneden. Het is een afrekening met de erfenis van Forum, dat immers niets van
het gedicht als ‘een natuurlijk organisme, een bloem’ had willen weten. Bij de
Vijftigers is de autonomie-these een volstrekt natuurlijk gevolg van hun uitgangspunt
dat zij niet de taal hanteren, maar dat de taal hen bespeelt. Kouwenaar zegt het fraai:
de moderne dichter schuwt niet ‘de woorden en beelden die zonder inmenging van
het logische denkproces uit zijn schrijfmachine zijn geregend’. Het verband tussen
de woorden is niet zozeer logisch als wel associatief.
In dit kader valt ook de term ‘autonome beeldspraak’. Daarmee wordt bedoeld dat
de beelden geen onderdeel vormen van een gedachte die wordt uitgewerkt of verwijzen
naar een werkelijkheid die wordt beschreven, maar ze roepen elkaar op en zijn het
gedicht. Dit is inderdaad een essentieel element van het nieuwe dichten, zoals hierna
nog zal blijken.
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Kouwenaars inleiding geeft een overtuigende verdediging van de irrationaliteit van
de moderne poëzie. Kort samengevat komt het hierop neer: de moderne tijd ontneemt
de dichter het geloof in ratio en logica, met als gevolg dat hij zich alleen kan uiten
door middel van gedichten waarin de regels zich met onberedeneerde beelden en
associatieve sprongen ontrollen. De lezer kan alleen meespringen indien hij bereid
is zich ook zelf aan de ‘dictatuur van het abstracte denken’ te onttrekken.
Over één punt zijn Kouwenaar en Vinkenoog het roerend eens: de Vijftigers
vormen geen gesloten groep. Opnieuw is het Kouwenaar die het snedigst formuleert:
‘Laat mij daarom beginnen met nog eens nadrukkelijk vast te stellen, dat: a aan het
verschijnsel van de experimentele poëzie geen enkel (gemeenschappelijk)
programmatisch streven ten grondslag ligt, b de zogezegde experimentelen geen
school, geen vakvereniging, geen partij vormen, c hun instelling, hun interessen en
belangen tot op zekere hoogte parallel lopen (zoals van een negerminderheid in een
overwegend blanke samenleving, bij wijze van spreken), maar dat het voor de rest
vooral de situatie is die hen tezamen in de experimentele schuit heeft doen belanden,
d het in hun poëzie niet gaat om een nieuwe “vorm” en eigenlijk ook niet om een
nieuwe “inhoud” of hoe men dat noemen wil, maar om een nieuwe poëzie, beter
gezegd: een andere poëzie.’19.
Zulke relativerende woorden klinken natuurlijk wat paradoxaal waar zij voorafgaan
aan een bloemlezing die een aantal dichters gezamenlijk presenteert en als ze staan
te lezen in een inleiding die op een alleszins verdienstelijke manier probeert ‘de’
experimentele poëzie voor de arbeider te verklaren. Natuurlijk moet men Kouwenaar
nageven dat de overeenkomst tussen de Vijftigers alleen op een aantal aspecten van
hun werk betrekking heeft. De latere ontwikkeling van de afzonderlijke talenten heeft
de verschillen alleen maar sterker doen uitkomen.
Er is hier zo uitvoerig uit de inleiding van Kouwenaar geciteerd omdat men er
essentiële kenmerken van de nieuwe dichtkunst in vindt uitgelegd: het verzet tegen
het rationele, afwijzing van mededelend taalgebruik en (positief) de nadruk op het
belang van spontane creativiteit en autonome beeldspraak. Het is de meest
verhelderende prozatekst door een Vijftiger geschreven. In het algemeen gaven ze
er de voorkeur aan de uitgangspunten van hun poëzie in de gedichten zelf te
verwoorden. Deze poëticale gedichten zullen hier dan ook gebruikt worden voor een
meer systematische uiteenzetting over de kunst van Vijftig.
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Een andere taal
Remco Camperts eerste bundel Vogels vliegen toch (1951) opent met een
programmatisch gedicht, dat dan ook ‘Credo’ heet20.:
ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen
ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots
maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert

Men kan dit gedicht natuurlijk kort samenvatten als: poëzie is een poging het
onmogelijke te bereiken. Dan is het simpelweg een van de vele verzen waarin de
Vijftigers het hybridische van hun streven hebben verwoord. Een ander voorbeeld
vormt dan Kouwenaars ‘ik heb nooit’21.:
Ik heb nooit iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van steen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst

Maar daarmee doet men Camperts credo tekort. Onverklaard blijft dan namelijk het
belang van de derde strofe: waarom zijn het juist de kranten die een beslissende
barrière opwerpen? Van doorslaggevende betekenis is dat in de eerste strofe een
beweging-terug wordt aangeduid. De poëzie zou die tegendraadse stroming in kaart
moeten brengen. Waarom blokkeren kranten deze weg terug? Omdat kranten zich
bij uitstek kenmerken door mededelend taalgebruik, directe verwijzing naar de
werkelijkheid. Gecombineerd met de eerste strofe levert dat een interpretatie op van
de weg-terug: terug naar een oorspronkelijke vorm van taalgebruik. Tegelijkertijd
wordt in dit credo het verlangen naar die taal, die zelfs de rotsgrond kan irrigeren,
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beleden én de onmogelijkheid van dit streven vastgesteld: een paradox die kenmerkend
is voor de poëzie van Vijftig. Het is een geloof in de macht van het woord quia
absurdum.
Dezelfde visie, even paradoxaal verwoord, vindt men in een vers van Hans Andreus,
dat ook al ‘Credo’ heet22.:
De dichters weten wat zij niet weten.
Zij spreken in hun vreemde taal;
zij gaan de dood in tot het begin;
zij ontdekken leven en zien de wereld aan met hun
hartstochtelijke onschuld
en veranderen de aarde
in de werkelijke aarde.

De eerste zin geeft een aantal interpretatiemogelijkheden, waarvan de meest banale
is: de dichters beseffen hun onwetendheid. Maar de herhaling van het woord ‘weten’
lokt spectaculairder lezingen uit, iets als: de dichters hebben een intuïtief besef van
wat zij (rationeel) niet weten. Het is het verschuiven van de betekenis van het
kernwoord ‘weten’ dat dan voor de paradox zorgt (zoals de meerduidigheid van het
woord ‘bestaan’ in de paradox: ‘Er bestaan twee soorten mensen: sommigen bestaan
niet’). De derde regel geeft, net als in het gedicht van Campert, een weg terug aan.
Opnieuw paradoxaal geformuleerd: door de dood heen naar het begin toe. Maar
terwijl bij Campert de bevruchtende werking van de terugkeer naar de bron alleen
staat aangeduid, schrijft Andreus voluit wat dat nieuwe leven inhoudt. De formulering
doet christelijk aan, al is de onschuld ‘hartstochtelijk’ - in de traditionele visie staan
onschuld en hartstocht eerder op gespannen voet. Dit optimistische gedicht eindigt
dan zoals het begon, met de herhaling van een kernwoord: de dichters veranderen
de aarde in de werkelijke aarde. Dat wil zeggen: de aarde zoals hij zou moeten zijn.
(Lucebert zou hier eerder geschreven hebben: ‘en veranderen de aarde / in de aarde.’)
Het gaat dus niet om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar kenmerkend voor
Vijftig: om een nieuwe aarde. Die nieuwe werkelijkheid kan blijkbaar alleen bereikt
worden als men een weg terug aflegt, en daarbij afstand doet van de krantentaal om
een vreemde taal, die de taal van de oorsprong is, terug te vinden.
Zoals eerder opgemerkt loopt dit streven parallel met de gerichtheid van de
Cobra-groep: terug naar de spontane creativiteit (de hartstochtelijke onschuld), al
maakt het gebruikte materiaal een beslissend verschil. De schilder kan zich in verf
direct uiten, de dichter moet werken met materiaal - de taal - dat hij eerst een andere
functie moet geven. Het probleem wordt verwoord in een van de programmatische
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gedichten van Lucebert. Het gaat om het vers waarmee de afdeling ‘de analphabetische
naam’ (van de bundel Apocrief uit 1952) opent - zowel door zijn plaats als door de
inhoud kenmerkt het zich als een ‘credo’. Datzelfde geldt overigens ook voor het
gedicht dat er onmiddellijk op volgt, ‘Ik tracht op poëtische wijze’: de daarin
voorkomende regel ‘de ruimte van het volledig leven’ behoort tot de clichés van elke
verhandeling over de experimentele dichtkunst. Het openingsgedicht luidt aldus:
de schoonheid van een meisje
of de kracht van water en aarde
zo onopvallend mogelijk beschrijven
dat doen de zwanen
maar ik spel van de naam a
en van de namen a z
de analphabetische naam
daarom mij mag men in een lichaam
niet doen verdwijnen
dat vermogen de engelen
met hun ijlere stemmen
maar mij het is blijkbaar is wanhopig
zo woordeloos geboren slechts
in een stem te sterven

Dit gedicht is heel wat lastiger grijpbaar dan de eerder geciteerde verzen van Campert
en Andreus. Zo zou men geneigd zijn de eerste strofe ironisch te lezen. Zowel het
woord ‘schoonheid’ als het traditioneel-dichterlijke (of in ieder geval symbolistische)
symbool van de zwanen wijzen in die richting (staat niet in het daarop volgende
gedicht te lezen: ‘in deze tijd heeft wat men altijd noemde / schoonheid schoonheid
haar gezicht verbrand’?). In de hier gevolgde lezing23. moet men de manier waarop
de zwanen beschrijven eerder als een werkelijk ideaal opvatten: zwanen weten de
schoonheid van een meisje of de kracht van water en aarde op volstrekt natuurlijke
wijze weer te geven, namelijk door lichamelijk te bewegen. Daar hoeft geen dichter,
en dus: geen taal, aan te pas te komen. Dat alles in tegenstelling tot de dichter die
moet spellen of liever gezegd: her-spellen of ont-spellen. Hij kan de bestaande namen
(woorden die aanduiden) niet gebruiken, maar moet ze eerst ontdoen van hun gangbare
betekenis. Dan ontstaat er pas iets dat wordt omschreven als ‘de analphabetische
naam’. Dit mysterieuze begrip contamineert twee bestaande
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begrippen: ‘alfabetisch’ en ‘analphabeet’. Het lijkt dus te gaan om de taal die niet in
het woordenboek staat en de taal van de analfabeet, dat wil zeggen iemand die niet
door het onderwijs (de bestaande cultuur) misvormd is.24. Neemt men die twee
betekenissen samen, dan krijgt men: de taal van iemand die nog een nieuwe taal kan
leren.
De zwanen kunnen beschrijven zonder taal; de dichter moet een nieuwe taal maken.
Er is nog een derde categorie: de engelen, wier stemmen zo ijl zijn dat ze kunnen
samenvallen met hun lichaam. De laatste strofe geeft de wanhopige tussenpositie
van de dichter aan. Deze wanhoop vindt zijn weerslag in de verwarde grammaticale
opbouw van die regels: de ik heeft wel een ‘stem’ (zoals de engelen), maar kan de
traditionele taal niet gebruiken en dus alleen sterven in die stem.
Dit is uiteraard niet meer dan een summiere aanduiding van een interpretatie,
bedoeld om uit te laten komen hoe ook in dit gedicht de noodzaak van een andere
taal wordt uitgesproken. Deze terugkeer tot een taal die onbesmet is, blijft een ideaal.25.
Lucebert wanhoopt aan de realisering ervan, Andreus schept een optimistischer beeld,
Campert lijkt een tussenpositie in te nemen. Maar bij alle drie deze dichters gaat het
om een andere taal. Er zouden nog vele citaten van de Vijftigers hieraan toegevoegd
kunnen worden. Mogelijk volstaat de volgende strofe van Kouwenaar als
samenvatting26.:
Herzien wij ons woordenboek onze
mondholte het
gras wordt geschrapt
het verouderde paard eveneens
tenzij het kan vliegen

De gewone woorden moeten weg - alleen het gevleugelde paard Pegasus mag blijven.
Hoe zouden de dichters buiten dit fabeldier kunnen?
Het hier met citaten gestaafde verlangen naar een nieuwe taal ligt ten grondslag
aan alle bewerkingen van het taalmateriaal die zo kenmerkend zijn voor de poëzie
van de Vijftigers. Rodenko, wiens essayistische beschouwingen niet altijd uitblinken
door helderheid, heeft dat uitstekend als volgt verwoord: ‘Men kan de poëzie der
experimentelen (...) karakteriseren als een poging om de taal te ont-specialiseren; dit
gebeurt dan door nieuwvormingen, ongewone woordkoppelingen, bizarre beelden,
destructie van de grammatica, het inlassen van zinledige klanken enz. enz., kortom
allerlei procédés die tot doel hebben de taal haar functionaliteit, haar gebruikswaarde
te ontnemen - en wel, natuurlijk, om met deze in haar oerstaat van bruut materiaal
teruggebrachte taal een nieuwe taal, een poëzie, een nieuwe ruimte te scheppen; niet
zomaar weer eens een andere poëzie, een andere stoffering van dezelfde ruimte,
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maar een waarlijk nieuwe taal, een taal als die van Adam, de eerste mens, in een
waarlijk nieuwe ruimte, die geurt als de “eerste morgen”. En als de àllereerste morgen,
als de àllereerste taal, die van Adam, onachterhaalbaar blijft omdat de zondeval
ertussen gekomen is - omdat we onherroepelijk cultuurmensen geworden zijn -, wel,
dan kan men in ieder geval nog proberen een taal, een ruimte te scheppen die zo jong
en onbedorven is als het kind dat op een mooie septembermorgen met een nieuwe
griffel en een schone lei voor het eerst de Cultuur binnenstapt.’27.
Deze fraaie uiteenzetting legt een zinvol verband tussen de verstechnische middelen
van de Vijftigers en hun streven naar een adamitische taal. Alvorens op de
verstechniek in te gaan nog één afrondende opmerking: de programmatische gedichten
van de Vijftigers zijn vaak niet het meest geslaagd als poëzie. Met name het veel
geciteerde ‘School der poëzie’ en het al eerder genoemde ‘Ik tracht op poëtische
wijze’ uit Apocrief van Lucebert hebben gemakzuchtige karakteriseringen van de
beweging van Vijftig in de hand gewerkt.28. Dat juist deze gedichten minder geslaagd
lijken, is overigens niet moeilijk verklaarbaar. Wanneer een Vijftiger probeert zo
toegankelijk, dat wil zeggen zo mededeelzaam mogelijk te zijn, ziet hij af van datgene
wat zijn poëzie uniek maakt en vervalt hij noodgedwongen in een taalgebruik dat hij
verfoeit. Het is of men een acrobaat vraagt op te treden zonder zijn voeten te
gebruiken. Het zijn juist de taalmiddelen die de nieuwe praktijk karakteriseren.

Verstechniek van de Vijftigers
Het verlangen naar een adamitische taal is niet nieuw in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Eerder gaat het om een romantische traditie die steeds weer
opduikt. Kloos nam het idee over van Shelley, Nijhoff waarschijnlijk van Kloos.
Van Doesburg probeerde de oertaal te benaderen door de nadruk te leggen op klank
en grafische vorm. Bepaalde experimenten uit de avant-garde van tussen de twee
wereldoorlogen vindt men terug bij de Vijftigers, terwijl andere procédés uniek zijn
voor hun proefondervindelijke poëzie, zoals hierna vooral aan de hand van Luceberts
gedichten zal worden getoond.
Tot de aardigheden behoort het spel met de spelling zoals in ‘Bed in mijn hand’
van Lucebert29.:
Mr W. Pijn. Pardon De Pijn W de pijn. Drank. Drof
dorsten we.
Piestoolsaacraankoosmen? Om ons te bevrij.
Den mens en het meisje waste het water opdat zij zwemmen zouden
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In hetzelfde gedicht komen ook ‘grapjes’ voor als: ‘de taal die jee en na naait.’
Interessanter dan deze spielereien,30. die men voornamelijk in het vroege werk van
Lucebert vindt, zijn andere uitbatingen van het klankmateriaal. Soms lijkt het of een
associatieketen louter door klankovereenkomst wordt gegenereerd, zoals in deze
regels31.:
de doopdeerne koopt nee
de koopdeerne doopt
de noopdeerne loopt zakennood de dood door
van schaamteschedels victoriavuur van ool vollièrecel en zoenseel

De klankverschijnselen die in de Vijftiger-poëzie het meest in het oog / oor springen
zijn ongetwijfeld alliteratie en assonantie. Het eindrijm mag dan door hen zijn
afgeschaft, de binding van woorden door middel van klank is er niet minder om. Er
is misschien geen dichter in de Nederlandse taal die zo frequent van stafrijm gebruik
maakt als Lucebert32.:
al het helle gele vreet aan de verte
ja er zijn stemmen als brandende bladeren krimpend
en voetstappen vluchtig als vleugelslagen

Hoe valt dit hardnekkig gebruik van de alliteratie te verklaren? Een van de redenen
zou kunnen zijn dat het ontbreken van semantische samenhang als het ware
gecompenseerd wordt door een hechte klankstructuur - een verschijnsel dat in moderne
poëzie vaker geconstateerd is.33. Maar vaak is er toch iets subtielers aan de hand zoals
blijkt uit een regel als:
mijn duiveglans mijn glansende adder van glas

Deze tweeledige omschrijving dient in het gedicht34. als typering van een geliefde.
De aangesproken persoon roept blijkbaar zulke volstrekt tegenstrijdige associaties
op als ‘duif’ en ‘adder’. Deze stotende tegenstelling wordt opvallend genoeg als het
ware opgeheven door de klankovereenkomst: glans-glansende-glas (het spel met de
betekenis wordt nog geraffineerder als men beseft dat een adder een ‘slang’ is).35.
Daarmee komen we op het meest interessante niveau: dat van de beeldspraak.
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Een lichamelijke taal
Vaak heeft men het in beschouwingen over de Vijftigers gehad over de lichamelijkheid
van hun poëzie, zonder dat werd aangegeven wat daaronder moest worden verstaan.
Daaraan kwam gelukkig een eind toen Hugo Brems zijn omvangrijke boek over
Lichamelijkheid in de experimentele poëzie publiceerde.
In eerste instantie denkt men bij ‘lichamelijke poëzie’ waarschijnlijk vooral aan
poëzie waarin veel woorden voorkomen die naar het lichaam / de lichaamsdelen
verwijzen. Brems laat aan de hand van statistische berekeningen zien dat de poëzie
van de Vijftigers niet in dat opzicht afwijkt van de oudere dichtkunst. Significant is
wél een ander onderscheid: de hoge frequentie van de beeldspraak, waarbij dan vooral
lichamelijke woorden worden gebruikt. Het is op dit punt dat men het begrip
lichamelijkheid een zinvolle invulling kan geven. Reeksen voorbeelden geeft Brems
waarvan er hier enkele volgen36.:
Luisteren met het lichaam (Andreus)
ik heb armen aan mijn hersens (Campert)
Denken met tong en handen (Elburg)
Waar de logika opluchting is en intelligentie een hand (Polet)
en omdat ik heelhuids weet
dat: gras is groen en de wei. (Vinkenoog)
Wij luisteren met onze handen (Van der Graft)
Ik voel in mijn lichaam weer de gaten
die jouw nabijheid heeft geslagen (Vinkenoog)
Voor de heldere dag met zijn genezende hand
over mijn huid beweegt (Campert)
De stad rimpelde zijn voorhoofd,
bewoog de spieren van zijn kaken (Campert)
het boek rekt zich slaat haar ogen op
wordt zichtbaar. blank zijn haar armen
haar borsten zijn zwart zwart (Lucebert)
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Op dit punt blijkt ook de verwantschap van de iets oudere Vroman met de
experimentelen, hoewel hij buiten de beweging bleef:
Ik kan met mijn handen
de wereld voelen

Deze gegevens leiden tot de conclusie dat de experimentele dichter leeft in een
lichamelijk universum. Het is niet verbazingwekkend dat ook woorden voor hem
een lichaam hebben, en dat het gedicht een lichaam zou moeten hebben / zijn37.:
ben enkel onverbeterlijk uit vlees
en het gedicht
is niet van bloed en spieren
helaas (Elburg)

De lichamelijkheid behelst dus heel wat meer dan wat in het vorige hoofdstuk werd
opgemerkt over het naoorlogse proza. Bij Reve, Hermans, Blaman en anderen gaat
het om een polemische stellingname tegen het intellect en de ‘hogere waarden’. Die
houding ontbreekt ook bij de dichters niet en brengt Lucebert tot de regels: ‘vroeger
zweefden de dichters / nu zweten zij alleen maar.’38. De bundel Triangel in de jungle
(1951) bevat op het eind van de gelijknamige afdeling eerst een gedicht ‘kleines
lehrbuch des positivismus’, waarin de filosofie wordt afgedaan en vervolgens een
vers dat begint met de strofe:
tegen deze en de overige vroegtijdige vergrijzingen willen wij woord voor woord
vlees veel
veel vlees geven

Hier wordt de lichamelijkheid uitdagend tegen de wijsbegeerte en andere vroegtijdige
vergrijzingen uitgespeeld. Maar er is een ander, een positief aspect, dat in het proza
ontbreekt: de lichamelijkheid is een vorm van leven, van contact met de wereld. En
juist die onmiddellijke beleving brengt de experimentele dichter tot zijn meest
verrassende beelden, dat zijn: beelden waarin een unieke ervaring is vastgelegd. Een
prachtig voorbeeld geeft het gedicht ‘Arp’ van Lucebert. Het lijkt niet toevallig dat
juist het werk van een (andere) beeldende kunstenaar Lucebert tot de meest
verrassende metaforen brengt39.:
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tegen de polsslag van het steen
klopt de gedachte van de hand
ritselt de rokzoom van de trottoirs
ademen de rotsen over mij heen
staat de oxyde der zee
op de brandbreekbare ogen der aarde
dwars door mijn mond door
breekt het harde gat van gebaar
en mijn stem wenkt
stilte galoppeer maar
geen gewicht dat meer denkt
zo
ben ik tot over mijn oren verloofd met het licht
het licht koopt mij op
loopt op mijn tred mijn hals mijn haar
een mars van mens
de echte mens die wenst
stilte galoppeer maar
door de verstilde galoppade

Aan de hand van dit ene gedicht zou de uniciteit van de experimentele poëzie zijn
uit te leggen - voorzover er hier iets uit te leggen valt. Het bestaat namelijk uit een
reeks van lichamelijke beelden die niet rationeel verklaarbaar zijn. Het bijzondere
springt in het oog als men de beelden vergelijkt met ‘normale’ metaforen. Bij een
metafoor is er altijd een punt van overeenkomst tussen het object en datgene waarmee
het vergeleken wordt. Maar anders ligt het bij regels als ‘tegen de polsslag van het
steen / klopt de gedachte van de hand’: daar valt geen ezelsbrug tussen beeld en
mogelijk object te slaan, want er is niets in onze ervaringswereld dat stenen verbindt
met ‘polsslag’, ‘bloed’ etcetera. Hetzelfde geldt voor een uitdrukking als ‘het harde
gat van gebaar’. Bij deze beelden zijn de bruggen naar de realiteit opgetrokken. Er
is sprake van een andere visie op de werkelijkheid, irrationele verbanden komen tot
stand in de taal.40. Het beeld ‘staat’ niet meer voor iets anders, ‘maar vervult een
autonome functie in de structuur van het gedicht’ (Rodenko41.). Hiermee wil niet
gezegd zijn dat zulke beelden in oudere poëzie volkomen ontbraken. Een uitdrukking
als Marsmans ‘Schuimende morgen’ stelt ook hoge eisen aan het inlevingsvermogen
van de lezers. Maar de frequentie van zulke beelden is veel hoger bij Lucebert en de
zijnen dan in de poëzie die vóór hen geschreven werd.
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Het gedicht ‘Arp’ is hier ook aangehaald om te laten zien hoe de lichamelijke beleving
niet alleen een negatief bepaalde levenshouding vormt (antirationeel, antimoralistisch),
maar het wezen van ‘de echte mens die wenst’. Het is de mens die de aarde verandert
‘in de werkelijke aarde’, om met Andreus te spreken. Deze lichamelijke directheid,
verwoord in autonome beelden, maakt de poëzie van de Vijftigers uniek.
Dat ik hiervoor vooral de Keizer der Experimentelen geciteerd heb, is niet omdat
de besproken verschijnselen bij andere Vijftigers zouden ontbreken. Het is eerder
omdat hun citaten verbleken bij de zoveel gespierdere taal van Lucebert - om ook
eens een lichamelijk beeld te gebruiken. Na 1959 verschijnen er lange tijd geen
bundels meer van Lucebert. De strijd voor een nieuwe poëzie is gestreden. De
Vijftigers hebben, in de woorden van Kouwenaar, ‘op basis van hun subjectieve
instellingen, maar met vereende krachten, een deur opengeduwd - en toen die deur
eenmaal open was, zijn ze als de donder naar alle kanten uiteengestoven’.42. Met name
Kouwenaar zelf maakte rond 1960 een interessante ontwikkeling door die in hoofdstuk
13 zal worden besproken. Maar ook voor de anderen geldt, dat na 1960 de verschillen
zichtbaarder worden dan de overeenkomsten. Tijd voor een voorlopige balans.

De positie van de Vijftigers
Brems vat zijn visie op de literatuurhistorische positie van Vijftig als volgt samen:
‘De eigenaardige coïncidentie van de late doorbraak van het modernisme in de
Nederlandse literatuur, en de ontplooiing van het fenomenologisch existentialisme
in het naoorlogs cultureel klimaat, heeft het “experimentele” dichten zijn eigen
“lichamelijk” gelaat gegeven.’43. Inderdaad kan men in de poëzie van de Vijftigers
een aantal gevoelens zien samenkomen: het verlangen naar een oertaal dat sinds de
romantiek in de West-Europese poëzie opduikt, de vrijheid die de avant-garde
veroverd had (dada en het surrealisme zijn hier onmiskenbaar van belang geweest)
plus de typisch naoorlogse nadruk op lichamelijkheid. Dit laatste verbindt de poëzie
met het proza. Als men dit verschijnsel ‘existentialistisch’ noemt, kan er (opnieuw)
het volgende over gezegd worden. Er is geen bezwaar tegen dit etiket als daarbij niet
in de eerste plaats gedacht wordt aan directe invloed van Sartre, Camus en anderen.
Eerder gaat het - zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd - om een gelijkwaardige
internationale reactie op de oorlog, die in Parijs zijn meest sprekende manifestatie
vindt, zowel in als buiten de literatuur. Het is natuurlijk wel mogelijk dat de Franse
ideeën later tot een verscherpte formulering bij de Nederlandse dichters hebben
geleid.44.
Een essentieel verschil tussen prozaïsten en dichters blijft de beleving van de
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lichamelijkheid. Men zou kunnen zeggen dat in het proza de mensen kleiner worden
gemaakt, teruggebracht tot hun (onvolmaakte) lichaam. In de poëzie wordt de mens
eerder groter: hij krijgt er het onderbewuste bij en zijn zintuiglijkheid brengt hem
tot een rijkdom aan aardse ervaringen. De moderne poëzie wordt vaak (bijvoorbeeld
in Hugo Friedrichs Die Struktur der modernen Lyrik) gekarakteriseerd in negatieve
termen: wat zij niet wil zijn in vergelijking met de voorgaande dichtkunst. Het unieke
van de Vijftigers is dat hun werk een positieve ervaring uitdrukt, een bevrijding
nastreeft (‘de echte mens die wenst’; vergelijk ook het gedicht ‘Moore’ van Lucebert).
Die vitale werking ging ook uit van de activiteiten van hun kunstbroeders, de schilders.
Kousbroek beschrijft de schok die hij kreeg bij het zien van een Cobra-tentoonstelling:
‘Wat mij ervan is bijgebleven is een explosie van kleur en licht, van vrijgevochtenheid
en onbekommerde spontaneïteit - een belevenis zonder weerga in Nederland zoals
ik het tot op dat moment had gekend. Er ging een gevoel van bevrijding vanuit dat
men zich nu vermoedelijk niet meer kan voorstellen (...).’45.
De vergelijking met Cobra laat een opvallend verschil uitkomen. De schilderijen
van Appel, Corneille en anderen wekten in het begin evenveel weerstand als de
poëzie van Lucebert en de zijnen. Maar geleidelijk is er een proces van gewenning
op gang gekomen dat tot een algemene acceptatie en bewondering heeft geleid. Ook
de poëzie van Vijftig heeft snel erkenning gevonden: al in 1953 krijgt Lucebert de
poëzieprijs van de stad Amsterdam. (Dat hij zich verkleed als Keizer met gevolg
naar het Stedelijk Museum begaf om die prijs in ontvangst te nemen, werd minder
gewaardeerd: hij werd hardhandig door de politie verwijderd.) Deze poëzie is nu
gecanoniseerd, bijgezet in het mausoleum van de literatuurhistorie - maar wordt zij
nu nog veel gelezen? Waarom heeft zich niet, als bij Cobra, een gewenningsproces
voorgedaan?
Het antwoord lijkt simpel. De schilders werkten met verf, zij konden zonder
problemen vanaf het nulpunt beginnen. Maar de dichters moesten gebruik maken
van woorden, en woorden hebben een nu eenmaal in het woordenboek vastgelegde
betekenis. Wie met de taal van het nulpunt wil vertrekken, zal eerst de bestaande taal
met haar conventies af moeten breken.46. Dit lijkt een acceptabele verklaring, al valt
zij wat negatief uit. Het is de vraag of er in de experimentele poëzie nu zoveel wordt
afgebroken, terwijl men ook de belezenheid van iemand als Lucebert niet moet
onderschatten. Belangrijker lijkt mij dat zij unieke ervaringen wilde weergeven in
unieke taalvormen. Wie zich verwijdert van de door ons allen gebruikte omgangstaal
- en dat doen dichters allemaal in meer of mindere mate - betaalt zijn originaliteit
met moeilijke verstaanbaarheid (dat geldt voor Boutens even sterk als voor Elburg).
Voor velen blijft het werk van Vijftig ‘onnavolgbaar’.
Het probleem is dat niet exact valt aan te geven hoe men deze gedichten moet
lezen. Het tijdschrift Merlyn (1962-1966) heeft met een aantal woord-voor-woord
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interpretaties aangetoond dat er wel degelijk ‘zin’ in deze verzen viel te ontdekken.
Wetenschappelijke analyses ontaarden gauw in het opsommen van alle syntactische
mogelijkheden die door het ontbreken van interpunctie worden geopend of het
minutieus uitpluizen van een metafoor, een bijna even frustrerende bezigheid als het
uitleggen van een mop. Natuurlijk is irrationaliteit in principe altijd rationeel te
benaderen: de psychiatrie zou anders geen bestaansrecht hebben. Maar toch krijgt
men de indruk dat zulke gedetailleerde analyses geen recht doen aan een poëzie die
uit een onmiddellijke lichamelijke ervaring lijkt ontstaan.47. Er is in de moderne lyriek
altijd een spanningsveld tussen het cerebrale - de ingenieursarbeid met het
taalmateriaal die de symbolisten voorschreven - en het spontane dat bijvoorbeeld de
surrealisten propageerden.48. Het is opvallend dat de wetenschappelijke analyse
overtuigender wordt als zij zich met poëzie bezighoudt waarin het cerebrale element
sterker aanwezig lijkt, zoals in het latere werk van Kouwenaar.
Vijftig heeft in één klap een achterstand van tientallen jaren ingehaald. En hoewel
de schatplichtigheid aan de internationale avant-garde van tussen de twee
wereldoorlogen niet gering is,49. heeft deze inhaalmanoeuvre toch tot unieke poëzie
geleid. Het ligt in de aard van de literatuurgeschiedenis dat op Vijftig een reactie
volgde die tot een relativering van de betekenis van de beweging leidde. Maar ook
de dichters die zich gingen afzetten, hebben vaak onbewust geprofiteerd van de
vrijheden (de ‘ruimte’) die Lucebert en de zijnen hebben geschapen: vrijheid op het
gebied van interpunctie, beeldspraak en versbouw. In die zin betekent het optreden
van Vijftig een breuk en is er inderdaad een lyriek die zij definitief hebben
‘afgeschaft’.50.
Ten slotte is de betekenis van Vijftig ook geweest dat ze in het brave Nederland
van de jaren vijftig een volstrekt afwijkende levenshouding hebben gepropageerd.
In hoeverre ze daarmee de anti-autoritaire jaren zestig hebben voorbereid, blijft een
open vraag voor de cultuurhistorici.
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49. Vergl. R.L.K. Fokkema, Het komplot der Vijftigers, pp. 96-99 en P. Rodenko, ‘De experimentele
explosie in Nederland; context en achtergronden van de experimentele poëzie’, in: De gids 140
(1977), pp. 468-477, 568-579, 721-740; 141 (1978), pp. 37-48. Rodenko's betoog doet sterk
denken aan het in de vorige noot genoemde boek van Friedrich. Verder: J. W(eisgerber), ‘De
sociologie van de avant-garde’, in: Nieuw Vlaams tijdschrift 22 (1969), pp. 791-819.
50. ‘er is een lyriek die wij afschaffen’: zie het Schrijvers prentenboek De beweging van Vijftig, p.
7; het verschil tussen oud en nieuw wordt aardig gedemonstreerd door Fokkema als hij twee
gedichten over de beeldhouwer Henry Moore naast elkaar zet, zie: Het komplot der Vijftigers,
pp. 63-64.
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12 Huiskamer of bibliotheek
Proza tussen 1960 en 1985
Na 1945 valt er in de poëzie en in het proza eenzelfde tendentie op te merken: van
op de werkelijkheid gerichtheid naar literatuur als avontuur op papier. Maar
merkwaardig genoeg verloopt die ontwikkeling allerminst synchroon. Want terwijl
in de poëzie de avant-garde met één klap wordt binnengehaald (en daarmee: een
sterke concentratie op de taal als materiaal van de dichter), leidt dat in het proza
nauwelijks tot vergelijkbare taalexperimenten. Voor die asynchroniciteit vallen
verschillende verklaringen te bedenken. Een eerste is dat ook internationaal gezien
de avantgarde van tussen de twee wereldoorlogen eerder op het gebied van de poëzie
tot verrassende en blijvende resultaten heeft geleid dan op dat van het proza.1. Een
andere verklaring blijft binnen de Nederlandse situatie: het ontluisterende realisme
ontwikkelt zich in Nederland zo sterk dat het lange tijd alle andere
prozamogelijkheden overheerst. Het is in dit verband belangrijk dat het prototype
van de naoorlogse roman, De avonden, al in 1947 verschijnt - dus voor de beweging
van Vijftig doorbreekt. Opvallend genoeg gebruiken experimentele dichters als
Kouwenaar, Andreus, Campert en Vinkenoog een weinig proefondervindelijke taal
als zij proza schrijven.2. Een verhaal als Val, bom (1956) van Kouwenaar ligt duidelijk
op de Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn (en lijkt met name zonder het voorbeeld
van Werther Nieland ondenkbaar). Op die lijn is in een vorig hoofdstuk alle nadruk
gevallen omdat de ‘nihilistische’ roman zeker tot aan het begin van de jaren zestig
door voor- en tegenstanders als het belangrijkste verschijnsel op prozagebied werd
beschouwd. Maar dat neemt niet weg dat er uitzonderingen waren, geïsoleerde
gevallen waarin aan het realistische uitgangspunt van de roman werd gemorreld. Die
uitzonderingen vormen de voorgeschiedenis van een ontwikkeling die eind jaren
zeventig zichtbaarder wordt. Het gaat hier, nogmaals, om proza waarbij de grenzen
tussen fictie en werkelijkheid worden verkend.

Voorgeschiedenis
De grote uitzondering is natuurlijk Bert Schierbeek. Schierbeek evolueerde van een
weinig oorspronkelijk romancier tot onze eerste naoorlogse experimentele
prozaschrijver.3. Al heel vroeg begint hij in het tijdschrift Het woord met het
formuleren van een nieuwe prozaopvatting. Hij zet zich daarbij af tegen het
‘criteriumproza’:
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het gewone woord, het spannende verhaal, de conventionele vergelijking. Interessanter
acht hij de vrije associatie, de droom, het autonome beeld. Voorbeelden vindt hij in
Nederland niet, met uitzondering misschien van Vestdijks Meneer Visser's hellevaart
- niet toevallig verwijst Schierbeek naar een roman die door Ulysses van Joyce
geïnspireerd is, een auteur die ook in zijn eigen werk sporen na zal laten. In 1951
verschijnt dan Het boek Ik, voor de meeste lezers een volkomen verrassing. Schierbeek
vertelde niet een chronologisch opgebouwd verhaal, maar zijn tekst leek eerder door
associaties gestuwd, waardoor het resultaat dicht bij het werk van de Vijftigers kwam.
‘Proëzie’ noemde de auteur het dan ook.
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is Het boek Ik opvallend welwillend
ontvangen. Curieus is dat de critici in deze voor hen moeilijk te doorgronden tekst
al snel een zin ontdekten: het was een ‘surrealistische aanklacht tegen de wereld’,
een ‘modern gedicht over de radeloosheid van het moderne bestaan’.4. Zo werd ook
deze tekst geplaatst binnen de verwachtingshorizon ten aanzien van het moderne
proza: een getuigenis van de ontwortelde generatie. Latere interpretatoren laten zien
dat er in Het boek Ik wel degelijk enkele verhaallijnen zijn aan te wijzen, waarlangs
een biografie tegen een zeer brede historische achtergrond wordt geplaatst.5.
Het boek Ik en de andere experimentele teksten die Schierbeek daarna schreef,
bleven voorlopig curiosa binnen de Nederlandse prozaproductie. Zijn boeken werden
gerespecteerd om hun eigenheid, maar vonden geen navolging: iets als het werk van
Arij Prins.6. Toch vindt men ook bij auteurs die Schierbeek afwezen, aanzetten tot
een aantasting van het realisme. Twee jaar na Het boek Ik publiceert Hermans de
verhalenbundel Paranoia. Het boek opent met een opmerkelijke ‘Preambule’ die
onder meer uitgebreid de machteloosheid van de taal tegenover de werkelijkheid aan
de orde stelt: ‘Wanneer men een paard uit de stal haalt en voor de wagen spant, zijn
paard en wagen allebei anders. Elke minuut worden zij anders: wanneer het paard
gaat lopen, de wielen gaan draaien, enz. enz. Zij veranderen hun positie, zij verslijten.
Zij veranderen van seconde tot seconde. Maar niemand ter wereld die er over spreekt!
Eigenlijk is er maar één taal: een taal met een oneindig aantal woorden die hun
betekenissen een oneindig aantal malen veranderen binnen één oneindig deelbaar
ogenblik.’7. De taal kan de werkelijkheid in al haar oneindige nuances nooit
weergeven; even onmachtig is het geheugen om alles wat er in een mensenleven
gebeurt, vast te houden. De conclusie is dan dat het verhaal van een mensenleven
nooit meer dan een volstrekt willekeurige greep kan zijn. Hoe willekeurig wordt
gedemonstreerd in het laatste verhaal, ‘Lotti Fuehrscheim’. Daarin wordt getoond
hoe het leven van de hoofdpersoon tot een onsamenhangend verhaaltje is
gecombineerd. Het aardige van Paranoia is dat de status van de ‘Preambule’ bij
nader inzien ook niet ondubbelzinnig is. In eerste instantie lijkt die inleiding van de
schrijver (Hermans) afkomstig, als een soort leeswijzer voor de verhalen die volgen.
Maar het is evengoed mogelijk deze tekst te lezen als het getuigenis van een gek!8.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

220
Hermans' preoccupatie met de taal leidt in 1956 tot zijn minst begrepen boek De God
denkbaar Denkbaar de God. De titel geeft in feite de beste aanwijzing hoe men de
roman moet lezen: als een demonstratie van wat denkbaar is in de taal, maar daarom
nog niet hoeft te corresponderen met enige empirische werkelijkheid. Iemand die uit
een hoog raam springt en vervolgens rustig verder wandelt, komt in onze dagelijkse
realiteit niet voor, evenmin als een walvis die een geheimzinnige mededeling dicteert
aan de secretaresse die op zijn rug zit. Hermans zelf heeft het boek vergeleken met
een tekenfilm: ook daarin kunnen dingen gebeuren die ‘onmogelijk’ zijn. De God
denkbaar Denkbaar de God is een boek over soorten taalgebruik, die dan ook naar
hartelust worden geparodieerd. Het is bij uitstek on-realistisch, of om het dure
wetenschappelijke woord maar te laten vallen: anti-mimetisch, omdat het laat zien
hoe sterk de taal zich van de werkelijkheid kan verwijderen.9.
Het is zinvol de positie van Hermans tegenover het realisme nog eens duidelijk te
omschrijven. Hermans gaat ervanuit dat de roman nooit een objectieve weergave
van de werkelijkheid kan zijn. ‘De’ werkelijkheid valt immers niet weer te geven in
omgangstaal; alleen de exacte wetenschappen kunnen iets van die werkelijkheid in
geformaliseerde taal grijpbaar maken. De roman is een uitbeelding van de visie van
een auteur en geeft daarom altijd een mythisch wereldbeeld weer.10. Het merkwaardige
is nu dat Hermans aan die visie toch een bepaald waarheidsgehalte toeschrijft. Zo
maakt hij het volgende onderscheid tussen de journalist en de romanschrijver: ‘De
journalist formuleert wat de massa denkt, de schrijver bestrijdt wat de massa denkt
en brengt aan het licht wat de massa niet durft te denken.’11. Een schrijver die iets
aan het licht brengt, heeft wel degelijk realistische pretenties. De laatst geciteerde
uitspraak zou als programma van de Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn kunnen
gelden. Verder dient opgemerkt dat Hermans' wantrouwen tegen de taal alleen in
een drietal teksten de opbouw van zijn verhaal heeft bepaald: de bundel Paranoia,
De God denkbaar Denkbaar de God en het vervolg op dat boek: Het Evangelie van
O. Dapper Dapper (1973). Zijn belangrijkste romans (De donkere kamer van
Damocles, Nooit meer slapen) zijn realistische boeken in die zin dat de
werkelijkheidspretentie nergens wordt doorbroken (Hermans veranderde in latere
drukken van De donkere kamer passages nadat een criticus hem erop wees dat een
bepaalde beschrijving niet klopte met de historische situatie die weergegeven werd).
Men zou dus kunnen zeggen dat Hermans in zijn belangrijkste werk de mythe van
het realisme heeft gebruikt. Dat onderscheidt hem van een iets jongere auteur die
ook uitgaat van een mythisch wereldbeeld, maar daar dan ook heilig in gelooft: Harry
Mulisch.
Het werk van Mulisch is van het begin af aan door de kritiek binnengehaald als
een welkom tegenwicht tegen het neerdrukkende realisme: zijn speelsheid en zijn
barokke fantasie zouden hem daarvan onderscheiden. Eerder is erop gewezen hoe
weinig analytisch de toenmalige kritiek te werk ging. Men las voornamelijk vanuit
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een levensbeschouwing: het boek werd geconfronteerd met de ideeën over leven,
liefde en dood van de criticus. Bij het doorlezen van de recensies op Mulisch'
romandebuut Archibald Strohalm (1952) valt naast de vrijwel unanieme lof op dat
alleen Gomperts een serieuze poging doet deze ‘merkwaardige’ roman te doorgronden.
Hij weet een systeem achter de bizarre gebeurtenissen van dat boek te ontdekken en
komt op grond van zijn analyse tot de volgende profetische typering van Mulisch:
hij is een schepper van mythen.12.
In Archibald Strohalm worden twee visies tegenover elkaar gezet. De ene wordt
vertegenwoordigd door Ouwe Opa en Theodoor ‘die zei dat hij zijn zoon was’. Zij
geven elke zaterdagmiddag op het plein onder het raam van Archibalds woning een
poppenkastvoorstelling voor de toestromende jeugd. Doel van dit vermaak is
rechtstreekse indoctrinatie: door middel van ontzetting en sentimentaliteit (‘een
fascistisch procédé’ vindt Archibald), worden daar de beginselen van de christelijke
godsdienst ingeprent. In woede verstoort Archibald zo'n voorstelling en kondigt aan
een tegenvertoning te zullen geven, waarin hij de weg van het lachen zal verkondigen.
Om zich goed voor te kunnen bereiden, neemt hij ontslag op zijn kantoor.
Dan begint een tijd van grote verwarring, een reeks geestelijke dooltochten die
Archibald tot aan de rand van de waanzin voeren. Na negen maanden (!) is het zo
ver. De hoofdpersoon laat in zijn zelfgemaakte kast Hansworst optreden als Sisyfus:
het brok hout dat hij omhoog duwt, valt steeds naar beneden. Jan Klaassen geeft
commentaar op dit vergeefse zwoegen met een litanie in experimenteel proza: ‘Ares
de stedenverwoester mensenslachter bloedstorter moest komen met
atoombommenwerpers yetstraaljagers bazookas om hem weer te bevrijden ja sisufos
van korinthe ja hij moest wel.’13. Aan het eind breekt Archibald zelf door de
voorstelling heen en houdt een in wartaal eindigende tirade over de zinloosheid van
Sisyfus' pogingen. Daarmee verschijnt dus Sisyfus als beeld van de mens of, zoals
Camus in zijn Le mythe de Sisyphe het uitdrukt: de absurde mens. Kortom, Strohalm
stelt hier tegenover de christelijke visie van Ouwe Opa een existentialistisch
mensbeeld.
Het meest opmerkelijke van de roman is de relatie van de verteller tot het
hoofdpersonage Archibald. Want meer dan eens verschijnt achter de poppenkastspeler
Archibald levensgroot de man die in werkelijkheid alle touwtjes in handen houdt:
de auteur. Die zegt op het eind tegen Archibald: ‘Iets dat in mij gek was geworden,
heb ik in jou naar buiten geworpen’ en: ‘Jij hebt mijn kruis overgenomen, kleine
verlosser van mij. Ik zal slagen waar jij moest falen.’14. (Opmerking van déze auteur:
is er één literatuur waar de Christussymboliek zoveel voorkomt als de Nederlandse?)
Archibald moest mislukken opdat de schrijver slaagt. Dit creatiemotief kan men zien
als het hoofdthema van de roman. Naast het voltooien van het boek is er nog een
andere schepping die lukt: Archibalds vriend Bronislaw wordt vader.15. Het is typerend
voor Mulisch dat deze ingewikkelde structuur speels wordt uitgewerkt. Zo staat er
aan het
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eind: ‘Als de poppenkastmannen zich gingen veroorloven, door hun werelden heen
te breken, kon de tijd niet meer veraf zijn, dat Godzelf zich door zijn wereld
heenbrak!’16. Het aardige van die opmerking is dat Godzelf dat al gedaan heeft,
namelijk als de schrijver de door hem gecreëerde wereld binnendringt! Dit spel met
de fictionaliteit is uniek in de vroege jaren vijftig - men kan dan ook niet zeggen dat
de toenmalige critici er iets van begrepen hebben, al verminderde dat hun bewondering
niet. Pas in de jaren tachtig komt er, na het voorwerk van Donner, een serieuze studie
van Mulisch' werk op gang.17.
Mulisch is na de snelle acceptatie van zijn vroege boeken een controversieel auteur
geworden. Met name de kosmische pretenties van zijn werk hebben veel weerstand
opgeroepen.18. Maar ook de tegenstanders zullen moeten toegeven dat Mulisch' oeuvre
een ongekende eenheid vertoont. Hiervoor werd al een zinnetje aangehaald van Jan
Klaassen die commentaar geeft op het vergeefse streven van Hansworst in zijn rol
van Sisyfus van Corinthe: ‘Ares de stedenverwoester mensenslachter bloedstorter
moest komen met atoombommenwerpers’ etcetera. Zo'n stedenverwoester is de
hoofdfiguur van Het stenen bruidsbed (1959) - dat hij Corinth heet zal geen toeval
zijn.
De titel van deze roman legt het thematische verband waar het in het boek om
gaat: op orthodox freudiaanse wijze worden liefde en dood verenigd. Het vernietigen
van een stad staat gelijk aan de geslachtsdaad. De hoofdfiguur Norman Corinth keert
terug naar Dresden, de stad die hij in 1945 heeft gebombadeerd: de strategisch zinloze
verwoesting van een cultuurcentrum. In verschillende opzichten wijkt Het stenen
bruidsbed af van het op dat moment gangbare, realistische proza. In de eerste plaats
wordt het bombardement beschreven in de stijl van Homerische zangen (waarin ook
een glimp van de auteur zelf te zien is als de ‘kaartenlistige Harry’19. - een
Hitchcockachtig trekje waaraan de auteur zelden weerstand kan bieden). In de tweede
plaats is de monoloog die een vrouwenfiguur houdt, onmiskenbaar geïnspireerd op
de beroemde alleenspraak van Molly Bloom in Ulysses. Bijna veertig jaar na het
verschijnen van dat boek zijn zulke stijlvernieuwingen blijkbaar nog actueel in het
Nederlandse proza. Naast de stilistische variaties is er nog een ander aspect dat nu,
bij latere lezing, opvalt: Corinth is geen personage in de gebruikelijke zin van een
‘afgerond karakter’. Eerder is hij te beschouwen als een personificatie: de mens als
vernietiger. Het is in dit verband tekenend dat Mulisch hem als een ‘masker’
introduceert.20. Men kan Het stenen bruidsbed het best lezen als een experiment: de
auteur kiest als hoofdpersoon een instrument van de vernietiging, iemand die kapot
maakt zonder emotie. ‘(Maar zonder emotie)’ heet het eerste hoofdstuk; ook de eerste
zin is veelbetekenend: ‘Een mens werkt, vrijt, slaapt, eet - en overal op aarde wordt
inmiddels alchemie bedreven met de dertien letters van zijn naam.’ Deze openingszin
kan men - met F. de Rover - opvatten als een verwijzing naar de auteur
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die gaat experimenteren met zijn personages. Nogmaals, zulke verwijzingen naar
het fictionele karakter van een prozatekst zijn uniek in de periode 1945-1960 - zozeer
zelfs, dat ze vaak niet eens werden opgemerkt. Dat laatste was overigens wél het
geval met de boeken van een oudere auteur die in de late jaren vijftig enkele
buitengewoon interessante romans publiceert.
Vestdijk had na de publicatie van De schandalen (1953) enkele jaren gezwegen
als romanschrijver. De slechte ontvangst van dit boek, dat zelfs tot bezorgde vragen
in de Tweede Kamer aanleiding gaf, was daarvan (mede) de oorzaak.21. De gekwelde
auteur komt dan in 1956 terug met een roman die onmiddellijk als een meesterwerk
werd erkend, Het glinsterend pantser. Men kan dit boek lezen als het verslag van
een vriendschap: de romanschrijver S. vertelt over zijn jeugdvriend Victor Slingeland.
Maar dan blijft men alleen op het niveau van de gebeurtenissen, die overigens
intrigerend genoeg zijn. Daarnaast is er nog een andere interpretatie mogelijk, die
doorstoot naar een tweede laag. Dat niveau wordt aangeduid in verschillende, haast
terloopse zinnetjes van de ikverteller, zoals: ‘en als je wilt gaan schrijven, dan zitten
je vingers in zijn hart te woelen: en dat is je eigen hart, want die hele splitsing, in
twee personen, is natuurlijk maar zogenaamd. Het is niet zo begrijpelijk, vrees ik...’22.
Dat laatste zinnetje kan de lezers licht op het verkeerde been zetten. In feite wordt
hier namelijk de mogelijkheid geopend Slingeland als een deel van de schrijver S.
te zien, en nog een stap verder: S. en Victor Slingeland (initialen: V.S.) als
afsplitsingen van de schrijver Simon Vestdijk! Dat zulke vergezichten door de roman
gesuggereerd worden, bewijst ook de titel van een hoofdstuk van Open boek (1957),
het tweede deel van de Slingeland-trilogie: ‘Een roman in een roman in een roman’.
Het thema van de verhouding tussen fictie en werkelijkheid is natuurlijk in veel
werk van Vestdijk aanwezig: in Terug tot Ina Damman speelt het al een rol wanneer
Ina Damman aan het eind vergeestelijkt wordt. Maar niet eerder heeft Vestdijk dat
thema zo sterk uitgebuit in de compositie van zijn romans. De schrijver verschijnt
in de Slingeland-trilogie als iemand die zich voortdurend verdubbelt en die dan deze
afsplitsingen weer aan elkaar koppelt. Een alchimist, zou Mulisch zeggen. Maar er
is een belangrijk verschil tussen deze twee ‘experimentatoren’. Bij Mulisch heeft
alchimie te maken met almacht, de mythische proporties van zijn schrijverschap.
Vestdijk daarentegen heeft een heel wat dubbelzinniger visie op zijn bedrijf, zoals
blijkt uit De ziener (1959).
In deze roman, die in dezelfde tijd als de Slingeland-symfonie geschreven werd
en door het onderwerp aansluit bij de thematiek van de trilogie, laat hij als
hoofdpersoon een voyeur optreden. Het behoort tot de meest imponerende prestaties
in de Nederlandse literatuur dat Vestdijk van deze onappetijtelijke ‘vieze man’ ten
slotte een ontroerend personage weet te maken. De ‘ziener’ is namelijk een koppelaar
die er door allerlei gekonkel in slaagt een leerling en zijn lerares tot elkaar te
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brengen. Uiteindelijk lijkt deze verbinding te mislukken omdat de lerares zich een
‘creatuur’ voelt van de koppelaar. Dat woord verwijst ondubbelzinnig naar een
interpretatie van de koppelaar als creator, met andere woorden: schrijver. De tragiek
van de hoofdpersoon in de roman is dat hij er uiteindelijk toch niet in slaagt de
werkelijkheid naar zijn hand te zetten. De schrijver schiet altijd tekort waar hij zijn
verbeelding op wil leggen aan de realiteit.23.
In de Slingeland-trilogie wordt een buitengewoon ingewikkeld spel gespeeld met
de relatie fictie-werkelijkheid. Het is een thematiek die omstreeks 1955 vrij nieuw
is in het Nederlandse proza, dat immers tot dan toe overheerst werd door het
ontluisterend realisme. Het decennium daarna laat een nieuwe ontwikkeling zien,
die van het ‘andere proza’.

Experimentele teksten in de jaren zestig
Pas na 1960 ontstaat er meer aandacht voor teksten die het traditionele mimetische
standpunt (een roman is een spiegel van de werkelijkheid) ondermijnen. Ongetwijfeld
spelen hierbij buitenlandse invloeden een rol. Met name de opkomst van de nouveau
roman in Frankrijk (Robbe-Grillet, Butor en anderen) bleef in Nederland niet
onopgemerkt. De eerste roman waarin baldadig de werkelijkheidsillusie voortdurend
wordt doorbroken, is Breekwater (1961) van Sybren Polet. Dit boek van Polet verschilt
in een belangrijk opzicht van de hiervoor genoemde teksten. De God denkbaar
Denkbaar de God en de ‘proëzie’ van Schierbeek plaatsen zich buiten de realistische
traditie; de genoemde boeken van Mulisch en Vestdijk konden ook als ‘gewone’
romans gelezen worden. Maar Breekwater is een roman die traditionele passages
kent maar waarin vervolgens keer op keer de werkelijkheidsillusie moedwillig
verstoord wordt.
Al op een van de eerste bladzijden klautert de hoofdpersoon, de heer Godgegeven,
langs de buitenmuur van het gebouw waar hij werkt naar zijn kantoor. Door de
heldergewassen ruit stapt hij dan naar binnen. Deze passage kan men nog makkelijk
lezen als een vitale fantasie van de heer Godgegeven, wiens grootste probleem het
ouder worden blijkt te zijn. Maar de werkelijkheidsillusie wordt voorgoed doorbroken
door de daaropvolgende zinnen: ‘De dag is begonnen. De eerste dag van de heer
Godgegeven in ons verhaal.’24. Hiermee plaatst de verteller zich nadrukkelijk op de
voorgrond, en het effect daarvan is dat het fictieve karakter van de geschiedenis
wordt onderstreept. Dat gebeurt, voor wie het nog niet doorhad, opnieuw zeer
nadrukkelijk aan het eind van het eerste hoofdstuk:
‘Nu de eerste nieuwe scheppingsweek ten einde loopt vervangen wij de naam van
de heer Godgegeven door een andere naam, want Godgegeven is een wel zeer bela-
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den naam die onnodige herinneringen oproept aan een vorig leven. Trouwens, zolang
iemand bestaat - en hoe schimmig ook, met de heer Godgegeven is dit zeker het
geval na 10 bladzijden geschreven leven - zolang iemand bestaat, doet het er weinig
toe onder welke naam hij bestaat. Hierin verschilt de heer Godgegeven van literatuur.
De naam is nu Breekwater, Mr. J.H. Breekwater.
Hij bekleedt hetzelfde beroep, bezit hetzelfde lichaam. En hij denkt: ik heb nog
geen hormoneninjekties nodig van een wildvreemde schrijver, ik Godgegeven.’25.
De laatste regels onderstrepen zowel het thema van het boek - Breekwaters
geobsedeerdheid door het verval van krachten - als de eigenaardige relatie van de
schrijver tot een personage dat denkt een zelfstandig leven te leiden. Die
zelfstandigheid wordt voortdurend gerelativeerd door opmerkingen van de schrijver
én door het feit dat er in de roman een personage rondloopt (Lokien), dat heel goed
als schepper van Breekwater kan worden geïnterpreteerd. Typerend voor de toon
van het boek is een dialoog als de volgende:
‘“Dit is geloof ik de eerste maal dat het in het boek geregend heeft,” zei Breekwater.
Lokien zei: “Ik weet het echt niet, ik zou het moeten nalezen.”’26.
Dit soort aardigheden was in 1961 nieuw in de Nederlandse literatuur. Het
merkwaardige is dat deze roman weinig weerklank vond bij de close readers rond
het tijdschrift Merlyn, die zeker bijgedragen hebben tot de acceptatie van de
experimentele poëzie. Oversteegen bespreekt Breekwater vernietigend. Hij maakt
bezwaren tegen de ongemotiveerde wisselingen van het vertelperspectief,27. de
quasi-gewichtige gesprekken, foefjes à la Robbe-Grillet en vooral tegen de banaliteit
van het onderwerp (ouder wordende man heeft verhouding met secretaresse).28.
Inderdaad zijn de hoofdfiguren in Breekwater en ook in Polets tweede boek van de
Lokienreeks, Verboden tijd, nog tamelijk herkenbare psychologische portretten. Dat
verandert in de boeken die daarna komen: ‘Daarin wordt gewerkt met sosiale
modellen, en is de psichologie van Breekwater en Verboden tijd vervangen door
sosiale psichologie.’29.
Polet heeft zijn literatuuropvatting toegelicht in de essaybundel die verscheen
onder de titel Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972). Zijn voornaamste
punt is de aantasting van het traditionele begrip ‘personage’ als herkenbaar persoon
met wie de lezers zich kunnen identificeren. In plaats daarvan komt de roman als
‘model’, waarbinnen de personages een exemplarische functie vervullen. De
verdienste van deze verandering is door een andere experimentele prozaschrijver,
Vogelaar, als volgt verwoord: ‘Daarmee ruimt Polet van meet af aan op met het
burgerlijk-liberale en in de literatuur nog steeds de boventoon voerende sprookje,
dat het individu tegenwoordig tegen alle verdrukking in zijn persoonlijkheid nog kan
ontwikkelen’.30. Met deze typering geeft Vogelaar een politieke dimensie aan Polets
experimenten. Dit aspect is nog niet manifest in Breekwater, maar komt later sterker
naar

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

226
voren als Polet zijn schrijverspersoonlijkheid ‘tegen alle verdrukking in’ verder
ontwikkelt. Het politieke element is daarentegen van meet af aan belangrijk geweest
in het werk van Vogelaar zelf.
Zijn eerste roman Anatomie van een glasachtig lichaam (1966) vertoont nog sporen
van beïnvloeding door de Franse nouveau roman. Toch is het niet deze invloed die
van beslissende betekenis is geweest voor zijn werk. Eerder zijn het de filosofen van
de Frankturter Schule die theorie en praktijk van zijn schrijverschap hebben gevormd.
Terwijl in de eerste roman nog personages en zelfs een zekere verhaalontwikkeling
herken baar zijn,31. radicaliseert zijn oeuvre snel. Het is dan ook niet zinvol nog langer
van ‘romans’ te spreken. De lezers hoeven niet langer bang te zijn inleefbare
personages tegen te komen, elke vorm van plot ontbreekt of wordt juist geridiculiseerd,
ja zelfs een paginering ontbreekt. De teksten in Kaleidiafragmenten (1970) zijn stuk
voor stuk vormen van literatuur- en taalkritiek. Zo wordt de reclame ontmaskerd in
een tekst die beschrijft hoe een invalide vrouw een speciale panty krijgt aangesmeerd:
‘Of men kan zien dat u Libelle Supp-hose draagt, vraagt u? Ja, aan uw lichte manier
van lopen, aan een betere houding. Alleen dááraan. De prijs van Libelle Supp-hose:
ƒ 18,90. Ze ziet de twee generaties oude piamabroek van de vrouw die onder de knie
leeg omlaag bungelt en vult zelf al in: Niet bepaald goedkoop. Maar ze zijn vele
malen sterker dan gewone nylons. Ze zijn gewoonweg niet stuk te trekken. Ze jubelt
het haast uit: Keuze uit de modetinten Soleva, Caprice, Goldskin, Portorico met en
zonder naad.’32.
Het werk van Vogelaar is kritiek op bepaalde vormen van taalgebruik en het wil
de lezers dwingen de mentaliteit achter het jargon te doorzien. Het uiteindelijke
resultaat moet een mentaliteitsverandering bij de lezer zijn.33.

Ander proza in de jaren zestig
In het voorafgaande zou licht de indruk kunnen zijn gewekt dat het literaire leven in
de jaren zestig beheerst werd door experimenten met de romanvorm. Die indruk is
misleidend. In feite gaat het in Nederland maar om een handjevol teksten, waaraan
hier aandacht is besteed omdat zij iets nieuws nastreefden, dat afwijkt van de
realistische traditie. De oogst in Vlaanderen in deze periode zou groter en, naar mijn
oordeel, ook rijker zijn geweest.34. Intussen verliest de realistische traditie niets van
zijn kracht. De Blaman-Hermans-Van het Revelijn wordt doorgetrokken door een
van de populairste auteurs uit deze periode, Jan Wolkers. Typerend is het volgende
citaat uit zijn eerste roman, Kort Amerikaans (1962; in 1967 verscheen de
vierentwintigste druk!): ‘De mens is een zielig geval. Als er alleen dieren bestonden
zou je in God geloven. De mens verpest alles. God heeft de mens geschapen als
bewijs van zijn
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macht, zegt vader. Maar de mens is te veel. En wie te veel bewijst, bewijst niets. De
mens is een kale neet. Met kleding moet hij zich tegen de kou en de hitte beschermen.
Hij heeft niet eens een pels. God heeft zijn werk halverwege in de steek gelaten. Hij
zag dat het toch op niets uit zou lopen.’35.
De mens als kale neet: het is een typering die in de lijn ligt van het werk van Van
het Reve en Hermans. Deze beide laatste auteurs publiceren in deze periode evenzeer
werk dat in de pers en bij het publiek meer aandacht krijgt dan dat van de
experimentele prozaïsten.
Hermans komt in 1966 met een van zijn meest geslaagde romans, Nooit meer
slapen. Het boek neemt twee thema's op die ook in Ik heb altijd gelijk al aanwezig
waren: ambitie en metafysica. De jonge geoloog Alfred verliest op een expeditie in
Lapland vrijwel al zijn wetenschappelijke ambities en doorziet ze als kinderlijke
wensdromen. Terzelfder tijd komt hij tot het inzicht dat elk mens zich met dit soort
persoonlijke of collectieve sprookjes troost. Kenmerkend genoeg vindt deze
openbaring plaats op de top van een berg. Het enige wat hij daar om zich ziet, is
‘stenen, mist’. De ‘bergrede’ die hij dan in volstrekte eenzaamheid houdt, vormt een
definitieve afrekening met elke vorm van metafysica:
‘Ik kan hen [de andere mensen] niet begrijpen en zij mij evenmin. De gekste
sprookjes zijn niet uit hun hersens weg te branden, varianten op domme
grootheidswanen, uitgebroed toen hun voorouders nog in holen woonden en niet
beter wisten of de hele kosmos was niet groter dan hun hol (...).
Daarvoor laten ze de pausen in paleizen wonen en de Aga Kahn diamanten eten.
Aan de miljoenen die uit naam van hun troostende leugens mishandeld worden, aan
de absurde wetten die er zelfs in de beschaafdste landen op zijn gebaseerd, denken
zij nooit, want zij willen in slaap gesust worden met sprookjes en hoe meer bloed
ervoor vergoten wordt, hoe beter zij erin kunnen geloven. Want bloed is het enige
waarover ze beschikken en het enige onomstotelijke existentiële feit is hun
onverzadigbare bloeddorst.’36.
Het ‘existentialistische’ wereldbeeld wordt hier in al zijn ontluisterende kaalheid
getoond. Het enige reële in dit sadistisch universum is de menselijke bloeddorst.
Deze ideeën staan in scherp contrast tot de visie die terzelfder tijd wordt ontwikkeld
door de andere vader van het ontluisterende proza, Van het Reve.
Van het Reve heeft na zijn imponerende vroege proza lange tijd gezocht naar een
nieuwe vorm. Pas in het begin van de jaren zestig ontdekt hij een
uitdrukkingsmogelijkheid die stilering met spontaniteit kan verenigen: de brief. Op
weg naar het einde (1963) en Nader tot u (1966) bewijzen dat hij eindelijk zijn vorm
heeft gevonden. Een van de opmerkelijkste aspecten van deze brieven is dat daarin
de religie terugkeert in de Nederlandse literatuur. Na de Tweede Wereldoorlog waren
er geen belangrijke gelovige romanschrijvers opgestaan, en ook daarvoor, in het
interbellum, zijn ze
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niet makkelijk te vinden. Het lijkt of de Tachtigers de relatie religie-literatuur
voorgoed verstoord hadden. Het geloof van Van het Reve is een rev(ision)istisch
rooms-katholicisme, dat wil zeggen: de boodschap is in zoveel lagen ironie verpakt
dat men zich gaat afvragen of die blijde boodschap er eigenlijk nog wel is. Op alle
belangrijke punten vertonen de brieven een dubbelzinnigheid die het handelsmerk
van Van het Reve zal worden. De briefvorm dient bij hem eerder om te verhullen
dan dat gesproken kan worden van bekentenisliteratuur in de gebruikelijke zin van
het woord. Stilistisch komt de inhoudelijke dubbelzinnigheid tot uitdrukking in de
typisch reviaanse botsing van Verheven Taal met de meest triviale formuleringen.
De brieven van Van het Reve kunnen gezien worden als een van de uitingen van
wat rond 1970 een tendentie in het proza leek te gaan worden: die naar
‘defictionalisering’.37. In de jaren zestig schreef Mulisch zijn reportages: De zaak
40/61 (1962, over het Eichmann proces), Bericht aan de rattenkoning (1966, over
de Provorellen) en Het woord bij de daad (1968, over het Cuba van Castro).
Maar deze voorkeur voor niet-fictief proza heeft zich niet doorgezet. Eerder wordt
het begin van de jaren zeventig gemarkeerd door een terugkeer van het meest
kleinschalige realisme.

Ontwikkelingshulp
Rond 1970 komt er een reactie op het weinige aan experimenteel proza dat de jaren
zestig hadden voortgebracht. Een aantal jonge auteurs, die geen gesloten groep
vormen en er evenmin enig duidelijk omlijnd programma op na houden, begint
‘leesbare’, licht ironische korte verhalen te publiceren. Een aantal van hen komt uit
het milieu rond het Amsterdamse studentenblad Propria cures; zij laten hun werk
bij voorkeur uitgeven door kleine uitgeverijen als Thomas Rap en De Harmonie.38.
God-father van deze jonge vertellers is Heere Heeresma. De titel van een van zijn
verhalenbundels: Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming (1973)
zegt eigenlijk alles wat er over dit proza te vertellen valt. Zijn bekendste tekst werd
Han de Wit gaat in de ontwikkelingshulp (1972), waaruit het volgende fragment:
‘Snel en efficiënt dekte hij verder en genoot van de handigheid waarmee zijn met
sproeten en kleine wratjes bedekte handen het vertrouwde werk deden. Daar hield
hij van, dingen doen die hij goed deed zonder dat hij er bij behoefde na te denken.
Was het hele leven maar zo, de schoolgang inkluis!
“Mams, tafel is gedekt!” riep hij terwijl hij de drie onderzetters tussen de borden
wierp. Door de weeks kwamen de pannen op tafel. Alleen zondags werd opgediend
in al behoorlijk gehavende en gebarsten dekschalen. Ja, de zondag was zijn dag!
En daar was vader. De donderende slag waarmee deze de keukendeur achter zich
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dicht gooide deed het meubilair trillen. Vaders vrolijke bas schalde door het huis en
knallend sloeg hij moeder op d'r gat.
“Ondeugd!” schreeuwde moeder en dreigde vader met de pollepel waarbij de soep
over haar hand liep.
Glimlachend zag hij het aan. Hij hield er van wanneer vader in een puik humeurtje
was. Zo vaak kwam dat niet voor. Streep aan de balk.
“Zo jan lul!”
“Dag vader.” Hij reikte vader de hand en kromp in elkaar toen deze hem even in
zijn eeltknuist drukte.’39.
Dit proza is ongetwijfeld een uitloper van de Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn
(let bijvoorbeeld op de ‘met sproeten en wratjes bedekte handen’ in de eerste alinea).
Maar in plaats van de beklemming die Van het Reve wist op te roepen en de
verbetenheid van iemand als Hermans is de parodie gekomen: De avonden
herschreven in de jolige stijl van een jongensboek, met de sadistische trekjes die bij
Heeresma nooit ontbreken.
Deze opbloei van kleine vertelkunst kon niet iedereen bekoren. Vogelaar zag het
als een van de vele tekenen van restauratie die de jaren zeventig kenmerkten: de
figuratieve schilderkunst keerde terug, ‘volkstoneel’ werd populair, kamermuziek
vond vele luisteraars. Overal herkende hij een afkeer van experiment en een
teruggrijpen naar beproefde vormen en stijlen. Deze restauratie op artistiek gebied
ging dan in zijn visie gelijk op met de restauratie van politieke rust en orde.40. Het is
de vraag of er zo eenvoudig een relatie tussen politiek en literatuur te leggen valt.
Terwijl de machtsverhoudingen in de politiek kwantitatief zijn uit te drukken - doordat
om de zoveel jaar de stemmen worden geteld -, laat de literatuur op elk moment een
veelvoud van uitingen zien.
Vogelaars opmerking over de tijdgeest wordt weerlegd door de (her)oprichting
niet veel later (in 1977), mede door hemzelf, van het tijdschrift Raster. Dit blad, dat
voortaan driemaandelijks in boekvorm zou verschijnen, probeert met
bewonderenswaardige hardnekkigheid in Nederland belangstelling te wekken voor
de internationale avant-garde. Het tweede nummer van het nieuwe Raster is
buitengewoon interessant omdat daarin geprobeerd wordt de avant-garde-traditie in
kaart te brengen. Enerzijds geeft men aandacht aan Nederlandse voorgangers (Het
boek Ik, De God denkbaar Denkbaar de God, Breekwater en andere), anderzijds
levert Sybren Polet een schets van een alternatieve prozatraditie die teruggaat tot het
achttiende-eeuwse Tristram Shandy van Sterne. Polet hanteert bij voorkeur de
benaming ‘ander proza’, dat is: proza dat in oppositie staat tot de heersende,
realistische conventie. De term heeft in zijn ruimheid het nadeel dat het negatieve
van het afwijkende proza sterk wordt benadrukt. Dit nummer van Raster opent met
een gesprek over ‘Nederlands proza en avantgarde’. Deze conversatie loopt helaas
uit op een spraakverwarring omdat

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

230
sommigen het avant-gardisme zien als een voortzetting van wat tussen de twee
wereldoorlogen vooral in het buitenland woedde, maar iemand als Polet daarentegen
een veel langere traditie, teruggaand tot de achttiende eeuw aanneemt.
Het tijdschrift Raster is na 1977 dapper zijn geïsoleerde positie binnen het
Nederlandse literaire leven blijven verdedigen. De aanvallen richtten zich uiteraard
op de onuitroeibare traditie van het Hollandse realisme, waarvan Maarten 't Hart op
dat moment de populairste vertegenwoordiger was.41. Prachtige voorbeelden van dit
realisme kon men overigens vrijwel dagelijks in de krant lezen, namelijk de korte
stukjes, ‘Kronkels’, die Carmiggelt tussen 1945 en 1984 in Het Parool publiceerde.
Met recht had men hem de titel kunnen geven die Reve zich later toeëigende: die
van volksschrijver. Toch is de tegenstelling tussen een avant-gardistische
guerrillagroep en een immer voortmarcherend realisme niet voldoende om de
Nederlandse situatie te typeren. In dezelfde tijd dat Raster werd (her)opgericht,
manifesteerde zich ook een andere richting die een dominante positie zou gaan
innemen in de jaren tachtig.

De verbeelding aan de macht
De nieuwe ontwikkeling laat zich het beste documenteren aan de hand van vier
teksten uit de jaren 1981 en 1982. Nadrukkelijk moet hier gezegd worden dat wat
nu volgt in geen enkel opzicht een ‘volledig’ overzicht van de Nederlandse literatuur
tussen 1980 en 1985 wil zijn. Zo dicht bij de eigen tijd is het onmogelijk afstand te
nemen. In plaats van een opsomming op de wijze van Van Leeuwen (zie ‘Vooraf’)
kies ik voor het noemen van enkele titels die een tendentie illustreren. Dit als
waarschuwing voor de lezers die in het volgende hun lievelingsauteur missen. Het
gaat dus niet om de namen, uitsluitend om de wending van het ‘kleine’ realisme uit
de jaren zeventig naar een proza waarin de verbeelding regeert.
Cees Nooteboom heeft lange tijd gezwegen als auteur van fictiewerk wanneer hij
in 1980 terugkomt met de roman Rituelen. Een reden voor die stilte zou kunnen zijn
dat sommige critici weinig waardering konden opbrengen voor een gecompliceerde
roman als De ridder is gestorven (1963). Nootebooms obsessies vindt men in
geconcentreerde vorm terug in de novelle Een lied van schijn en wezen, die een jaar
na Rituelen verscheen. Het verhaal speelt zich af op twee niveaus. In het kaderverhaal
discussieert een schrijver die veel nadenkt over de filosofie van zijn vak (zoveel dat
hij weinig publiceert) met een nuchtere en succesvolle collega. De eerste schrijver
- hier gemakshalve schrijver A genoemd - vraagt zich af of het nog wel zin heeft
fictie, dat is: een verzonnen werkelijkheid, toe te voegen aan de echte wereld. Het
blijft voor hem twijfelachtig of er ‘aan deze schijn van wezen, die de wereld was,
nog zo iets vluchtigs als echte schijn moest worden toegevoegd’.42. Schrijver B vindt
dat allemaal
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haarkloverij: gewoon een realistisch verhaal vertellen en daar geld mee verdienen,
daar gaat het om. Ook een andere obsessie van zijn collega beschouwt hij als gezeur:
de vraag in hoeverre je kunt volhouden dat romanpersonages ‘bestaan’. Schrijver A
daarentegen twijfelt vaak genoeg aan zijn eigen echtheid, hij voelt zich ‘fictief’
tegenover de grote massa van de tijd, de eeuwigheid. Als hij in de stad Rome
rondloopt, voelt hij zich ‘iemand uit een verhaal’.
Het tweede niveau van de tekst bestaat uit het verhaal dat schrijver A aan het
schrijven is. Het gaat over een dokter en een kolonel in het Bulgarije van honderd
jaar geleden, en heeft dus op het eerste gezicht weinig met het leven van de schrijver
zelf te maken. Aan het eind van het boek verscheurt hij de tekst, zijn personages
voelen tegelijkertijd een ‘brandende pijn’. Niettemin hebben wij als lezer die
verscheurde bladzijden onder ogen gekregen, waaruit alleen maar te concluderen
valt dat schrijver A inderdaad ‘iemand uit een verhaal’ is, een personage ‘verzonnen’
door Nooteboom. Doorredenerend: wie garandeert ons dat Nooteboom niet even
‘fictief’ is? Met andere woorden, deze subtiele novelle stelt het probleem van de
verhouding tussen verbeelding en werkelijkheid op een bijzonder speelse manier.
Het is niet verwonderlijk dat in de tekst de namen vallen van twee auteurs die door
het thema fictie-werkelijkheid gefascineerd werden: de Portugees Pessoa en de
Argentijn Borges. Typerend voor Nooteboom is dat de verbeelding in verband wordt
gebracht met de macht van de tijd, het hoofdthema in zijn roman Rituelen.
Ook Brakman behoort tot de oudere auteurs. Hij debuteerde laat, in 1961.
Aanvankelijk werd hij vooral als een leerling van Vestdijk gezien, zij het dat de
barokke kanten van zijn schrijverschap steeds meer in het oog begonnen te lopen.
Het zou interessant zijn na te gaan hoe de realistische elementen in zijn oeuvre
geleidelijk worden opgeheven om plaats te maken voor een geheel andere visie. Wie
Een weekend in Oostende (1981) leest als een realistische roman, stuit op
onbegrijpelijke coïncidenties, een opeenstapeling van ‘fouten’ in het verhaal. Hoe
is het verklaarbaar dat allerlei personages de meest intieme bekentenissen doen als
ze in gesprek raken met de hoofdpersoon, de puber Blok? En dat ze bovendien
allemaal op dezelfde manier praten? Verder: dat ze elkaar nog allemaal lijken te
kennen ook? Zelfs de titel lijkt een vergissing. Hij verwijst namelijk niet, zoals men
zou verwachten, naar een dramatisch hoogtepunt, maar naar een vergeefs verblijf
dat niet langer dan één nacht duurt. Er is maar één verklaring mogelijk: vrijwel alles
in de tekst komt voort uit de verbeelding van de puber Blok, die voor zichzelf een
koninklijke moeder fantaseert en een vader die gedood moet worden. Wie het boek
zo leest, ziet dat elke tegenspraak of toevalligheid wegvalt. Een weekend in Oostende
is geen realistisch verslag; het boek bevat uitsluitend het verdichte universum van
een begaafde jongen uit een arm milieu - een heelal waarin koning Oedipoes regeert.43.
Het is opvallend hoe ongemakkelijk sommige critici in 1982 reageerden op dit
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merkwaardige boek. Zo schreef een recensent: ‘Een weekend in Oostende van Willem
Brakman is een waardeloze roman. Gesteld dan, dat we onder een waardevolle roman
een literair werk verstaan dat, op basis van een heldere en interessante intrige, een
aantal personages op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd (...) met elkaar in
verband brengt en dat vanuit een visie op die werkelijkheid boeiend is geschreven.
Brakmans boek beantwoordt niet aan deze normen.’44. Deze bevreemding is
begrijpelijk omdat men gewend was aan een realistische leeswijze (‘code’), die door
Een weekend in Oostende brutaalweg werd geschonden.
Eenzelfde overheersende rol van de verbeelding vindt men ook in het werk van
jongere auteurs als Kellendonk en Doeschka Meijsing. Hun problematiek sluit aan
bij die van Nooteboom en Brakman, wat niet wil zeggen dat zij door hen beïnvloed
zijn. De kwestie ligt ingewikkelder. Brakman en Meijsing erkennen de invloed van
Vestdijk; Nooteboom, Meijsing en Kellendonk zien Borges als hun meester.
Letter en geest (1982) van Kellendonk speelt in een typisch Borgesiaanse
omgeving: de bibliotheek. Ook dit boek laat zich alleen met veel moeite lezen als
een realistische roman. Aan het eind stuit men bijvoorbeeld op de volgende passage,
waarin over de hoofdfiguur wordt gezegd: ‘Het vergaat hem zoals de lezer die in
zijn linkerhand een flink pak papier houdt en tussen de vingers van zijn rechterhand
nog maar een paar velletjes. De lezer voelt voor het eerst papier, niet meer dan papier.
Hij betrapt zich erop dat hij leest zoals een kat televisie kijkt: hij ziet enkel letters,
zwarte drukinkt. Hij merkt dat hij op een stoel zit, in een kamer met witte muren. Er
tikt een klok. Zijn been tintelt. Memento mori! Zo meteen is het boek afgelopen.
Wat hij gelezen heeft is een boek, een ding, dat hij straks zal dichtklappen, met een
tik zal bijzetten in zijn boekenkast, tussen andere banden, gerangschikt volgens
alfabetische willekeur, misschien om het er nooit meer uit te pakken.’45.
Deze verwijzing naar de lezer, op het moment dat de reële lezer zelf inderdaad
Letter en geest bijna ‘uit’ heeft, is natuurlijk een brute doorbreking van elke
werkelijkheidspretentie. De hoofdfiguur is geen ‘mens van vlees en bloed’; eerder
is hij zelf een spook, een geest in het hoofd van de lezer. Wat kan men in deze
moderne (‘postmoderne’) versie van een spookverhaal anders verwachten?
Doeschka Meijsings Utopia of de geschiedenissen van Thomas speelt in eenzelfde
milieu van catalogiserende intellectuelen. Ook in dit boek wordt de vraag naar macht
en onmacht der verbeelding gesteld. De ik-figuur krijgt op het eind van het boek het
bericht dat de collega met wie zij een kamer deelde, is overleden. Dan pas blijkt de
werkelijke reden van het verhaal: zij heeft het leven van haar vriend willen verlengen
door het op te schrijven. De roman is een gevecht met de tijd. Het lijkt of auteurs als
Nooteboom en Meijsing alleen de verbeelding tegenover de allesvernietigende tijd
kunnen stellen.
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Revisor-proza
De tendentie van realisme naar verbeelding die hierboven is beschreven, lijkt de
geschiedenis in te gaan onder de naam Revisor-proza, een verwijzing naar het
tijdschrift De revisor. Deze aanduiding is enigszins misleidend. Het thema verbeelding
versus werkelijkheid vindt men ook bij oudere auteurs als Brakman, Nooteboom,
Mulisch en Haasse. Wel is het juist dat schrijvers als Brakman en Krol als het ware
een huis vonden in dit jongerentijdschrift, dat in 1974 werd opgericht. Het blad kwam
voort uit het tijdschrift Soma (1969-1972) dat in onze ogen nu een merkwaardige
tweeledigheid vertoont. Aan de ene kant kon Heeresma er zijn lullig realisme in
kwijt; aan de andere kant werden speciale afleveringen gewijd aan Gombrowicz en
Nabokov, auteurs die nu juist niet gekenmerkt worden door de kopieerlust van het
dagelijks leven. Dit laatste is zeker aan de inbreng van Kooiman te danken, die na
het verdwijnen van Soma in 1972 ook de drijvende kracht wordt achter het nieuwe
tijdschrift De revisor. Toch opende dit blad niet met een heldere stellingname en ook
later lieten de Revisor-redacteuren zich alleen uiterst tegenstribbelend tot
programmatische uitspraken verleiden, bijvoorbeeld nadat zij van ‘academisme’
waren beschuldigd (zie de Haagse post van 10 september 1977).
De term ‘academisme’ was afkomstig van de criticus Aad Nuis. Hij stelde dat
enkele jonge auteurs een verhaal in elkaar knutselden zoals ze op de universiteit
hadden geleerd andermans verhalen te analyseren. ‘Academisme’ wordt dan een
geuzennaam door het juist genoemde Haagse post-artikel van Jan Brokken. De
verdienste van dit stuk is dat de Revisor-schrijvers zich tot een stellingname laten
prikkelen. Zo zegt Kooiman: ‘Bij ons staat het vertellen van een verhaal niet voorop,
wij behandelen een verhaal.’ Matsier maakt een onderscheid tussen
‘vitaal-anecdotische literatuur enerzijds en de secundair-ambachtelijke anderzijds’.
Het lijkt op een herleving van de oude vorm-vent discussie, maar de accenten liggen
anders. De tegenstelling is eerder die tussen vorm en anekdote. Natuurlijk is dat
evengoed als de vorm-vent antithese een schijnoppositie: ook een anekdote kan niet
zonder structuur worden verteld. Waar het werkelijk om gaat, wordt nog het meest
manifest in een discussie tussen Kellendonk en de auteur die bij uitstek de andere
richting vertegenwoordigt: Maarten 't Hart.
Kellendonk, geprovoceerd door zijn tegenspreker, komt dan tot een uitspraak als:
‘Misschien kun je het zo zeggen: wij stellen, als we een verhaal vertellen, de vorm
van dat verhaal, de vorm van die mededeling, tegelijkertijd ter discussie, zodat de
lezer weet wat hij leest en dus kritisch kan blijven.’46. 't Hart daarentegen vindt dat
de vorm voor de lezer niet merkbaar moet zijn - wat voor Kellendonk een
negentiende-eeuwse opvatting is. ('t Hart had hier overigens tegenin kunnen brengen
dat Kellendonks instelling zijn wortels in de achttiende eeuw heeft. Sterne en Diderot
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zijn auteurs die met liefde de fictie van fictie doorprikken. Een postmoderne schrijver
als Kundera heeft Diderot nadrukkelijk als inspirator erkend.) 't Hart hecht er veel
belang aan dat de lezers zich in kunnen leven - iets wat door een sterke
vormpreoccupatie natuurlijk kan worden geblokkeerd. Een laatste belangrijk
verschilpunt is dat voor 't Hart schrijven in de eerste plaats zelfexpressie betekent,
terwijl Kellendonk opmerkt dat ‘voor schrijvers in de traditie van Joyce, Nabokov,
waaronder wellicht de Revisorauteurs, literatuur een vorm van onderzoek door middel
van de verbeelding’ is.47.
In deze discussie tekent zich een tegenstelling af die van groot belang is voor de
literaire situatie van de jaren tachtig. De Revisor-auteurs zetten zich af tegen een
literatuur die voor de schrijver een middel tot zelfexpressie betekent en de lezers
identificatiemogelijkheden biedt: de vorm, de manier waarop het verhaal behandeld
wordt, moet zo'n directe inleving blokkeren. In dat opzicht staan zij dus dicht bij de
Raster-groep, maar zij wijken op een aantal beslissende punten af van het
avant-gardistische proza zoals dat door dat tijdschrift wordt gepropageerd: er wordt
uiteindelijk door de Revisor-schrijvers toch een verhaal verteld, met herkenbare
personages. Het radicalisme van Raster, met de politieke kanten ervan, ontbreekt ten
enenmale bij De revisor.
De term ‘academisme’ heeft geen vaste voet gekregen. Niettemin moet men
Brokken nageven dat hij een belangrijke tendentie naar buiten wist te brengen.48. Het
is tekenend dat het in dit geval niet de schrijvers zelf zijn die zich met veel lawaai
afzetten, maar dat de kritiek een ontwikkeling aanwijst. Hoezeer de Revisor-auteurs
zich ook tegen etikettering hebben verzet, hun visie plaatst hen duidelijk tussen het
radicalisme van Raster en de realistische traditie die sterk vertegenwoordigd bleef
in de tijdschriften Maatstaf en Hollands maandblad.49.
Zoals gezegd, de aanduiding Revisor-proza is misleidend. Ook andere auteurs, die
weinig of geen binding met De revisor hebben, werken in dezelfde richting. Carel
Peeters behandelt in zijn studie Houdbare illusies naast Kooiman, Kellendonk,
Meijsing en Matsier ook Leon de Winter en Oek de Jong. De typering van dit proza
die hij geeft is interessant: ‘De generatie prozaschrijvers waarvan in dit boek de
meest representatieve behandeld worden, bedient zich van de list van de literatuur:
verhalen in verhalen, metaforen, geleidelijke onthulling van de essentie, labyrinthische
structuren, associaties, dubbele bodems, wisseling van tijden en verandering van
perspectief: ze gebruiken een scala van dit soort zinvolle omwegen om uit te komen
waar ze zichzelf en de lezer willen hebben.’50.
De beperking tot een generatie lijkt niet zinvol voor deze stroming - die nog steeds
geen goede naam heeft -, omdat oudere auteurs als Mulisch, Brakman, Nooteboom
en Krol in dezelfde richting werken. Verschillende keren is hier al de naam Mulisch
gevallen. Het is opvallend dat juist in deze periode gedetailleerde
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studies verschijnen waarin de gelaagdheid van zijn proza liefdevol wordt geanalyseerd
(zoals F. de Rovers De weg van het lachen uit 1987). De antimimetische tendentie
die hier besproken wordt, spreekt sterk uit zijn roman Hoogste tijd (1985), een boek
dat door het overweldigende succes van De aanslag ten onrechte wat overschaduwd
is. Het is misschien de rijkste roman uit deze periode, het mooiste voorbeeld van
‘een vorm van onderzoek door middel van de verbeelding’.

De alchimist Mulisch
De roman Hoogste tijd bestaat uit vijf ‘bedrijven’. Hoofdfiguur is een oude
revueartiest, Uli Bouwmeester, die op hoge leeftijd een rol krijgt aangeboden in een
modern toneelstuk, Noodweer. Dat toneelstuk heeft zelf weer toneel tot onderwerp:
het gaat over de repetities voor de opvoering van Shakespeares De storm in 1904.
In het laatste hoofdstuk (‘bedrijf’) van Hoogste tijd gebeurt er iets heel eigenaardigs:
daar gaat de door Uli verbeelde acteur een eigen leven leiden, hij wordt ‘echt’. Men
kan dit slot zien als een uitbeelding van de theorie die eerder door de regisseur in
Noodweer wordt uitgelegd: ‘Je zou kunnen zeggen (...) dat als je (...) nu maar een
oneindig aantal toneelstukken in elkaar schoof, dat dan het oneindige toneelstuk de
werkelijkheid zou zijn.’51. Alles wat er met Uli gebeurt is op te vatten als een
experiment van de auteur om de hoofdrolspeler in dit mysterieuze tussenstadium
tussen verbeelding en werkelijkheid te laten belanden. De kunst overwint de tijd; het
lijkt erop of Mulisch dit thema nog iets verder doorschuift dan Nooteboom en
Meijsing.
Vóór deze ontknoping (of eerder: verknoping) beleeft Uli in nachtelijk Amsterdam
een aantal avonturen waarvan hij zelf de betekenis alleen vermoedt. Zo wordt hij in
een labyrintische omgeving geconfronteerd met iets zeer mysterieus, het geslacht
van een travestiet: ‘Het was hem of alleen dit hem nog had ontbroken in zijn leven,
of iemand tachtig jaar moest worden om te zien, wat hij nu zag: dit hier, iets heel
anders, een derde ding, waarin niet was voorzien door de natuur en dat uiterst geheim
was.’52.
Mulisch laat ‘onze brave Uli’ iets zien van wat tot de kern van zijn mythologie
behoort. Zo is het ook duidelijk dat Uli op een bepaald moment verschijnt als Hermes
Trismegistos, de Egyptische grondlegger van de hermetische filosofie die in Mulisch'
werk zo'n belangrijke rol speelt. De tragedie van ‘onze Uli’ is dat hij op het laatst
van zijn leven een vermoeden krijgt van de mysteriën waarmee zijn (en ieders) leven
is omringd: ‘Wat had hij niet allemaal gemist! Nu hij daar tekens van opving, leek
zijn leven steeds leger te worden; maar tegelijkertijd werd het voller met iets, dat hij
geen naam kon geven en niet kon omschrijven.’53. Uli dient, zoals al Mulisch'
hoofdfiguren, als demonstratiemodel waarmee de schrijver zijn alchimie kan bedrij-
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ven. Hij is ten dele een dubbelganger (mULIsch) die het labyrint van de schepper
wordt binnengeleid om daar een glimp van hermetische waarheden te ontdekken.
Hoogste tijd puilt uit van de verwijzingen. Er zijn weinig boeken in de Nederlandse
literatuur waarin een zo geraffineerd spel met andere (en eigen) teksten wordt
gespeeld. De roman begint met een motto uit Shakespeares The Tempest (een titel
die naast ‘storm’ of ‘noodweer’ ook ‘tijd’ betekent), een toneelstuk waarin net als
in Hoogste tijd de verhouding tussen verbeelding en werkelijkheid centraal staat.
Het is duidelijk dat in dit boek de gebruikelijke hiërarchie niet geldt. ‘De werkelijkheid
is nooit iets anders geweest dan een commentaar op de kunst,’ zegt de toneelschrijver
in de roman Oscar Wilde na.54.
In Mulisch' Hoogste tijd triomfeert de verbeelding over de tijd. De roman vertoont
alle kenmerken van de niet-mimetische stroming in optima forma, vooral de grote
rol van de intertextualiteit is opmerkelijk. Het lijkt of de verwijzing naar andere
teksten in de plaats komt van de rechtstreekse verwijzing naar de werkelijkheid in
de realistische roman.55. Hier toont zich een merkwaardige paradox: terwijl in het
onderwijs de aandacht voor klassiek en christelijk erfgoed afbrokkelt, is er misschien
in de literatuur nog nooit zoveel van antieke mythen en christelijke beelden gebruik
gemaakt (Mulisch, Claus, Nooteboom, Kellendonk). Er blijkt op dit punt een duidelijk
verschil met de anti-intellectualistische instelling in de roman van vlak na de oorlog.
Zelden hebben ontkerstende auteurs zoveel christelijk materiaal in hun boeken
verwerkt. Het is niet verwonderlijk dat deze boeken het beste gedijen in een
universitair milieu: er valt nu eenmaal meer aan te kluiven dan aan het werk van
Elsschot of Nescio (de typering van Nuis, ‘academisme’, was nog niet zo gek,
voorzover hij een overwaardering van het criterium ‘complexiteit’ op het oog had).

Afronding
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het doorbreken van een sterke
antimimetische tendentie in het Nederlandse proza van de jaren tachtig. F. de Rover
ziet de nadruk op het kunstkarakter van literatuur als een tegenwicht tegen de
maatschappelijke uitzichtloosheid en onoverzichtelijkheid: de schrijver schept een
onafhankelijke, coherente wereld.56. Kooiman brengt in het Haagse post-artikel over
de ‘academisten’ zijn afstandelijke manier van vertellen in verband met de culturele
situatie van de jaren zestig: ‘Het heeft te maken met de heersende scepsis op alle
gebieden.’
Hoe de relatie met politiek-sociale ontwikkelingen verder ook gelegd mag worden,
in ieder geval is er een duidelijke parallel met literaire ontwikkelingen in het
buitenland. Men zou namelijk de groep waarvan De revisor het middelpunt vormt,
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heel goed kunnen zien als de Nederlandse variant van het postmodernisme. Wanneer
men (met A. Thiher) kenmerkend voor het postmodernisme acht dat de auteur niet
meer in de mogelijkheid van werkelijkheidsweergave gelooft, dan is een boek als
Matsiers De eeuwige stad (1982), dat van de eerste tot de laatste letter gaat over de
onmogelijkheid om in taal enige werkelijkheid op te roepen, een schoolvoorbeeld
van een postmodernistische tekst. Daarmee is - opnieuw, zie eerdere hoofdstukken
- niet gesuggereerd dat er sprake is van directe imitatie van buitenlandse voorbeelden
(al moet worden toegegeven dat de passage geciteerd uit Letter en geest schatplichtig
lijkt aan Calvino's Als op een winternacht een reiziger). Eerder kan men stellen dat
de Nederlandse auteurs zich inspireerden op dezelfde schrijvers die ook in andere
landen postmodernistische ontwikkelingen stimuleerden: Borges en Nabokov, beiden
door De revisor als meester erkend. De enige vaderlandse vader lijkt Vestdijk.
Nu is de term ‘postmodernisme’, waarmee een enkele auteur trouwens al in verband
werd gebracht,57. bepaald geen eenduidige term. Het lijkt het meest zinvol het begrip
voor de Nederlandse situatie op dezelfde manier te hanteren als Todd bij zijn
beschrijving van het Britse proza: als verzamelnaam voor alle afwijkingen van
‘straightforward naïve or mimetic realism’.58.
‘Academisme’, ‘Revisor-proza’ of Nederlandse variant van het postmodernisme:
hoe men het verschijnsel ook wil noemen, het gaat in ieder geval om een dominante
tendentie in het proza van de beginjaren tachtig. Maar daarmee lijkt niet alles gezegd,
want er zijn tekenen die op een reactie schijnen te wijzen (niet alleen in Nederland,
maar ook daar buiten trouwens).59. Zo publiceerde D.A. Kooiman, de enige redacteur
die alle jaargangen van De revisor samenbond, in 1982 Montyn, een boek dat eerder
een direct verteld levensverhaal dan een door-en-door-gelaagde fictietekst wil zijn.
Opvallender nog is de gelijktijdige ontwikkeling van een auteur uit dezelfde kring.
Hij debuteerde als ‘Canaponi’ in De revisor, schreef een veel-gelaagde roman De
draaideur (1979), maar begon daarna onder zijn eigen naam A.F.Th. van der Heijden
aan een trilogie De tandeloze tijd (waarvan de ‘proloog’, De slag om de Blauwbrug,
en de eerste twee delen, Vallende ouders en De gevarendriehoek, in 1983 en 1985
verschenen), waarin op een virtuoze manier een jeugd in Geldrop, een studententijd
in Nijmegen en een junkieleven in Amsterdam worden opgeroepen.60. Deze
voorbeelden laten zien dat de realistische traditie in Nederland nog springlevend is.
Misschien zijn de antimimetische procédés uitgewerkt. Want hoe vaak kan men de
lezer op de schouder tikken met de mededeling: je leest ‘maar’ een boek? Zulke
ingrepen zijn het meest effectief bij lezers die een realistisch verhaal verwachten,
dat wil zeggen: tien jaar geleden of... over tien jaar. Misschien zal de geschiedenis
van het Nederlandse proza zich aftekenen als een opeenvolging van periodes waarin
afwisselend een taai realisme en tegenbewegingen de overhand krijgen.

Eindnoten:
1. In tegenstelling tot het modernisme, dat juist eerder in proza zijn neerslag vindt.
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Amsterdam 1988, pp. 143-159; E. Ibsch, ‘Postmoderne (on)mogelijkheden in de Nederlandse
literatuur’, in: De achtervolging voortgezet, onder red. van W.F.G. Breekveldt e a., Amsterdam
1989, pp 340-373.
59. Men denke aan het uiterst realistische werk van jonge Amerikaanse auteurs als David Leavitt,
Brett Easton Ellis en Jay McInerny. Ook Thiher impliceert dat de postmodernistische hausse
voorbij is (Words in Reflection, p. 114). Vergl. ook H. Bertens en Th. D'haen, Het
postmodernisme in de literatuur, Amsterdam 1988, pp. 166-7.
60. Toch zou men kunnen verdedigen dat de wending naar het realisme alleen een
oppervlakteverschijnsel is. Thema van Van der Heijdens trilogie is immers de alles vermalende
tijd, waartegenover de herinnering wordt gesteld. Met andere woorden, er valt makkelijk een
verbinding te leggen met de eerder besproken boeken uit 1981 en 1982. Tijd en verval:
merkwaardig genoeg treft men dit thema even sterk aan in de hedendaagse Nederlandse poëzie,
ondanks grote verschillen tussen de dichters aan de oppervlakte (zie het volgende hoofdstuk).
Natuurlijk zijn verval en vergankelijkheid algemene thema's. Niettemin is het opvallend hoezeer
die twee onderwerpen overheersen in proza én poëzie. Krijgt een calvinistisch land de literatuur
die het verdient?
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13 Verstuivende adressen
Poëzie tussen 1960 en 1985
Het ritme van de literatuurgeschiedenis bepaalt dat een zo luidruchtige beweging als
die van Vijftig een reactie moest oproepen. Deze tegenbeweging nam niet de vorm
aan van één duidelijk gemarkeerde school, maar manifesteerde zich op twee plaatsen:
er is een Amsterdamse en een Rotterdamse richting. De eerste groepeerde zich rond
het tijdschrift Barbarber, de tweede deed in Gard sivik van zich spreken.

Het nieuwe realisme in Amsterdam
Het opmerkelijke van de Amsterdamse richting is dat het daarbij opnieuw om een
inhaalmanoeuvre gaat: een aspect van de avant-garde wordt binnengehaald.
Herhaaldelijk hebben Schippers en Bernlef op hun inspirator gewezen: de dadaïst
Duchamp, die in 1913 een op een keukenkrukje gemonteerd fietswiel tentoonstelde.
Die daad was revolutionair omdat Duchamp daarmee de scheiding tussen kunst en
niet-kunst ter discussie stelde: blijkbaar was het niet enige intrinsieke waarde die
een voorwerp tot kunst maakte, maar eerder een manier van naar de dingen kijken.
Schippers gebruikte een bekende uitspraak van Duchamp voor zijn tweede bundel
Een klok en profil (1965): ‘When a clock is seen from the side (in profile) it no longer
tells the time.’ Dit verwonderde zien, waardoor bekende dingen hun
vanzelfsprekendheid verliezen, is wat Schippers en Bernlef wilden stimuleren.
De enige Nederlandse voorgangers voor wie ze waardering kunnen opbrengen
zijn schrijvers in de marge van het grote literaire gebeuren als J.C. Noordstar (De
zwanen, 1930) en J.C. van Schagen (Narrenwijsheid, 1925), dichters van poëzie
waaraan alle hoogdravendheid vreemd is. Om dezelfde reden voelden ze zich verwant
met Dèr Mouw en Vroman,1. en bleef het werk van de Vijftigers hun vreemd. Al
zetten ze zich onmiskenbaar af tegen Lucebert en de zijnen, toch gebeurt dat eerder
in terloopse opmerkingen dan door middel van een rechtstreekse confrontatie.
Bijvoorbeeld met een zin als deze: ‘Globaal kan men geloof ik niet anders dan blij
zijn met een ontwikkeling in de poëzie die haar weer maakt tot een ding onder dingen,
een verbruiksartikel, een ogenblik in de gebeurtenissen van de dag, een ontwikkeling
die heldere formulering en ideeën prefereert boven vage woordgoochelarij en smalle
ik-lyriek afwijst ten gunste van een benadering waarin de emotie op indirecte wijze,
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dat wil zeggen verwerkt in observatie, naar voren komt.’2. Deze uithaal van Bernlef
naar ‘vage woordgoochelarij’ zal wel een afwijzing van Vijftig betekenen; hetzelfde
geldt voor zijn opmerking dat ‘te veel beeldspraak, te exuberante associatie’ de poëzie
in een isolement brachten.3. In hun aardige boek Een cheque voor de tandarts geven
Bernlef en Schippers dat aan als hoofdbezwaar tegen het optreden van Vijftig: ‘De
tegenstelling poëtisch-niet poëtisch bleef bestaan.’ En vlak daarop volgt de typerende
zin: ‘Men zou kunnen zeggen dat het devies van de hieronder te behandelen dichters
is: Doe maar gewoon dan doe je al poëtisch genoeg.’4.
Dit programma werd in praktijk gebracht in het tijdschriftje Barbarber dat in 1958
begint te verschijnen. De vorm van het blad was overigens niet zo gewoon: het
langwerpige, smalle formaat maakt het de giraf onder de tijdschriften. De ondertitel
luidde: ‘tijdschrift voor teksten’. Niet: ‘literaire teksten’, want het ging de redactie
om de doorbreking van onze verblinding door gewoonte tegenover schijnbaar simpele
mededelingen. Het overgeaccepteerde werd vreemd gemaakt door het te isoleren.
Zo bevat het blad krantenberichten, boodschappenbriefjes, de afbeeldingen uit een
kleurboek, de zinnen van een dictee, etcetera.5. Overigens komt men ook een nummer
tegen (no. 72, mei 1969) dat verhalen bevat van Nabokov, Borges en Cortázar, nu
niet bepaald auteurs die het credo ‘Doe maar gewoon dan doe je al poëtisch genoeg’
aanhingen. Deze inbreng komt waarschijnlijk van Bernlef, die van het begin af aan
een bijzondere positie heeft ingenomen, hoezeer zijn naam ook aan Barbarber
verbonden blijft.
Men kan van een tendentie als deze, die zozeer al het zwaarwichtige schuwt, geen
diepzinnige theorieën verwachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wat er aan
‘theorie’ te vinden is, een opvallende tegenspraak vertoont. Zo formuleert Bernlef
eerst deze programmatische uitspraak: ‘Tegen dit romantische beeld van gedicht en
dichter [namelijk dat een gedicht een uniek geheel is waarvan de woorden meerwaarde
bezitten] verzet zich op het ogenblik een aantal dichters dat niet langer op de weg
van de “verdichting” verder wil gaan, maar het persoonlijke, unieke en voldragene
wil vervangen door een anonieme, objectieve poëzie.’ Even verder staat er dan:
‘Poëzie is een streven naar anonimiteit dat slechts door de filter van een
persoonlijkheid kan worden bereikt.’6. Deze paradoxale uitspraak verklaart waarom
de teksten die door Bernlef en Schippers gebundeld zijn, uiteindelijk toch herkenbaar
blijken als afkomstig van een van beide tekstproducenten.
Bernlef is van het begin af aan de meest traditionele van het duo. Zijn vroege werk
stond sterk onder invloed van Vijftig zoals de volgende beginstrofen uit Dit verheugd
verval (1963) mogen bewijzen:
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Vergeten streel ik door mijn hersens
de plaats te vinden waar jij het eerst
mijn vliezen raakte, het raam van die foto af te tasten

en:
Ik wind een springtouw uit je hart
en je danst jonger dan jong
naar het duistere kruispunt waar je begon.

Liefdeslyriek die aan het werk van iemand als Campert doet denken (overigens zijn
het twee mooie voorbeelden van lichamelijke poëzie, vergelijk hoofdstuk 11). Een
bundel met de barbarberistische titel Ben even weg (1965) bevat verwijzingen naar
Duchamp, maar door de soms wat geforceerde gewoonheid van deze gedichten heen
klinkt het thema dat Bernlef zal blijven obsederen: het vergeten, de dood. Zulke
‘zware’ onderwerpen passen slecht in de speelse aanpak. Bernlef mag dan stellen:
‘een gedicht over de dood is nooit daarom meer waard dan een gedicht over een
knoop’,7. niettemin heeft hij vaker over de dood dan over knopen gedicht.
De zuiverste uitvoerder van het programma is K. Schippers. Zijn eerste bundel
De waarheid als De koe (1963) bevat typerende regels als deze8.:
Als ik je gezicht zo zie
wil ik soms,
net als een dichter
wat vergelijkingen maken
met bijvoorbeeld prachtige bloemen
of zonneschijn en
meer van dat moois.

Een regelrechte afwijzing van alle traditionele hoogdravendheid die zich uit in
ingewikkelde metaforiek dus. Wat voor resultaten er met deze bewust onpoëtische
poëzie te bereiken zijn, wordt geïllustreerd door de eenvoudige tekst die men in de
afdeling ‘ready mades’ (‘objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le single
choix de l'artiste’) van de bundel Een klok en profil (1965) aantreft:
Stadhouderskade 42 te Amsterdam

Een behulpzame toelichting aan het eind onthult dit als het adres van het
Rijksmuseum. Deze ready made kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Aan
de ene
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kant worden we opeens getroffen door het gegeven dat een gebouw vol eeuwige
schoonheid ook gewoon een adres heeft, zoals alle huizen. Tegelijkertijd wordt door
het opnemen van deze ready made ook het adres van het Rijksmuseum tot
kunstvoorwerp gemaakt! Deze overwegingen klinken overigens al te zwaartillend
voor wat in eerste instantie niets meer wil zijn dan een plaagstoot, een wrijving van
kunst en werkelijkheid die verrast. Met zulke vondsten is de Barbarber-poëzie op
haar sterkst, omdat simpele gegevens uit de werkelijkheid net dat kleine duwtje
krijgen dat het overgeaccepteerde vreemd, dat is: nieuw maakt. Schippers is het meest
consequent geweest in zijn pogingen onze verblinding door gewoonte te doorbreken.
Ook zijn proza streeft hetzelfde vervreemdingsproces na (bijvoorbeeld Een avond
in Amsterdam, 1971; Eerste indrukken, 1979 en Beweegredenen, 1979). De romans
van Bernlef daarentegen zijn net als zijn gedichten traditioneler, in die zin dat zij in
de jaren zestig aansluiten bij de niet-realistische richting waarvan Nabokov en Borges
de vaders zijn en daarmee vooruitlopen op een latere ontwikkeling in het proza
(bijvoorbeeld Paspoort in duplo, 1966 en De dood van een regisseur, 1968).

De Rotterdamse branche
In Rotterdam uit zich iets later een luidruchtige reactie op Vijftig in het tijdschrift
Gard sivik. Wie de afleveringen nu doorbladert, ziet naast poëzie in de geest van
Vijftig opeens in nummer 29 (november-december 1962) een cyclus van Armando,
‘Boksers’, verschijnen. Een van de gedichten luidt:
heeft nelis een glazen kin?

Het enige poëtische aan deze vraag is de metafoor; maar het milieu waaruit hij stamt,
lijkt bij uitstek onpoëtisch: de bokswereld. Dit oppikken van een uitspraak om die
vervolgens geïsoleerd als poëzie te presenteren, doet sterk denken aan het
Barbarber-procédé. Hetzelfde geldt voor de gespreksflarden die Armando in een
volgend nummer publiceert9.:
- wat slingert dit rijtuig, hè.
- nou.
- je kan merken dat het het laatste is.
- ja.
- ja, d'r zit niks meer achter, hè.
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Dit gesprekje valt met enige goede wil nog wel als een poëticaal vers te lezen,
namelijk zo: met opzet wordt een lezershouding (ergens iets achter willen zoeken)
gefrustreerd. Maar misschien is dat al hineininterpreteren. In ieder geval gaan de
Gard sivikers zich programmatischer uiten in proza. Zo zet Armando zich scherp af
tegen Campert in een reactie met manifestachtige trekken die ‘Huilen met Remco’
heet:
‘In de beeldende kunst zijn de stemmen van de verscheurde, klagende
kunstenaarszielen al gesmoord in autobanden, lichtbundels, ijskasten, bouten,
gasvlammen, spijkers en geluidsgolven. In de literatuur bleef het irritante ach- en
weegeroep van het altijd bijvoorbaat verslagen leger der gevoeligen aanhouden.
In Nederland hebben de 50-ers daar niets aan veranderd: ze hebben fijn meegedaan
met het out-castje spelen.
Deze underdog-conceptie, die vooral sinds de laatste eeuwen (van Het Individu)
door de altijd ongelukkige “dichters” zo hartstochtelijk mogelijk werd beleden, is er
de oorzaak van dat de “poëzie” zo stomvervelend en weerzinwekkend is.’10. Als
voorbeeld dient dan de bundel Dit gebeurde overal van Remco Campert.
Tegen sentimentele lyriek, voor de techniek: Marinetti was weer opgestaan in
Rotterdam.
De ideeën van Gard sivik worden dan expliciet verwoord in een aantal bijdragen
van het nummer dat op het omslag een verkeersbord met een schuine streep door het
getal vijftig laat zien: een ‘ready made’ als manifest. De programmatische artikelen
laten wel een zekere overeenkomst, maar ook verschillen uitkomen. Zo gaat R. Gysen
door op de eerdere verklaring van Armando. Hij zet zich af tegen ‘het onechte prestige
van de dichter, romantisch en sentimenteel gekleurd’, tegen het woord Cultuur met
een hoofdletter. Zo'n instelling zou niet meer van deze moderne tijd zijn: ‘In de
globale poëtische productie spelen de wind, de zee, de rozen, de liefde, de dood, de
humane gevoelens, een overwegende rol die ze in de hedendaagse werkelijkheid niet
hebben.’11. Over deze zin kunnen verschillende dingen worden opgemerkt. In de
eerste plaats dit: wie waren omstreeks 1964 de dichters die over ‘de wind, de zee,
de rozen’ etcetera schreven? De Vijftigers mogen van veel beschuldigd worden, maar
dit lijkt toch een karakteristiek die weinig met hun werk te maken heeft. De enige
op wie de typering enigszins van toepassing kan worden geacht, is Roland Holst maar er is voor de jongeren weinig aanleiding om zich tegen deze eenling uit de
voortijd af te zetten. Revolutionaire jongeren zetten zich altijd af tegen een karikatuur
van de literaire situatie - dit is daarvan een sprekend voorbeeld. Het tweede punt van
belang is het beroep op ‘de hedendaagse werkelijkheid’. Dit aspect onderscheidt de
Rotterdammers kennelijk van de Barbarber-groep, die immers teruggreep naar een
avant-garde-traditie en zich daarom bezwaarlijk op de bijzonderheid van de eigen
tijd kon beroepen. Gysen geeft een paar ontroerende voorbeelden van het verschil
tussen 1964 en 1950: ‘Toen [= in 1950] was het bezit van
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een auto nog iets bijzonders, een reis naar Italië, Spanje idem, televisie bestond nog
niet, bandrecorders en l.p.'s bezat men evenmin, nederlandse pockets waren een
uitzondering.’12. De enige duidelijke overeenkomst tussen Barbarber en dit artikel
is eenzelfde afkeer van poëzie als iets bijzonders, iets van een ander, dat wil zeggen:
hoger niveau. Het is deze weerzin die Vaandrager in een levensbericht bij zijn
Gedichten (1967) verwoordt met de zin: ‘De schrijver heeft “schijt aan poëzie.”’
Genuanceerder is een artikel van Buddingh'. De aanwezigheid van deze schrijver
die voor de oorlog debuteerde, is op zichzelf al een literatuurhistorisch curiosum.
Misschien dat zijn eigen verleden hem de opmerking aan de hand doet dat Du Perron
wat zijn woordgebruik betreft vooruitstrevender was dan de Vijftigers. Een typerend
voorbeeld van de nieuwe poëzie acht hij Armando's cyclus ‘Boksers’: ‘hier is - waar
het op het idioom aankomt - niets meer wat aan vroegere poëzie herinnert: alles wat
naar “dichterlijkheid” zweemt is uitgebannen. In plaats van de taal van een Leopold,
een Lucebert, een Andreus - bij alle verschillen, toch steeds een “poëtische taal” - is
hier eenvoudig een bokser aan het woord in zijn eigen jargon, een jargon dat mijlenver
afstaat van alles, wat men gewend was als “poëtisch” te beschouwen.’ De Vijftigers
waren volgens Buddingh' nog romantisch in hun hoge opvatting van poëzie: ‘In de
nieuwe poëzie is in plaats van deze romantiek een nuchtere feitelijkheid getreden,
waardoor de dichtkunst ontpoëtiseerd wordt.’13. Hij komt dan tot de aardigste
omschrijving van de nieuwe poëzie, een omschrijving die lijkt op Bernlefs opvatting
van poëzie als verbruiksartikel: ‘De poëzie is er eenvoudig, als het voetbalspel, het
kleintje koffie, de Oude Maas en het weerbericht. Zij is een verschijningsvorm als
duizenden andere, maar toch weer belangrijker dan deze duizenden, omdat zij de
enige is, die deze duizenden terzelfder tijd in kort bestek becommentarieert.’ In dit
verband valt ook het begrip ‘democratisering’, al haast Buddingh' zich wel te verklaren
dat hij daarmee geen stormloop op de boekwinkels verwacht. Hij denkt eerder - als
Barbarber - aan het opheffen van het verschil tussen dichterlijke en zogenaamd
ondichterlijke elementen.
De nieuwe mentaliteit spreekt het helderst uit een korte verklaring van Armando.
Hij legt een verband met ontwikkelingen in de beeldende kunst (de groep Nul) en
stelt dan: ‘Uitgangspunt: een konsekwent aanvaarden van de Realiteit (...).
Werkmethode: isoleren, annexeren. Dus: authenticiteit. Niet van de maker, maar van
de informatie. De kunstenaar, die geen kunstenaar meer is: een koel, zakelijk oog.
(...)
“Poëzie” als resultaat van een (persoonlijke) selektie uit de Realiteit.’14.
Misschien kan de nieuwe richting het kortst worden samengevat met de observatie
dat niet langer kunst maar realiteit met een hoofdletter wordt geschreven. In de
praktijk uit zich deze andere instelling op verschillende manieren: het isoleren van
flarden conversatie (zoals het hiervoor aangehaalde dialoogje van Armando), een
voorkeur voor woorden ontleend aan de techniek en de beschrijving van alledaagse
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ervaringen in gewone taal.15. Het bekendste voorbeeld is een gedicht dat op de grote
poëzie-manifestatie in Carré februari 1966 veel succes had16. (en in die zin bijdroeg
tot de democratisering van de dichtkunst):
vanochtend na het ontbijt
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich spread
natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste
en jawel hoor: het paste eveneens

Dit vers van Buddingh' was mogelijk het hoogste wat met deze poëzie te bereiken
viel: een kortstondige verwondering over alledaagse zaken. Tot een radicale
democratisering van de kunst, waarbij de hiërarchie tussen poëzie en omgangstaal,
en ten slotte tussen kunst en Realiteit werd opgeheven, is het niet gekomen. Het valt
niet moeilijk in te zien waarom dat uiteindelijke doel niet bereikt kon worden. Het
optreden van Barbarber en Gard sivik dankt zijn effect juist aan de poëzie die eraan
voorafging. Waar men metaforen verwachtte, verraste het ontbreken ervan. Met
andere woorden: het nieuwe realisme kon indruk maken zolang het oude mechanismen
doorbrak en... niet zelf een maniertje was geworden. Zo was het, om een voorbeeld
uit het leven van de jaren zestig te nemen, ooit een revolutionaire daad om geen das
te dragen - maar als iedereen met open boord loopt, gaat elk effect van die manifestatie
verloren. Het nieuwe realisme in Amsterdam en Rotterdam heeft het poëtische woord
niet voorgoed afgeschaft. Eerder heeft het op zijn beurt een reactie opgeroepen,
namelijk een terugkeer van de emotie.

‘Tirade’-poëzie
Deze reactie werd zichtbaar in het tijdschrift Tirade. Omdat dit blad als een
voortzetting van Libertinage kan worden beschouwd, dat zelf weer welbewust de
traditie van Forum opnam, kan men deze poëzie in verband brengen met het werk
van Du Perron. Om die reden spreekt men wel van een parlandistische traditie (naar
de titel van Du Perrons bundel Parlando).17. Het is de vraag of het natrekken van
deze literatuur-
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historische stamboom erg verhelderend werkt. Gomperts nam met zoveel woorden
de draad van Forum weer op, maar auteurs als Kopland en Herzberg zijn zich nooit
van enige verwantschap met Du Perron bewust geweest. Het rationele element in
zijn poëzie, de satirische trekken zijn bij uitstek vreemd aan het werk van de twee
genoemde dichters. Zinvoller lijkt het daarom hun werk te plaatsen binnen de context
van wat onmiddellijk aan hen voorafgaat. Een typerend gedicht voor Kopland in zijn
vroege periode is ‘Pilsje in de Kempen’ uit zijn derde bundel, Alles op de fiets
(1969)18.:
Allemaal kerstbomen, dan heb je het
gehad en verdomd weinig te lachen.
Maar in de ruisende zomernacht staat
de rozerode tent van Van der Belgen,
de Parel der Kempen, maantje er boven,
beetje glim glim op het grint, geweldig.
Pilsje, praatje, van het een komt het ander,
leven en dood, tijd en eeuwigheid, de
liefde, de definitie van kunst, van jij
ziet het zus en een ander ziet het anders,
dus. Maar je kunt niet altijd alles
relatief zien, er zijn ook de grote,
regelrechte gevoelens waar het om gaat.
Dan valt er weinig te lachen, als uit het
kerkorgel-chroom van de jukebox het lied
klinkt van de blinde soldaat. Ik zie hem
voor mij, de arme kerel, in ieder blind
oog blinkt een traan als hij eindelijk
terugkeert in zijn geliefde Kempen en
tast naar zijn pilsje.

Dit gedicht laat goed de houding van Kopland tegenover de ‘grote, regelrechte
gevoelens’ uitkomen. De opening kenmerkt zich meteen door de licht ironische toon
die in het hele vers blijft overheersen. Door dennenbomen ‘kerstbomen’ te noemen
roept Kopland enerzijds een wat knusse atmosfeer op, aan de andere kant de
kitschigheid van een kerstkaart. Eenzelfde dubbelheid zit in een uitdrukking als ‘het
kerkorgel-chroom van de juke-box’: de juke-box wordt zowel geïroniseerd als opgetild
door deze gewijde vergelijking. ‘Dan valt er weinig te lachen’ staat er aan het eind,
en vervolgens wordt de inhoud van een smartlap samengevat. Van de lezer wordt
kennelijk verwacht dat hij de ontroering van de dichter deelt; die betrokken-
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heid wordt mogelijk doordat de regelrechte gevoeligheid hier met zoveel ironische
vluchtmogelijkheden is gepresenteerd.
De poëzie van Kopland betekent geen terugkeer naar Forum, want de intellectuele
wrangheid van Du Perron ontbreekt in dit werk. Eerder gaat het om een herintroductie
van herkenbare gevoelens in de Nederlandse poëzie. De term ‘neoromantiek’, die
wel ten onrechte gebruikt is om het werk van Komrij (zie hierna) te typeren, zou
beter van toepassing zijn op Kopland omdat hij een hoofdkenmerk van de romantiek
vertoont: de intieme band tussen de emoties van de dichter en zijn poëzie blijft
onverbroken (zoals ook blijkt uit zijn opstel over het maken van een gedicht in de
bundel Al die mooie beloften, 1978). Natuurlijk kunnen de grote gevoelens niet meer
in een directe uitboezeming op papier komen: ze moeten worden verpakt in een
beschermend laagje ironie.
De vorm van deze poëzie is quasi-achteloos, maar vertoont bij nauwkeuriger
analyse veel raffinement. Zo wordt de wat kitschige sfeer van het begin onderstreept
met de alliteraties ‘ruisende’ en ‘rozerode’. Een enjambement als ‘leven en dood,
tijd en eeuwigheid, de / liefde’ werkt op verschillende niveaus. Door het woord
‘liefde’ net even uit te stellen, komt het vervolgens onder ‘leven’ terecht. Fraai is
ook het enjambement op het eind: ‘in ieder blind / oog blinkt een traan’, waar de
alliteratie meewerkt om de mededeling zo aangedikt te presenteren dat zij acceptabel
blijft. Even subtiel is de isolering van de laatste regel die door zijn kortheid extra
aandacht voor de tastende hand vraagt. Deze poëzie had niet geschreven kunnen
worden zonder het breekwerk dat Vijftig heeft verricht. Maar in plaats van de
volledige vrijheid komt een vers dat op allerlei subtiele manieren gebonden is, en in
plaats van de ‘ruimte van het volledig leven’ komen de schijnbaar banale sentimenten,
die des te sterker overkomen naarmate ze ironischer worden verpakt.
Door haar schijnbare eenvoud kan deze poëzie licht onderschat worden. Een aardig
voorbeeld geeft het gedicht ‘Ziekenbezoek’ uit de bundel Beemdgras (1968) van
Judith Herzberg:
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

In al zijn simpelheid lijkt het Barbarber-poëzie. Maar die eerste indruk verdwijnt
snel als de lezer zich realiseert wat het betekent om een uur onuitgesproken gedachten
samen te vatten. Men kan het gedicht ook als een poëticaal vers lezen, namelijk als
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een verwijzing naar poëzie als poging de stilte te resumeren. De interpretatie die het
best aansluit bij het andere werk van Herzberg is: het gedicht is een aansporing om
het vanzelfsprekende beter te bekijken.19.
Het werk van Kopland heeft een ontwikkeling doorgemaakt van zogenaamd
anekdotisch naar steeds abstractere poëzie. Onder dat laatste kan men verstaan dat
de lezer steeds meer gedwongen wordt open ruimtes in te vullen. Op dit moment
lijken de gedichten die Kopland produceert in de buurt te komen van het werk van
een dichter die (een aspect van) de traditie van Vijftig toespitste: Hans Faverey20. diens poëzie komt hieronder ter sprake.

Stof maken
In tegenstelling tot de beeldende kunst kan het geschreven woord nooit laten zien
wat gelijktijdig gebeurt. Die beperktheid wreekt zich ook bij de
literatuurgeschiedschrijving, waar na elkaar beschreven moet worden wat naast elkaar
bestaat. Deze vertekening dreigt vooral in een literatuurhistorisch verhaal dat zich
concentreert op normverschuivingen, omdat bij zo'n aanpak de nadruk ligt op het
nieuwe dat zich steeds weer aandient. Daarmee vallen de auteurs zodra ze hun
revolutionaire werk gedaan hebben, gemakkelijk buiten het beeld. Met andere
woorden, zo'n literatuurgeschiedenis lijkt chronisch onrechtvaardig tegenover oudere
auteurs, die rustig hun oeuvre uitbouwen. Zo is hiervoor mogelijk de indruk gewekt
dat de beweging van Vijftig beëindigd werd door het optreden van de nieuw-realisten
in Amsterdam en Rotterdam in het begin van de jaren zestig. Alleen de naam
‘Beweging van Vijftig’ suggereert dat al; het stokken van de poëzieproductie van de
Keizer der Experimentelen lijkt dan de afsluiting van het hoofdstuk Vijftig te
rechtvaardigen. Maar natuurlijk bleven de anderen publiceren. Dat is op zichzelf
geen reden om bijzondere aandacht aan ze te besteden. Interessant is daarentegen
wel dat zich in het werk van Kouwenaar een nieuwe ontwikkeling gaat aftekenen.
Er is al eerder op gewezen dat Vijftig de avant-garde in één klap binnenhaalde.
Lucebert en de zijnen hebben vaak op het spontane karakter van hun kunst gewezen
en daarmee de indruk gewekt dat hun werk heel dicht tegen de ‘écriture automatique’
van de surrealisten aanlag. In hoeverre dit een werkelijke weergave is van het
scheppingsproces bij hen valt moeilijk te achterhalen. In ieder geval wordt in het
werk van Kouwenaar steeds duidelijker dat er sprake is van een uiterst doordacht
maken, met als resultaat poëzie waarin elk woord gewikt is. Aan het begin van de
jaren zestig wordt Kouwenaar zich bewust van de problematiek die zijn latere oeuvre
zal beheersen: de verhouding tussen taal en werkelijkheid, tussen de woorden
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(de ‘namen’ in zijn terminologie) en de dingen. Natuurlijk zijn er wel aanzetten
daartoe in het vroege werk van de Vijftigers (en bij andere dichters trouwens ook),
maar niet eerder was die problematiek zo zeer naar het middelpunt van de dichterlijke
arbeid verschoven. Er ontstaat dan een dichtkunst die in hoge mate over de
mogelijkheden en het falen van het dichten zelf gaat. Kouwenaar heeft zijn
uitgangspunt als volgt verwoord: ‘Wat ik met mijn poëzie wil, is eigenlijk gewoon
stof maken. Gewoon stof maken is voor mij voldoende. Kunst maken vind ik
überhaupt een hopeloze arbeid. En poëzie maken is het meest hopeloze van alles,
omdat het een zo volstrekt abstrakte aangelegenheid is. Ik wil niet schrijven over
iets, geen verhaal, geen gekondenseerd gevoel, niet een woord als vervoermiddel,
maar een woord terugbrengen tot zijn stoffelijkheid. Ik wil vandaan komen onder de
abstraktie, dus de afstand tussen taal en werkelijkheid zo miniem mogelijk maken,
en waar ze elkaar bijna raken, waar ze elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan de
poëzie. Het gedicht als een ding.’21.
Aan de ene kant lijkt het mogelijk in poëzie, met woorden dus, alles te laten
gebeuren. Dit wordt op triomfantelijke wijze uitgedrukt door het vers dat begint met
de regels22.: ‘Alles is in mijn handen ik kan / alles maken’. Het gedicht eindigt met:
ik maak
kettingreacties van werkelijkheden
uitgespuwd of gegeten
en zo ontstaat een wereld, een stad, een huis
een stad onherkenbaar voor hen die menen
waar eens een huis stond is thans
het niets.

Maar de keerzijde van dit vermogen tot oproepen uit het niets is dat het gecreëerde
nooit echt stof wordt. Het blijft altijd bij een poging iets met woorden te voorschijn
te halen. Het enige wat de dichter kan doen is ‘namen’ noemen, terwijl Kouwenaar
juist het ding zelf op papier wil krijgen. Dit tot mislukken gedoemde streven wordt
omschreven in het gedicht dat typerend genoeg ‘zonder namen’ heet. De tweede en
de derde strofe luiden23.:
het zwijgen te toonzetten
maar de naam te verzwijgen, niet uit eerbied
maar uit eenvoudige blindheid
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en zó de stof het feit en de tijd
nauwkeurig te zeven door vlees
ziedaar een poging tot maken
desnoods halverweg: uitzicht
op een hard ding dat ruimte loslaat en uitspaart

Wat Kouwenaar wil is meer dan de Vijftigers nastreefden: het woord vlees laten
worden (of het vlees woord, zoals Lucebert schreef ). Kouwenaar wil de werkelijkheid
oproepen zonder woorden (de namen) te gebruiken: per definitie een onmogelijkheid
voor een dichter. Het is tekenend dat hij spreekt over ‘het zwijgen te toonzetten’: in
muziek is blijkbaar wel mogelijk wat in taal niet kan (een gedachte die men ook bij
de symbolisten aantreft). Er bestaat wel een andere mogelijkheid, die in het latere
werk van Kouwenaar ten volle wordt uitgebuit. Opnieuw is een citaat de beste
toelichting: ‘Scheppen is hetzelfde als doodmaken. Een moord is een krankzinnige
creativiteit; het is een ingreep waar niets meer aan toe te voegen is. Levend maken
is tijdelijk maken; dat is hierom een betreurenswaardig feit.’24.
Hier wordt wat eerder als een tekort werd gezien (de onmogelijkheid iets levends
werkelijk op te roepen) omgebogen tot een programma: levend maken is tijdelijk
maken en dus wordt dood maken het dichterlijk ideaal. Deze visie ligt ten grondslag
aan een van de meest indrukwekkende scheppingen van Kouwenaar, de cyclus ‘weg
/ verdwenen’ (in de bundel zonder namen, 1962). Aanleiding tot deze reeks vormde
het slopen van de galerij van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in
Amsterdam (1961). De dichter verschijnt hier als sloper (‘Ervaren makers van de
zuiverste stof’). De laatste strofe geeft hem een nog gruwelijker gedaante25.:
en zoals de killer nog éénmaal terugkeert
naar de plaats van zijn misdrijf
nemen wij afscheid

Een merkwaardige paradox is het gevolg van deze visie op het dichterschap: het
afbreken van een galerij betekent tegelijkertijd het opbouwen van het gedicht.
Vandaar ook fraaie paradoxale uitspraken als ‘Het duurzaamst bouwen is het
breken’.26. En in een latere bundel: ‘Van alle maken is doodmaken / wel het
volmaakste.’27. Deze opvatting over stoffelijkheid als het hoogste, maar onbereikbare
ideaal voor de dichter levert ook de sleutel tot het gedicht ‘een dode dichter’,28.
waarvan de eerste strofe luidt:
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Een dode dichter is dichter
bij dan een levende: zijn taal is zo volstrekt
gevuld met grond
dat zij bestaat

De laatste strofe verwoordt het nog eens expliciet én paradoxaal:
dan kevers, eindelijk spreekverbod, zelfs
geen dood meer, volmaakte
daad van ontkenning, onsterfelijke moorden: dingen
van leegte, woorden van stof -

Het ideaal kan alleen bereikt worden in de dood: de woorden zijn stof geworden, de
dichter is zelf van stof vervuld.
Als geen Nederlandse dichter voor hem heeft Kouwenaar in zijn werk na 1960 de
relatie tussen het gedicht, de taal, de woorden aan de ene kant, en aan de andere kant
de werkelijkheid, de stof, de dingen onderzocht. Deze laatste, bijna klinisch klinkende
term is op het werk van deze ‘killer’ zeker van toepassing. Zijn geobsedeerdheid
door het oproepend vermogen van woorden brengt Kouwenaar in de buurt van de
symbolisten, met wie hij de opvatting van de dichter als ingenieur deelt. Maar het
oproepen van de naam Mallarmé maakt meteen duidelijk hoe groot de verschillen
zijn. Want waar deze en andere Franse symbolisten uiteindelijk een ideëel doel
nastreefden (zo ongrijpbaar dat het alleen viel aan te duiden, en in het geval Mallarmé:
eerder negatief, namelijk door middel van ontkenningen, te formuleren), wil
Kouwenaar juist het omgekeerde: stof maken. Kouwenaar is dus eerder te typeren
als een omgekeerde symbolist, en wie geneigd is hem op die stroming te laten
meedeinen, mag een strofe als de volgende niet vergeten29.:
nog maar wat doorgaan
maar met minder vlees van excuses
over het zg onmogelijke dat ik bedrijf:
de alchemie die zichzelf bewijst
en dergelijke (ik ben zo aards
als een kakkende hond)

Kouwenaars poëzie, die hierboven als een onderzoek naar de relatie tussen woorden
en werkelijkheid werd getypeerd, is daardoor in hoge mate poëticaal, dat wil zeggen:
de gedichten gaan bij uitstek over de mogelijkheden / onmogelijkheden van het
dichten. Of zoals Kouwenaar het zelf uitdrukt30.:
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het gedicht blijft achter
onmogelijk onbekend, het gedicht
behelst het gedicht

Dit geldt in zo mogelijk nog sterkere mate voor het werk van een auteur die vaak
met Kouwenaar in verband wordt gebracht, omdat hij deze poëticale tendentie tot in
het extreme doortrekt: Hans Faverey.31.

Het gebodene
De eerste bundel van Faverey, Gedichten uit 1968, stelde de lezer voor niet geringe
problemen. Hier leek geen inkt te zijn verspild: in luttele woorden werd een hermetisch
geheel opgeroepen. Hermetisch ook in die zin dat met enkele woorden een gesloten
wereld werd gesuggereerd waar de lezer in moest zien door te dringen. Als hij daartoe
bereid was, kwam hij soms voor onaangename verrassingen te staan, zoals het
volgende vers illustreert32.:

Een witte raaf
op een witte walvis;
een waarnemend subject,
gepostuleerd; geen water,
laat staan zout water -. Elkaar
voortdurend bijsturend, feedback, moeten zij maar zien
hoe zich uit deze tekst
te verwijderen.

Het gedicht begint met het bekende beeld van een semantische onmogelijkheid (al
geeft het woordenboek voor ‘het is een witte raaf’: iets zeer zeldzaams). Dit
spreekwoordelijke dier wordt dan in een even onmogelijke omgeving geplaatst.
Vervolgens verschijnt een ‘waarnemend subject’: deze formulering suggereert dat
we met een laboratoriumsituatie te maken hebben. Dit alles is nog denkbaar. Maar
dan wordt het beeld drooggelegd en krijgen de participanten aan dit
gedachtenexperiment de opdracht zich zelf maar uit de opgeroepen situatie te redden.
Met andere woorden:
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de lezer die zo gewillig was mee te denken met het gedicht, vindt zich plotseling in
een onmogelijke situatie.
In de poëzie van Faverey gaat het voortdurend om dit proces van oproepen en
weer laten verdwijnen. Deze gedichten lezen betekent een ontwenningskuur: een
wereld wordt in brokken opgeroepen en even snel weer afgebroken. Deze poëzie
‘gaat over’ niets anders dan de (on)mogelijkheid van poëzie, het zijn
gedachtenexperimenten die met niets beginnen en in het niets eindigen.
Het latere werk van Faverey is iets toegankelijker in die zin dat het duidelijker
wordt van welke teksten hij gebruik maakt.33. Met name de presocratische filosofie
speelt een rol, waardoor men deze poëzie met recht ‘elementair’ kan noemen. In de
cyclus ‘Het gebodene’ (uit Zijden kettingen, 1983) is een heraklitisch wereldbeeld
herkenbaar, waarin de elementen aarde-water-vuur van essentiële betekenis blijken.
Tegenstellingen als dag-nacht, leven-dood, stilstand-beweging structureren deze
cyclus, zoals ook het laatste gedicht laat zien34.:
Dezelfde rivieroever, de mijne:
wijd en zijd alles op zich
van toepassing. Een rivieroever
is een oksel, ook wel wenkbrauw
genaamd of pijldauw, ijlsneeuw.
De dag is kort, de nacht is kort.
Het eeuwige gehoest; de stemloze
fluister. De dodelijke vlag
die de aarde propageert.
Dit is je vuur, dit je adem.
De wereld als afbeelding:
verstuivende adressen.

Het is niet mogelijk in kort bestek de vele subtiliteiten van een gedicht als dit tot hun
recht te laten komen. Het blijft hier dus bij een aanzet tot interpretatie.
Dat een rivieroever wordt opgeroepen is verklaarbaar uit de essentiële rol die de
tegenstelling stilstand-beweging in de cyclus vervult. Op een rivieroever bevindt
men zich tussen stilstand en de beweging van het water. De uitdrukking ‘wijd en zijd
alles op zich van toepassing’ onderstreept nog eens de symbolische betekenis van
deze tussenpositie. Dat daarna sprake is van een ‘oksel’ is niet onbegrijpelijk: een
verbinding (tussen de bewegende arm en een statische romp). ‘Wenkbrauw’, en
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de niet bestaande samenstellingen ‘pijldauw’ en ‘ijlsneeuw’ combineren alle de
tegenstelling stilstand en beweging (‘pijldauw’ verenigt bovendien nog vloeibaarheid
en hardheid). Het hoesten, vervolgens afgezwakt tot ‘fluister’, kan een aanduiding
vormen van menselijke aanwezigheid, het leven teruggebracht tot
ademhalingsoefeningen. De dood regeert. De combinatie ‘vuur’ en ‘adem’ bevestigt
het thema van de vergankelijkheid, want in dezelfde cyclus begint een gedicht met
de regels:
Wat van vuur is valt niets anders toe.
Hoe het bestaande zich ook in stand
houdt: door vuur wordt het verrast.

De laatste regels van het eerder geciteerde vers geven een afdoend beeld van
vergankelijkheid. Als een ‘adres’ de plaats is waar iemand woont, geeft ‘verstuivende
adressen’ aan wat er overblijft van de vastheid die mensen zoeken.
Heraklitus is wel de meest boeiende en zeker de meest raadselachtige van de
Griekse filosofen genoemd. Verwerkt in het taaleigen van Faverey leidt deze visie
tot even raadselachtige als boeiende poëzie, een wereld van tegenstellingen (zijden
kettingen) die een uitdaging vormt voor de lezer.

Alles onecht
Op het eerste gezicht lijkt er geen groter tegenstelling denkbaar dan tussen Faverey
en Komrij, hoewel ze in hetzelfde jaar 1968 debuteerden. Terwijl men met enige
overdrijving zou kunnen stellen dat bijna twintig jaar experimentele poëzie het werk
van Faverey had voorbereid, kwam de poëzie van Komrij als een volkomen verrassing:
hier leek een oude traditie onvervalst terug te keren. Romantische gevoelens, verwoord
in dichterlijke taal en vormgegeven op een manier die de vrijheid door de Vijftigers
bevochten bewust leek te versmaden. Het motto van Staring bij Komrijs eerste bundel
Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten leek te wijzen op een erfenis uit
de negentiende eeuw. Al gauw viel de naam Paaltjens; de kritiek wist verder voor
dit verwarrend nieuwe-oude geen betere naam te verzinnen dan ‘neoromantiek’.35.
Zelden is een etiket ongelukkiger geweest. Komrij heeft er herhaaldelijk terecht
tegen geprotesteerd.36. Want een hoofdkenmerk van de romantiek is de directe relatie
tussen de dichter en het gedicht waarin hij zijn gevoelens uitboezemt. Die houding
ontbreekt ten enenmale bij Komrij, zoals blijkt uit het gedicht ‘De zwijgzaamheid’,
waarvan de laatste strofe luidt37.:
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Eer plant men bomen op de weg,
Eer zal men kakken in zijn hoed,
Dan dat ik u mijn ziel blootleg
En zeg wat ik thans lijden moet.

Ook in zijn poëticale stukken heeft hij het nog eens benadrukt: ‘Nimmer ook ben ik
de oppervlakkigheid en het boerenbedrog ontrouw geworden, nimmer heb ik iets
gezegd “wat ik nu eens echt meende.” Ik heb mijn lezers altijd met een rijmend kluitje
in het riet van hun eigendunk gestuurd. Poëzie is iemand de oren vullen met
poetskatoen.’38.
Het is even onzinnig de literaire bronnen voor Komrijs poëzie alleen in de
negentiende eeuw te zoeken. Zelf heeft hij gewezen op zijn verwantschap met dada
en de avant-garde, terwijl hij in een bundel als De os op de klokketoren (1982) het
al in de oudheid bekende thema van de ‘verkeerde wereld’ (mundus inversus)
opneemt.39. De belangstelling voor een wereld waarin alles op zijn kop wordt gezet,
is natuurlijk verklaarbaar bij iemand die kunst en natuur strijdig acht. In een aardig
stuk heeft Komrij eens beschreven hoe hem op zijn negentiende opeens duidelijk
werd wat kunst niet moest zijn: ‘Het ging er niet om de natuur zo volledig mogelijk
in woorden te vangen, het ging er om door de rangschikking van woorden een eigen,
geïsoleerde natuur te scheppen. Het ging erom de impressie te vermoorden. Dat
leverde een eigen, veel sterkere impressie op. Het ging om parallellen, of om het
tegenovergestelde.’40. Even verder verwoordt hij deze antimimetische, autonomistische
opvatting (zoals de literatuurwetenschap het dreunend noemt) zo: ‘Gedichten kenden
hun eigen flora en fauna. Ze hadden met de natuur niets van doen. Ze moesten de
natuur vermoorden. Maar dan moest je ook het gedicht weer vernietigen, anders zou
het deel blijven uitmaken van de werkelijkheid en zelf natuur worden.’41.
Dit programma wordt in praktijk gebracht in een gedicht als het volgende, dat de
door Komrij zo geliefde opbouw van drie maal een kwatrijn heeft42.:

Noli me tangere
Een vers is ballast. Zorg dat het vergaat.
Je kunt het slopen als je op het laatst
Een bom onder het deel dat er al staat,
Een landmijn in de laatste regel, plaatst.
Steek nu de lont vast aan. Een vrome wens.
Er is geen bom. Je bent gedwongen om
Je vers te vullen tot de verste grens.
Pas na een slalom stoot het op de bom.
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Waarom schei je er, op dit punt beland,
Dan niet mee uit? Raak het niet langer aan.
Hier kan het nog. Maar verder gaat je hand.
Een vers moet rond zijn om niet te bestaan.

Dit is misschien een van de duidelijkste voorbeelden van wat Komrij noemt: het
gedicht ‘als een zelfmoordcommando, een poëtische kamikaze’.43. Het aardige is dat
de tijdbom al in de eerste strofe wordt afgesteld, duidelijk zichtbaar voor de lezer.
In de tweede strofe klinkt het tikken minder luid, maar de laatste regel van het vers
bevat dan inderdaad de aangekondigde vernietiging. Men kan niet zeggen dat ‘Noli
me tangere’ over iets anders gaat dan over poëzie die ontstaat en wordt opgeblazen.
Dit in hoge mate poëticale karakter van Komrijs werk heeft het gemeen met dat van
Faverey.
Er zijn nog andere opvallende overeenkomsten. Beiden gaan uit van een
autonomieopvatting: het gedicht vormt een eigen wereld, een ‘gesloten circuit’
(Komrij). Beide dichters bouwen die eigen wereld op én breken hem aan het eind
weer af. Een belangrijke overeenkomst is ook hun gebruik van cultureel erfgoed: bij
Faverey wordt de presocratische filosofie verwerkt, Komrij ontleent aan een veelheid
van tradities: de antieken, het maniërisme, het surrealisme. Voorzover er uit hun
werk een visie op het bestaan blijkt, is dat er een waarin vergankelijkheid het leven
bepaalt. Niets blijft bij Faverey, het vuur ver(r)ast alles, terwijl bij Komrij de dood
regeert in het knekelhuis van zijn verzen (tekenend zijn de titels van bundels als Alle
vlees is als gras en Het schip De Wanhoop).
Alleen aan de oppervlakte bestaat er een in het oog lopend verschil tussen het werk
van Faverey en Komrij: bij Faverey treft de ascetische versbouw, terwijl Komrijs
baldadige beeldspraak zich uit in traditionele schema's. Dat laatste veroorzaakte in
1968 verwarring bij de critici die te zeer gewend waren aan de cultus van de adequate
vorm om de terugkeer van de absolute vorm te kunnen waarderen (zie voor dit
onderscheid hoofdstuk 5). Het lijkt of de ontwikkeling van de poëzie vooral wordt
bepaald door deze golfslag: op het vrije vers volgt een reactie van vormcultuur, die
weer de vrijheid oproept enzovoort: Komrij verschijnt dan naast Nijhoff als aanhanger
van de absolute vorm. Maar nogmaals: in wezen gaat het daarbij in de poëzie na
1960 om oppervlakteverschillen. Daaronder bestaat er een sterke overeenkomst in
poëzieopvattingen: het gedicht leidt een eigen leven los van de maker en de
werkelijkheid, het roept een eigen wereld op die vervolgens weer wordt afgebroken
- niet voor niets wordt in de kritiek vaak naar Mallarmé verwezen.44. Deze
overeenstemming wordt vooral manifest als men de poëzie na 1960 vergelijkt met
Du Perrons opvatting over het gedicht als presenteerblaadje of de sociale poëzie van
de Amsterdamse school. Natuurlijk zijn er ook op dit moment dichters die een di-

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

256
rectere relatie met de werkelijkheid niet schuwen (bijvoorbeeld Ed Leeflang, Rob
Schouten, Toon Tellegen of Anton Korteweg), maar de autonomiethese is op dit
moment zo overheersend dat men zich af kan vragen of ze ooit nog van haar troon
zal worden gestoten.

Besluit
Wie de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog overziet, moet constateren dat er
steeds minder sprake is van bewegingen. De Vijftigers vormden naar buiten toe nog
een eenheid, rond de sterke persoonlijkheid van Lucebert. Maar de nieuw-realistische
reactie viel al uiteen in twee filialen. De terugkeer van de grote gevoelens bij Kopland
ging niet gepaard met enig manifest of programma. Zo is ook de herinvoering van
de strakke vorm door Komrij een eenmansactie, die wel parallellen vindt (zo
verscheiden dichters als Jan Kal en Jan Kuijper schrijven sonnetten), maar toch
bezwaarlijk een stroming kan worden genoemd.
Is zo'n stroming of beweging eigenlijk nog denkbaar? Kenmerkend voor een
nieuwe beweging is immers dat zij zich met kracht afzet tegen de bestaande norm.
Nu zijn er in de huidige situatie zoveel verschillende richtingen vertegenwoordigd
- van de experimentele erfenis bij Kouwenaar en Lucebert tot de traditionele vormen
bij Komrij - dat een reactie tegen één overheersende norm lastig voorstelbaar lijkt.
Maar misschien is deze laatste zin typisch de opmerking van een tijdgenoot: wat de
heersende norm was, wordt pas manifest wanneer een nieuwe beweging het oude
fixeert. Het is verleidelijk te speculeren over zo'n nieuwe richting. Wat kan er in de
plaats komen van de gesloten gedichten waarin een wereld wordt opgebouwd en
vernietigd, en een verpletterend besef van vergankelijkheid wordt uitgedrukt? Zoals
Van der Heijden de realistische traditie in het proza weer een nieuwe impuls gaf, is
toch ook een poëtische omwenteling mogelijk? Die zou zich dan moeten richten
tegen wat ik als overeenkomstig in het werk van Faverey en Komrij heb omschreven.
Een poëzie waarin de oude romantische overmoed terugkeert, geschreven door een
Nederlandse Walt Whitman...? Even leek het erop dat de ‘Maximalen’ zo'n
tegenbeweging vormden, maar die zijn inmiddels alweer bijgezet en dus onschadelijk
gemaakt.45.
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Achteraf
1
Wat zijn de voor- en nadelen van een literatuurgeschiedenis gericht op
normverandering?
Het eerste punt is eigenlijk triviaal, maar behoort tot de soort voor de hand liggende
conclusies die men soms pas na een lange omweg kan bereiken: de aanpak werkt het
meest overtuigend wanneer een aantal jonge schrijvers, vaak gegroepeerd rond een
krachtige persoonlijkheid, zich en bloc gaat afzetten tegen een oudere generatie. Zo'n
situatie doet zich in de moderne Nederlandse literatuur twee keer voor. Beide
bewegingen hebben dan ook de naam van hun tijdvak gekregen. Tachtig en Vijftig.
Zo'n gezamenlijke revolutie geeft de literatuurgeschiedenis structuur: er is een poëzie
voor en na 1880, er is een lyriek die door Vijftig is afgeschaft. Nu kan men er
natuurlijk makkelijk op wijzen dat de cesuur niet zo abrupt is geweest als de
vernieuwers ons hebben doen geloven. In beide gevallen zijn er bijvoorbeeld curieuze
overgangsfiguren die de breuk overbruggen, zoals de dichter Winkler Prins, die niet
tot de intieme kring van de Tachtigers behoorde en toch door hen geaccepteerd werd.
Hetzelfde geldt voor Leo Vroman: door zijn uitlandige positie bleef hij buiten de
eigenlijke experimentele beweging, maar toch breekt hij, op eigen kracht lijkt het,
door dezelfde beperkingen heen die Lucebert en de zijnen opruimden. Juist het feit
dat men zulke eenlingen nu ‘overgangsfiguren’ noemt, bewijst het succes van het
oproer van Tachtig en Vijftig: de rest van de literaire wereld wordt in de schaduw
van hun eigen optreden geplaatst. Typerend is de houding van Kloos tegenover
Marcellus Emants: door hem Johannes de Doper te noemen, wijst de leider van De
nieuwe gids hem zijn plaats binnen de vernieuwingsbeweging. Het valt natuurlijk
niet moeilijk te raden aan wie Kloos de rol van de door Emants voorbereide
Christusfiguur toedacht.
Met andere woorden: kijkt men nauwkeuriger naar de periode Tachtig en Vijftig
dan blijkt de literaire situatie heel wat gecompliceerder in elkaar te steken dan het
eenzijdige, propagandistische beeld dat de overwinnaars van de toestand gaven.
Niettemin hebben zowel Tachtig als Vijftig zo'n krachtig stempel op het literaire
leven gedrukt, dat het gerechtvaardigd blijft hun optreden als een breuk te beschouwen
en er dus veel aandacht aan te besteden. Een geslaagde literaire revolutie kenmerkt
zich hierdoor dat het nageslacht voorgoed een bepaald beeld van het verleden krijgt
opgedrongen.
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Heel wat lastiger wordt het wanneer een normverschuiving niet door een dergelijke
gesloten keurbende wordt geënsceneerd. Een voorbeeld van moeilijk grijpbare
normveranderingen biedt de periode tussen de twee wereldoorlogen (in potjeslatijn
gewoonlijk het ‘interbellum’ genoemd). Er zijn in die periode literatoren die een
nieuwe literatuur voorstaan, maar zij treden niet gezamenlijk op met manifesten of
programmatische gedichten. Hun ageren mist de zelfverzekerdheid van Tachtig of
Vijftig. Herman van den Bergh zet zich af tegen de sentimentele Ik-zangen van de
epigonen van Tachtig en propageerde een universele kunst. De betekenis van het
woord ‘universeel’ blijkt in dit tijdvak niet eenduidig. Voor sommigen (Van Wessem)
vormde het de tegenpool van ‘individueel’ - Van den Bergh aarzelt op dit punt. Veel
apodictischer treedt Van Doesburg op, maar zijn onvervalst avant-gardistische uitingen
missen mogelijk effect doordat zijn eigen literaire productie (bijvoorbeeld de verzen
van zijn alter ego I.K. Bonset) weinig weerklank vond. Dan betreedt Marsman het
toneel. Hoewel hij door sommigen nog steeds als een zuivere propagandist voor de
nieuwe literatuur wordt gezien, remt van het begin af aan een zekere dubbelhartigheid
zijn bekeringsijver. Want enerzijds is hij een avant-gardist, zoals zijn
expressionistische verzen bewijzen. Aan de andere kant kan hij bijvoorbeeld nooit
onvoorwaardelijk instemmen met de kreet dat de moderne literatuur zonder meer
‘het moderne leven’ weergeeft (die slogan vindt men wel bij Van Wessem en
Houwink). Kunst is voor Marsman altijd het resultaat van een omvormingsproces
(graan des levens omgestookt tot jenever der poëzie). Zijn optreden blijft daardoor
steeds iets halfslachtigs houden.
Er is tussen de twee wereldoorlogen dus geen sprake van een eenduidig programma
dat door een aantal jongeren wordt geproclameerd. Niet alleen de ‘theorie’ is weinig
uniform (eerder tegenstrijdig), nog chaotischer wordt het beeld als men naar de poëzie
kijkt die de jongeren schreven. Wat valt er voor overeenkomst te ontdekken tussen
de ‘poète maudit’ Slauerhoff, de droomdichter Hendrik de Vries en de expressionist
Marsman - om Nijhoff nog maar even buiten beschouwing te laten? Het enig zinnige
wat men kan volhouden is dat deze dichters ieder afzonderlijk bepaalde invloeden
uit de Europese literaire traditie verwerken: Corbière bijvoorbeeld (Slauerhoff), het
Duitse expressionisme (Marsman), Bilderdijk en Poe (De Vries), Baudelaire en de
Franse symbolisten (Nijhoff). Hier blijkt een essentieel verschil met Tachtig. Ook
aan het eind van de vorige eeuw was er sprake van buitenlandse voeding. Maar waar
de gerichtheid van Kloos en de zijnen tamelijk eenzijdig was (namelijk op de Engelse
romantici Keats en Shelley), staan na 1916 de grenzen open naar tal van andere
Europese literaturen en het hele literaire verleden. Dat maakt de situatie zo
onoverzichtelijk.
Er is nog een ander belangrijk verschil met Tachtig. Kloos verwierp ‘de’ oudere
poëzie van de dominee-dichters. De relatie van Van den Bergh en Marsman tot de
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vorigen is veel gecompliceerder. Oprechte bewondering en persoonlijke
vriendschappen bonden de jonge literatoren aan gevestigde grootheden als Bloem
en Roland Holst. Dit soort vriendschappen is fnuikend voor elke literaire propaganda.
In zijn overmoed moet de jonge hemelbestormer nu eenmaal bij voorkeur het hele
verleden verloochenen. Zo'n ongenuanceerde houding vindt men hoogstens bij Van
Doesburg / Bonset, maar zijn uitstraling is te gering. Zelfs een weerbarstige figuur
als Slauerhoff kon bewondering opbrengen voor een dichter als Leopold - in
levenswandel en verstechniek zijn antipode. Deze diverse voorkeur maakt het moeilijk
om van een ‘revolutie’ te spreken, want voor een revolutie is een andere mentaliteit
nodig, die van ‘er is een lyriek die wij afschaffen’.
Is er dan in het interbellum toch iets als een verschuiving aan te wijzen of moet
zo'n poging tot het vaststellen van de grootste gemene deler dan maar worden
opgegeven? Een overeenkomst is de afwijzing van de ‘weke’ lyriek van Tachtig. Bij
alle verschil in theorie en praktijk lijkt er een zeker streven naar minder directe
gevoelsuitstorting vaststelbaar. Met de nodige omzichtigheid kan er dus wel iets als
een normverschuiving worden aangewezen, maar dat is vooral een
verschuiving-van-iets-af, namelijk zo ver mogelijk vandaan van de lyrische smart
waarmee Hélène Swarth De nieuwe gids nog steeds volstortte.
Het interbellum laat wel literaire propaganda zien, maar die is allerminst eenvoudig
te verbinden met de poëtische praktijk van een aantal toonaangevende dichters.
Andere problemen geeft de situatie na de Tweede Wereldoorlog: dan vindt men
namelijk normverschuivingen zonder propaganda! Ik heb het nu uiteraard niet over
Vijftig en evenmin over de voorstanders van ‘ander proza’. In die beide gevallen
ging het om bewuste literatuurpolitiek. Bedoeld is het ontstaan van het ‘Revisor-proza’
en de richting Kouwenaar-Faverey. In het beginstadium van Vijftig lijkt de irrationele
impuls te overheersen: beelden die zich opeenstapelen, woordreeksen die soms alleen
door de klank worden gestuwd. In de poëzie van Kouwenaar daarentegen gaat een
intellectueel element sterker optreden. In zijn latere werk en dat van Faverey wordt
de relatie taal-werkelijkheid (of: tussen de woorden en de dingen) onderzocht.
Misschien zou men het zo kunnen formuleren: na het stadium waarin het legaat van
het surrealisme wordt verwerkt, krijgt de erfenis van het symbolisme een kans: poëzie
die haar eigen mogelijkheden van oproepen en laten verdwijnen onderzoekt.
Kouwenaar noch Faverey hebben ooit propaganda gemaakt of enig teken van
bekeringsijver of zucht naar schoolvorming vertoond. De tijd van de ‘bewegingen’
in de poëzie lijkt voorbij, al kan men wel tendenties waarnemen. De schok die de
gedichten van Komrij teweegbrachten kan alleen worden verklaard uit de doorbreking
van een verwachtingspatroon: men verwachtte ofwel de veelbetekenende woorden
van Kouwenaar of de uit de werkelijkheid overgehevelde zinnen van het zogenaamde
nieuwe realisme. Komrij herstelde de absolute vorm in ere en daarmee: metrum en
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rijm. Hoezeer het werk van Komrij echter aan de oppervlakte verschilt van dat van
Faverey, ze komen op een beslissend punt overeen: voor beiden is poëzie een
gebeurtenis op papier, waarbij een wereld even makkelijk kan worden opgeroepen
als (bij Komrij: baldadig) weer afgebroken.
Hier ligt een opmerkelijke overeenkomst met de ontwikkeling in het proza, waar
de evolutie overigens evenzeer zonder programma's en bewuste partijvorming verliep.
De schrijvers die tot de intieme kring rond het tijdschrift De revisor behoorden
(Kooiman, Kellendonk, Matsier, Meijsing) hebben zich nooit vast willen leggen op
enig programma. Alleen uitgedaagd door de kritiek (Nuis en Brokken) en een
collega-auteur als 't Hart hebben zij enkele meer expliciete uitspraken gedaan - zij
het dat iemand als Doeschka Meijsing de grootst mogelijke reserve bewaarde. Neemt
men de kring ruimer (ouderen als Nooteboom, Mulisch; jongeren als Oek de Jong)
dan is er al helemaal geen sprake meer van een gezamenlijk optreden. (Mulisch heeft
al heel jong een eigen visie ontwikkeld die hij een leven lang trouw zal blijven). En
toch kan men bij al deze prozaschrijvers een overeenkomstige gerichtheid terugvinden,
namelijk van het realisme af naar een prozavorm waarin de relatie werkelijkheid /
fictie wordt ‘onderzocht’. Voorlopers van deze tendentie zijn tussen 1945 en 1960
zeker aan te wijzen; het verschil met de situatie in de jaren tachtig van deze eeuw is
dat deze gerichtheid zich dan sterk doorzet (en misschien al weer een reactie heeft
opgeroepen).
Kort samengevat: zowel in de poëzie als in het proza na 1965 geen programma's,
wel tendenties. Dat laatste woord, hoe voorzichtig ook, laat iets zien van de
onzekerheid van de literatuurhistoricus. Want waar hij niet meer kan steunen op
groepsvorming en manifesten die zijn verhaal structureren, wordt zijn eigen inbreng
zichtbaarder. Hij schrijft zijn verhaal door bepaalde verbanden te leggen waarvan
de zo aan elkaar gekoppelde schrijvers zich nauwelijks bewust waren. In hoeverre
is dat een wetenschappelijk te verantwoorden bezigheid, dat wil zeggen: in hoeverre
is zo'n verhaal nog controleerbaar?

2
Veel van de problemen waar de literatuurgeschiedschrijver mee worstelt, kunnen
mijns inziens worden verhelderd als wij ons beter realiseren wat het betekent dat wij
een verhaal vertellen.
Voor een verhaal zijn in ieder geval drie elementen nodig: een verteller, personages
en een ontwikkeling. Van doorslaggevend belang is het standpunt van de verteller:
iedereen die iets van verteltheorie weet, zal dat beamen. Een kernvraag is bijvoorbeeld
deze: identificeert de historicus-verteller zich met een van de personages
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uit het verleden, wiens perspectief hij adopteert, of schrijft hij zijn relaas met kennis
van de ontwikkelingen die volgen? Het eerste lijkt het meest ‘historisch’: men dompelt
zich als het ware onder in het verleden. In mijn hoofdstuk over ‘De vent’ heb ik voor
een belangrijk deel het perspectief van Ter Braak trachten te volgen. Maar zo'n
opzettelijke bewustzijnsvernauwing is alleen in schijn onafhankelijk van het
hedendaagse standpunt. Immers, dat juist het blikveld van Ter Braak wordt
weergegeven, is een keuze die berust op kennis van de latere ontwikkelingen. Want
in de jaren dertig van deze eeuw was Ter Braak niet meer dan een van de vele met
elkaar bakkeleiende literatoren, en het tijdschrift Forum, met zijn paar honderd
abonnees, een van de vele tijdschriften. De keuze voor Ter Braak als belangrijk
zegsman wordt verantwoord door het gegeven dat zijn ideeën tot ver na de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke rol in het literaire leven speelden - ook als visie om
zich tegen af te zetten. Dat laatste is voor mij een doorslaggevend argument: een
bepaalde opvatting openbaart zich als de heersende norm wanneer jonge auteurs de
behoefte voelen zich daarvan te bevrijden.1. Een dergelijke doorwerking hebben de
literaire ideeën van iemand als Van Duinkerken nooit gehad. Willem de Mérode is
ongetwijfeld een dichter van enige betekenis, maar zijn werk heeft geen uitstraling
gehad, en evenmin maakt het tijdschrift Opwaartsche wegen deel uit van een literaire
lijn die wordt voortgezet of waartegen lateren heftig in opstand komen (vergelijk
hiermee het Criterium van Hoornik en Aafjes). De ‘plot’ van deze
literatuurgeschiedenis wordt gevormd door de afwisseling van elkaar opvolgende
literatuuropvattingen. Het paradoxale gevolg van deze visie is dat een schrijver in
de literatuurgeschiedenis vooral bestaansrecht krijgt als anderen hem proberen weg
te schrijven...
Ons oordeel over wat in het verleden van belang is, wordt bepaald door kennis
van de latere ontwikkelingen. De historicus moet wel vanuit een later perspectief
schrijven, wil hij zijn verhaal enige structuur geven. Doordenkend komt men al gauw
in de buurt van het standpunt dat in Nederland helder door een theoreticus van de
geschiedschrijving, Ankersmit, uiteen is gezet. Hij stelt in zijn Denken over
geschiedenis: ‘Het verleden zelf is geen verhaal, kent samenhang noch gebrek aan
samenhang, is duidelijk noch onduidelijk.’2. Dat houdt in dat het verhaal van de
historicus niet in het verleden aanwezig is als iets dat men na enig graafwerk te
voorschijn kan halen, een soort verborgen schat. Zoals elke historicus maakt ook de
literatuurhistoricus zijn verhaal. Wie over deze stelling nadenkt, krijgt een scherper
zicht op het bedrijf van een literatuurgeschiedschrijver die normverschuivingen wil
traceren: hij probeert verband te leggen tussen afzonderlijke werken van individuele
auteurs. Soms hebben die auteurs hem als het ware geholpen door als groep op te
treden (Tachtig, Vijftig). In zo'n geval kan hij het beeld van de literaire situatie dat
zo'n literaire bent gecreëerd heeft, overnemen: dan aanvaardt hij de samenhang die
door deze auteurs in hun even onoverzichtelijke werkelijkheid is aangebracht, een
propa-
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gandabeeld dat blijkbaar succesvol is geweest. Het valt niet te ontkennen dat
literatuurgeschiedschrijving eenvoudiger zou lijken als telkens een nieuwe generatie
jongeren zich en bloc zou afzetten tegen de heersende norm, zoals de Tachtigers en
de Vijftigers dat deden. De literatuurgeschiedenis zou er dan gaan uitzien als Paaps
Vincent Haman, maar dan uitgerekt tot roman fleuve: steeds weer nieuwe generaties
Haman verzetten zich tegen hun gevestigde ouders - om uiteindelijk zelf in de canon
te worden opgenomen, waardoor het eigen nageslacht opnieuw tot literair verzet
wordt geprikkeld enzovoort. Maar zo simpel ligt het niet. Hoe minder auteurs als
groep optreden (prozaïsten zijn daar in het algemeen minder toe geneigd dan dichters),
hoe minder programma's en proclamaties er verschijnen, des te duidelijker onthult
zich het literatuurhistorisch verhaal als een hypothetische constructie.
Maar - waar blijft dan de controleerbaarheid? De wetenschappelijke status van
zo'n verhaal berust op de controleerbaarheid van de gegevens waarnaar de
literatuurhistoricus verwijst: stellingname van auteurs, de visie van verschillende
critici, toenmalige of latere interpretaties van teksten. De bouwstenen van het betoog
zijn controleerbaar - maar het geheel dat de historicus van die bouwstenen maakt, is
zijn constructie, een representatie van het verleden.3. Er ligt hier een duidelijke parallel
met de literaire tekstinterpretatie: een zorgvuldige interpretator van een literaire tekst
zal steeds verwijzen naar tekstplaatsen die zijn betoog staven. Dat neemt niet weg
dat het uiteindelijk resultaat niet meer is dan een voorstel: lees de tekst eens zo.
Andere interpretatoren kunnen op basis van andere of zelfs ten dele dezelfde citaten
tot een ander voorstel komen. Het beste voorstel lijkt dan de constructie die de meeste
elementen van de tekst weet te verbinden. Hetzelfde geldt, maar dan op grotere schaal,
voor de constructie van een literaire periode: poëticale uitspraken, tekstinterpretaties,
receptiegegevens worden omgesmeed tot een geheel waarvan de onderdelen
controleerbaar blijven, maar dat in zijn uiteindelijke visie de conceptie van één
onderzoeker vertegenwoordigt. ‘Het’ verleden bestaat niet; alleen hypothetische
constructies die wij tegen elkaar kunnen afwegen.

3
Uit het bovenstaande volgt dat een vergelijking tussen literaire en, zoals dat heet:
buitenliteraire (politieke, sociale, economische) veranderingen het naast elkaar leggen
van twee hypothetische constructies is: die van een literatuurhistoricus en die van
een historicus. Een dergelijke vergelijking levert dus een hypothese in het kwadraat
op. Dit moge dienen als waarschuwing bij de voorzichtige poging om een antwoord
te geven op de vraag die in de inleiding is gesteld: in hoeverre worden literaire
revoluties door externe factoren op gang gebracht?
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De revolutie van Tachtig valt niet moeilijk maatschappelijk te plaatsen, omdat het
literaire oproer een deel vormt van de brede vernieuwingsbeweging die aan het eind
van de vorige eeuw de jongeren bezielt.
Verder bieden de twee wereldoorlogen aardig vergelijkingsmateriaal. De eerste
wereldbrand heeft Nederland niet aan den lijve ondervonden. De avant-garde die in
andere landen daardoor ontstond of gestimuleerd werd, ging grotendeels aan onze
grenzen voorbij (vergelijk daarmee de Vlaamse situatie). Opvallend is dan dat na de
Tweede Wereldoorlog die avant-garde door de beweging van Vijftig wordt
binnengehaald. In het proza ontstaat een wereldbeeld dat door de kritiek, maar ook
door iemand als Hermans, met de ervaring van de hongerwinter in verband wordt
gebracht. Een belangrijke literaire invloed is Céline, dat wil zeggen een verwerking
van de Eerste Wereldoorlog. Al is dus een buitenliteraire factor van doorslaggevend
belang geweest, het betekent niet dat literatuur en maatschappij gelijk oplopen. Eerder
ontwikkelen proza en poëzie zich na 1947 in oppositie tot het wederopbouwoptimisme
of (wat door de literatoren gezien werd als) de nationale gezapigheid. De roman
bijvoorbeeld frustreerde voortdurend het in brede kringen levende verlangen de
oorlog te vergeten.
Veel lastiger is het om een parallel te vinden tussen bijvoorbeeld de tendentie in
poëzie en proza naar ‘het avontuur op papier’, die zich in de jaren zeventig doorzet,
en de buiten-literaire situatie. Men kan de literaire ontwikkeling zien als een oppositie:
de schrijver trekt zich terug op de enige plaats waar hij nog enige orde kan scheppen
(dan komt men in de buurt van de gedachtenwereld van iemand als Cyriel Offermans).
Of als een parallel: wetenschap én literatuur hebben de pretentie opgegeven dat ‘de’
werkelijkheid zou zijn weer te geven (of een andere gedachte in postmodernistische
geest). Beide interpretaties bieden volop mogelijkheden om fraaie
gedachtenconstructies te bouwen.
Het is natuurlijk even goed mogelijk de relatie tussen literatuur en maatschappij
langs een andere weg te benaderen, namelijk uitgaande van maatschappelijke
veranderingen. Zo zou men de band met het politieke leven veel sterker kunnen
benadrukken door veel meer aandacht dan ik gedaan heb te besteden aan het verzuilde
literaire leven tussen de twee wereldoorlogen. De correspondentie tussen politieke
en literaire emancipatie zou dan centraal komen te staan. Ik heb zo'n aanpak niet
gekozen, maar mij geconcentreerd op Forum (en niet op De gemeenschap of
Opwaartsche wegen), omdat dit blad verreweg de sterkste nawerking heeft. Hier lijkt
een gerichtheid op normveranderingen het zicht op de breedte van het literaire
spectrum te blokkeren.
Het verschijnsel ‘verzuiling’ laat overigens goed de eigenzinnigheid van het literaire
leven uitkomen. Op het eerste gezicht vindt deze ideologische opdeling haar neerslag
ook in de literatuur: er zijn katholieke (Roeping, De Gemeenschap), protes-
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tants-christelijke (Opwaartsche wegen) en socialistische (De nieuwe tijd, Links
richten) organen. Maar dan blijkt al meteen dat de liberale of algemene zuil
oververtegenwoordigd is: De stem, Het getij, De vrije bladen, Forum, Criterium en
ook De gids horen allemaal in de algemene hoek thuis. ‘Liberaal’ zijn ze (afgezien
van De gids) niet - de vierde zuil is kennelijk eerder een vergaarbak van alles wat
niet christelijk of socialistisch is. Verder blijken de literaire tijdschriften vruchtbaarder
naarmate ze minder de harde lijn van hun overtuiging volgen. Vergelijk bijvoorbeeld
het orthodoxe Opwaartsche wegen met De gemeenschap, die onder Van Duinkerken
ook openstond voor ‘paganisten’ (het mooie woord voor ongelovigen in die tijd).
Hoe minder verzuild, des te beter literatuur - ook tijdgenoten beseften dat al. De
conclusie kan alleen maar zijn dat het literaire leven in de jaren dertig zwak verzuild
was en daarmee vooruitliep op ontwikkelingen die pas na 1960 in de Nederlandse
maatschappij als geheel hun beslag kregen.4.
Hoe belangrijk de factoren van buiten de literatuur ook mogen blijken, toch zal
men er zelden ‘alles’ mee kunnen verklaren. In een bepaald geval moet men soms
uiteindelijk een beroep doen op het toeval. Het toeval bijvoorbeeld dat de jonge
schrijver X het werk van de onbekende schrijver Y op een beslissend moment in
handen speelde. Welke ‘achter-psychische’ gedachte deed de negentienjarige Kloos
de boekwinkel binnenstappen om het geelbruine boek te kopen dat de Poetical Works
van Shelley bevatte? Waarom kozen de Tachtigers de Engelse romantici tot voorbeeld,
en niet de Duitse? Vormden Shelley en Keats een beter tegenwicht voor de
dominee-dichters? Dit soort vragen is heel moeilijk te beantwoorden. Men zou in de
eerste plaats moeten weten welke buitenlandse schrijvers in Nederland omstreeks
1880 bekend waren. Wij, die leven in het ‘informatica-tijdvak’, vergeten gemakkelijk
dat iemand als Kloos niet zoals wij elke week in boekenbijvoegsels en
literatuurpagina's een gestage stroom informatie over de buitenlandse literatuur over
zich heen kreeg. Het receptieonderzoek zou zich meer moeten concentreren op de
buitenlandse teksten die in de Nederlandse kritiek een rol speelden en daarmee keert
het oude, lang verfoeide woord ‘invloed’ terug in de literatuurwetenschap. Het feit
dat bepaalde buitenlandse auteurs (Baudelaire, Poe, Joyce, Mallarmé) zo laat in
Nederland bekend raakten, verklaart in belangrijke mate de eigenaardige discrepanties
tussen de ontwikkeling in andere Europese landen en die van ons literaire leven. Dat
brengt mij op het laatste punt: de plaats van de Nederlandse evolutie binnen de
Europese context.
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4
De internationale periodeklok geeft de volgende tijdvakken aan: op de romantiek
volgt het realisme, dat zich toespitst in het naturalisme; omstreeks 1885 wordt dat
in de schaduw gesteld door het symbolisme, dat rond 1914 weer verdrongen wordt
door avant-gardistische stromingen; na 1945 kan men een existentialistische en een
post-modernistische periode onderscheiden.
Deze keurige reeks wordt in Nederland drastisch op de kop gezet door twee radicale
inhaalmanoeuvres, namelijk die van Tachtig en Vijftig.
Als het symbolisme in Frankrijk doorbreekt, beleeft in Amsterdam de Europese
romantiek een nabloei. Terwijl de dichters rond De nieuwe gids zich inspireren op
Keats en Shelley, richten de prozaschrijvers zich op Frankrijk. Het resultaat is de
literatuurhistorisch curieuze combinatie van romantiek en realisme in tijdschriften
als De nieuwe gids, Tweemaandelijksch tijdschrift en De xxe eeuw. In de twee laatste
bladen zijn de beide stromingen vertegenwoordigd in de persoon van Verwey en
Van Deyssel (die zich dan beiden overigens al in een andere richting ontwikkelen,
hoewel Van Deyssel door tijdgenoten nog steeds als een paus van het naturalisme
werd gezien).
De late opbloei van de romantiek heeft belangrijke gevolgen gehad voor de
Nederlandse ontwikkeling. Zo is het symbolisme hier nooit een zelfstandige richting
geworden, al vertonen dichters als Boutens en vooral Leopold in hun werk
onmiskenbaar kenmerken van de internationale beweging. Ook de door Verwey
voorgestane tendentie naar ‘geestelijke kunst’ loopt ten dele parallel, terwijl hij
bovendien in het proza een ontwikkeling stimuleert die met enige goede wil
‘neoromantisch’ kan worden genoemd. Niettemin blijven op dat gebied de uitlopers
van het naturalisme dominant, zoals in de poëzie de nabloei van Tachtig voortwoekert.
Wanneer na 1916 verschillende jonge schrijvers zich gaan afzetten tegen de oude
code, is dat niet tegen het symbolisme (zoals in het buitenland), maar tegen de
nawerking van Tachtig: de sentimentele ik-lyriek; en de beschrijvingswoede en
uitleggerigheid van een verwaterd naturalisme. Uiteindelijk leidden deze weinig
gecoördineerde pogingen om een nieuwe literatuuropvatting te formuleren tot een
bondiger proza en een ‘objectievere’ poëzie. Onder invloed van de nuchtere
opvattingen van Ter Braak en Du Perron bloeit daarna een aardse poëzie in traditionele
versvorm die, met een vleugje droom, wordt voortgezet in het tijdschrift Criterium.
Het is tegen deze dichtkunst dat de jongeren zich na de Tweede Wereldoorlog
afzetten als in één krachtige inhaalmanoeuvre de avant-garde in Nederland wordt
binnengehaald. Zowel de dichters als de prozaschrijvers verzetten zich tegen het
intellectualisme van Forum. In de poëzie leidt dat tot een voorkeur voor het
lichamelijke beeld, afschaffing van traditionele versvormen en van interpunctie: de
cultus van de adequate vorm. In het proza ontstaat een realisme dat alle idealen of
‘hogere’
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waarden lijkt af te wijzen of te negeren, parallel aan het existentialisme in andere
landen.
Tegen deze realistische richting ontstaan dan geleidelijk reacties die eind jaren
zeventig manifest worden als het tijdschrift De revisor zich scherper profileert. Een
antimimetische, ‘postmodernistische’ tendentie wordt zichtbaar die overeenstemt
met een tendentie in de poëzie. In de dichtkunst kan men dan een nawerking van
symbolistische opvattingen (met name die van Mallarmé) opmerken.
Deze summiere opsomming laat iets zien van de plaats van de Nederlandse
literatuur binnen de Europese context. Iets: mijn hoop is dat anderen hierdoor worden
gestimuleerd tot onderzoek dat meer dan op dit moment gebruikelijk is binnen de
neerlandistiek over de grenzen heenkijkt. Mogelijk valt er dan ook een antwoord te
geven op de vraag: hoe komt het dat het proza, te beginnen met het naturalisme, vrij
goed op de maat van de Europese muziek meeloopt, terwijl de poëzie blijkbaar de
neiging heeft te stagneren en dus zo nu en dan haastig moet inhalen? Beleven wij op
dit moment, nu de erfenis van Mallarmé het wit van vele dichtbundels vult, opnieuw
zo'n periode van stilstand? Een riskante vraag uiteraard, omdat de inschatting van
de eigen literatuur nu eenmaal het lastigst is. Zo zal een volgende eeuw moeten
uitmaken of het rumoer van de Maximalen een plaats in de literatuurgeschiedenis
verdient.
Het lijkt er overigens op dat stromingen zich na de Vijftigers zwakker manifesteren.
De laatste tendentie in het proza werd gesignaleerd door de kritiek (Nuis en Brokken
over het ‘academisme’ oftewel Revisor-proza) en niet door de schrijvers zelf
uitgedragen. De schokwerking van Komrijs poëzie heeft niet tot schoolvorming
geleid of de erfenis van Vijftig voorgoed afgeschaft. Is de tijd van de stromingen
misschien voorbij?
De literatuurhistoricus is niet de meest geschikte persoon om zo'n vraag te
beantwoorden, want hij wordt soms eerder getroffen door herhaling dan door
vernieuwing. Hoogstens merkt hij de kabbeling op die ‘de literaire dynamiek’ wordt
genoemd: na realisme komt minder mimetisch proza, op strakke prosodie volgt het
vrije vers. Golfbewegingen die soms worden voortgestuwd met wilde kreten en
woeste gebaren, maar op andere momenten rustig hun eigen ritme lijken te volgen...

Eindnoten:
1. Het lijkt of ik hier mijn eigen kritiek op Knuvelder - namelijk dat hij klakkeloos uitgaat van
hedendaagse normen - ondergraaf (zie ‘Vooraf’). Ook ik schrijf immers vanuit een later
perspectief. Het verschil is dit: Knuvelder selecteerde op basis van in zijn tijd geldende normen;
voor mij profileert een tendentie zich als norm wanneer een volgende tendentie zich daar
impliciet of met zoveel woorden tegen gaat afzetten.
2. F.R. Ankersmit, Denken over geschiedenis, Groningen (1984), p. 186.
3. Idem, pp. 186-188.
4. Vergl. T. Anbeek en J. Bank, ‘Verzuilde literatuur; een verkenning’, in: Nederlandse letterkunde
1 (1996), pp. 125-137.
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Nawoord bij de vijfde, herziene druk
Toen ik tien jaar geleden deze Geschiedenis ging schrijven, zag ik die onderneming
in de eerste plaats als een experiment: is het mogelijk de literatuur van de laatste
honderd jaar als een afwisseling van normen weer te geven? Daarnaast was het boek
bedoeld als leermiddel, omdat een overzicht van die eeuw met enige academische
pretentie op dat moment niet bestond. Ik richtte mij in de eerste plaats tot studenten
maar hoopte ook andere geïnteresseerden te bereiken.
De reactie van die laatste groep heeft mij verrast. Al snel ontdekte ik dat voor een
groter publiek een literatuurgeschiedenis vooral ook een museumfunctie heeft: alles
wat waardevol van het verleden is, moet er worden uitgestald. Het eerste wat ik
hoorde was: ‘Waarom staat Carmiggelt er niet in?’ - een lacune die snel was opgevuld.
Interessant was ook de verschillende reactie in Noord en Zuid. De Nederlanders:
‘Waarom Elsschot niet?’ De Vlamingen: ‘Waar is Van Ostaijen?’ (Een heel typerend
verschil, waarover later meer.) Uit deze reacties bleek dat er ook buiten de academie
wel degelijk een rudimentair besef van een canon bestaat.
Ik denk dat de toekomstige geschiedschrijvers - die nu in de startblokken staan deze culturele functie van een handboek terdege serieus moeten nemen, willen zij
het contact met een ruimer publiek niet verliezen. Heine heeft het in Die romantische
Schule zo geformuleerd: ‘Die Literaturgeschichte ist die grosse Morgue wo jeder
seine Todten aufsucht, die er liebt oder womit er verwandt ist.’
Mijn boek kon niet iedereen die zijn / haar favorieten zocht, gelukkig maken en
dat was voor een deel te wijten aan de opzet. Wanneer ikzelf een eerste kritiek op
‘normverschuiving als basis’ zou moeten formuleren, zou die luiden: de brutaalste
lawaaimakers hebben het halve handboek. Allerlei figuren die wat aan de marge van
het literaire leven bleven, vielen over de rand. Daarbij horen heel wat auteurs die ik
zelf het liefste lees: Dermoût, Koolhaas, Vroman, Hotz, Dubbelspel van Frank
Martinus. Het is lastig deze auteurs binnen het verhaal te smokkelen zonder de grote
lijnen te verdoezelen.
Misschien had ik die grote lijnen minder intact moeten laten, ook om andere
redenen. De scherpste kritiek op dit boek vind ik nog steeds die van Van Halsema:
‘Het is een gesloten systeem. Je komt er wel in, maar er niet meer uit.’ Klopt. De
focus op normverschuiving werkte een zodanige stroomlijning in de hand dat het
kan schijnen of er naast de elkaar bestrijdende auteurs geen andere schrijvers
bestonden. Anders gezegd: de illusie wordt gecreëerd dat dit hét beeld van de periode
1885-1985 zou zijn.

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

268
Deze illusie wordt hopelijk wel opengebroken in een onderwijssituatie waar de docent
kan wijzen op andere invalshoeken en andere auteurs die dan aandacht krijgen. De
koloniale / postkoloniale bijvoorbeeld, een vruchtbaar onderzoeksgebied. Wat minder
aandacht voor bentvorming en programma's, dat wil zeggen: hanerig gedrag, zou
ook vrouwelijke auteurs meer ruimte geven. Enz. enz. Het literaire verleden is op
elk moment oneindig veel rijker dan een boek van zo'n driehonderd bladzijden kan
aangeven. Ik heb nog overwogen elk, of in ieder geval een aantal hoofdstukken te
eindigen met alinea's in de geest van: ‘Naast de hier beschreven ontwikkelingen
bestonden er ook auteurs die enz.’ Maar een dergelijke relativering zou dan wel een
erg verplicht nummer geworden zijn en daarom heb ik er vanaf gezien. Leg
Nederlandse literatuur; een geschiedenis naast dit boek en het zal duidelijk zijn dat
er nog duizend-en-een andere benaderingen mogelijk zijn.
Deze herschrijving is gebruikt om wat recente literatuur toe te voegen, al was en is
dit boek geen naslagwerk om secundaire literatuur te vinden: daarvoor bestaan in dit
digitale tijdperk effectievere middelen. Verder heb ik een aantal hinderlijke
formuleringen vervangen en nog wat meer kosmetisch werk hier en daar. Twee
veranderingen zijn ingrijpender:
1. Het gebruik van de term ‘modernisme’ in twee betekenissen werkt verwarrend,
vooral omdat in het Nederlandse taalgebied de studie van Fokkema en Ibsch
toonaangevend bleef. Daarom leek het me beter voor futurisme, dada, expressionisme
en surrealisme consequent de aanduiding ‘avant-garde’ te hanteren. Het is waar dat
zowel de avant-gardisten zelf als latere onderzoekers hier wel van ‘modernisme’
spreken. Niettemin is het zinnig de luidruchtige dichters die zich in de wij-vorm
manifesteren zoveel mogelijk te scheiden van de sceptische prozaïsten die zich in
de eerste persoon tot hun kleine parochie richten.
2. Tot twee keer toe heb ik met mijn Vlaamse collega's gedebatteerd over mijn
uitgangspunten. Een vruchteloze discussie, want ik begreep ze niet. Hoe kon het toch
dat ze mijn aanpak veroordeelden, terwijl ze zelf artikelen over ‘de nieuwste Vlaamse
poëzie’ publiceerden of meewerkten aan Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit,
een handboek over exclusief Vlaamse literatuur? In persoonlijke gesprekken gaven
ze toe dat het eenvoudiger was de Hollandse literatuur te behandelen zonder de
Vlaamse erbij te betrekken dan andersom. Maar waarom ontpopten deze hoffelijke
collega's zich als rode duivels wanneer ze over deze kwestie schreven?
En eindelijk, eindelijk werd het me duidelijk. Hun verbittering gold één woord.
Het woord ‘Nederlands’ met zijn dubbelzinnige verwijzing naar een land én een taal,
werkte als de grote stoorzender. Deze meerduidigheid is nu weggenomen door het
boek een andere titel te geven - die overigens de lading niet helemaal dekt.
Want ooit ben ik van plan geweest dit boek uit te breiden tot een geschiedenis van

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985

269
de hele Nederlandstalige literatuur, Noord én Zuid. Maar subsidies ontbraken die
mij de tijd gunden dat werk af te maken. Wel heb ik in de loop der jaren nogal wat
onderzoek naar de relatie Noord-Zuid verricht. De oplettende lezer zal dan ook hier
en daar alinea's in de tekst zien opduiken die embryo's zijn van dat virtuele boek.
Waardoor er een merkwaardige paradox ontstaat: hoewel deze nieuwe versie zich
nu als exclusief ‘Hollands’ presenteert, bevat hij veel meer Vlaams dan de vorige.
(december 1998)
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Vogels vliegen toch 206
Camus, Albert 181, 193, 194, 195, 215, 221
l'Étranger 194
Le mythe de Sisuphe 221
La peste 193
Canaponi, Patrizio, zie: Heijden, A.F.Th. van der
Carmiggelt, Simon 230, 267
Céline, Louis-Ferdinand 190, 195, 263
Voyage au bout de la nuit 195
Chadwick, Ch. 78
Char, René 202
Chasalle, F., zie: Wessem, Constant van
Claus, Hugo 16, 17, 195, 201, 236
Cobra 199, 203, 207, 216
Cocteau, Jean 125
Coenen, Frans 32, 35, 49, 51v, 54, 55, 60, 71
Verveling 51
Een zwakke 49
Collem, A. van 113
Colijn, Hendrikus 179
Constant, zie: Nieuwenhuis, Constant
Cooplandt, zie: Prins, Arij
Corbière, Tristan 117, 130, 258
Corneille 199, 216
Cortázar, Julio 239
Coster, Dirk 137, 147, 151v, 160
Nieuwe geluiden 147
Couperus, Louis 11v, 17, 48, 60, 62vv, 71, 73, 91, 93, 94, 97, 98, 101
Babel 11
De berg van licht 98
De boeken der kleine zielen 62, 93, 94, 98
Eline Vere 46, 47vv, 54, 63, 98
Extaze 63
Fidessa 11, 12, 64
Hooge troeven 11
De komedianten 98, 165
Majesteit 11, 12, 63, 65
Metamorfoze 64
Noodlot 63
Over lichtende drempels 11
Psyche 11, 12, 64
De stille kracht 62
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Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan 12, 62, 94
Wereldvrede 11, 12, 63, 64
Criterium 171, 172, 173, 174, 177, 185, 197, 198, 261, 264, 265
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Dahn, Felix 97
Dante Alighieri 70
Daum, P.A. 56
Debrot, Cola 150, 171v
Derkinderen, Antonius Johannes 71
Dermoût, Maria 267
Dèr Mouw, Johan Andreas 87, 88, 90, 91, 92, 142, 150v, 153, 238
Deyssel, Lodewijk van 22, 35, 43, 44vv, 48, 50, 51, 55, 56, 57vv, 60, 61vv, 64,
65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 83, 94, 110, 121, 124, 151, 159, 265
Een liefde 46, 47vv, 50, 51, 58, 74
Over literatuur (de heer F. Netscher) 44
Verzamelde opstellen 57
Dickens, Charles 40
Diderot, Denis 233v
Diepenbrock, Alphons J.M. 70, 71
Döblin, Alfred 120
Doesburg, Theo van 32, 120, 121, 122v, 126, 127, 128, 129, 130, 143, 180,
198, 204, 210, 258, 259
Domela Nieuwenhuis, F. 58
Donker, Anthonie 147, 172
Donner, Jan-Hein 222
Doorenbos, Willem 29
Dorleijn, G.J. 76, 81
Dostojevski, F.M. 55, 152, 154
Memoires uit het souterrain 55
Dresden, S. 76, 77, 86
Symbolisme 76
Drost, Aernout 98
Hermingard van de Eikenterpen 98
Dubois, Pierre H. 194
Duchamp, Marcel 238
Duinkerken, Anton van 127, 149, 167, 173, 185, 191, 261, 264
Dullemen, Inez van 14
Ontmoeting met de andere 14

Eeden, Frederik van 28, 29, 57, 58, 59, 63, 67, 70, 71, 72, 73v, 88, 97
Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en
vaderland 28, 113
Johannes Viator 63
De kleine Johannes 29, 67, 73
Redekundige grondslag van verstandhouding 74
Van de koele meren des doods 74
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Ehrenburg, Ilja 157v, 159, 160
10 PK: Het leven der auto's 158, 160
Elburg, Jan G. 177, 197, 199, 200, 201, 212, 213, 216
Eliot, T.S. 143, 202
Elsevier 201
Elsschot, Willem 17, 102, 150, 236, 267
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Eluard, Paul 202
Emants, Marcellus 17, 39v, 42, 50, 52, 54v, 61, 94, 257
Een drietal novellen 39
Inwijding 50, 93
Juffrouw Lina 46, 47v, 54
Een nagelaten bekentenis 52vv, 61
Waan 52
Emerson, Ralph Waldo 63
Endt, Enno 70
Herman Gorter documentatie 70
Engelman, Jan 110, 126, 169
Erens, Frans 78
Evenhuis, E. 174
Everts jr, J. 49
Uit het leven van een hypochonder 49
Eyck, P.N. van 90, 109, 125, 135, 147
Faverey, Hans 247, 251vv, 255, 256, 259, 260
Gedichten 251
Zijden kettingen 252
Feijs, A. 130
Oorlog 130
Flaubert, Gustave 42, 49, 51, 55, 75, 98
Madame Bovary 49, 75, 101, 154
Fokkema, D.W. 13, 19, 132, 166, 268
Het modernisme in de Europese letterkunde 19, 166
Forum 16, 127v, 145, 146vv, 163, 167, 168v, 170, 171, 172, 178, 179, 180,
195, 204, 244, 245, 261, 263, 264, 265
Friedrich, Hugo 216
Die Struktur der modernen Lyrik 216

Gard Sivik 238, 241, 242, 244
Geer, D.J. de 179
Gemeenschap, De 127, 263, 264
Genderen Stort, R. van 100
Kleine Inez 100
George, Stefan 86
Gerhardt, Ida G.M. 91
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Getij, Het 111, 113, 116, 118, 120, 121v, 123, 130, 132, 264
Gide, André 166
Gids, De 22, 39, 57v, 70, 190, 264
Goedegebuure, J.L. 132
Goes, Frank van der 28, 29, 35, 37, 58vv, 71, 72
Gogh-Kaulbach, Anna van 113
Gogol, N.V. 55
Dagboek van een gek 55
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Gombrowicz, Witold 233
Gomperts, H.A. 178v, 188, 221, 245
Goncourt, gebroeders de 55, 75
Gorter, Herman 30, 31v, 34, 45, 57, 60, 61, 65, 67, 71, 80v, 83, 91, 104, 106,
190, 203
Mei 65vv
Verzen 30, 67, 91
Gossaert, Geerten 103, 104vv, 108, 112, 129, 147
Experimenten 104, 129
Graaf, Hermine de 15
Graft, Guillaume van der 201, 212
Greshoff, Jan 15, 137, 168
Groene Amsterdammer, De 201
Groenevelt, Ernst 113v
Groeningen, August Pieter van 50
Martha de Bruin 50
Groot Nederland 170
Gysen, R. 242
Haagse Post 13, 233, 236
Haan, Jacob Israël de 51, 112, 113, 130
Pijpelijntjes 51
Haar, Bernard ter 21, 24
Haasse, Hella S. 98, 165, 233
Een nieuwer testament 98, 165
Haersolte, Amoene van 14
Sophia in de Koestraat 14
Haffner, Sebastian 18
Kanttekeningen bij Hitler 18
Hall, J.N. van 28, 57, 70
Dichters van dezen tijd 57
Halsema, J.D.F. van 82, 267
Hanlo, Jan 201
Hardon, H. 14
Parade der schamelen 15
Hart, Maarten 't 230, 233v, 260
Hattum, Jac. van 169, 170, 174
Drie op één Perron 169
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Heeresma, Heere 228, 229, 233
Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp 228v
Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming 228
Hegel, G.W.F. 192
Heine, Heinrich 267
Die romantische Schule 267
Heringa, Hidde 14
Hermans, Willem Frederik 17, 21, 30, 179, 180v, 184, 185, 187v, 189, 190,
191, 194, 195, 197, 204, 213, 218, 219, 220, 226, 227, 229, 263
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Conserve 187, 194
De donkere kamer van Damocles 191v, 220
Het evangelie van O. Dapper Dapper 220
De God denkbaar Denkbaar de God 220, 224, 229
Ik heb altijd gelijk 187, 189, 190, 194, 195, 201, 204, 227
Nooit meer slapen 220, 227
Onder professoren 102
Paranoia 30, 191, 219
De tranen der acacia's 185, 186
Herzberg, Judith 245, 246, 247
Beemdgras 246
Heijden, A.F.Th. van der 15, 237, 256
De draaideur 237
De gevarendriehoek 237
De slag om de Blauwbrug 237
De tandeloze tijd 15, 237
Vallende ouders 237
Heijermans, Herman 16
Heym, Georg 126
Heynicke, Kurt 126
Hoekstra, Han G. 171
Hofmannsthal, Hugo von 101
Der Tor und der Tod 101
Hölderlin, Friedrich 37
Hollands Maandblad 234
Homerus 43,70
Hoornik, Ed. 169v, 171, 172, 174, 177, 198, 261
Drie op één Perron 169
Hotz, F.B. 15, 267
Houwink, Roel 124, 125, 128, 130, 143, 157
Höweler, Marijke 15
Van geluk gesproken 15
Huizinga, Johan 71
Hulme, T.E. 103
Hulst, W.G. van de 41
Huysmans, Joris-Karl 61
Ibsch, Elrud 19, 166, 268
Het modernisme in de Europese letterkunde 19, 166
Inghelram, D. 14, 15
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De stroom 15

Jakobson, Roman 153
Jolles, André 71
Jong, A.M. de 160
Jong, Oek de 234, 260
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Joyce, James 48, 164, 219, 234, 264
Ulysses 48, 164, 219, 222

Kal, Jan 256
Kalf, Jan 71
Kamerbeek jr., J. 19, 102, 103v
Kandinsky, Vassily 120
Kate, J.J.L. ten 21, 24, 28
Keats, John 21, 23, 30, 37, 130, 258, 264
Kelk, C.J. 111
Kellendonk, Frans 7, 232, 233, 234, 236, 260
Letter en geest 232, 237
Kemp, Matthias 148
Kimmich, A. 96
Kloos, Willem 19, 21, 22, 23vv, 27, 28, 29vv, 35vv, 45, 46, 58, 59v, 67, 70,
77, 80, 92, 96, 105, 110, 113, 130, 135v, 137, 198, 201, 203, 210, 257, 258, 264
Julia. Een verhaal van Sicilië 28, 113
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek 28
Knuvelder, G.P.M. 11v, 17, 110
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde 11v
Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde 110
Kohl, Aage von 120
Kok, Antony 122
Komrij, Gerrit 12, 21, 88, 246, 253vv, 256, 259v, 266
Alle vlees is als gras 255
Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten 253
Een os op de klokketoren 254
Het schip De Wanhoop 255
Kooiman, Dirk Ayelt 233, 234, 236, 237, 260
Montyn 237
Koolhaas, A. 267
Kopland, Rutger 245, 246, 247
Al die mooie beloften 246
Alles op de fiets 245
Korteweg, Anton 256
Kousbroek, Rudy 190, 198, 216
Kouwenaar, Gerrit 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 215, 217,
218, 247vv, 256, 259
Val, bom 218
zonder namen 249
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Krol, Gerrit 233, 234
Kroniek, De 71v, 73
Kundera, Milan 234
Kurpershoek-Scherft, A.C.M. 110
De episode van ‘Het Getij’, de Noordnederlandse dichtkunst van
1916 tot 1922 110
Kuijper, Jan 256
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Last, Jef 158
Zuiderzee 158
Lawrence, D.H. 51
Leeflang, Ed 256
Leeuw, Aart van der 100
Ik en mijn speelman 100
Leeuwen, W.L.M.E. van 14, 97, 230
Drift en bezinning 14
Naturalisme en romantiek in Nederland sinds 1880 97
Leiker, Sjoerd 14
Lennep, Jacob van 48, 97
Leonardo da Vinci 133
Leopold, J.H. 38, 60, 78vv, 81vv, 91, 92, 125, 139, 142, 146, 147, 150v, 153,
243, 259, 265
Libertinage 178, 197, 244
Links richten 167, 264
Lodeizen, Hans 201
Loggem, Manuel van 14
Mozes 14
De schulp 14
Loo, Tessa de 15
Looy, Jac. van 55, 199
Lucebert 68, 174, 177, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 215, 216, 217, 238, 243, 247, 249, 256, 257
Apocrief 198, 208
Triangel in de jungle 213

Maasbode 184
Maatstaf 234
Maeterlinck, Maurice 62, 64, 73, 100
Aglavaine et Sélysette 62
Malaparte, Curzio 195
Mallarmé, Stéphane 76, 77, 78, 91, 142, 250, 256, 264, 266
Mann, Thomas 93, 166
Buddenbrooks 93
Mansfield, Katherine 157
Marinetti, Filippo Tommaso 120, 122, 125, 129, 242
Marsman, H. 110, 111, 116, 118, 123vv, 127, 128, 129, 130v, 135, 143, 147,
148, 157, 158, 168, 171, 178, 195, 214, 258
Verzen 118, 126, 127, 129, 130, 131
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Martinus, Frank 267
Dubbelspel 267
Marx, Karl 71
Mathijsen, Marita 14
Het literaire leven in de negentiende eeuw 14
Matsier, Nicolaas 234, 237, 260
De eeuwige stad 237
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Maupassant, Guy de 75
Maurras, Charles 103
Meere, J.H., zie: Gorter
Meester, Johan de 50, 94, 130
Geertje 50
Merlyn 117, 145, 217, 225
Mérode, Willem de 261
Meijsing, Doeschka 232, 234, 235, 260
Utopia of de geschiedenissen van Thomas 232
Michaux, Henri 202
Miller, Henry 180
Moens, Wies 124, 128
Mondriaan, P. 120, 122
Moravia, Alberto 195
Moréas, Jean 76, 86, 103
Mosheuvel, L.H. 90, 151
Mulisch, Harry 220v, 223, 224, 228, 233, 234, 235v, 260
De aanslag 235
Archibald Strohalm 221
Bericht aan de rattenkoning 228
Hoogste tijd 235, 236
Het stenen bruidsbed 222
Het woord bij de daad 228
De zaak 40/61 228
Multatuli 13, 21, 34, 57, 149
Musil, Robert 166
Nabokov, Vladimir 233, 234, 237, 239, 241
Naeff, Top 94
Napoleon 18
Nederlandsche Spectator, De 40
Nescio 17, 101v, 108, 130, 190, 236
Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes 102, 190
Netscher, Frans 44vv, 67
Studie's naar het naaktmodel 44
Nietzsche, F.W. 93
Nieuwe gids, De 22, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 57, 58, 60, 71, 73, 78, 86, 113, 129,
257, 259, 265
Nieuwe tijd, De 264
Nieuwenhuis, Constant 199, 204
Noordstar, J.C. 238
De zwanen 238
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Nooteboom, Cees 230v, 232, 233, 234, 235, 236, 260
Een lied van schijn en wezen 230v
De ridder is gestorven 230
Rituelen 230, 231
Novalis 37
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169
NRC Handelsblad 13
Nuis, Aad 233, 236, 260, 266
Nijhoff, Martinus 77, 110v, 113, 121, 124, 125, 129v, 131, 132vv, 135vv, 142vv,
147, 148, 167, 171, 174, 204, 210, 255, 258
Awater 142
Nieuwe gedichten 139
De pen op papier 141, 143
Het uur u 142
Vormen 135, 142, 148
De wandelaar 111, 132, 135, 141, 142
NRC

Nijlen, Jan van 15
Offermans, Cyriel 263
Oliveira, E. d' 86
Oliveira, Hans Ulrich Jessurun d' 117, 146
Oordt, Adriaan van 96, 97
Irmenlo 97
Warhold 96
Oostrom, F.P. van 14
Opwaartsche wegen 261, 263, 264
Osborne, John 195
Look Back in Anger 195
Ostaijen, Paul van 119, 129, 143v, 202, 204, 267
Oudshoorn, J. van 94, 101, 162, 184
Doolhof der zinnen 184
Willem Mertens' levensspiegel 94
Oversteegen, J.J. 13, 114, 122, 123, 138, 164
Vorm of vent 138

Paaltjens, Piet 253
Paap, Willem 28, 51, 262
Vincent Haman 51, 262
Paardt, R. van der 164
Palazzeschi, Aldo 120
Paradijs, Cornelis, zie: Eeden, van
Parool, Het 230
Peeters, Carel 234
Houdbare illusies 234
Perk, Jacques 21, 23, 25vv, 29, 30, 37, 57, 115
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Gedichten 23, 25, 30
Perron, E. du 95, 111, 137, 138, 144, 146v, 149vv, 163, 165, 166, 168v, 170,
171, 178v, 195v, 202, 203, 243, 244, 245, 246, 256, 265
Het land van herkomst 166, 167, 181
Parlando 244
Uren met Dirk Coster 150vv, 167
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Pessoa, Fernando 231
Plato 83
Pleij, H. 14
Plomp, Hans 102
Het Amsterdamse dodenboekje 102
Podium 200
Poe, Edgar Allan 130, 138, 258, 264
Polet, Sybren 88, 201, 212, 224vv, 229, 230
Breekwater 16, 224v, 229
Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? 225
Verboden tijd 225
Potgieter, E.J. 97
Pound, Ezra 120, 202
Prins, Arij 44, 61, 97, 122, 219
De heilige tocht 97
Een koning 97
Uit het leven 44
Propria cures 157, 228
Querido, Is. 97, 113, 122
De oude waereld 113

Raster 229v, 234
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte 96
Reflex 199
Régnier, Henri de 103, 112
Rembrandt 46
Reve, (Simon) Gerard (van het) 21, 180v, 182, 184, 185, 188, 189, 194, 195,
197, 213, 218, 220, 226, 227v, 229, 230
De avonden 180v, 182, 183, 184, 194, 204, 218, 229
Nader tot u 227
Op weg naar het einde 227
Werther Nieland 218
Revis, M. 158
Gelakte hersens 158
Revisor, De 233, 234, 236, 237, 259, 260, 266
Rimbaud, Arthur 76, 117
Robbe-Grillet, Alain 224, 225
Robbers, Herman 49, 94, 113, 130
De roman van Bernard Bandt 49
De roman van een gezin 94
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Rodenko, Paul 179, 180, 181, 185, 201, 209, 214
Roelants, Maurice 149
Roeping 201, 263
Roland Holst, Adriaan 17, 87, 88vv, 91, 92, 102, 110, 112, 125, 129, 141, 142,
143, 147, 148, 168, 242, 259
De afspraak 88, 141, 143
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Eigen achtergronden 88, 90
Het Elysisch verlangen 88
Omtrent de grens 90
Voorbij de wegen 89
De wilde kim 129
Een winter aan zee 90
Uit zelfbehoud 88, 89
Roland Holst, R.N. 71
Roland Holst-van der Schalk, Henriette 60, 70, 71, 73, 112, 113, 122
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven 73
Rossetti, Dante Gabriel 98
Rover, F. de 222, 235, 236
De weg van het lachen 235
Rubens, Peter Paul 46
Saaije Azn., P.A., zie: Aletrino
Salomons, Annie 100
Sartre, Jean-Paul 188, 190, 194, 195, 215
Les mains sales 194
La nausée 190, 194
Schaaf, Nine van der 99, 101
Santos en Lypra 99
Schagen, J.C. van 238
Narrenwijsheid 238
Scharten-Antink, Margo 94
Schendel, Arthur van 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 122, 130, 154vv, 159, 162,
164, 179
Drogon 97
Het fregatschip Johanna Maria 154
De grauwe vogels 154, 156
Een Hollands drama 154, 155v
De rijke man 154
De waterman 154, 156, 159
Een zwerver verdwaald 95, 99, 101, 179
Een zwerver verliefd 95, 96, 99, 101
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 134, 135
Schierbeek, Bert 179, 180, 199, 218v, 224
Het boek Ik 219, 229
Schippers, K. 182, 238, 241
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Een avond in Amsterdam 241
Beweegredenen 241
Een cheque voor de tandarts 239
Eerste indrukken 241
Een klok en profil 238, 240
De waarheid als De koe 240
Schopenhauer, Arthur 66
Schotman, Johan Wilhelm 113
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Schouten, Rob 256
Schuur, Koos 201
Shakespeare, William 43, 68, 235, 236
Shelley, Percy Bysshe 23, 26, 30, 37, 70, 130, 203, 210, 258, 264, 265
Poetical Works 264
Sienkiewicz, Henryk 165
Quo vadis 165
Slaap, Sebastiaan, zie: Kloos
Slauerhoff, Jan Jacob 110, 111, 116vv, 123, 126, 129, 130, 131, 146, 147, 148,
150, 153, 162v, 258, 259
Archipel 116, 118, 131
Clair obscur 129
Eldorado 117
Het leven op aarde 162
Het verboden rijk 162
Soma 233
Sötemann, A.L. 82, 106, 132, 142, 176
Spengler, Oswald 89
Der Untergang des Abendlandes 89
Spinoza, Baruch de 70
Ethica 70
Springer, F.
Bougainville 16
Staring, A.C.W. 253
Stem, De 151, 264
Stendhal 42, 55
Stenfert Kroese, W.H. 91
Ster, Jac. van der 14
Sterne, Laurence 229, 233
Tristram Shandy 229
Stramm, August 120, 126
Stroman, Ben 158
Stad 158
Stuiveling, G. 28, 34, 46, 60, 111, 112, 116, 154, 160, 184
De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt 28
Stijl, De 122, 123
Suchtelen, Nico van 96, 99v, 101, 109
Quia absurdum 96, 99
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De stille lach 99
Swarth, Hélène 33, 114, 129, 259
Swinburne, Algernon Charles 106
Symons, A. 78
The Symbolist Movement in Literature 78

Taine, Hippolyte Adolphe 39, 42
Tak, P.L. 71, 72
Tellegen, Toon 256
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Thiher, A. 237
Thomas, Dylan 202
Thijssen, Theo 102
Kees de jongen 102
Tirade 244
Todd, R. 237
Toergenjev, I.S. 39v
Trakl, Georg 126
Trouw 184
Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 77
Tweemaandelijksch tijdschrift 265
xxe eeuw, De 265
Tijd, De 126
Tijd en mens - Podium 16
Tzara, Tristan 122
Uri, S.P. 97
Vlucht der verbeelding 97

Vaandrager, Cornelis Bastiaan 243
Gedichten 243
Vaderland, Het 46, 130, 157
Valéry, Paul 143
Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit 268
Vasalis, M. 153, 172, 173v, 198
Verhaeren, Emile 112, 116, 130
Verlaine, Paul 76, 77, 78, 80, 117, 142
Fêtes galantes 142
Verwey, Albert 28, 29, 37v, 57, 60, 70, 71, 78, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 99, 100,
101, 102, 103, 108v, 112, 120, 135, 138, 142, 265
Het blank Heelal 87
Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900) 34
Julia. Een verhaal van Sicilië 28
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek 28
Vestdijk, Simon 77, 86, 87, 91, 98, 135, 150, 151, 153, 161, 163vv, 166, 179,
189, 190, 193, 194, 219, 223, 224, 231, 232, 237
Else Böhler, Duits dienstmeisje 163, 165, 189
Het glinsterend pantser 223
De kellner en de levenden 193
Meneer Visser's hellevaart 163, 164, 180, 189, 219
De nadagen van Pilatus 98, 164
Open boek 223
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Pastorale 1943 193
De schandalen 223
Terug tot Ina Damman 163, 164, 223
De vuuraanbidders 164
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De ziener 223
Veth, Jan 71
Villiers de L'Isle-Adam, Philippe Auguste 76
Vinkenoog, Simon 198, 201, 202, 203, 205, 212, 218
Vogelaar, Jacq. Firmin 225v, 229
Anatomie van een glasachtig lichaam 226
Kaleidiafragmenten 226
Volkskrant 184
Vondel, Joost van den 149
Voskuil, J.J. 178
Bij nader inzien 178
Vries, Hendrik de 110v, 116, 118v, 123, 129, 130, 143, 147, 148, 258
De nacht 118
Vroman, Leo 213, 238, 257, 267
Vrij Nederland 13
Vrije bladen, De 111, 123, 125, 130, 131, 146, 147, 157, 172, 264
Vijf 5-tigers 201
Wagener, Willem Adriaan 158
Shanghai 158
Walravens, Jan 194v
Walschap, Gerard 150
Warren, A. 12
Theory of literature 12
Wellek, R. 12
Theory of Literature 12
Werumeus Buning, J.W.F. 130, 147, 148
Wessem, Constant van 111, 115, 125, 126, 128, 130, 137, 143, 157, 258
Whitman, Walt 112, 116, 130, 256
Wibaut, F.M. 71
Wilde, Oscar 236
Wilpert, G. von 96
Wilson, Colin 195
The Outsider 195
Wilson, Edmund 76
Axel's Castle 76
Winkler Prins, Jacob 257
Winter, Leon de 15, 234
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