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Voorrede
Het is geen gemakkelijke en dankbare taak, na de degelijke werken van J. te Winkel
en G. Kalff in beknopter vorm een geschiedenis van de negentiende-eeuwse
letterkunde samen te stellen. Een aanwinst is dat ik gebruik kon maken van wat na
het werk van deze voorgangers op ons studieterrein verschenen is.
De indeling in drie perioden is m.i. voldoende gemotiveerd, al zou de eerste beter
met ± 1785 te openen zijn, maar dit was niet mogelijk door de aanvankelijke opzet
van deze gehele Geschiedenis. Tot een andere splitsing in overzichten en behandeling
van hoofdpersonen, ben ik niet dan na lange aarzeling overgegaan. Een voordeel uit
historisch oogpunt is, dat het gelijktijdig optreden van een oudere en een jongere
generatie beter tot z'n recht komt; een nadeel de onvermijdelijke herhaling, in
verschillend verband. Met ‘hoofdpersonen’ is dan bedoeld: zij die in hun tijd de
voornaamste figuren waren, of bij de tijdgenoten als zodanig golden. Van een
volledige bibliografie bij de onderdelen heb ik afgezien, niet alleen omdat men die
elders reeds aantreft, maar ook om principiële redenen. Het door elkaar vermelden
van het belangrijke en het onbeduidende, het nieuwste en het verouderde is voor de
meeste lezers nutteloos of misleidend. Liever geef ik een beredeneerde uiteenzetting
met eigen opmerkingen en soms met kritiek, van wat men te raadplegen heeft, als
men dieper op een onderwerp in wil gaan, terwijl dan andere aantekeningen
bijzonderheden in mijn tekst kunnen verduidelijken of verantwoorden. De studerende
lezer zal daarmee het meest gebaat zijn. Aangezien dit boek ook voor bredere kringen
van belangstellenden in onze letterkunde bestemd is dan voor hen die er speciale
studie van maken, heb ik door weglating van veel namen, titels en jaartallen, steeds
getracht de hoofdzaken duidelijk te doen uitkomen.
Utrecht, 1948.
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Aantekeningen bij de geschiedschrijving van de Nederlandse
letterkunde over het tijdvak 1805-1885
Afgezien van biografieën, letterkundige studiën en kritieken kan men aannemen dat
de geschiedschrijving van onze letterkunde begint met het standaardwerk van
JONCKBLOET, dat tussen 1868 en 1872 verscheen, die nog in 1891, bijgewerkt door
C. Honigh, een vierde druk in zes delen beleefden. In deel V begint een Tweede boek
met een ‘Inleiding tot de 19e eeuw’ (blz. 325), ‘Verdrukking en bevrijding’ (blz.
354), ‘Tollens en zijn school’ (blz. 390). In deel VI wordt dit boek voortgezet met
Bilderdijk, terwijl dan een Derde boek (blz. 169) inzet met de Gids-beweging.
Eigenlijk gaat de schrijver dan over tot een uitvoerige geschiedenis van het toneel,
die de tweede helft van deel VI beslaat (blz. 249-439). Hoewel Honigh zegt dat dit
werk ‘tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt’ is, gaat de samenhangende geschiedenis
eigenlijk niet verder dan ± 1860. Het ontbreken van de eigentijdse letterkunde gaf
JAN TEN BRINK aanleiding om tussen 1883 en 1886 een reeks biografieën van nog
levende auteurs samen te stellen, getiteld Onze Hedendaagsche Letterkundigen.
Aangemoedigd door een vriendelijk oordeel van Busken Huet, breidde hij dit werk
uit met levensbeschrijvingen van overleden schrijvers, ingeleid door een opstel over
De romantiek in Nederland. Dit werk kreeg de titel Geschiedenis der
Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw, in biographieën en bibliographieën,
1830-1880, waarvan door Taco H. de Beer een herziene en tot 1900 bijgewerkte
uitgave bezorgd werd. Door nauwkeurige biografische gegevens en vooral door
zorgvuldige, volledige bibliografie kan dit werk nog met vrucht geraadpleegd worden,
al is het door de aard van de compositie en door oppervlakkigheid niet tot een
eigenlijke geschiedenis uitgegroeid.
In breder verband werd deze periode nauwkeurig bestudeerd en beschreven door
de twee bekende letterkundige-geschiedschrijvers: G. KALFF en JAN TE WINKEL.
Kalff begon zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in 1906; Te Winkel
zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde in 1907. In deel VI (1910)
genaderd tot de negentiende eeuw, houdt Kalff zich aan de staatkundige indeling:
zijn zesde boek behandelt de tijd van de Bataafse republiek, het Koninkrijk Holland
en de Inlijving. Deel VII (1912) gaat dan eerst over de tijd van Koning Willem I,
vervolgens over ‘De Nieuwe Tijd’, die in drie tijdvakken verdeeld wordt: 1830-1848;
1848-1870; 1870-heden. De periode 1848-1900 had hij ook reeds in Een Halve Eeuw
behandeld.
Te Winkel had het voordeel dat zijn boek tussen 1922 en 1927 een herdruk
beleefde, die dus herzien en met de latere gegevens aangevuld kon worden. In deel
VI (1925) noemt hij een vijfde tijdvak (1780-1830) ‘De vrijwording der letteren’ en
begint hij een zesde tijdvak (1830-1880): ‘Romantiek en realisme’, dat in deel VII
voltooid wordt. De compositie van dit zeer uitgebreide werk (617+564 blz.) is weinig
overzichtelijk. Het zesde tijdvak bevat een reeks van 37 hoofdstukken, nu eens getiteld
met een hoofdpersoon of een groep van auteurs, dan weer naar een genre, zodat het
historisch verband niet duidelijk uitkomt. Een zeer nauwkeurig en volledig register
wijst dan de weg door de doolhof. Minder belangrijke figuren en werken zijn met
even veel zorg bestudeerd als de hoofdzaken, maar voor het naslaan van namen en
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feiten en door de noten met opgave van literatuur blijft deze uitgebreidste
literatuurgeschiedenis onmisbaar.
Niet lang na de voltooiing van deze beide werken schreef J. PRINSEN J. Lzn. zijn
Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (1916), waarin deze
periode in een
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honderdtal bladzijden (blz. 527-637) behandeld wordt, ingeleid door een hoofdstuk
over ‘De maatschappelijke toestand in de 19e eeuw’. Na elke afdeling is een
uitgebreide literatuurlijst opgenomen. De bedoeling van dit werk, is ook buiten de
kring van vakgeleerden belangstelling te wekken, door een aantrekkelijke vorm. Het
boek is tweemaal met aanvullingen en verbeteringen herdrukt, het laatst in 1928.
In de geïllustreerde literatuurgeschiedenis Dichterschap en Werkelijkheid, onder
redactie van W.L.M.E. van Leeuwen (Utrecht - M.-W. de Haan - z.j.) was de
behandeling van deze periode toevertrouwd aan W.H. STAVERMAN. Hoofdstuk V
bevat ‘De overgang van de 18e naar de 19e eeuw’; hoofdstuk VI ‘De negentiende
eeuw tot 1880’. In 1941 schreef G. STUIVELING een eveneens geïllustreerde
geschiedenis van Een eeuw Nederlandse letteren. De compositie is streng
chronologisch en weldoordacht, terwijl ook de Zuidnederlandse letterkunde eveneens
zuiver chronologisch ingelast werd. De indeling is als volgt: I. Tevredenheid en
bezwaren 1813-1831; II. Het verleden als gids 1832-1856; III. Vier tegen velen
1857-1875; IV. De Kunst om de Kunst 1876-1899. Het vijfde hoofdstuk, Bezonnen
dichterschap 1900-1920, valt geheel buiten ons tijdvak.
De plaats van Prinsen's Handboek werd in 1943 met gelijknamige titel en bij
dezelfde uitgever ingenomen door een zelfstandig bewerkt Handboek door J.L.
WALCH. Op blz. 556 begint een hoofdstuk ‘Op de grens van twee eeuwen’,
voornamelijk over. Bilderdijk, gevolgd door een hoofdstuk over De 19e eeuw (blz.
588-691). De literatuuropgaven zijn met zorg bijgewerkt.
Voor een beschouwing over de geest van de meeste bovengenoemde werken
verwijzen wij naar het boek van GERARD BROM: Geschiedschrijvers van onze
letterkunde (1945).
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Het tijdperk van ± 1805 tot ± 1830
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Overzicht en karakteristiek
AFBAKENING VAN TIJDPERKEN IN DE LETTERkunde stuit op schier
onoverkomelijke bezwaren. De geschiedenis vertoont een doorlopende stroom.
Generaties vloeien in elkaar over; ouderen en jongeren leven en werken gelijktijdig.
Schrijvers die meer dan vijf-en-twintig jaar werkzaam zijn, dienen geplaatst te worden
in perioden van zeer verschillend karakter. Belangrijke jaartallen in de politieke
ontwikkeling behoeven geen scheiding aan te duiden in het letterkundige leven; al
zullen schokkende gebeurtenissen hun sporen in letterkundig werk nalaten, nóch de
optredende hoofdpersonen nóch hun geest zullen plotselinge veranderingen ondergaan.
Terwijl dus in de staatkundige geschiedenis 1810, 1813 keerpunten betekenen, zijn
deze jaren in de letterkundige ontwikkeling veel minder belangrijk, zodat men de
negentiende eeuw moeilijk in 1813 kan laten aanvangen, gelijk Kalff gedaan heeft.
Terecht neemt Te Winkel 1780 en 1830 als begrenzing van een tijdvak aan: in 1780
de breuk met het achttiende-eeuwse klassicisme, een gevoelsreaktie onder
Duits-Engelse invloed; in 1830 opleving en verjonging door romantiek en realisme.
Wil men, in verband met de opzet van het tegenwoordige werk een splitsing maken,
dan komt het jaar 1805 het meest in aanmerking. Van het baanbrekende geslacht,
dat de opleving veroorzaakt had, waren verscheidene vertegenwoordigers reeds
verdwenen. Veelbelovende jongeren als Bellamy en Nieuwland waren vroeg
gestorven, Wolff en Deken, Van Alphen, Simon Stijl na volbrachte levenstaak
heengegaan. Bilderdijk, algemeen als de hoofddichter beschouwd, maakt zich gereed
om uit de ballingschap terug te keren en een nieuwe levensperiode te beginnen. Met
hem blijft Feith in het middelpunt van het letterkundig leven, maar zij beiden hebben
reeds school gevormd: de veertigjarige Helmers en Loots genieten weldra een
gevestigde reputatie; de jongere Tollens, een vijf-en-twintig-jarige, is in opkomst en
geldt in 1808 reeds als beroemd, terwijl hij in stijgende mate als de eigenlijke
vertegenwoordiger van de nationale dichtkunst beschouwd zal worden.
Om dit vijftal, als vertegenwoordigers van de officiële letterkunde het
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meest bewonderd, scharen zich anderen, die in de schatting van de tijdgenoten dichters
van de eerste rang waren: de gebroeders Hendrik en Barend Klijn (geb. 1773 en
1774), M.C. van Hall (geb. 1768) en Spandaw (geb. 1777). Deze waardering blijft
tot het einde van het tijdperk algemeen gelden. Anderen, die in de schatting van het
nageslacht van meer betekenis blijken, als Kinker (geb. 1764), Staring (geb. 1767)
en Wiselius (geb. 1769) zijn in hun eigen tijd niet populair geworden. Ook de jonge
Da Costa mag in deze periode niet voorbijgegaan worden, al komt hij eerst in het
volgende tijdperk tot volle ontwikkeling.
Als beoefenaars van het proza staat de redenaar Van der Palm op de voorgrond.
Als romanschrijvers Loosjes en Bruno Daalberg.
Deze hoofdpersonen zullen wij dus in afzonderlijke paragrafen bespreken, maar
als onmisbare achtergrond dient een algemeen overzicht van dit tijdperk vooraf te
gaan.
Een algemene karaktertrek is de nationale zelfoverschatting en zelfgenoegzaamheid.
De opleving tegen het einde van de achttiende eeuw, onder buitenlandse invloed,
had de tijdgenoten in de waan gebracht dat een ongemene bloeitijd nabij was.
Bilderdijk gold als een ster van de eerste grootte, niet veel minder dan Vondel. Voor
Feith had men onbegrensde eerbied. Deze beide korifeeën waren zelf ook overtuigd
dat ze, wat de dichtkunst betrof, een belangrijke tijd beleefden. Navolgers, die hun
trant, hun dichterlijke taal en beeldspraak overnamen, beschouwden ze als voortzetters;
nabloei werd voor nieuwe opbloei aangezien. Gelijk Vondel zijn leerling Antonides
van der Goes overschatte, zo koesterden Bilderdijk en Feith grote verwachtingen
van Helmers, Loots en Tollens.
Bilderdijk wijst in het gedicht Het Tooneel (1808) Loots, Tollens en Helmers aan
als de opvolgers die ‘het zangrig vaderland van mijnen avond troosten’, en herhaalt
dat bij zijn afscheid van 1811:
Neen, 'k zie een rijker koor van zangers voortgesproten,
En 't eenmaal needrig woud hersteld in fierer loten.
'k Zie Helmers aan hun hoofd! hem wiens ervaren hand
De Lesbiaansche lier met voller krachten spant.

Feith zegt in zijn Voorrede van 1809: ‘Waar wij op eenen Helmers, Van Hall, Loots,
Tollens, en soortgelijke, alle nog in de beste vaag des levens, roemen kunnen, kan
een bijna zestigjarige Feith gerust zwijgen, en bewonderen’. En drie jaar later: ‘De
Poëzij is tot eene hoogte bij ons geklommen, die zij, wat de kunst betreft, nimmer
in Nederland bereikte’. De geprezenen namen dit oordeel met graagte over. Helmers
schreef in 1809 aan Tollens: ‘Staat onze dichtkunst thans niet op eene hoogte, waarop
zij voorheen nimmer stond? Onze naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker’.
In dezelfde tijd verheft hij niet alleen Bilderdijk en Feith hemelhoog, maar laat daarop
volgen:
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Gij, Kinker, Tollens, Loots, Van Hall, gij schiet naar boven,
En baadt u in de onsterfelijkheid.

Met trots herinnerde men zich ook Hollands roem in de ‘gouden eeuw’, te meer
naarmate het besef groeide van de tegenwoordige nationale onmacht, de
afhankelijkheid van de Franse wereldmacht. Loosjes toonde de zeventiende-eeuwers
als lichtende voorbeelden; Helmers schreef één loflied op de ‘Hollandsche Natie’,
als troost in tijden van vernedering en verdrukking. Maar dezelfde gedachte die
tijdens de inlijving steunend en bezielend werkte, leidde na het herstel van de
onafhankelijkheid tot een ongemotiveerd chauvinisme, tot een geest van ‘snoeverij’.
Intussen waren nóch de staatkundige nóch de ekonomische toestanden in ons land
rooskleurig. In het jaar 1806 was de Bataafse Republiek tot een roemloos einde
gekomen. Het koningschap van Lodewijk Napoleon was zonder verzet aanvaard.
Het eenhoofdig gezag, onder Schimmelpenninck nog met wantrouwen of lichte spot
beschouwd, werd nu in handen gesteld van een koning, die door goedwilligheid
vertrouwen wist te winnen. Vroegere patriotten, als Van der Palm en D.J. van Lennep
verheugden zich over het verdwijnen van partijschap; vroegere Oranjeklanten als
Bilderdijk achtten de aanspraken van het Oranjehuis hopeloos, en beschouwden de
Franse monarch als hun wettige vorst. Een luisterrijke hofhouding verblindde de
ogen; de stichting van de Orde der Unie, van het Koninklijk Instituut streelde de
ijdelheid van de bevoorrechten. Lodewijk Napoleon trachtte Nederlander te worden
en de Nederlandse belangen, ook tegenover zijn keizerlijke broeder, voor te staan.
Maar wat reeds lang te voorzien was, namelijk dat Nederland als ‘satelliet’ van
Frankrijk zijn ondergang tegemoet ging, werd in 1810 door de inlijving werkelijkheid.
De sombere jaren van 1810-1813 brachten voor menigeen, als voor Bilderdijk, een
ontgoocheling: het Franse juk wekte haat, zonder kans op verzet en bevrijding.
Onverwacht kwam in 1813 de verlossing, door de gebeurtenissen van 1814 voorgoed
bevestigd. Onder het nieuwe bewind hoopte men een heerlijke, onbezorgde toekomst
tegemoet te gaan, maar ‘na wat juichens legde de vermoeide natie zich rustig te
slapen onder de schaduw van den Oranjeboom’(1). Rust in eendracht werd nu de leuze.
Ontevredenheid gold als ondeugd. Vol vertrouwen gaf men zich over aan de zorg
van Vader Willem. Maar aan het materieel verval, de grote armoede die gedurende
de Franse tijd geheerst had, kwam niet zo spoedig een einde. In sommige steden
moest een derde gedeelte van de bevolking bedeeld worden, terwijl welgestelden
teerden op het oude kapitaal, zonder veel energie(2). In Keesje, het diakenhuismannetje,
en in Oom Stastok tekende Hildebrand de beide typen van deze Jan-Salie-tijd. Voor
een volgend geslacht was er allerminst reden om op deze tijd met voldoening terug
te zien. Dat de zelfgenoegzaamheid, de zelfverheerlijking voortduurde, is te verklaren
uit het feit dat alleen de overheersende klasse van de oude
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regenten en de welgestelde burgerij aan het woord kwamen. Bij de beschouwing van
de letterkunde moet men er rekening mee houden dat slechts een zeer klein gedeelte
van het Nederlandse volk aktief of passief aan het letterkundig leven deelnam. Het
concentreerde zich voornamelijk in de Hollandse steden, in Amsterdam en Rotterdam;
daarnaast in Leiden, Haarlem en Den Haag. De andere provincies deden zich weinig
gelden. Staring in Gelderland, Spandaw in Groningen waren uitzonderingen. Het
Katholieke volksdeel telde nauwelijks mee. De kleine burgerij en de arbeidersklasse
ontbrak het aan ontwikkeling en leiding. De Utrechtse hoogleraar Van Heusde, in
De Socratische School schrijvende over de opvoeding, verdeelt het volk in drie
groepen: de meerderheid heeft voldoende aan het volksonderwijs om ‘mens’ te
worden; dan volgt de stand van andere vakken, beambten, fabrikanten, kooplieden,
die door middelbaar onderwijs op Franse scholen opgevoed worden tot ‘beschaafd
mens’, terwijl de uitverkorenen uit de hogere standen onder universitaire leiding het
kunnen brengen tot ‘zelfstandig mens’. Inderdaad zien wij ook op letterkundig gebied
dat aan de gestudeerden het hoogste gezag toegekend wordt. IJverig wordt in die
kringen de dichtkunst beoefend. Op de gymnasia leert men Latijnse verzen maken,
en die kunst wordt, evenals in de zeventiende eeuw, zeer hoog geschat. De jonge
David Jacob van Lennep laat zijn Latijnse jeugdpoëzie al drukken, en geleerden als
Van Kooten verwerven een roem die ons aan Barlaeus herinnert. Die vooroefening
wordt bij verscheidenen gevolgd door technisch onberispelijk vloeiende en rijmende
gedichten in de moedertaal. Een classicus als D.J. van Lennep - beroemd door zijn
Hollandsche Duinzang - theologen als de jonge Van der Palm en Adam Simons,
juristen als Lulofs en Spandaw en zelfs de bekende J.M. Kemper stellen er een eer
in, Nederlands dichter te zijn. Aan de universiteiten wordt voor het onderwijs in de
Nederlandse taal, letterkunde en welsprekendheid bij voorkeur in deze kringen
gezocht. Na de benoeming van de welsprekende Siegenbeek te Leiden, volgt te
Utrecht die van Adam Simons, te Groningen van Lulofs, te Luik van Kinker. Te
Amsterdam trad naast D.J. van Lennep ook N.G. van Kampen, vroeger lector te
Leiden, op om de studie van de Nederlandse letteren aan te moedigen.
Talrijk waren ook de dichters die uit de kringen van de ‘beschaafde mensen’
voortkwamen, maar deze voelden hun minderheid tegenover de klassiek gevormde;
ze trachtten deze dus door aanpassing en nabootsing o.a. door mythologsche sieraden
en geleerdheid, te evenaren. Hun werkzaamheid ontplooide zich vooral in
‘maatschappijen’ als het Nut, de Bataafse (later Hollandse) Maatschappij, in Felix
Meritis(3), Doctrina et Amicitia e.d., die in veel opzichten een voortzetting waren van
de achttiende-eeuwse dichtgenootschappen, en waar men zich, behalve in de
dichtkunst, oefende in wederzijdse ophemeling, naast voorgewende persoon-
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lijke nederigheid. Het genootschap Felix Meritis in het bijzonder was karakteristiek
als uiting van de encyclopedische geest: alle wetenschappen zouden in één middelpunt
verenigd worden, als ‘een bundel van lichtstralen’. Er waren afdelingen voor
natuurkunde, algemene wetenschap, letterkunde, koophandel, muziek, teken- of
schilderkunst. Wekelijks werden in al die afdelingen voordrachten en vergaderingen
gehouden. Oorspronkelijk hadden patriotten de leiding, maar allengs verflauwde de
patriotse zuurdesem, en daarmede kleur en stemming der leden. ‘Meer deftige
coterieën, die zich eerst ter zijde gehouden hadden, dongen en verkregen het
lidmaatschap’. ‘Het Genootschap werd uiterlijk zeer deftig’, maar de innerlijke
vooruitgang ging hiermede niet hand aan hand. Alleen muziek en tekenkunst kregen
bredere ontplooiing. Wij zullen nog zien hoe de bekendste letterkundigen als sprekers
in dit Genootschap optraden. Typisch daarvoor is ook de Rotterdamse omgeving van
Tollens, zoals Schotel ze ons getekend heeft. Daar heersten zelfs nog
rederijkersgewoonten: welkomstgroeten, uitnodigingen, toasten werden op rijm
gesteld. Een stoet van Rotterdamse dichters spaarde de wierook niet. Hun leider,
dominee Scharp gold als ‘hoogepriester van het Rotterdamsche zangerenkoor’, als
de ‘Apollo van de Maas’ en werd ook door Tollens geprezen als ‘ziel en leven van
ons heilig dichterkoor; pronksteen van ons kunsttrezoor’. En toen Tollens in 1805
met goud bekroond werd, bezong Scharp de overwinnaar ‘voor wiens kruin de lauwers
troswijs groeien’: ‘Trekt hem het starrenkleed der gouden dichtkunst aan’, want ‘in
adelaarsvlugt stijgt hij op stout gespreide pennen’. Als Tollens te Amsterdam in de
boekwinkel van Uylenbroek kennis gemaakt heeft met Helmers en daarna de
Amsterdamse kunstbroeders leert kennen, dan steken Rotterdammers en Amsterdamse
dichters elkaar in de hoogte.
Vooral te Amsterdam waren de genootschappen kweekplaatsen van
welsprekendheid, in proza en in poëzie. Bij feestelijke gelegenheden, herdenkingen,
prijsuitdelingen werd bij voorkeur een dichter uitgenodigd om het publiek te vergasten
op een plechtig, liefst breed opgezet gedicht. In Felix Meritis heeft - zoals blijken
zal - vooral Loots zijn triumfen gevierd. Volgens getuigenis van tijdgenoten stroomde
het publiek er heen.
In ruimer kring werd de dichtkunst gepropageerd voor lezers. Eigenaardig is daarbij
de rol van uitgevers-boekhandelaars, die tevens als dichters levendig deelnamen en
soms leiding gaven. Uylenbroek was al vroeg voorgegaan door een reeks bundels
Kleine Dichterlijke Handschriften van allerlei bekende en onbekende dichters te
verzamelen en uit te geven (1788-1808), die in 1823 nog een herdruk waardig gekeurd
werden. De dichter en prozaschrijver Adriaan Loosjes was eveneens
boekhandelaar-uitgever en legde dus al zijn eigen werk ter perse. Immerzeel
(1776-1841), eerst als boekhandelaar in Den Haag, later in Rotterdam en Amsterdam
gevestigd, had als schrijver van een roman en later van de idylle Hugo in 't Woud,
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naam gemaakt en gezag verworven, zodat hij, het voorbeeld van Uylenbroek volgend,
in korrespondentie trad met alle letterkundigen van zijn tijd, om bijdragen te
verzamelen voor een dichterlijk jaarboekje, waaraan hij, naar Duits voorbeeld, de
naam van Muzen-almanak gaf.
Als graadmeter voor het peil van de dichtkunst, tevens als spiegel van de tijdgeest
kan in de tweede helft van dit tijdvak deze Muzen-almanak goede diensten bewijzen.
Dit boekje in klein formaat, vrij smakeloos gedrukt en geïllustreerd, begon in 1819
te verschijnen onder leiding van de boekhandelaar-dichter Immerzeel. Voor in elk
deeltje staat een portret, soms twee, van bekende dichters. Opmerkelijk is de volgorde,
die waardering uitdrukt. Voorop gaat niet Bilderdijk, maar Feith, als de meest geliefde
veteraan. Bilderdijk volgt in 1820; daarna komen broederlijk Loots en Tollens.
Spandaw krijgt in 1822 een beurt, naast Borger. Dan volgen Wiselius (1823), A.C.
Schenk en H.H. Klijn (1824), terwijl eerst in 1825 de beurt komt aan Staring en
Kinker! De rij wordt onafgebroken voortgezet met Van Walré en B. Klijn; M.C. van
Hall; Boxman en Nierstrasz; Meyer en Van 's Gravenweert. Terwijl W. de Clercq in
1830 nog genade vindt, valt het op, dat Da Costa overgeslagen wordt, al heeft hij
nog in 1822 een bijdrage geleverd.
De medewerkers zijn nog talrijker dan de geportretteerden. Waarschijnlijk heeft
niemand geweigerd, als het vererend verzoek van Immerzeel tot hem kwam. Ouderen
en jongeren ontmoetten elkaar op deze tentoonstelling, waar verdienstelijke gedichten
naast de grootste prullen uitgestald werden, b.v. een ‘Dankzegging voor eene
nieuwerwetsche Parapluie’, zouteloze puntdichten of ‘grappige’ verhalen van
Immerzeel of Van Oosterwijk Bruin, die als ‘luimig’ werden geprezen en genoten.
Dit vreedzame, kritiekloze samengaan is typerend voor de tijd die bovenal rust
verlangde en tevredenheid predikte. Overheersend is de Tollens-sfeer: laat ieder
rustig het geluk zoeken in zijn gezin; jaag niet naar geld of roem; bedenk dat rijkdom
zorgen geeft. In 1820 dicht Immerzeel op De arme daglooner:
En op stroo ook slaapt men zacht.
Och! wie water heeft en brood
Jammer niet om bangen nood!

terwijl Yntema zegt Tevredenheid te schatten boven rijkdom:
Treedt nader! hoe arm in zijn' rijkdom is d'een
En rijker in armoê, dan de ander, is geen.

Het volgend jaar prijst Wiselius als Geluk aan:
Een lief en vreedzaam plekje op aard
Een trouwe weerhelft, rein van zeden
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Een kroost, der ouderen liefde waard
Is 't hoogste goed, door hem gebeden
Zoo leeft hij met zijn huisgezin
Bevrijd van 't laffe volksgewemel,
En rijpt, bij deugd en menschenmin
Voor 't deelgenootschap van den Hemel.

En nog in 1827 verheerlijkt Robidé van der Aa De gelukkige huisvader:
Als 'k in den schoot van mijn gezin
En huwelijks- en kindermin
In ruime maat mag smaken
Dan loof ik mijn gelukkig lot
En dank den altoos goeden God
Die mij dat heil doet smaken.

In hetzelfde gedicht spreekt de tevreden, van politiek afkerige staatsburger:
'k Ben burger van een vaderland,
Waar zelfs de nederigste stand
Geschat wordt naar zijn waarde,
Waar de eedle vorst, om strijd bemind,
Elk burger aanziet als zijn kind.
Wat wil ik meer op aarde?

Nog mooier maakt het een andere dichter, A. Langereiss, over De hooge waarde van
het genot der vrijheid. Als ieder ‘Neerlands naam en roem beseft’, zegt hij:
Dan wordt het heil van 't algemeen
Aan elks geluk verbonden,
De deugd betracht op englenwijs
En 't eens verloren paradijs
In Neêrland weêrgevonden.

En ook Feith's vriend W.H. Warnsinck dicht op muziek een Lied der Bataven, met
het referein:
Broeders zijn wij, edle Belgen!
Waar Oranje vader heet.

waarin hij voorzichtig de raad geeft:
Wijslijk mijden wij de klippen
Waar het volksgeluk op strandt
Nederlanders zijn wij allen
Kroost van de eigen heldenteelt.
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De Groningse hoogleraar-dichter Lulofs gaat zover, dat hij in de vorst Gods beeld
ziet, wanneer hij op 's Konings verjaardag (1825) een Toast dicht:
Dat in den Vorst zich 't beeld vertoon'
Van aller Vorsten Heer.

Naast de almanakken leren wij het karakter van de tijd ook kennen uit de tijdschriften.
Het oudste en meest gezaghebbende, de Vaderlandsche Letteroefeningen(4) dateert
al van 1761 en werd door C. Loosjes gesticht. Aanvankelijk gematigd patriottisch,
verklaarde de redaktie in 1799 dat men zich ‘zeer ongaarne inliet met staatkundige
bedrijven’. In 1812 werd het verdoopt in ‘Tijdschrift voor Kunst en Wetenschappen
in het Departement van de Zuiderzee’, berustend in de vereniging met het grote Rijk
- ‘dat dan Hollands letterkundige roem zich met dien van Frankrijk vereenige!’ maar in 1814 was het weer Oranje-gezind, pleitend voor rust en vergevensgezindheid,
met de geestdrift van ‘een vrij en moedig volk’. - ‘O Gouden tijd, om met lust te
schrijven, om den lang gekeerden vloed rijk en weldadig te zien stroomen!’
Ernstig en bezadigd, zijn de recensenten steeds geneigd om de vaderlandse kunst
met matige kritiek te beoordelen en als het enigszins mogelijk is, met lof te overladen.
Vóór 1814 worden vooral Bilderdijk en Helmers uitbundig geprezen. De ‘Ziekten
der Geleerden’ is een ‘klassiek dichtstuk’, met ‘alle de sieraden der kunst’, de
treurspelen zijn ‘meesterstukken’. Over de ‘Winterbloemen’ (1813) luidt het oordeel:
‘Welk een smaak! Welk een koloriet! Dat hij toch niet klage over den last des
ouderdoms; over mangel aan gevoel en warmte!’ De verschijning van Helmers'
Gedichten (1809) geeft aanleiding tot de opmerking: ‘Nooit was een tijdperk aanwezig
als het tegenwoordige’, en De Hollandsche Natie was een ware verrassing: ‘De
Hollander kan met ieder ander volk wedijveren’.
Van der Palm brengt de recensent in verrukking: ‘Zoo deze man niet welsprekend
moet genoemd worden, bekennen wij, niet te weten, wat welsprekendheid is’. (1811).
Na 1814 begint de ster van Bilderdijk te dalen, en wordt Tollens in de ogen van
deze critici de grote man. Typerend daarvoor is het slot van de beoordeling van het
tweede deel der Gedichten:
Dat vrij andere Natiën op haren Helicon bogen! wij, Nederlanders,
zonder prat te zijn op eigen roem, durven haar vrijelijk op zijde streven,
om naar de edelste lauwers te dingen. Tollens, door Apollo geheel bezielde
Tollens! ontvang onzen dank voor dit geschenk uwer bevallige kunst! Elke
van uwe bijdragen is eene eer voor het Godengeslacht, dat nog niet uit ons
midden geweken is, maar integendeel in de thans bij betere uitzigten
herborene kunst, den Nederlandschen Zangberg in nieuwen luister zal
doen bloeijen.
Later heet het derde deel: ‘een schatkamer van edele poëzij’.
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Van der Palm's Gedenkschrift heeft zijns gelijke in onze letterkunde niet. Maar terwijl
allerlei middelmatigheden geprezen en aangemoedigd worden - Spandaw b.v. ‘mag
vrij wedijveren met de eerste Dichtvernuften’ - ontbreekt voor de fijne kunst van
Staring alle begrip:
Bij hem is de dichtkunst meer spel, spel met vormen, schoone, wonderlijke,
naieve vormen.
Wanneer echter Bilderdijk en Da Costa de algemene verdraagzaamheid - ‘niet een
deugd, maar een pligt’ - komen verstoren, en de nationale rust bedreigen, dan leren
we de Vaderlandsche Letteroefenaars van een andere zijde kennen. In 1809 was over
de grote Bilderdijk terloops al opgemerkt: ‘'s Mans ziel schijnt met bitterheid
ganschelijk vervuld te zijn’; in 1817 spot men met De Dieren als ‘onbekookte kost’
en ‘zotternij’, nadat in het vorige jaar (blz. 306) ter zijde de ‘bekrompen egoïsten en
obscuranten’ aangevallen waren, maar in 1821-22 moet Da Costa als ‘afdruksel van
Bilderdijk’ het ontgelden:
Wat de oude ziekelijke man te vergeven is, geldt niet voor den jeugdigen
gelukkigen echtgenoot. Wat hebben de Muzen met die hatelijke politiek,
met die oude twisten te doen, die immers nu toch gaarne vergeten en
vergoed worden? Oranje zit op den troon en wordt algemeen geëerbiedigd
en bemind; wat wil men meer?
De felle strijd tegen de Bezwaren van Da Costa zal later ter sprake komen, maar
ook Bilderdijk wordt niet gespaard. In 1824 heten zijn Krekelzangen een produkt
van ‘'s mans jammerlijk verdoold genie’, terwijl bij de verschijning van de Rotsgalmen
gezegd wordt:
Dit veroordeelen, ja verfoeijen wij in hem: dat hij in een Land van rust
en vrede zonder ophouden de rust tracht te verstoren, en het zaad van
wantrouwen en tweedracht strooit.
Dat de Vaderlandsche Oefenaars van scherpe kritiek, en vooral van spot niet afkerig
zijn, bleek reeds vroeger door verzet tegen Bruno Daalberg's romans - ‘armzalige
voortbrengsels van verwilderde hersenen’ - maar ook door afkeuring van Wiselius'
Raad aan jonge dichters (1827) als ‘satyre op Helmers’, en uit de verontwaardiging
over het ‘schotschrift’ Nieskruid voor Nierstrasz (1828).
In 1806 had het oude tijdschrift een jongere konkurrent gekregen: De Recensent,
ook der recensenten, die naar Duits voorbeeld open stond voor antikritiek en zich in
het prospectus beriep op ‘de hoogere verlichting onzer tijden’(5). Tijdens de Franse
overheersing, van 1811-1814, mocht het ‘wegens te liberale geest’ niet verschijnen.
Men zou dus kunnen veronderstellen dat dit tijdschrift meer kritisch gestemd zou
zijn en minder aan overschatting van de vaderlandse kunst zou lijden, maar het
tegendeel is het geval. Helmers wordt niet minder in de hoogte gestoken dan door
het
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andere orgaan: de tegenwoordige letterkunde is zó rijk, ‘dat wij geen Volk kennen,
hetwelk thans ons hierin den lauwer zou kunnen betwisten’, heet het in 1810. En bij
de verschijning van Helmers' Nagelaten Gedichten, in 1816, is de Recensent
‘weggesleept en geroerd, verrukt en gestreeld’. ‘Wie dweept niet gaarne met onzen
Dichter voort?’
Loots is een ‘puikdichter’, een ‘echte loot des grooten Vondels’ en verdient
‘onsterfelijke roem’. Van der Palm's Gedenkschrift is een ‘in hooge verrukking
verslonden meesterstuk’. Van Tollens, ‘dien men schier een standbeeld als dat van
Erasmus waardig acht’ (1819), wordt gezegd:
Wij zijn er trotsch op, dat zulk een zeldzaam talent op den
Nederlandschen bodem gewonnen en geboren is.
Ook in de felle uitvallen tegen Da Costa en Bilderdijk doet de Recensent - gelijk
blijken zal - niet voor de Letteroefeningen onder.
Deze beide vertegenwoordigers van de letterkundige kritiek hadden elk jaar ook
een deel Mengelwerk: evenals in de Almanakken waren de bijdragen afkomstig van
allerlei schrijvers en dichters, wier werk, voor het grootste deel onbeduidend, zonder
kieskeurigheid geplaatst werd. Andere tijdschriften, als Van Kampen's Magazijn
voor Wetenschap, Kunst en Letteren (1822-23), Euterpe, Museum, Mnemosyne boden
plaats aan breder opgezette artikels en verhandelingen. De Konst- en Letterbode van
Vincent Loosjes, die reeds van 1788 dagtekende, bracht vooral wetenschappelijke
nieuwsberichten en daarnaast beknopte boekbeoordelingen en aankondigingen, over
het algemeen van minder belang dan die in de beide boven besproken tijdschriften.
Voor de waardering van de toenmalige letterkunde door de tijdgenoot is het ook
van belang, te letten op het oordeel van de gelijktijdige geschiedschrijver, de
Amsterdamse hoogleraar N.G. van Kampen, die in 1822 zijn Beknopte Geschiedenis
der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden uitgaf, en deze tot op de eigen
tijd voortzette. Het is duidelijk dat hij Tollens, die ‘in den eersten rang schittert’,
boven Bilderdijk stelt, al
wekt deze meer bewondering op. In de voortbrengselen van Rotterdams
Hoofddichter is eene onbeschrijfelijke bekoorlijkheid. Bezingt hij het
Vaderland en deszelfs groote daden, hetzij nu in den hemelval des
Zegelieds, of den meer nederigen, doch naïven toon der Romance; wiens
hart klopt dan niet, en dankt God, dat hij Nederlander is! (II, blz. 462).
Van der Palm ‘bekleedt als welsprekend Schrijver thans de hoogste plaats in
Nederland, en eene der hoogste misschien in Europa’ (II, 512). De onbeduidende
verhalen van Immerzeel prijst hij als ‘vol vrolijken luim’, en zijn
onbeholpen-pathetische idylle Hugo van 't Woud acht hij ‘volkomen eene Hermann
und Dorothea’! (deel III).
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Deze aanhalingen zijn voldoende om aan te tonen hoe het publiek door de officiële
voorlichters gesterkt werd in de zelfgenoegzame stemming en overschatting van de
eigen letterkunde.
Dat men inderdaad tegenover de belangrijke letterkunde in de naburige landen
achterlijk was, werd niet beseft. Alleen voor de klassieke letterkunde behield men
onbegrensde bewondering, die zich uitte in vertaling en navolging. D.J. van Lennep
vertaalde Hesiodus, 's Gravenweert Homerus; Wiselius en M.C. van Hall waren
bewonderaars van Horatius. Redenaars richtten zich naar Cicero; Van der Palm koos
voor de historiestijl Sallustius als model. Terwijl de beste schrijvers tegen het einde
van de achttiende eeuw ontvankelijk waren voor de grote buitenlandse kunst, in het
besef van eigen tekortkoming daarmee hun voordeel doende, is men nu veeleer
geneigd het nieuwe af te wijzen. Tollens moge ‘bloemen plukken’ bij de naburen,
hij ondergaat van die onderzoekingstocht weinig invloed, en beroemt zich op zijn
oorspronkelijkheid. Van de Franse dichters vindt Lamartine met zijn Premières
Méditations ingang, o.a. bij Da Costa, maar de andere romantici worden eerst in de
volgende periode door de jongeren gewaardeerd(6). Van de Engelse schrijvers kent
men Scott, wiens romans al vroeg vertaald werden, wiens Lady of the Lake reeds
door Jacob Geel in 1822 geprezen en gedeeltelijk vertaald werd(7).
Tegenover Byron daarentegen staat men aanvankelijk afwijzend(8); Da Costa kent
en bestrijdt hem, maar de invloed op de romantische jongeren zal eerst in de volgende
periode merkbaar worden. Wel wordt de Engelse humor nagevolgd door Bruno
Daalberg en Jacob Vosmaer(9). De vroeger zo sterke invloed van de Duitse letterkunde
neemt af: Goethe's werk na de Werther trekt nauwelijks de aandacht(10); Schiller wordt
alleen door Kinker aangeprezen. Tollens vergenoegt zich met de oudere, hem
enigszins verwante Claudius(11). Door de humor-cultus leert men Jean Paul kennen,
die in 1820 door Weiland hier geïntroduceerd wordt. Al deze oppervlakkige aanraking
heeft vooreerst weinig bevruchtend gewerkt. De onderstroom van het
achttiende-eeuwse rationalisme, in verband met classicistisch gevormde smaak, komt
aan de oppervlakte. De overgevoeligheid van Feith werkt wel na bij gevoelige naturen,
maar leidt bij de meesten door suggestie tot opwinding en holle retoriek. Helmers is
daarvan een afschrikwekkend voorbeeld. Dichterlijke taal met stereotype beeldspraak
blijft in de mode. Gewoonlijk geldt Bilderdijk als de vader van deze stijl, maar terecht
spreekt Te Winkel in dit verband ook van Feith en zijn school, o.a. de gebroeders
Klijn, terwijl bij Loots ook rechtstreekse invloed van Vondel aan te wijzen is. De
vertrouwdheid met dit soort taalgebruik bij hoorders en lezers bevorderde het
dilettantische dichten: vaste woordverbindingen en ritmen, algemeen gebruikelijke
rijmen en beelden bleven in het geheugen hangen en konden pasklaar aangewend
worden. Dat er in brede burgerlijke kringen grote belangstelling voor de dichtkunst
bestond, kan ook blijken
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uit het debiet van talrijke bundels en uit de lijsten van intekenaren, die vaak
vooropgeplaatst werden.
De zelfgenoegzame geest van de tijd, de achterlijkheid komt ook uit op ander
gebied van het geestelijk leven. Het hoofdstuk van Chr. Sepp's Pragmatische
geschiedenis der theologie, dat met 1815 begint, is getiteld ‘Onbepaaldheid en
Halfheid’. Hij schrijft:
De staatkundige verbroedering der partijen scheen niet gunstig te zijn
voor het formuleeren van principes, noch in het godsdienstige, noch in het
staatkundige. Verdraagzaamheid, dat wil hier zeggen, inschikkelijkheid
was de leus, zonder dat men de gronden dier vaak zoo luid geprezen
gezindheid wist aan te wijzen. - De geest van geven en nemen domineerde
op theologisch gebied; een zeer kennelijk rationalistisch element leefde
in het supranaturalisme, dat toen beleden werd.
De openbaring en de rede trachtte men met elkaar in overeenstemming te brengen.
‘Principiële vraagstukken bleven onaangeroerd of werden met laakbare vlugtigheid
behandeld’.
Bij voorkeur streefde men naar ‘het welbeminde juste milieu’.
Met de wijsbegeerte was het evenzo gesteld. De propaganda van Kinker en Van
Hemert voor de kritische filosofie van Kant werd verdrongen door de invloed van
Ph.W. van Heusde, de ‘praeceptor Hollandiae’, die sinds 1804 te Utrecht de oude
letteren doceerde. Met miskenning van Kant's betekenis en geringschatting van Fichte
en Schelling - die ook door Borger van ‘een soort van raaskallen’ beschuldigd werden
- prees hij De Socratische School aan als de wijsbegeerte bij uitnemendheid voor de
negentiende eeuw.(12) Daardoor ‘bracht hij het godsdienstig liberalisme van vóór 1830
in systeem. In het Christendom de hoogste openbaring der humaniteit begroetende,
vond hij in de oudheid de voorbereiding tot die openbaring, de voorafschaduwing
van die humaniteit’.
Hij beoogde ‘eenvoudigheid, maar met verstand en met godsdienstzin gespaard’.
‘Men philosophere nooit ten koste van onze bon sens, ons eenvoudig
menschenverstand’.
Eigenlijk verkondigt hij dus ‘de philosophie van den “sens commun” in een
Platonisch gewaad’, waarbij hij de Platonische idee ten onrechte opvatte als de norm
waarmee de mens het ideaal vormt om naar te leven en te handelen. Ondanks deze
misvatting en de halfslachtigheid maakte deze met enthousiasme verkondigde leer
diepe indruk op zijn talrijke leerlingen, een bewijs dat deze onwijsgerige wijsbegeerte
aan de behoeften van de tijd beantwoordde.
De illusie van eendracht en eenstemmigheid op liberale grondslag werd omstreeks
1820 verstoord door de reaktie van Bilderdijk, Da Costa en hun aanhang. Toen kwam
ook de verdraagzaamheid in het gedrang: de ontevredenen over ‘de geest der eeuw’
werden buiten de nationale gemeenschap gesloten. Meer dan te voren werd Tollens
de lievelingsdichter
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Mr. Rhijnvis Feith, naar het leven getekend door W. Lubbers
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J.H. Van der Palm, naar een schilderij van Hodges
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J. Geel, naar een tekening van J.C. D'Arnaud Gerkens
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en kwam zijn school in het middelpunt van het letterkundige leven te staan. Eerst in
de laatste jaren van deze periode ontstond een kentering, doordat jongeren in hun
weekbladen scherpe kritiek begonnen te oefenen, maar al valt dit nog vóór 1830, het
kan beter, in samenhang, tot een volgend hoofdstuk bewaard blijven.
De hoofdpersonen die in deze periode optreden, zullen afzonderlijk ter sprake
komen. In dit overzicht willen wij nog de aandacht vestigen op een zestal schrijvers,
ten dele al uit een vroegere tijd bekend, die wel niet tot de voornaamste figuren
behoren, maar wier persoon en werk toch op een beknopte behandeling aanspraak
kunnen maken.
Arend Focke SIMONSZ (1755-1812)(13) was bij het begin van deze periode al een
vijftiger, maar ook in zijn laatste levensjaren bleef hij als spreker en schrijver een
populaire figuur in het Amsterdamse milieu; dus beperkt zijn betekenis zich niet tot
de ‘boertige bestrijding van het sentimentele’ van zijn vroegere jaren. Afkomstig uit
een geslacht van komische toneelspelers en graveurs, wordt hij
boekhandelaarsbediende, later eigenaar van een eigen boekhandel, en in de Franse
tijd commies op het stadhuis. Hij verwierf zich een uitgebreide kennis op velerlei
gebied en maakte daarvan ruim gebruik in zijn voordrachten en geschriften, waarbij
hij zich van eenvoudige volkstaal bediende. Zijn laatste levensbeschrijver noemt
hem ‘de litteraire paljas tegen wil en dank’, omdat het ‘koddige’ bij hem geen innerlijk
kenmerk was. ‘Zedekundig-ironische, maatschappelijke vermaning is de grondtoon
van zijn werk’. Hij is ‘vaderlands representant van twee internationale
geestesstromingen: de encyclopedische en de spectatoriale’. Zijn eigenlijk levenswerk
is een systematische encyclopedie, waaraan hij negen jaren gewerkt heeft.
Tot zijn beste werk uit deze laatste jaren behoren Dorus of het wonderkind (1808)
en Het toekomende jaar 3000 (1793). Later verschijnt zijn Ironischcomisch
Woordenboek (1797-98).
Bij Napoleon's bezoek aan Amsterdam, in 1811, werd Focke Simons gearresteerd
en gevangen gehouden, verdacht van een bedekte satire op de Franse overheersing.
Men heeft deze hatelijkheid wel gezocht in een voordracht van November 1810: De
Horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, maar dit geschrift
geeft er weinig aanleiding toe. L.W.R. van Deventer denkt veeleer aan een vroegere
voordracht, van Oktober 1810, het Psycho-Chemisch Geheim, waarin op Napoleon
en zijn broer gezinspeeld zou zijn, maar ook die verklaring lijkt mij te gezocht en
onwaarschijnlijk(14). Veeleer is hij, bekend als patriot, het slachtoffer geworden van
een persoonlijke vijand, een vroegere konkurrent, later hoofd van de politie. Mede
door de schok van deze tijdelijke gevangenschap is hij het volgende jaar overleden.
Ook P. DE WAKKER VAN ZON (1758-1818)(15), als romanschrijver onder het
pseudoniem en in de gedaante van de medicus Bruno DALLBERG optredend,
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had al een groot deel van zijn leven vóór 1805 achter de rug. Eerst op rijpe leeftijd
begon hij romans te schrijven in de humoristische trant, die hij bij Engelse voorgangers
had leren kennen. Hij kent Fielding en Sterne naast Richardson, en wil een nieuwe
soort romans schrijven ‘in eene bestendige vermaagschapping van het beweeglijke
met het lustige of luimige, van den beschrijvenden met den dramatieken gesprekstijl’.
Zijn eerste romans, die elkaar snel opvolgen: Willem Hups (1805), Tweeen-Dertig
Woorden of de Les van Kotsebue (1805), De Steenbergsche Familie (1806-9) hebben
dan ook een hybridisch karakter en geven van alles wat: bonte avonturen,
humoristische bespiegelingen en uitweidingen, sentimentele passages, didaktiek en
moraal. Hij solt met zijn personen, die vaak meer karikaturen dan mensen zijn, springt
in zijn taferelen grillig van het een op het ander, breekt telkens zijn verhaal af om
met de lezer te keuvelen over de gang van de gebeurtenissen. Hij heeft een
oud-Hollandse voorkeur voor het burleske: ‘Zijn theater is bont en harlekijnachtig’,
maar hij wordt weer ernstig als hij de zwartste schurken en huichelaars afzichtelijk
maakt tegenover de engelachtige deugd, of als hij de spot drijft met wat hij, als man
van de verlichting verfoeit: de adeltrots, het mens-verlagend ‘bijgeloof’, de
sentimentaliteit, de holle retoriek van opgewonden dilettantische politici. Zijn eerste
roman, Sterniaans-humoristisch, is al didaktisch getint: met het bekende motief van
een onzichtbaar makend mutsje toont hij aan, hoe verkeerd het is, het geluk te zoeken
buiten zich zelf.
Als zijn beste werk uit deze tijd geldt de vierdelige roman De Steenbergsche
Familie, waarin bijna alle bovengenoemde motieven voorkomen, en die naast zijn
deugden: levendige verhaaltrant en geestige vondsten, ook zijn zwak het meest doet
uitkomen. Van karaktertekening is geen sprake: de dwaze baron met zijn adellijke
inbeeldingen, de sentimentele dichter en opgewonden patriot Jonker van Roggebast,
de schatrijke, krompratende Sinjo Monjet zijn echte karikaturen; Kapitein Steenbergen
door en door braaf en edelmoedig, de rentmeester Obadja een doortrapte schurk. De
afwikkeling van de intrigue, die uitloopt op de ruïnering van de baron en het gelukkig
huwelijk van zijn dochter Louise met Horatio, is weinig boeiend door de
herhaaldelijke onderbreking met episoden die met de hoofdpersonen in los verband
staan.
Eerst veel later volgen nog twee romans: De Overijsselsche Predikantsdochter
(1816), waarin - naar Kalff opmerkte - Duitse invloed te bespeuren is, nl. van de
romans over de ‘Prediger-Tochter’, en waarin een jonge graaf de sympathieke hoofdrol
vervult, en Jan Perfekt of de weg der Volmaking (1817). In deze periode heeft De
Wakker van Zon een zwenking gemaakt in behoudende richting: tegenover de adel
staat hij niet meer afwijzend en spottend; van zijn ingenomenheid met de verlichting
is hij bekeerd. In Jan Perfekt, door Koopmans(16) terecht als een van zijn geestigste,
meest geslaagde werken beschouwd, drijft hij de spot met het verlich-
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tingsideaal van de perfectibiliteit. Zijn belachelijk maken van de Verlichtingspredikers
doet denken aan Don Quichot: ook Jan Perfekt is een dolende ridder, die zijn Leidse
apotheek verlaat om de hele wereld vol illusie zijn ideaal te verkondigen, en na de
zotste avonturen ontgoocheld en mishandeld naar zijn apotheek terug te keren. Meer
dan in de vroegere romans is hier eenheid in de compositie en dus gang in het verhaal.
De karikatuur is hier niet misplaatst, en menig hoofdstuk o.a. de toespraak tot de
monniken, de episode bij Koning Perfekt in het land van de Papperlepappers en de
Ketelaar vertoont echt komische trekken bij geestige vondsten. Behalve deze
uitvoerige romans schreef hij ook kleinere stukken, verwant met de spectatoriale
vertogen: De Prullemand en Apollo (1805), Nog wal lectuur op het ontbijt en de
Theetafel van den Heer Professor van Hemert (1806)(17). Bij bezadigde en deftige
tijdgenoten viel de bijtende spot van deze auteur niet in de smaak. Dat blijkt uit de
afwijzende beoordeling van de Steenbergsche Familie in de Vaderlandsche
Letteroefeningen van 1809, terwijl de bespreking van Jan Perfekt in dat zelfde
tijdschrift, dat zo graag prees en vergoelijkte, zelfs uitloopt op een krachtig protest.
In de romans had hij trouwens ook de letterkundige kritiek van zijn tijdgenoten niet
zachtzinnig onder handen genomen!
Jacob VOSMAER (1783-1824)(18) is een verdienstelijke vroege vertegenwoordiger
van de humor in onze letterkunde(19). Afkomstig uit een aanzienlijk geslacht, genoot
hij de leiding van zijn oom, de bioloog Arnout Vosmaer. Al jong schreef hij Latijnse
gedichten. Na zijn medische studie te Harderwijk en te Utrecht vestigde hij zich als
medicus te Haarlem. W. Vrolick die hem daar goed gekend heeft, gaf van zijn persoon
een aardige karakteristiek: zijn uiterlijk had iets onnozels, bloemzoets, kinderachtigs.
Hij was hardhorig en had een slecht gezicht, wat hem als medicus in de weg stond.
Zorgeloos voor zich zelf, geraakte hij in moeilijke financiële omstandigheden. Zijn
stille huiselijke aard, zijn edelmoedigheid, zijn geestigheid maakten zijn omgang
aantrekkelijk. ‘De verlichting des verstands had hem de Christelijke Leer te
dierbaarder gemaakt’. Na de mislukking van zijn praktijk, ook te Zutfen, was het
een uitkomst dat hij in 1821 hoogleraar werd aan de veeartsenschool te Utrecht, maar
niet lang daarna is hij overleden.
De letterkundige werkzaamheid van Vosmaer is beperkt tot een enkel gedicht
(Menschenliefde, 1818) en een kleine bundel opstellen (Nagelaten en Verspreide
Letterarbeid, 1826), met als het voornaamste Het leven en de wandelingen van
Meester Maarten Vroeg, waarin de auteur de gedaante aanneemt van een
plattelandsheelmeester en dorpsbarbier, om op geestige wijze de draak te steken met
menselijke dwaasheden en zwakheden, niet met vinnige spot, maar met de
echt-humoristische goedmoedige berusting, getuigende van fijne beschaving en
mensenkennis. Deze schetsen waren reeds in 1821-22 bij gedeelten in de
Vaderlandsche Letteroefeningen verschenen.
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Gering van omvang, maar goed van gehalte, verdient dit bescheiden humoristisch
proza een plaatsje naast het omvangrijke werk van beroemder tijdgenoten.
De roem die de gevierde kanselredenaar Elias Annes BORGER (1784-1820)(20)
genoot, is eveneens karakteristiek voor de overschatting waaraan men zich in deze
tijd schuldig maakte. Deze Friese boerenzoon, met uitmuntende gaven van verstand
en hart, werd door begunstigers gevormd, en verwierf zich te Leiden een beurs om
in de theologie te studeren. In 1815 werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid en
Akademieprediker; sedert 1827 doceerde hij geschiedenis en oude letteren. Zijn
Leerredenen, die niet vrij zijn van valse, retorische beelden en vernuftspelingen,
werden in 1821 door Van der Palm uitgegeven, en beleefden zelfs nog in 1848 een
zesde druk. Na de dood van zijn eerste vrouw schreef hij het overgevoelige lijkdicht
Aan mijn kind; de dood van zijn tweede vrouw en dochtertje heeft hij niet lang
overleefd. Het bekende gedicht Aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 werd
buitengewoon bewonderd en zelfs in het Frans, Duits, Engels, Fries, Latijn en Grieks
vertaald, maar noch deze gedichten, noch de overige, niet zeer talrijke
gelegenheidsverzen maken hem tot een dichter van betekenis. Zijn uitvaart werd
gevierd door zijn vriend Van der Palm, de grootste redenaar, en Tollens, ‘Nederlands
geliefdste Zanger’. De lofredenaar herdacht de aandoening wanneer ‘de treurtoon
galmde uit zijne luit’, en noemde zijn ‘zwanenzang aan den Rijn het heerlijkste en
volmaakste, dat ooit uit zijn hoofd en hart gevloeid is’. Tollens pronkte met een
retorische vergelijking: ‘Ziet gij dien boom in 't woud?... Daar nestelt zich een worm...
Dat, Borger! is uw beeld!’ ‘Een donder was de maar, de maar dat Borger viel. Wij
wagglen met den schat, dien wij ter grafkuil dragen. Wij snikken 't laatst vaarwel.’
De redevoering en het gedicht werden in een afzonderlijke uitgave, ter Nagedachtenis
gedrukt en bewonderd.
Van der Palm en Borger stonden als redenaars niet alleen; hun voorbeeld werd
door vele anderen gevolgd(21). Ewald Kist werd naast dit tweetal als een van de beste
predikers beschouwd. Ook Clarisse en Broes, R. Koopman, Dermout en Des Amorie
van der Hoeven hadden een grote naam. De laatste, sinds 1827 hoogleraar aan het
Remonstrantse seminarium te Amsterdam, vormde een brede kring van leerlingen,
die de roem van zijn welsprekendheid, die zich door eenvoud onderscheidde, door
het gehele land verbreid hebben.
Onder de volgelingen van Tollens verdient als een van de beste Willem MESSCHERT
(1790-1844) genoemd te worden, zijn jongere vriend en evenals hij Rotterdams
zakenman en liefhebber van de dichtkunst(22). Onder de tijdgenoten maakte hij naam
door twee aktuele gedichten: op de Slag bij Waterloo (1815) en op de Watersnood
(1820); bij een volgend geslacht bleef de herinnering aan hem bewaard door zijn
idylle De Gouden Bruiloft
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(1825), een huiselijk tafereel uit de Rotterdamse koopmanswereld, geschreven onder
invloed van de Louise en Der siebzigste Geburtstag van J.H. Voss. Het onderscheidt
zich door beminnelijke eenvoud, door de vreedzaam-optimistische kijk op het leven,
door mensenkennis in de tekening van de hoofdpersonen. In tegenstelling met de
statige stijl van de Duitse hexameter bij Voss, vindt men bij Messchert in gemakkelijk
vloeiende alexandrijnen de huiselijke omgangstaal, afgezien van de wel wat
breedsprakige, deftiger gestileerde beschrijvingen. Wat innigheid en diepte van
gevoel betreft, moet deze idylle onderdoen voor de veel aantrekkelijkere Verjaardag
van Staring. In de latere jaren is Messchert, bevriend met Willem de Clercq, aanhanger
van het Réveil geworden, al bleef hij bevriend met Tollens, die in 1849 zijn Nagelaten
gedichten uitgaf en in De Tijd (1848) een karakterschets samenstelde.
Een zeer begaafde jongere is Willem DE CLERCQ (1795-1844), die als letterkundige
in het openbaar een zeer bescheiden rol vervult(23). Gedrukt zijn van hem een enkel
gedicht (Op Is da Costa, na het lezen van Gedigten I in Mnemosyne XII, van 1823)
en de bekroonde Verhandeling over den invloed van vreemde letterkunde op de onze
(1822), een verdienstelijke eerste proeftocht op een vrijwel onontgonnen terrein. Zijn
verhandelingen in Felix Meritis zijn niet in druk verschenen. In intieme kring had
hij grote naam verworven door zijn improvisaties in dichtvorm. Later zal hij in de
beweging van het Réveil een voorname plaats innemen. Maar dat hij al vroeg een
fijngevoelige artistieke geest bezat en door scherpzinnig kritisch inzicht zijn tijd
vooruit was, is vooral gebleken door de publicatie van zijn boeiend Dagboek, met
toelichting van Allard Pierson. Daarin is zijn gehele geestelijke ontwikkeling
weerspiegeld: zijn liberale opvoeding en vroege sympathieën, sinds 1820 de machtige
invloed door de omgang met Da Costa, die als ‘reus onder de pygmaeën’ diepe indruk
op hem maakt, en de geestelijke krisis en bekering die daarvan het gevolg is. Dit
alles is echter meer van belang voor de biografie van een hoogst merkwaardige man,
dan voor de geschiedenis van de letterkunde. Daarnaast vindt men in dit Dagboek
interessante aantekeningen over ontmoetingen met tijdgenoten: opmerkingen over
hun karakter, maar vooral ook oordelen over hun werk. Omtrent Helmers merkt hij
reeds op: ‘Het ware gevoel des dichters bezielde hem niet. Als voorbeeld ter navolging
is hij allergevaarlijkst, dewijl men niet zijne schoonheden, maar al zijn bombast zal
navolgen. Er zal een tijd komen, waarin de betoovering waarmede hij nu ieder
meesleept zal verminderen’. Borger is hem te ‘uitbundig’, bezit te veel ‘valsch
vernuft’. Dat mag slechts gefluisterd worden, ‘nu dichtkunst geheel door een geest,
namelijk door dien van zwellende metaphoren en vleiende lofspraken bestierd wordt’.
Eigen letterkunde mag niet overschat worden. Treffend is ook, van zijn Christelijk
standpunt, deze karakteristiek van Kinker: ‘een Goethiaansche afwezigheid van het
orgaan van geloof en onderwerping.’ - ‘Een man
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die niet gelooven wil, en toch te waarachtig groot denkt, om absentie van geloof te
kunnen verdragen’. Niet minder treffend de diepgaande waarnemingen bij de omgang
met Bilderdijk en Da Costa. Als men dit alles leest, kan men het betreuren dat een
man met zoveel gaven, met een zo juiste en heilzame kritiek op de tijd en de
tijdgenoten, niet in de gelegenheid geweest is om daaraan vóór 1830 in het openbaar
uiting te geven. De eerste sporen van openbare kritiek, van nieuwe invloeden en
stromingen vertonen zich al in de laatste jaren van deze periode, als jongeren gaan
dwepen met buitenlandse romantiek, en in hun weekbladen gevestigde letterkundige
reputaties durven aantasten, maar dit kan in beter verband behandeld worden in het
tijdvak dat ± 1830 aanvangt.

Op de voorgrond komende genres
I. - Gedichten. - In een tijd vol gewichtige en schokkende gebeurtenissen komt de
gelegenheidspoëzie vanzelf op de voorgrond: vaderlandse ontboezemingen, gedurende
de Franse tijd in droefgeestige, na 1813 in juichende, soms chauvinistisch getinte
toon. Onder nawerking van de patriottentijd overheerst daarin vaak een hevig pathos
en retorische opwinding, als bij Feith, Helmers en nog bij de jonge Tollens. De lyriek
gaat over in het meer stichtelijke, beschouwend-didaktische genre, als in de grote
leerdichten van Feith, die daarin met Bilderdijk gaat wedijveren. Bij deze grote,
vereerde voorganger kon men trouwens voor alle genres in de leer gaan, zowel lyrisch,
episch als dramatisch.
De ballade en romance, een erfstuk uit de vorige periode, blijft in trekf(24).
Bilderdijk, Staring, Tollens geven allerlei proeven, maar vooral bij de laatste wordt
bij voorkeur vaderlandse stof gekozen, zodat de romantiek wijkt voor de historische
werkelijkheid, die ook ten grondslag ligt aan bredere taferelen als De Overwintering
op Nova Zembla.
De ode, waar Bilderdijk en Feith zich nog aan waagden, gaat boven het vermogen
van de meeste dichters, die liever deze beide voorgangers volgen in breed opgezette
leerdichten, soms ook half lierdichten, door een lyrisch begin en slot, bij een
middenstuk in alexandrijnen. Wij treffen ze o.a. aan bij Loots, de gebroeders Klijn,
Kinker; ze dienden om bij de reeds genoemde gelegenheden met oratorisch talent
voorgedragen te worden. Juist dit genre was bij uitstek geschikt om de denkbeelden
van de verlichting te verbreiden.
Afwisseling door muziek werd op prijs gesteld. Tot doorlopend samenklinken met
de muziek gaf de cantate gelegenheid. Van Alphen was reeds voorgegaan, en vond
in deze periode navolging o.a. bij Wiselius en Van Hall, bij Staring en Kinker.
In een tijdperk als dit, waarin de huiselijkheid en de gemoedelijkheid zo zeer in
ere waren, is de voorkeur voor de huiselijke poëzie van de ‘haard-
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rijmers’ begrijpelijk. Daarvoor werd Tollens het grote voorbeeld. Zich afsluitend en
genietend binnen de enge kring van het gezin, wedijverden de almanakpoëten in
zangen bij geboorte, bij huwelijk, bij overlijden, in uitingen van vriendschap en
verering, in de ‘vriendenrol’, die algemeen in de mode was.
Dezelfde neiging tot tevredenheid en rust komt ook uit in de idylle, bij Immerzeel(25),
in zijn Hugo in 't Woud, bij Messchert in zijn Gouden Bruiloft, bij Staring in De
Verjaardag.
II. - Het meest beoefende Proza van deze periode is in twee soorten te verdelen: de
roman en het didaktische proza van de verhandeling, de redevoering, de preek.
Romans kwamen in groten getale van de pers om de leeslust te verzadigen.
Gelijktijdige Duitse romans van allerlei soort werden in vertaling gretig gelezen, o.a.
de avontuurlijke Rinaldo Rinaldini van Vulpius, de ‘luimige’ van Langbeen, de
frivool-sentimentele van Clauren, maar vooral de familieromans van de tranenrijke
Lafontaine en van Kotzebue. Daarnaast verscheen ook oorspronkelijk Nederlands
werk: als voorloper van de historische roman de Maurits Lijnslager van A. Loosjes,
met didaktisch vaderlandse strekking, onbeduidende moraliserende romans van Fenna
Mastenbroek en Petronella Moens.
Een nieuw genre, dat de roman-in-brieven kwam vervangen, was de humoristische
roman, als navolging van Engelse voorbeelden: Sterne, Fielding, Smollet. Twee even
oude Nederlandse schrijvers hebben daarvan oorspronkelijke proeven geleverd: de
Middelburgse rector Willem Kist (1758-1841) en Bruno Daalberg (1758-1818,
pseudoniem van Petrus de Wakker van Zon), beide zonen van de ‘verlichting’, gekant
tegen het klerikalisme, voorstanders van mensenrecht, maar tegelijk merkwaardige
tegengestelden: Kist voelt zich als eentonig moralist in een stemming van feestelijk
optimisme op een Nuts-katheder thuis. Zijn braafheidsprediking, zijn geloof aan de
alleen-zaligmakende opvoeding komt voort uit een zelfgenoegzame achterlijkheid;
De Wakker van Zon is in de grond sceptisch gezind; uitbundig geniet hij van zijn
spot, zijn satire, zijn geestigheid die in het burleske ontaardt, maar ook bij hem schuilt
ernst achter de humor. Over de romans van Bruno Daalberg, die Kist in talent ver
overtreft, is hiervóór al enigszins uitvoeriger gesproken. Voor de romans van Kist
kunnen we volstaan met zijn twee voornaamste romans uit deze tijd: de vierdelige
Ring van Gyges wedergevonden (1805-1806) en de Wonderbril (1811). Aan het
Voorberigt van de laatste ontlenen wij nog de volgende passage, waarin hij zijn
didaktisch program heeft geformuleerd:
De bedoeling van mijne vorige in het licht gegeven geschriften was om
de vooroordeelen van velen van mijne Landgenooten of eenigzins te
verminderen, of geheel en al uit te roeijen, hen door eene vrolijke voordragt
en onder het uiterlijk gewaad van eenen
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Roman tot het lezen als het ware te noodzaken, hun verstand te verlichten,
hun hart door de voorbeelden van deugd en ondeugd, met derzelver blijde
of treurige gevolgen, te verbeteren, hunne verkeerde denkbeelden, die
hunne rust en genoegens zoo telkens verbitteren, te ontnemen, en al het
schijnschoone van zoo vele nietige dingen, naar welke zij onophoudelijk
streven, als met den vinger aan te wijzen.
De letterkundige waarde der romans van Kist is gering. Van compositie heeft hij
weinig begrip: zijn roman-figuren zijn of ‘onbeweeglijk als poppen’, tiepedragers,
of karikaturen; de atmosfeer waarin ze zich bewegen, is die van de trekschuit. Terecht
zijn ze dus sinds lang ongelezen gelaten.
Meer talent bezit Jacob Vosmaer, die ook reeds ter sprake gekomen is, als een
krachtens zijn aard, echte humorist. Een late nakomeling van de humoristische roman,
van een auteur die meer betekent dan Kist of Daalberg, is in 1830-32 geschreven
door de veelzijdige M.C. van Hall, namelijk de Gedenkschriften van en door Frank
Florisz van Arkel.
Rijk vertegenwoordigd is het proza in de redevoering, de preek, de verhandeling.
Als onovertroffen redenaars golden Van der Palm en Borger; de eerste, alom geprezen,
zal nog afzonderlijk besproken worden.
Typisch voor deze periode is de term ‘uiterlijke welsprekendheid’, omdat
voordracht en gebaar niet minder golden dan keurig verzorgde taal en vloeiend
ritme(26). Aan de universiteiten, maar ook daarbuiten werd deze kunst ijverig bestudeerd
en beoefend. De hoogleraren in het Nederlands hadden speciaal de opdracht,
aanstaande predikanten en juristen goed te leren spreken en voordragen. Een aardig
kijkje in dit bedrijf geeft het uitvoerige handboek dat de Groningse professor Lulofs
samengesteld heeft, onder de breedsprakige titel De declamatie of de kunst van
declameren of reciteren en van de mondelinge voordragt of uiterlijke welsprekendheid
in het algemeen (1848). Uitvoerig worden daarin de gebaren besproken, o.a. in § 56
‘welke gebaren men zoo al met de armen en hunne uiteinden, de handen en vingeren,
maken kan’. Bij de woorden van Helmers ‘Van hier, onheiligen!’ ‘make men eene
links van zich afstootende beweging met de palm der naar buiten gekeerde linkerhand,
en keere het gelaat regts’. - ‘De toekomst duide men aan met vooruitgestoken
regter-wijsvinger, het verleden met achterwaarts gebogen duim’. - ‘Gestorvenen
aansprekende, rigte men den blik naar beneden of naar boven, naarmate men zich
hen of meer als in het graf rustende of als onder de zaligen opgenomen voorstelt’,
enz. In een Aanhangsel (blz. 267-278) wordt uitvoerig beschreven hoe men Borger's
lied Aan den Rijn behoort voor te dragen. Bij ‘stroomt de Rijn weer langs zijn
boorden’ kan ‘eene kleine beweging met de vlakke, horizontaal gehouden regter- of
linkerhand gemaakt worden’; bij ‘der Alpen top’: ‘een aanwijzende gest met in de
hoogte vooruitgestoken hand’. In het derde couplet: ‘En nu... ik kan mijn haren tellen’
moet men nu ‘half schreyend uitspreken, gevolgd door een somber zwijgen, een eerst
iets opgeheven, maar dan moedeloos neergebogen hoofd en ter aarde
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geslagen blikken.’ Zo zien en horen wij het ‘beroemde’ gedicht voordragen naar de
smaak van de tijd!
III. - Toneel. - Aan belangstelling voor toneel heeft het in deze periode niet ontbroken.
Terwijl het publiek vooral genoot van Franse melodrama's, van vertalingen van
Kotzebue en Iffland, wedijverden tal van Nederlandse schrijvers met het buitenlandse
répertoire, door oorspronkelijke stukken samen te stellen. Feith was ook op dat gebied
voorgegaan. Helmers en Tollens hadden in hun jonge jaren ijverig voor het toneel
gewerkt, maar deze stukken vallen alle nog in de vorige periode. Na 1806 schrijft
Bilderdijk zijn toneelstukken en vertaalt Kinker, in 1807, twee drama's van Schiller,
zonder daarvoor het publiek te kunnen winnen. In de uitvoerige geschiedenissen van
letterkunde en toneel vindt men een groot aantal namen van auteurs die er in slaagden
hun oorspronkelijke stukken, treurspelen, toneelspelen, blijspelen opgevoerd te
krijgen, maar daaronder is zeer weinig van blijvende waarde. Wij zullen zien dat
o.a.H. Klijn met zijn Montigny triumfen behaalde en dat Wiselius hoopte, door een
bemiddeling te zoeken tussen het Griekse en het Franse drama, de toekomst van een
nationaal toneel te waarborgen, maar dit streven is vergeefs gebleken. Aan de
belangstelling voor het toneel is stellig ten goede gekomen dat er uitstekende acteurs
en actrices optraden, als Ward Bingley, Mevr. Ziesemer-Wattier en Andries Snoek.
Het jaar 1820 bracht daarin verandering: het bestuur van de Amsterdamse
schouwburg kwam in handen van vier commissarissen, die de exploitatie van
stadswege op zich namen, en de eigenlijke toneelkunst verwaarloosden om te voldoen
aan de wens van het publiek, dat vooral opera's verlangde. De acteurs die te voren
geschitterd hadden, waren te oud geworden, waren gestorven of hadden het toneel
verlaten. Onder de jongeren waren wel goede krachten, maar ze kregen weinig
gelegenheid om hun gaven in goede stukken te tonen of te ontwikkelen. Ze moesten
de toejuiching van het publiek verwerven door hun optreden in ‘draken’, en
sensatiestukken als ‘Aballino of de grote bandiet’, en dergelijke, die bijna hun
dagelijks werk werden(27).

Eindnoten:
(1) De politieke achtergrond van dit tijdperk wordt bekend verondersteld. Voor deze passage
raadpleegden wij de rede van J. HUIZINGA over De beteekenis van 1813 voor Nederlands
geestelijke beschaving, afgedrukt in de Handelingen van de Maatschappij der Ned. Lett.
(1912-1913) en herdrukt in zijn bundel Tien Studiën (1926), blz. 80 vlg.
(2) De sociale toestand is o.a. geschetst door H. ROLAND HOLST in Kapitaal en Arbeid in de 19e
eeuw.
(3) Over Felix Meritis kan men een en ander vinden in QUACK's Herinneringen, blz. 492 vlg.
Daaraan zijn de volgende aanhalingen ontleend.
(4) Leerzaam, ook voor de voorafgaande periode, is een uitvoerig artikel over de lotgevallen van
de Vaderlandsche Letteroefeningen door J. HARTOG in De Gids van 1877 (Uit het leven van
een tijdschrift). Later bracht ALBERT VERWEY dit onderwerp ter sprake in zijn artikel Toen De
Gids werd opgericht, dat ook afzonderlijk in druk verschenen is.
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(5) De Recensent ook der recensenten werd in 1806 gesticht door Kemper en zijn vrienden, als
konkurrent van de Konst- en Letterbode, die al van 1788 dateert, en bestuurd werd door Vincent
Loosjes. Van 1794-1800 heette dit tijdschrift Nieuwe Konst- en Letterbode; van 1801-1853
Algemeene Konst- en Letterbode. De Mnemosyne stond onder leiding van Tydeman en Van
Kampen.
De wording en de geschiedenis van al deze tijdschriften, met nog verscheidene andere, is
uitvoerig en zakelijk behandeld door A.C. KRUSEMAN in zijn Bouwstoffen voor een geschiedenis
van den Nederlandschen Boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880 (Amsterdam 1886).
(6) De invloed en de populariteit van Lamartine in ons land is nog slechts gedeeltelijk behandeld,
nl. voorzover het de Première Méditations betreft, in het Parijse proefschrift van J.H. KOOL
(1920)
(7) Walter Scott's betekenis voor onze letterkunde is het onderwerp van een Amsterdams proefschrift
door H. VISSINK: Scott and his Influence on Dutch Literature (1922).
(8) Byron's invloed op de Nederlandse letterkunde werd bijna gelijktijdig bestudeerd door F. POPMA:
Byron en het Byronisme in de Nederlandsche Letterkunde (Amsterdamse diss. 1928), en door
U. SCHULTS: Het Byronianisme in Nederland (Utrechtse diss. 1929). De laatste heeft ruimer
gebruik gemaakt van het Nederlandse materiaal.
(9) De humor-cultus is bestudeerd in een zeer uitvoerig Amsterdams proefschrift van Mej. E.
JONGEJAN (1933).
(10) Goethe in de Nederlandsche Letterkunde is het onderwerp van een Amsterdams proefschrift
door J.E. VAN DER LAAN (1933).
(11) Over Matthias Claudius in Nederland schreef E.G. COURRECH STAAL een artikel in De Nieuwe
Taalgids XI, blz. 41, 77.
Over Jean Paul in Nederland schreef Mej. E. JONGEJAN een artikel in De Nieuwe Taalgids
XXX, 79.
(12) Over de betekenis van de Utrechtse wijsgeer en zijn Socratische School handelt A.L. LAKKE
(Amsterdamse dissertatie, Vrije Universiteit 1908).
(13) AREND FOKKE SIMONS. Voor zijn leven kan men raadplegen de Schets van het karakter
en leven van den auteur bij een nagelaten werkje Het leven is een droom (1814) en verder H.
FRIJLINK: Arend Fokke Simonsz. Zijn leven, denken en werken (1884). Het verderop aangehaalde,
zeer waarderende artikel van L.W.R. VAN DEVENTER staat in het Tijdschrift voor Taal en
Letteren van 1925.
De zogenaamde verzamelde Werken in 12 delen (1830-1835) zijn onvolledig en verminkt (zie
daarvoor Te Winkel VI, blz. 117 noot.).
(14) Deze kwestie, overigens van weinig belang, is besproken in mijn Academievoordracht van
1944: Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing (ook in Verz. Lett. Opstellen,
blz. 269).
(15) PETRUS DE WAKKER VAN ZON. Over de romankunst van deze periode schreef J. KOOPMANS
een interessant artikel: Van Kist tot Daalberg (in De Beweging 1911 IV), herdrukt in zijn
Letterkundige Studiën.
(16) Zie het bovengenoemde artikel, waarin juist deze roman uitvoerig ontleed en beoordeeld wordt.
(17) VAN HEMERT. Hier wordt gedoeld op de bekende Kantiaan Paulus van Hemert (vgl. het
proefschrift over hem van J.H. GROENEWEGEN, 1889), de auteur van Lektuur bij het Ontbijt en
de Thé-tafel (1804-1808), een verzameling van populairwetenschappelijke stukjes, afgewisseld
met anekdoten en verhalen (vgl. KALFF VI, 429).
(18) JACOB VOSMAER. Zie over hem zijn vriend W. VROLIK in Van Kampen's Magazijn IV, blz.
377-390.
(19) Over het wezen van de humor en de psychologie van de humoristen bestaat een Gronings
proefschrift van C. HAZEWINKEL (1922).
(20) E.A. BORGER. Behalve De nagedachtenis van E.A. Borger gevierd, door J.H. VAN DER PALM
en H. TOLLENS CZ. (Leiden 1821) kan men raadplegen P. HOFMAN PEERLKAMP's Oratio de
vita E.A. Borger (1821) en J. TICHLER: Iets over Borger's kanselwelsprekendheid (1835).
Borger's Dichterlijke Nalatenschap werd uitgegeven in 1836; bij de zevende druk, in het Klass.
Lett. Pantheon (1870) gaf W. EEKHOFF een beknopte ‘levensloop van E.A. Borger.’
(21) Over de bekendste kanselredenaars vindt men bijzonderheden bij TE WINKEL VI, blz. 450.
(22) WILLEM MESSCHERT. Een karakterschets van Messchert gaf H. TOLLENS in De Tijd 1848
II, 196 vlg., terwijl hij ook een uitgave van de Nagelaten Gedichten bezorgde (1849). Van De
gouden bruiloft verscheen nog in 1848 een prachtuitgave met vignetten van Charles Rochussen.
De verhouding van Willem Messchert's ‘De Gouden Bruiloft’ tot de ‘Louise’ van J.H. Voss
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(23)

(24)
(25)

(26)

(27)

werd uitvoerig, en met waardering voor het werk van de Nederlandse dichter, uiteengezet door
Th. WEEVERS in een artikel van De Nieuwe Taalgide XXX (1936), blz. 293-301. Zie verder
over deze merkwaardige schrijver-uitgever de uitvoerige behandeling in A.C. KRUSEMAN's
bovengenoemde Bouwstoffen I, blz. 370-382.
WILLEM DE CLERCQ. Voor de kennis van W. de Clercq is vooral van belang de publicatie
Willem de Clercq naar zijn dagboek (1870), door A. PIERSON, en de bekende Oudere tijdgenooten
(1888) van dezelfde auteur. Vgl. verder IS. DA COSTA: Herinneringen uit het leven en den
omgang van Willem de Clercq (1850), J. BOSSCHA: Willem de Clercq herdacht (1874), J.
HOBMA: Willem de Clercq, Da Costa en Kohlbrügge (De Gids 1907 II, 213), J.E. CANTILLON:
Willem de Clercq en het Nederlandsche Réveil (Stemmen des Tijds, 1925). Over het Réveil is
vrijwat geschreven, o.a. door E.GEWIN en Mej. E. KLUIT, die een samenvattende studie schreef
over Het Réveil in Nederland.
Over dit genre in onze letterkunde bestaat een Amsterdams proefschrift van A. ZIJDERVELD:
De Romance-poëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830 (1915).
JOHANNES IMMERZEEL. (1779-1841), de bekende boekhandelaar en uitgever van de
Muzen-almanak, was met vele letterkundigen bevriend. Zijn korrespondentie, op de Kon.
Bibliotheek te Den Haag berustend, is een merkwaardige bron voor het toenmalige letterkundig
leven. Van belang is, wat A.C. KRUSEMAN (Bouwstoffen I blz. 359-362) over zijn werkzaamheden
meedeelt. Een Levensbericht komt voor in de Muzen-almanak van 1842.
Dat de ‘uiterlijke welsprekendheid’ in deze tijd de volle aandacht had, blijkt ook uit de
voordrachten en verhandelingen over dit onderwerp. Van der Palm b.v. hield een rede Over
den waren aard van de welsprekendheid en Over de welsprekendheid van Cicero. N. Messchaert
Over den volmaakten redenaar. Staaltjes van de welsprekendheid en stijl bij beroemde redenaars
treft men aan in de proza-bloemlezing door J. VAN VLOTEN, die ook over hun persoon en werk
inlichtingen geeft. Het zijn voornamelijk voor de Hervormden: J. Clarisse, W. Broes, B. Rau,
Edw. Kist; voor de Doopsgezinden: R. Koopmans, N. Messchaert; voor de Remonstranten:
Abr. Des Amorie van der Hoeven (Vgl. over deze kanselredenaars TE WINKEL VI, 450).
Voor verdere bijzonderheden over toneeltoestanden raadplege men TE WINKEL, die voor
toneelzaken bijzondere belangstelling toont, ook wat de toneelspeelkunst betreft. Dat geldt ook
voor WALCH die daarover meer bijzonderheden heeft dan zijn voorganger Prinsen. Het boek
van WORP: Drama en Tooneel is zo volgepropt met namen en titels, dat het voor deze periode
meer op een katalogus dan op een geschiedenis gelijkt. Het blijft dus een zeer nuttig boek om
na te slaan, meer dan om te lezen.
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Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding
BIJ DE KEUZE VAN DE HOOFDPERSONEN DIE NAAR onze mening voor een
afzonderlijke bespreking in aanmerking kwamen, lieten wij ons leiden door de
gedachte dat dit niet alleen diegenen verdienden, wier werk nog voor latere geslachten
van blijvende waarde gebleken is, maar eveneens diegenen, die als representatief
voor hun tijd of hun richting kunnen gelden, die door hun tijdgenoten als toongevend
beschouwd werden.
Voorop plaatsen wij dus Feith als de meest geliefde, Bilderdijk als de meest
bewonderde dichter. Dat gold reeds vóór 1805, maar in toenemende mate daarna.
Vrienden waren ze allerminst: daarvoor was er een te groot verschil in hun karakter,
in hun levensbeschouwing. Beide belangrijke voorgangers hebben school gemaakt,
en beheersen het eerste deel in dit tijdperk. Als jongeren sloot zich Helmers vooral
bij Feith aan. Hij is al vroeg overleden, maar ook zijn voorbeeld, vooral zijn retoriek,
werkt sedert 1812 nog lang na. Zijn zwager Loots, bezadigder van aard, is toch in
veel opzichten zijn letterkundige tweelingbroeder. Tot deze groep behoren ook de
gebroeders Klijn, nu vrijwel vergeten figuren, maar door de tijdgenoten als dichters
gevierd en op de eerste rang geplaatst.
Tijdens de regering van Willem I komen de huiselijke dichter Tollens en de
gevierde redenaar Van der Palm als typische vertegenwoordigers van de tijdgeest
op de voorgrond. Eendrachtig werken ze samen ter verheerlijking van hun vaderland.
Zij vormen opnieuw een school met talrijke, minder betekenende leerlingen.
Rechtstreeks niet afhankelijk van Tollens, maar door geest en dichttrant nauw met
hem verwant, is de Groningse dichter Spandaw.
Twee Amsterdamse dichters met een langdurige en vruchtbare werkzaamheid, die
groot aanzien genoten, zijn de plooibare M.C. van Hall, bewonderaar van Feith en
tegelijk bevriend met Bilderdijk en Tollens, en de degelijke Wiselius, ijveraar voor
toneelhervorming.
Buiten engere geestesgemeenschap met de meeste bovengenoemde schrijvers zijn
Kinker, een man van betekenis, door de tijdgenoten onvoldoende gewaardeerd en
eerst door een veel later geslacht naar waarde geschat,
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en de dichter Staring, voor wie hetzelfde geldt, en die eigenlijk eerst door de
Gids-kritiek tot zijn recht gekomen is.
Op het laatst van deze periode, dus als grensfiguur, die eerst bij het volgende
geslacht invloed zal doen gelden, staat Geel. Naast hem, als classicus, is Van Limburg
Brouwer een man van betekenis geweest, die eerst laat in deze periode optrad, zonder
veel bijval te vinden. Er was dus alle reden om het laatste viertal, als voorlopers van
een nieuw geslacht, aan het einde van de rij te plaatsen, als overgang naar het volgende
hoofdstuk.

Rhijnvis Feith (1753-1824)
(sedert ± 1805)
In de aanvang van de negentiende eeuw kon Feith terugzien op een lange letterkundige
loopbaan. Op een eerste periode van patriottische overmoed en strijdlust, van
sentimentele overspanning, van romantische reaktie tegen het klassicisme was
ontgoocheling en berusting gevolgd. Teleurgesteld trok hij zich uit de politiek terug,
maar op letterkundig terrein bleef hij werkzaam met zijn toneelstukken; getemperde
overgevoeligheid blijkt nog in Het Graf van 1792. Als hij in 1798 het derde deel van
zijn Oden en Gedichten uitgeeft, noemt hij het, in een ‘Voorberigt’, onwaarschijnlijk
‘dat ze immer door een vierde Deel opgevolgd zullen worden, daar ik van deze soort
van Poëzij voor altijd afscheid genomen heb’. Zijn eerstvolgend werk is dan ook
weer een groot leerdicht, De Ouderdom (1802), waarbij zich de bestrijding van de
wijsbegeerte van Kant aansluit in de Brieven aan Sophie van 1806. De Zwollenaars
konden in de Nuts-vergaderingen de voordrachten van nieuwe leerdichten door de
geliefde zanger genieten: in 1805 over Het Leven, daarna over Het Geluk en in 1808
over De voor- en nadeelen der verkeering vooral in de jeugd, maar het grote publiek
kon menen dat de ouderdom aan zijn lyrische ontboezemingen voor goed een einde
gemaakt had. Zijn naaste vrienden en bewonderaars behielden hun vertrouwen.
Jeronimo de Vries en M.C. van Hall spoorden hem aan, de laatste in een gedicht van
1809:
Rijs opwaarts, eed'le! rust niet langer!
Ontwaak! heel Neêrland toeft uw lied;
En klaagt, dat zijn beminde zanger,
Van echt gevoel en dichtgeest zwanger,
Zijn gouden lier aan 't stof, zoo lang, ter prooije liet.

Voor die aandrang bezweek Feith door in hetzelfde jaar een vierde deel Oden en
Gedichten uit te geven, met een inleidend gedicht aan de beidevrienden:
Wat roept gij mij, regtaarde Vrinden!
Op nieuw in 't hagchlijk perk van eer?
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Door ‘de geest des tijds gedrukt’ snakt hij naar rust, om ‘bevrijd van eerzuchtskluister
in stillen vreê zijn avondstond te slijten’. Gezwegen had hij niet, want ‘wien eens
een lieve Muze streelde, Hinkt haar nog na tot aan zijn graf’. Nu de vrienden hem
uit zijn sluimering gewekt hebben, wil hij hun de vrucht van zijn laatste tijd niet
onthouden.
De inhoud van deze bundel zal voor menigeen verrassend geweest zijn. Men vond
er vredige zangen als Aan Boschwijk: (‘U, troost en wellust van mijn leven, U, stille
kalme, dierbre dreven, vertrouwden van mijn vreugd en smart... wijdt mijn hart een
lied!’), het idyllische De Zomeravond op het Land, de romantische mijmering over
de vergankelijkheid Bij eenen vervallen burg en de verheerlijking van Het huiselijk
geluk (‘Huiselijk heil! gij, best genoegen Dat dit vlugtig leven biedt! Wat kan ons
een wereld geven, Als het hart uw vreugd geniet?’), maar ook zangen van leed en
bemoediging bij het lot van het vaderland, die aan Helmers herinneren. In een niet
gedateerd gedicht De Roem wordt de lof van het voorgeslacht verkondigd: ‘'k juich
nog, een Bataaf te zijn!’ Maar in de slotstrofe voelt hij de nacht om zich heen zinken:
O nacht, te lange nacht! verdwijn!
Wend, Belg! uw oog - waartoe dat staren?
Vergeten wij hetgeen wij waren,
Bij 't wreed gevoel van 't geen wij zijn!

Van 1804 dagtekent een dergelijke Herinnering aan het voorgeslacht, met de angst
voor ‘'t afschuwelijke duister’:
Is dit die grond, in vroeger jaren
Door 't heerlijkst voorgeslacht betreên,
Zoo grootsch ontwoekerd aan de baren?
Hoe vaak, op Ruiters graf gezeten,
Droomde ik mij in bij 't voorgeslacht!

maar met de troostende slotregel: ‘'t Nakroost juich' weêr op deez' grond!’ Onder de
kleinere gedichten zijn verzen, die door eenvoud en welluidendheid de kunst van
Feith in volle rijpheid tonen, b.v. de eerste strofe van Het Rustpunt:
Gelijk de zeilsteen rustloos zweeft
Totdat hij 't zekre Noorden heeft,
Zoo zweeft, en zwoegt, en slaaft de mensch bij vreugd en smarte;
Hij wenscht en smacht bij ieder lot,
Totdat hij 't rustpunt vindt in God,
Het éénig rustpunt van het rustloos menschenharte.

Of deze strofen uit een troostlied Aan eenen Lijder:
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Matte Pelgrim! houd slechts moed;
Hoe voor uw'doorwonden voet
't Pad zich wende.
Ziet bij poozen in 't verschiet
't Lachend oog den grenspaal niet?
Dààr is 't ende!
Vrolijk rolt de blijde maar
Door Gods schepping: de oogst is dààr!
Englen snellen Ruischend golft het rijpe graan,
Maaijers naken, zeissens slaan,
Schoven zwellen.

Ook in de moeilijke jaren na 1809 blijft Feith dichten, al verhinderen de
tijdsomstandigheden vooreerst de publicatie. Bij de inlijving van 1810 is hij de
wanhoop nabij: ‘Schreit, schreit mijne oogen! bloed voor tranen!... Ik heb geen
Vaderland hier meer’. In de slotstrofe van dit gedicht (Het Vaderland) laat hij in de
toekomst een voorbijvarend zeeman peinzen:
‘Daar rees 't magtig Amsterdam aan 't Y.’
‘Hij zwijgt, en poogt een' traan te weenen
Maar drijft al schreijende voorbij.’

In de aanhef van een gedicht Bemoediging klaagt hij: ‘Hoe vreeslijk knarst de
slaafsche kluister’. Napoleon wordt als dwingeland verwenst; hem wordt het lot van
alle ‘aartstirannen’, de ondergang voorspeld. Schijnbaar ‘eert Neêrland een'
Geweldenaar’, doch ‘Neen, neen, het zwicht; maar vloekt zijn keten’. In een aantal
gedichten die schijnbaar handelen over gebeurtenissen uit de Romeinse en Griekse
geschiedenis, zijn de zinspelingen op de tijdsomstandigheden maar al te duidelijk.
Feith zoekt troost in zijn vast vertrouwen op een liefderijk Gods-bestuur, dat alles
ten goede zal wenden. Wanneer vrienden geen licht zien in de naaste toekomst, dan
richt hij zich tot hen met een vroom-bemoedigend woord, o.a. in zijn gedicht Aan
Alcestis of in de welsprekende rijmbrief Aan Sophia. Zelf ontkomt hij niet altijd aan
zwaarmoedige buien, vooral wanneer de angst voor de dood hem overvalt. Een
Bespiegeling bij een Krekelhuis b.v. begint:
‘Verpletterend gezigt! - zie daar dan 't eind' der menschen
De kroon, de bedelstaf, 't was alles louter waan!
Na al het zwoegen, al het slaven, draven, wenschen,
Grijnst slechts een doodshoofd ons in 't eind' holoogig aan!

Somber zijn ook de Gedachten op mijnen zestigsten Geboortedag. Nadat hij kort te
voren, in Droom, de dood gezien had als een vriendelijke engel, met witte rozen
bekranst, die hem naar de ‘blijde scharen’ aan de overzijde wilde brengen, aanschouwt
hij nu de Dood als ‘een dor, holoogig rif’
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met een ‘vreesselijke zeis in zijne ontvleeschte hand’. Hij deinst verschrikt terug bij
‘Dat klinken van de spâ, dat dof geplof der klont
Op 't holle van de kist; die weergalm in het rond;
Dat somber kerkgewelf; dat vurig toortsgeflonker
Op de enkle witte zuil bij 't alverzwelgend donker;
Die vreesselijke zerk, die op mij nederzinkt,
En dan, die eeuwge nacht, waarin geen star meer blinkt!
God! wat al ijslijkheen!’

Eigenaardig voor zijn wisselende stemming is, dat hij in deze zelfde tijd lust heeft
om op verzoek van een musicus een uitvoerige cantate te dichten: De zomersche dag
op het land, die aan de achttiende-eeuwse idylle, aan de muziek van Haydn doet
denken.
Het Voorberigt van deze vijfde bundel was aanvankelijk gedateerd 20 November
1812, maar de verzameling zou vooreerst niet kunnen verschijnen. De dichter twijfelde
zelfs of deze nog bij zijn leven het licht zou zien. In elk geval dacht hij met dit laatste
werk afscheid te nemen. Het slotgedicht, Mijn laatste dichtsnik werd dus een pendant
van Bilderdijk's Afscheid. ‘Met de oude, halfverdorde hand’ wilde hij voor het laatst
een lied zingen' ‘Op 't puin van 't lieve vaderland!’ Herinneringen aan zijn jonge
jaren, aan oude Leidse vrienden komen boven. Hij spreekt de hoop uit op een
verlossing van het vaderland, die hij niet meer beleven zal, en dankt voor de gunsten
die de ‘geliefde Zanggodinnen’ hem geschonken hebben:
‘Vaar eeuwig wel, o schoonste Kunst!’

Een jaar later volgt de plotselinge omkeer. Toen de Russen in Maart 1813 Hamburg
bezetten, juichte Feith bij voorbaat in opgewonden verzen over De val van Napoleon
en over de aanstaande redding van zijn vaderland, ‘schepping van mijn voorgeslacht,
mij dierbaarst stip der aarde’. Kort daarop trof hem een harde slag, de dood van zijn
vrouw, na een veertigjarig gelukkig huwelijk. ‘Met mijne dierbare Vrouwe nam al
mijne levensvreugd een einde’, schrijft hij in een toegevoegd Voorberigt van deze
bundel, waarin de rouwzang nog kon opgenomen worden, en die in 1814 als
‘Zwanenzang’ aan koning Willem de Eerste opgedragen werd.
De verademing na het herstel van de onafhankelijkheid gaf ook Feith weer nieuwe
moed en vertrouwen. De dagen van zijn grootste roem vielen in zijn ouderdom. Onder
de Protestantse burgerij had hij reeds een bijzondere populariteit verworven door
zijn Evangelische Gezangen, gekozen uit zijn Proeve van eenige Gezangen voor den
Openbaren Godsdienst (1804 en 1805), o.a. het bekende Oudejaarsavondlied ‘Uren,
dagen, maanden, jaren...’ Feith vertolkte voortreffelijk de gevoelens van een
gemoedelijk evangelisch Christendom. ‘Al wat er innigst, wezenlijkst en heiligst
omging in het hart van zijn medegelovigen, in de boezem der Kerk, dat heeft hij in
de zachtste
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melodieën op het hartelijkst uitgedrukt. Hij is eigenlijk altijd in de eerste plaats een
religieus dichter geweest. Hij was een religieuze natuur, hij getuigde van zich zelven,
en hij was een ingoed, zacht en vriendelijk man’. De overdrijving van zijn jonge
jaren was geweken voor bezadigdheid; het pijnigend schuldbesef van zijn ‘Dagboek
mijner goede werken’ voor tevredenheid over zich zelf, gepaard met nederigheid
tegenover anderen. Juist daardoor werd hij de geliefde dichter in de periode van
rustbehoefte en gemoedelijkheid. Men heeft later herhaaldelijk de spot gedreven met
Feith's overgevoeligheid en droefgeestigheid, en daarachter slechts aanstellerij of
letterkundige mode gezocht; immers de dichter had op zijn buitenplaats een onbezorgd
leven met uiterlijke voorspoed en de genietingen van een gelukkig huwelijksleven.
Maar terecht heeft J.A.F.L. van Heeckeren, bij een eerherstel van de dichter(28), er op
gewezen dat ‘droefgeestigheid de ziel is van Feith's poëzie.’ ‘Heimwee naar een
beter Vaderland is de naam die aan zijn droefgeestigheid gegeven moet worden.
Hij is het meest dichter als hij met geheel zijn ziel zich aan dat heimwee overgeeft’.
Dat maakt zijn poëzie eentonig en vereist bij de lezer vatbaarheid en verwantschap,
maar - zegt zijn lofredenaar - het is de eentonigheid van klokgelui of golfgeklots.
Daarbij komt nog iets, waardoor hij de harten van zijn tijdgenoten won: ‘De liefde
voor het vaderland is zijne sterkste hartstogt, zijne edelste drijfveer; het Vaderland
is lange tijd zijn ‘hoofd-God’. Al vertoont dus het werk van Feith in zijn laatste
periode de bekende motieven, door herhaling soms verzwakt, om de bekoring en het
gezag voor de tijdgenoten mag het niet voorbijgezien worden.
Met de titel Verlustiging van mijn ouderdom verscheen in 1818 weer een bundel
gedichten. Aan de ‘tooverkracht van de nog altijd geliefde Kunst’ had hij zich niet
kunnen onttrekken: uitstorting van zijn aandoeningen, vooral de herinnering aan zijn
vrouw, verschafte hem wezenlijke troost; boeiende lektuur inspireerde hem tot dichten.
Een uitvoerige Herfstbespiegeling is vol weemoed over de vergankelijkheid: oude
herinneringen aan Ossian komen weer boven. Onverzwakt toont zich zijn dichtkunst
in een persoonlijke Herinnering. Karakteristiek voor het doorwerken van de
achttiendeeeuwse verlichting is het uitvoerige loflied op Het derde Eeuwfeest der
Hervorming (1817), zich aansluitend bij een gedicht van het vorige jaar over de
Verlichting, als ‘vonk van het Goddelijk Verstand’. Eerst de Hervorming had licht
in de Middeleeuwse duisternis gebracht:
Een zwarte nacht lag op de Volken
En Eeuwen vloden doodsch en naar Daar klonk de Godsstem door de wolken:
‘Er zij licht!’ - en het licht was daar.

En verderop:
Hoort uit dien nacht der middeneeuwen
De snood vertrapte menschheid schreeuwen!
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Dan verschijnt ‘Kosters eedle kunst’, die ‘de Rede deed triumferen’. De gedenkdag
van de Hervorming is dus ‘het Feest der Menschheid’. De verdere inhoud is
grotendeels van stichtelijke aard. Vaderlandsliefde komt weer tot uiting in een
Herinnering aan het oude Nederland en in een op verzoek van de componist
geschreven cantate: De verlossing van Nederland. Het laatste werk van Feith, in
1820 gedrukt, zijn twee Leerdichten: De Eenzaamheid en De Wereld, elk in drie
zangen. In een Voorberigt verontschuldigt hij zich, dat deze produkten van zijn
‘toenemende jaren’ wel door ‘matte plaatsen den ouden en afnemenden Dichter
zullen verraden’, en inderdaad zijn het ‘losse bespiegelingen’, zonder veel samenhang.
Nederig erkent hij geen Bilderdijk te zijn, ‘wiens genie eeuwig jong blijft’, en beseft
hij zijn minderheid tegenover het onlangs verschenen ‘heerlijke Dichtstuk van onzen
Tollens’: de Overwintering op Nova-Zembla, die hem bevestigde in de gedachte ‘dat
de grootste eenvoudigheid altijd met de hoogste schoonheid gepaard gaat, en dat
gezwollenheid en gezochtheid, in uitdrukking en rijmklanken, de Poëzij eer bederven,
dan verheffen’. Dat herinnert aan een uitlating in het Voorberigt van 1812, waar hij
ook gewaarschuwd had voor navolgers, die ‘gevaar loopen van onmerkbaar in
Zwanenburgiana te zullen ontaarden: zwellende stijl en brommende uitdrukking’.
Ook deze aanprijzing van eenvoud is in harmonie met de geest van het tijdvak.
In deze beide leerdichten klinken voor het laatst nog eens de oude motieven: De
Eenzaamheid schenkt het ware genot: dat ondervond hij op Boschwijk. Tegenover
het verval van ouderlijke zeden, verkondigt hij de lof van het vrome voorgeslacht,
in het bijzonder van Cats. In los verband staat de ingelaste episode van de abt de
Rancé, die zich uit de wereld terugtrok in een Trappistenklooster, en wiens
zelfverloochening verheerlijkt wordt, ‘schoon bijgeloof zijn edel hart mogt boeien’.
Ten slotte wordt de lof gezongen van het eenvoudige herderleven in aartsvaderlijke
tijd.
De Wereld wordt tegelijk een tranendal en een bloeiend Eden genoemd. Bij de
herdenking van vreugde en leed wil hij ‘het eindloos meerder goed voor 't luttel
kwaads’ niet vergeten. Nimmer was de mens verworpeling op aarde; de Natuur
openbaart een zorgzaam liefderijk Godsbestuur; als ‘schepper onder God’ heeft de
mens zijn eigen grootheid. Dan daalt de weegschaal weer; de aarde levert een beeld
van rampen en ellende: alles is vergankelijk; het ware geluk is alleen te vinden in
het hemelse vaderland. Wanneer de dood dreigt, wie zal dan onze Gids zijn? Stellig
niet de Rede: ‘Hij was 't gewrocht der Eeuw, en de Eeuw zag hem nog sneven’. In
‘Jezus' reine leer’ ligt ons behoud. Symbolisch eindigt het gedicht met een beklimming
van een Alpentop bij zonsopgang en het doorbreken van het zonlicht, in de eindeloze
ruimte, ‘verheven boven 't stof en 't laag verblijf der menschen’.
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W. Bilderdijk en zijn echtgenote, naar een miniatuur
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Willem Bilderdijk (1756-1831)
(sedert zijn terugkeer in het vaderland, 1806)
De vijftig-jarige balling begon in 1805, vol heimwee, hoop te koesteren op terugkeer
naar het vaderland. Vrienden en bewonderaars, vooral Jeronimo de Vries, hadden
toekomstplannen voor hem gemaakt. Kans op een professoraat te Franeker bleek
ijdel, maar als lector van de ‘Bataafsche Maatschappij’ zou hij betaalde voordrachten
kunnen geven.
In Februari 1806, hoewel ongesteld, verliet hij Brunswijk en bereikte na een
gevaarlijke zeereis het vaderland. Hartstochtelijk klinkt het:
'k Heb dan met mijn strammen voet,
Eindelijk uit d'onstuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden!
'k Heb mijn kromgesloofde leden
Op zijn bodem uitgestrekt;
'k Heb hem met mijn lijf bedekt;
'k Heb hem met mijn arm omvademd;
'k Heb zijn lucht weer ingeademd;
'k Heb zijn hemel weêrgezien,
God geprezen op mijn kniên.

Na een kort verblijf te Amsterdam vestigde hij zich in het geliefde Leiden, waar oude
en nieuwe vrienden hem begroetten. Aanvankelijk liet de toestand zich niet gunstig
aanzien. Wel behield hij een klein jaargeld, maar de beraamde lessen gingen niet
door. Een plan om een professoraat in Kazan te aanvaarden, liep ook op niets uit.
De kennismaking met de nieuwe koning bracht onverwachte uitkomst. Lodewijk
Napoleon vatte grote sympathie op voor de originele en geleerde dichter, en werd
zijn beschermer en weldoener. Het is dus niet te verwonderen dat hij, in een Ode op
Lodewijk Napoleon, hem toeriep:
‘En gij, Hollands heiland, kom! Juich! de goudeeuw keerde weer.’

Als leraar en bibliothecaris van de koning genoot hij een ruim jaargeld, dat telkens
verhoogd werd. Bij de stichting van het Koninklijk Instituut, in 1808, werd in de
eerste plaats aan Bilderdijk gedacht, en toen hij verontwaardigd weigerde - hij wilde
liever ‘vechten als de eerste Christenen in het dierenperk dan in zulk een college
hassebassen!’ - week hij voor een vleiend en vererend koninklijk schrijven. De
verhouding tot Lodewijk Napoleon verzachtte ook zijn oordeel over de machtige
broeder: de hoogdravende Ode op Napoleon (1807) levert daarvan het bewijs.
Bilderdijk zag in hem nu voornamelijk de bedwinger van de revolutie, de grote
veldheer. Het voorbehoud in de slotstrofe - ‘Is 't heil der aard
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uw hoofdbedoelen’ - werd te gevaarlijk geacht, zodat deze strofe, eerst gewijzigd,
dan geheel teruggenomen werd(29).
Ondanks uiterlijke voorspoed brachten de eerstvolgende jaren een aaneenschakeling
van tegenspoeden: allerlei ellende in zijn gezin, ziekte van zijn vrouw, dood van zijn
zoontje, schade door de ramp van Leiden (1807), verhuizingen naar Den Haag en
Katwijk (1808), geldelijke zorgen door schulden en schuldeisers, vergeefs verlangen
naar een professoraat, en daarbij een voortdurende worsteling met zijn zenuwzwak
gestel.
Daar staat tegenover dat hij als dichter - naar Da Costa opmerkt - een ‘gulden
tijdvak’ beleefde. Voor zijn talenten, zijn veelzijdig en uitgebreid dichterlijk werk
genoot hij veel waardering, al waren er ook tegenstanders en afgunstigen. Het
praesidium van het Koninklijk Instituut verschafte hem een eervolle plaats in de
letterkundige wereld, ook het herstel van zijn vriendschap met Feith. Onafgebroken
verscheen een reeks van uitgaven. Een bundel Nieuwe Mengelingen, van 1806, bevatte
nog grotendeels vroeger werk, maar in 1807 verscheen een omvangrijk leerdicht, De
Ziekten der Geleerden, een beschrijving in verzen van de ‘Ilias van plagen’, die hem
dag aan dag vervolgden en pijnigden. Men kan dit, met Busken Huet(30), beschouwen
als een produkt van ‘pyramidale wansmaak’, maar voor Bilderdijk blijft het
kenmerkend: niet enkel pronkziek maakwerk, maar doorleefd, en als ‘ontboezeming’
onvermijdelijk. De aanleiding vond hij in een Latijns dichtstuk Neuropathia van de
Engelsman Flemming, dat indertijd door zijn vader, Dr Izaak Bilderdijk, vertaald
was. De eerste twee zangen waren reeds, op raad van Van der Palm, met sukses
voorgedragen in de Leidse afdeling der Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen.
De verwoestende ramp die Leiden daarna trof, belette de voortzetting. Het gehele
werk, in zes zangen, werd gedrukt en uitgegeven ten bate van de slachtoffers. In een
Nabericht gaf Bilderdijk verslag van de omstandigheden waaronder het verscheen.
Hij voelde zich diep ongelukkig: juist had hij voor de tiende maal een kind ten grave
gebracht. Zijn dichtgeest scheen uitgeput. ‘Maar neen: zoodanig is het geweld eener
rustelooze verbeeldingskracht, wier behoefte alle andere in zich meêsleept; zoodanig
de aart van mijne kwaal, dat ook dit ziekbedde mijn gefolterden geest in arbeid deed
gaan van een Dichtstuk’, dat ‘in die oogenblikken alle ander gevoel in dit eenig
verzwolg’. De stof lijkt ondichterlijk, maar ‘den Dichter die waarlijk een Dichter is,
is niets ondichterlijk: alles is voor hem onderwerp, wat hem slechts belang inboezemt’.
‘Waar de Dichtkunst de voeten zet, ontluikt een bekoorlijk Eden’. Overgroot
zelfgevoel en onwankelbaar geloof in de echtheid van zulke ‘ontboezemingskunst’
spreken uit deze verdediging, die besloten wordt met een beroep op het meegevoel
van zijn landgenoten met zijn diep-rampzalige toestand, en een verwensing van hen,
die zich ‘over de eindeloos lastige Jeremiades vermaken’.
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Het gebrek aan samenhang in de behandelde stof: over de pijn als waarschuwing
voor de lijder, aard en soorten van ziekten, de geneeswijze enz., hangt met de wording
samen: treffende passages wisselen af met retorische sieraden en virtuoos berijmde,
dilettantische geleerdheid. Als ‘meesterstuk’ van een leerdicht kan het moeilijk
gelden.
Klachten over zijn lichamelijk lijden, voorgevoel van een naderend einde,
doodsverlangen keren in de eerstvolgende jaren telkens terug. In Stervenszucht (1807)
voelt hij zich ‘op den rand van 't graf’: ‘Leven is geen leven, neen. 't Is een schaduw
hier beneên; 't Is, in 't hart versmoorend kermen’. En nog feller, in een gedicht Op
mijn twee- en vijftigsten verjaardag (1808):
'k Zie dan, na een jaar vol weenen
't Haatlijk daglicht weêr verschenen,
Dat mij op den misthoop smeet,
Dien het menschdom Wareld heet!

Vergelijk ook Mijne uitvaart (1808) en in Dood en Leven (1809): ‘ô Hoe hijg ik,
stille dood, Naar de koelte van uw' schoot’.
De drieërlei bundels waarin deze gedichten voorkomen: de Nieuwe Mengelingen
(1806), de Najaarsbladen (1808) en de Winterbloemen (1811) hebben een zeer
afwisselende inhoud, al blijft de hoofdtoon somber. Talrijk zijn de uitingen van
dankbaarheid aan zijn weldoener, koning Lodewijk, die hem uit ‘den afgrond der
diepste ellende’ getrokken had: ‘'t redden was bij u en God’ (Aan den Koning, 1807).
Hij prijst hem boven mate.
ô Gij, met kunst en zanggodinnen
Zoo diep, zoo teêr vertrouwd, Doorluchte Lodewijk!

En in hetzelfde jaar 1808:
Met eerbied zal u 't Nakroost noemen
Om die weldadigheên,
En mij in 't leed gelukkig roemen,
Dat Lodewijk verscheen!
Augustus eerkroon zal verbleeken;
(Uw luister schijnt haar dof!)
En Koningen die kunsten kweken
Zich hullen met uw lof.

Een ander, telkens doorklinkend motief is zijn vaderlandsliefde, niet vrij van een
chauvinistische tint. In Holland boven al (1808) wordt onze dichtkunst verheven ten
koste van ‘Duitschlands smakeloosheid, Schillers droomen, Gesners voosheid’.
Zoek' de dwaze dan uitheems
Naar de distels van de Theems;
Of nog dwazer, dommer, snoder
Verkensbrood aan Spree of Oder!
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In dit jaar bracht hij in Felix Meritis een uitvoerige Dichthulde aan Amsterdam,
waarbij hij onze kunst een grootse toekomst voorspelt:
U daagt een nieuwe dag van ongewonen gloed.
Mijn oogen! staart zijn glans (al blindt zij) in 't gemoet!
Triumf, mijn Vaderland, de goudeeuw is herboren!

In zijn verbeelding ziet hij een Hollandse dichter verschijnen, ‘wien volk bij volk
om strijd zijn Dichterhulde biedt! Juich dus: ‘Uws Vondels geest herleeft, nog stouter
dan te voren!’
Onder de gedichten, in 1808 te Katwijk geschreven, zijn er nog twee die voor de
kennis van Bilderdijk's geest van bijzonder belang zijn: In Mijn Buitenverblijf blijkt
wat, naast zijn wankele gezondheid en overspanning de diepste grond is voor zijn
onbevredigdheid: hij voelt dat hij zijn levensdoel mist. Hij wil niet ‘nutloos op het
veld als onkruid voortgroeien’. In Brunswijk vormde hij dankbare leerlingen; hier
werd hem aan de universiteiten de pas afgesneden:
Neen, 'k kwam in 't Vaderland uit verr'gelegen hoeken
Geen werkloos plantbestaan, geen brood der luiheid zoeken.

Het ergste was dat hij zijn land, zijn volk ontaard teruggevonden had, dat ‘de
Vaderlijke God voor Heidnentroost’ verzaakt werd, dat men aan ‘Klopstocks
droomgebulk’ en ‘Hallers laf gezwets’ de voorkeur gaf boven de klassieken, dat men
troost zocht in Kant's wijsbegeerte. En dan volgt de verzuchting:
Ach! hier der Wetenschap een nieuw bestaan te geven,
Die, wijd en zijd misvormd, en bloei verloor en leven;
Het graan te strooien in een vruchtbren rijken grond,
Waar uit ik vrucht verwachtte in blijder avondstond
Dan 't Lot mij toelei,.......................................................
Dit was mijn wensch; mijn zucht, mijn uitzicht, mijn verlangen,
Dit, zoeter voor mijn hart dan toegejuichte zangen!

In Lotbetreuring (1809) wordt die klacht herhaald:
Maar neen, die hoop is thans voorby;
Daar is geen leven meer voor my:
Dat troostend uitzicht is verdwenen.

Een pessimistische terugblik op zijn gehele leven geeft het uitvoerige gedicht Mijne
geboortbestemming, die in wanhoop eindigt. Er schijnt redding op te dagen door de
gunst van Lodewijk, maar vergeefs: het is te laat! Alle uitzicht is verdwenen: ‘Mijn
oogen, sluit u toe: thands is het sterven plicht’. Duurzaam was de aan wanhoop
grenzende somberheid niet. Bij een zo onevenwichtige natuur als Bilderdijk wisselden
de stemmingen snel.
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Als hij in het openbaar optrad en het gehoor door zijn voordrachten boeide of in
verrukking bracht, genoot hij van zijn roem. In de vergaderingen van het Koninklijk
Instituut imponeerde hij zijn medeleden door zijn veelzijdige wetenschap en
taalkennis. In de eenzaamheid, in slapeloze nachten vond hij door zijn studie, door
hartstochtelijke overgave aan de dichtkunst afleiding en troost, die zijn
lichaamskwalen, zijn smart verzachtten Dat verklaart de onafgebroken stroom van
geschriften, al zijn daaronder menige gelegenheidsuitgaven of heruitgaven van ouder
werk, vertalingen (Kallimachus' Lofzangen; De Mensch, naar Pope), die voornamelijk
om het honorarium ter perse gelegd werden.
Onder de grotere gedichten zijn er enkele die van belang zijn voor zijn eigen
kunstbeschouwing. De Poëzy (1807), meer lierdicht dan leerdicht, ontwikkelt reeds
de grondgedachte van Bilderdijk dat poëzie ontboezeming van gevoel, goddelijke
inspiratie is: ‘Een Godheid blaast mij in! Een God vervult me en woedt, - ontvlamt
mij ziel en zin’, gelijk hij het Latijnse motto parafraseert. Dat wordt uitgewerkt in
het bekende gedicht, in Felix Meritis uitgesproken: De Kunst der Poëzy (1809), met
de felle aanval op de ‘waanpoëten’ van de achttiende eeuw en hun kunstleer, waarvan
hij in zijn jonge jaren ook het slachtoffer geworden was. Daaruit volgt dan weer de
les: ‘Uw hart, uw zelfgevoel, ô Dichters, is uw regel!’ Dat had Bilderdijk zelf ook
toegepast: ‘Mij is 't gevoel de bron; bij mij 't gevoelen, dichten’. En hij gaat nog
verder door te beweren: ‘De Dichtkunst des poëets, de Godsdienst van den christen,
Is één’. Wat er in hem omgaat als een dichtvlaag hem overmeestert, drukt hij uit in
de volgende passage:
‘Uw borst verwijdt zich, en uw ingewand wordt vuur.
Uw wezen breidt zich uit door d'omvang der Natuur.
Uw bloed stijgt kokend op, en klemt den stroeven gorgel,
En de adem neemt voor spraak den toonklank aan van 't orgel.
Verbeelding vliegt in vlam, en spiegelt, beeld voor beeld,
De zielsbeweging af die door uw aders speelt.
Nu zingt ge, en 't is muzyk; 't zijn beelden, die als schimmen,
Door tooverkracht gedaagd, uit donkre nevels klimmen,
Maar blinkend, schittringsvol, en door hun eigen licht.’

Aan zulk improviserend dichten, in een staat van opwinding, is menig gedicht van
Bilderdijk zijn oorsprong verschuldigd. Dan dikteerde hij soms, met een snelheid
die de pen van zijn vrouw niet kon volgen.
Bezadigder is een soortgelijke beschouwing over Het Tooneel (1808), in een
dichterlijke brief, gericht aan zijn vriend Jeronimo de Vries. Het romantische drama
vindt geen genade in zijn ogen, maar ook Vondel was, met zijn navolging van de
Grieken, op het verkeerde spoor. Racine heeft beter werk geleverd, beter dan
‘Shakespears' kindergrillen’, al is van deze dramaturg nog wel wat te leren. Zelf
denkt hij er niet aan, voor het toneel
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te schrijven: het publiek is het niet waard en hij is er te oud voor geworden! Maar
dan besluit de gedrukte tekst met een schertsend naschrift, doelend op de juist
verschenen Floris V:
Dus Alfius de tweede, en gaf zijn lier den schop;
Bedacht zich, greep de pen, en stelde een Treurspel op.

De eerzucht om, na de roem behaald met balladen, oden, lier- en leerdichten, ook
meesterschap te tonen op dramatisch gebied, had Bilderdijk sinds lang geprikkeld,
maar verder dan een aantal ontwerpen en fragmenten had hij het nooit gebracht, als
men een zwak jeugdwerk, het blijspel De Goudmaaker uitzondert(31). Met de theorie
van het drama heeft hij zich altijd bezig gehouden. Zijn smaak ging vanouds in de
richting van het Frans-klassieke drama, van Corneille en Racine: de reien van het
Griekse pasten niet in het moderne drama; evenmin het Noodlot. Ook de Franse
auteurs dienden niet slaafs gevolgd te worden, o.a. in het misbruik maken van
vertrouwelingen. Zijn tot rijpheid gekomen opvatting zette hij uiteen in een uitvoerige
verhandeling over Het Treurspel (1808), als pendant van het bovengenoemde gedicht.
Op aandrang van de koning hield ook het Instituut zich bezig met de middelen om
onze dramatische dichtkunst tot bloei te brengen. Dit alles bewoog Bilderdijk om
zijn krachten aan een oorspronkelijk drama te beproeven. Doordat de opvoering zou
kunnen dienen ter verwelkoming van de koning in Amsterdam, diende haast gemaakt
te worden; in drie dagen was de Floris V voltooid, in een geweldige overspanning,
die hem er toe bracht, nog twee stukken, Willem II en Kormak, te schrijven: ‘De
elektrike schok in mijn hoofd was te geweldig geweest, om in eens uit dien
bruischenden stroom eener aangezette verbeelding terug te komen’. Bij de uitgave
noemde hij deze drama's ‘vruchten eener wreede slapeloosheid, die zij zalfden en
wellicht tevens aanzetteden, en medegedenkteekenen van de jammerlijkste maand
mijns levens, op en voor mijn krankbed in Katwijks afzondering onder woedende
folteringen doorgebracht’.
In Floris V heeft Bilderdijk de vaderlandse geschiedenis naar eigen opvatting en
ideaal gestileerd, waarschijnlijk opzettelijk in tegenstelling met Hooft's Geeraerdt
van Velsen. Bij Hooft is de Hollandse graaf het prototype van een ‘op wettige wijze
afgezworen despoot, verdreven door vroede staten’; bij Bilderdijk van een souvereine
Koning van Holland, die door een wijs beheer rust en orde handhaaft. Vandaar ook
het verschillend karakter van de hoofdpersoon: bij Hooft de man, die zich vergrijpt
aan de rechten van de adel, en Velsen's huwelijk schendt; bij Bilderdijk de edele
vorst, die van zijn vroegere liefde voor Machteld afstand gedaan heeft, en door zijn
fierheid en rechtvaardigheid eerbied afdwingt. Karakteristiek is ook - gelijk
Koopmans(32) opgemerkt heeft - de verschillende opvatting van Gijsbrecht van Amstel:
bij Hooft de geïdealiseerde ridder, die Floris zijn
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willekeur en geweld verwijt; bij Bilderdijk de transigerende bemiddelaar, geslingerd
tussen zijn trouw aan de Vorst, en zijn angst om met de bondgenoten te breken. De
rol van Machteld bij Bilderdijk is zonderling: eerst treedt zij op als de edelmoedige
redster, maar die haar man trouw blijft; later blijkt dit gehuicheld en gaf haar liefde
voor Floris de verklaring van haar gedrag. Trouwens, het gehele drama vertoont
weinig karaktertekening. Spanning is er wel, al zijn de aandoenlijke tonelen meer
melodramatisch dan klassiek: de minnenijd van Geeraert van Velsen, in de ontmoeting
met Machteld, de als man verklede Machteld in de gevangenis van Floris, het bloedige
slottoneel, waar de edelknaap en Floris doorstoken worden en Machteld stervend
neerstort. Ondanks de gehandhaafde eenheid van plaats, waardoor Floris te Utrecht
sterft, ondanks de versvorm en de retorische stijl, is de geest van het werk romantisch.
In het laatste bedrijf vond Bilderdijk een gelegenheid om zijn vereerde koning te
huldigen. Een lichte zinspeling gaf hij reeds door de overeenkomstige positie van
Floris V, als hij zijn afkeer van Engeland uit, maar zegt: ‘Frankrijks Vorst werd
Hollands bondgenoot’. Duidelijker is Floris' profetie in de monoloog:
Ja, 'k zie, ik zie van verr' dien blijden dageraad!
Wat eedle Majesteit verkondt dat fier gelaat!
Leef, Koning, leef en bloei! mijn boezem juicht u tegen!
Uw'scepter! - heel uw'stam! De Hemel regent zegen!
Bloei welig, dierbaar Volk! Word machtig, groeiend Rijk,
En voer tot 's warelds kim den naam van Lodewijk.

Behalve de gehele geest van het stuk - zozeer in strijd met de gangbare republikeinse
geschiedbeschouwing van Wagenaar - kan deze te hoog gestemde lof voor de vreemde
vorst wel de oorzaak geweest zijn, dat het bestuur van de Schouwburg, voorgevende
dat de tijd van voorbereiding te kort was, niet tot de opvoering kon besluiten.
Bilderdijk liet zijn stuk toen drukken met een vleiende Franse opdracht aan de Koning.
Zwakker nog is het andere vaderlandse treurspel, waarvan Willem van Holland
de hoofdpersoon is. Ook dit stuk is ‘een manifestatie van Bilderdijk's Staatsrechtleer’,
en evenals het vorige ‘meer melodramatisch dan tragisch’; het heeft zelfs een
gelukkige afloop. De schrijver wil aantonen, hoe alles misloopt ‘bij de ontstentenis
van een rechtstreekse opvolger, als de vrouwelijke heerszucht haar intrigues spint’.
Uit dramatisch oogpunt is de Kormak het best geslaagd. Hier kon Bilderdijk zijn
romantische verbeelding de vrije loop laten. Een Homerisch motief, de terugkeer
van Odysseus, werd verplaatst in de sfeer van Ossian, maar inhoud en strekking
herinneren aan de tragiek van het treurspel der Ouden: ‘het schepsel staat nietig
tegenover de ondoorgrondelijke lotsstemming van een Hogere Macht’(33).
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Na dit drietal treurspelen heeft Bilderdijk alleen nog, op verzoek van de Koning,
Corneille's Cinna vertaald. Hij heeft wel gevoeld dat zijn talent te subjectief was
voor levende, dramatische uitbeelding, al geeft hij voor, dat hij er weinig voor voelt
‘'t Schouwtooneel hulde te doen’, omdat hij geen vertrouwen heeft in ‘onbekwame
toneelspelers’, en het beneden zijn waardigheid acht ‘nietig handgeklap aan grove
hersens te vergen’.
Zijn eerzucht doet hem in deze jaren een plan ontwerpen voor een groots epos: de
Ondergang der eerste Wareld, waardoor hij, wedijverend met Milton en Klopstock,
de hoogste dichterroem hoopte te verwerven. Een vroeger voornemen, Aëtius te
bezingen, die Attila verslagen had, was verworpen. Ook Karel de Grote achtte hij
niet geschikt als episch held, maar een verhandeling van Van der Palm: Letterkundig
Onderzoek aangaande de reuzen der Oude Wereld bracht hem op de gedachte, de
ondergang van de wereld door de zondvloed te kiezen. Met koortsachtige haast
werden op het einde van 1809 vier zangen voltooid; voor het einde van de vijfde
zang brak hij het werk af, wanhopende het ooit te zullen voltooien. Dat is dan ook
later niet geschied: het werd in 1820 als fragment gedrukt.
De inhoud is zeer fantastisch, al vond Bilderdijk in een enkele bijbeltekst en in
latere overlevering aanknopingspunten. Voorkinderen van Adam en Eva zouden als
paradijsgeesten Eden zijn blijven bewonen. Uit hun vereniging met de dochteren
Kaïns waren de reuzen voortgekomen, die het de mensen lastig maken. Argostan,
de leider van het mensenleger, wordt gedood; zijn halfbroeder Segol, tot koning
uitgeroepen, is bestemd om in het epos een hoofdrol te spelen. De paradijsgeesten
verbinden zich met de duivelen om de ondergang der mensen te bewerken, en vinden
daarvoor steun bij de reuzen. Segol voert tegen deze overmachtige vijanden een
heldhaftige strijd. Als episode, die bij de verdere ontwikkeling van groot belang zou
blijken, wordt in de tweede zang Elpine, een Sethiets meisje, ten tonele gevoerd met
haar minnaar, een geheimzinnige, uit Eden verbannen paradijsgeest, die Elpine
zweert, haar en haar kind terug te zullen voeren in het paradijs. Bilderdijk heeft later,
zelfs aan zijn intieme vriend Da Costa, nooit willen zeggen hoe hij zich het verdere
verloop, in zestien en twintig zangen, voorgesteld had. Vermoedelijk heeft het hem
zelf niet duidelijk voor de geest gestaan. Toen Da Costa Bilderdijks Epos in 1847
met uitvoerige kommentaar uitgaf, heeft hij daar een uitvoerige verhandeling aan
toegevoegd met een scherpzinnige gissing aangaande Het ontwerp des geheels. De
zoon van Elpine, een reus, zou aanvoerder geworden zijn in ‘het viervoudig
gruwelverbond van Reuzen, Kaïnieten, Paradijsgeesten en Satanische machten’, die
de Paradijsbestorming ondernemen, terwijl Eden ‘door den Hemel aan Segol en de
zijnen ter verdediging betrouwd is’. Segol is namelijk intussen bekeerd door de
kennismaking met Noach. Segol bezwijkt in de heldhaftige strijd, maar juist als het
Paradijs dreigt te vallen, breekt de zondvloed los, die een einde maakt
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aan de Eerste Wareld. Of uit dit fragment ooit het ‘meesterwerk’ gegroeid zou zijn
dat Da Costa, in zijn enthousiasme, er van verwacht had, valt te betwijfelen. Hij
schrijft het afbreken voornamelijk toe aan de katastrofe van 1810, die Bilderdijk de
moed en de kracht ontnam om werk van grote omvang op touw te zetten, maar voor
de latere, rustiger jaren kan ook een ander motief de voortzetting verhinderd hebben:
was een vrome Segol naast Noach vóór de zondvloed, waren zijn paradijsgeesten en
reuzen wel te handhaven naast zijn rechtzinnig geloof in de bijbel? Hij had immers,
in het begin van de Eerste Zang, gebeden:
Verlosser! zie, zie neêr op dit vermetel pogen!
Begunstig 't, is 't iets meer dan Dichterlijke logen;
Maar, stijgt het stouter dan eens Christens Godvrucht past,
Verstoor het uit genade, en leg mijn' waanzin vast.

Ook als kunstwerk zou de Ondergang der Eerste Wareld niet tot Bilderdijk's
belangrijkste werk geworden zijn. Men vindt er naast geslaagde passages en mooie
verzen te veel herinneringen aan Vondel, Milton, als geprezen voorganger, en zelfs
aan de geringgeschatte Klopstock, in bonte mengeling, terwijl de fantastische opzet
te veel van zijn verbeelding en van die van zijn lezers gevergd zou hebben.
In 1810 begon door het plotselinge vertrek van koning Lodewijk, zijn beschermer
en weldoener, door de inlijving bij Frankrijk, voor Bilderdijk een tijd van de nijpendste
nood. Het vorige jaar had hem al in geldelijke zorgen en schulden gestoken, doordat
het jaargeld niet of traag uitbetaald werd. Nu verleende de Keizer geen jaargeld meer,
ondanks Bilderdijk's vleiend gedicht bij zijn echtviering. Armoede en verbittering
brachten hem de wanhoop nabij. De klachten, het doodsverlangen, die reeds in de
vorige jaren tot uiting kwamen, nemen in 1810 toe. Bij gelegenheid van zijn
verjaardag roept hij De dood als uitkomst aan. In Levenspijn rijst de wanhoop ten
top:
En ik, ik hijg die dood met brandend zuchten tegen!
Ik walg van 't licht des daags, en heel des levens zegen!
Ja, 't leven is me een straf, en zonder nut verloren.
Vertrappeld in het slijk op dees gevloekten grond,
Verwensch ik 't oogenblik van mijn geboortestond.

De gedachte aan zelfmoord komt bij hem op. Hij bidt:
'k Ben zwak, mijn God! 'k bezwijk: mijn reden faalt en zwicht.
ô! Hou me in 't vallen op, en grijp mij bij de hand!

Hij vervloekt zijn vijanden, het ‘Duivelaartig Duivelzaad’, die juichen om zijn leed
(Op mijn vervolgers). Hij gelooft niet meer aan vriendschap

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

50
en menselijkheid: ‘menschen zijn elkaâr ten beul’, en erger dan bloeddorstige dieren
(Onmenschlijkheid). Hij heeft het gevoel dat een Afscheid van het leven, van zijn
landgenoten, van zijn kunst onvermijdelijk is. Bij de wisseling van het jaar schrijft
hij zijn bekende ‘zwanenzang’, de 10e Januari 1811 voorgedragen in de Amsterdamse
afdeling van de ‘Hollandsche Maatschappij’, eindigend met de voorspelling van
Hollands herrijzing:
‘Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal opnieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld!’

Dat hij daarmee geestdrift wekte bij zijn gehoor was begrijpelijk, maar evenzeer dat
de censuur de publicatie van dit slot niet gedoogde, al verzekerde Bilderdijk aan
Lebrun, naïef-listig, dat deze woorden betrekking hadden op ‘le prospect d'une
nouvelle prospérité sous la Monarchie qui vient de s'établir!’
De benarde toestand verergerde: de volgende maand kwam zijn inboedel wegens
schuld in beheer bij de desolate boedelkamer. Kleding en voedsel ontbraken, zodat
hij armoede leed, zonder afdoende hulp. Pogingen om in het buitenland een
behoorlijke betrekking te krijgen, faalden alle. Enigszins kon de geldelijke nood
gelenigd worden door voordrachten in Felix Meritis en in de Hollandsche
Maatschappij, en door een kleine toelage, hem door de nieuwe regering, op aandringen
van het Instituut, toegestaan. In 1813 trof hem een nieuwe slag door de dood van
zijn oudste zoon Elius, die in Franse krijgsdienst in Duitsland ziek geworden was.
Ondanks al die tegenspoed bleef Bilderdijk, ook in deze jaren, onafgebroken
werkzaam. Hij houdt lezingen over Nederlandse Taal, geeft een Middelnederlandse
tekst van Maerlant uit, schrijft een boek over geologie, en, als voorloper van Jules
Verne, een fantastische roman, Luchtreis getiteld, een vliegtocht naar een nieuwe
planeet. Het voornaamste dichtwerk, bestemd als voordrachten in de bovengenoemde
genootschappen, zijn behalve Afscheid, een zestal omvangrijke leerdichten: 's
Menschen Staatsverwisseling (1810), Schilderkunst, De Geestenwareld (1811). De
Echt, Het Waarachtig Goed (1812), Vervulling (1813). Voor een groot deel bevatten
deze gedichten, niet uit innerlijke aandrang ontstaan, paradeverzen, die door hun
virtuose taalbehandeling de toehoorders in verbazing en bewondering moesten
brengen. Alleen nu en dan klinkt een inniger toon. Het opmerkelijkst is De
Geestenwareld, waarin de dichter getuigt dat hij ‘'t stofloos Geestendom - d.w.z. de
geesten van afgestorvenen - als wachters om zich kent’. Voor hem zijn ze
‘medeschepsels, die, in onvervallen staat, op d'amethysten throon Gods schepping
gade slaan’. Hij vereenzelvigt ze met de engelen, en spreekt ze toe:
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Ja, 'k voel het, Hemelengelen,
Dat zich uw beden soms aan mijne beden mengelen;
Dat me uwe zorg bewaakt: Dat ge in mijn drukkend leed
Meêwarig deel neemt, en uw' broeder niet vergeet.

Met ontroering herdenkt hij dan zijn gestorven kinderen. Treffend is ook de passage
waar hij verhaalt hoe de geesten hem voor zelfmoord behoed hadden, toen hij ‘in
wrevelig ongeduld zich ophief tegen God’.
De kleinere gedichten uit deze periode, verzameld in de bundels Winterbloemen
en Affodillen zijn minder belangrijk. In 1813, als Napoleon's macht bedreigd wordt,
uit hij zijn heftige afkeer van de ‘dwingeland’ in De Minotaurus, en dicht hij zijn
Opwekking aan de Bataven om ‘Oranjes heilvlag te laten zwieren’ en ‘den vaderlijken
tijd te herroepen’.
Door het herstel van de onafhankelijkheid, onder de krachtige leiding van Willem
I, scheen voor de oude Oranjeklant een betere tijd aan te breken. In Hollands
Verlossing en Vaderlandsche Uitboezemingen (1815) uitte hij zijn vreugde. Met ijver
aanvaardde hij zijn ambt als provisioneel auditeur militair, waaruit hij echter weldra
ontslag vroeg. Een pensioen van f 1800 redde hem uit de drukkendste geldzorgen.
Toch was hij weinig ingenomen met de nieuwe orde, voortvloeiend uit de
revolutie-denkbeelden. Een bittere teleurstelling was dat een Amsterdams professoraat
in de Nederlandse taal- en letterkunde, door de Koning toegezegd, hem ontging. Een
voortdurend gevoel van zwakte verergerde zijn sombere stemming. Met zijn beste
vrienden kon de overprikkelde man nauwelijks vrede houden. Amsterdam werd voor
hem een ‘helsch gruwelnest’, dat hij weer met afkeer verliet om zich in 1817 te
Leiden te vestigen, waar hij oude vrienden aantrof en onder de studenten leerlingen
hoopte te krijgen. Eerste aanleiding daartoe was de kennismaking met Isaäc da Costa,
die reeds in Amsterdam zich onder zijn leiding gesteld had, en die hij te Leiden als
student weer ontmoette. Ook andere begaafde jongeren meldden zich aan voor een
private cursus in de vaderlandse geschiedenis, die Bilderdijk aan huis gaf. Daardoor
werd een lievelingsdenkbeeld verwezenlijkt: zijn denkbeelden te verkondigen in een
kring van bewonderende en aanhankelijke leerlingen. Dat gaf nieuwe levenslust en
werkzaamheid. Het werd een tijd van afwisselend lief en leed: de gezondheid van
vrouw en kind liet veel te wensen; zelf doorstond hij in 1818 een zware ziekte, en
kort daarop kwam het bericht dat zijn volwassen zoon Julius op zee gestorven was,
tot diepe droefheid van zijn beide ouders, die zijn Nagedachtenis eerden in
gezamenlijk uitgegeven gedichten. En toch kon hij in 1824 aan een vriend schrijven:
‘Deze zeven jaren zijn de eenigste mijns levens geweest, die ik genoten heb; de
andere heb ik geleden’. Dat had hij te danken aan nieuwe levenslust, voortkomend
uit strijdlust, die nieuwe werkkracht gaf. In 1813 was hij nog meegesleept met het
algemene enthousiasme voor volkseenheid, voor het vergeten van alle partijstrijd:
‘Zij eeuwig 't vuur van twist gedoofd!’
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Maar vooral sinds 1817 kwam het besef weer boven, dat hij aan zijn beginselen
verplicht was, de strijd tegen de toongevende liberale meerderheid in kerk en staat
aan te binden, de strijd voor het onvervalste rechtzinnige geloof, voor het onbeperkte
gezag van de Overheid, tegen ongeloof en revolutie. Sterk voelde hij zich door de
steun van een bewonderende groep geestdriftige jongeren. In de jonge Da Costa had
hij een geestverwante dichter ontdekt, die hij - meer dan te voren Helmers - als zijn
opvolger kon beschouwen. Zijn eigen positie als de eerste dichter van zijn land bleef
onaangetast, ondanks het verzet en de afkeer die zijn denkbeelden in liberale kringen
wekten. Trouwe vrienden, als Tydeman en Valckenaer verleenden hem morele steun;
Luzac ontnam hem de zorg voor het financiële beheer. Uitgevers waren steeds bereid,
zijn vele en velerlei geschriften ter perse te leggen en hem de zo nodige inkomsten
te verschaffen. Door al die omstandigheden werd de laatste levensperiode, tegen zijn
verwachting, de vruchtbaarste van zijn leven.
Grote leerdichten, bestemd om in het openbaar voorgedragen te worden, zijn
schaarser. In 1814 trad hij nog in Felix Meritis op met een voordracht Zucht naar 't
Vaderland, maar andere grotere didaktische gedichten als De Hoop (1814), De drie
Zusterkunsten (1818), Naroem (1818) werden in een bundel opgenomen. Afzonderlijk
verscheen het merkwaardige gedicht De Dieren, naar de inhoud verwant met De
ondergang der eerste Wareld. Bilderdijk neemt namelijk aan dat de dieren incarnaties
zijn van gevallen geesten, na Lucifer's val. Tot hun straf en vernedering moesten ze
voortaan Adam dienen. Maar na de zondeval, van deze tucht bevrijd, keerde een deel
van de dieren zich vijandig tegen de mens, terwijl andere, zachter van aard, zijn
vrienden en helpers bleven. Deze gedachte, in bijzonderheden uitgewerkt, was voor
Bilderdijk geen dichterlijke fantasie, maar intuïtieve waarheid, al paste die niet ‘in
den kring eener proefondervindelijke zoogenaamde Natuurkunde’.
Nieuwe dichtbundels volgden elkaar snel op: na de Nieuwe Uitspruitsels (1817)
volgden twee delen Wit en Rood, waarin ook gedichten van zijn vrouw opgenomen
waren: ‘rode rozen’ naast zijn ‘witte leliën’ (1818) en twee delen Nieuwe
Dichtschakeering (1819). Een genre dat hij sinds 1805 niet meer beoefend had, de
romance, herleefde onder invloed van de Engelse romantiek, waarop Da Costa zijn
aandacht gevestigd had. Tussen 1818 en 1822 dichtte hij o.a. Willem Tell, De twee
broeders voor Bommel, Radagijs, Het wiel van Heusden, en, naar Scott bewerkt, Sint
Albaan en De vloek van 't burchtslot Moy.
Buitengewoon vruchtbaar bleek de periode 1820-23. Behalve de uitgave van zijn
epos-fragment, in 1820, gaf hij twee bundeltjes met satirische gedichten: Perzius
Hekeldichten, ‘naar 's landts gelegenheidt verduytscht’, waarbij hij zich beriep op
de voorgang van Boileau en Pope, en de oorspronkelijke Zedelijke gispingen, gedicht
als ‘uitspanning van den geest’,
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een ‘mengeling van ernst en boert’, met ‘half morrende gisping’, gelijk hij in een
voorrede zegt. Geestig was ook de bewerking van de Muis- en Kikvorschkrijg (1821),
waaraan hij 150 eigen verzen toevoegde. Kleiner werk werd gebundeld in
Sprokkelingen (1821), maar vooral in de drie bundels Krekelzangen (1822-1823).
Nemen we in aanmerking dat hij in dezelfde jaren een aantal rechtskundige en
taalkundige werken uitgeeft, o.a. de vier delen Taal- en Dichtkundige
Verscheidenheden, dan is zijn werkkracht verbazingwekkend, en in lijnrechte strijd
met zijn aanhoudende klachten over verzwakking van geest en zijn
verontschuldigingen over de geringe waarde van zijn dichterlijk werk, die in de keuze
van zijn titels en in de toelichting daarvan in de voorberichten tot uiting komen. De
inspirerende invloed van Da Costa is in deze herleving merkbaar. Bilderdijk noemt
hem in deze jaren zijn ‘kwekeling’, zijn ‘Zoon’: als hij zich blijft ontwikkelen als
dichter en strijder:
‘Zoo was 't niet vruchtloos dat ik leefde’
‘Niet door Natuur verknocht, maar Geestelijker banden,
Zijt gij me een evenbeeld, en wordt het eens geheel.
Uw geest was Poëzij, smolt samen met den mijnen.’

De Krekelzangen zijn vol strijdlust. In het voorbericht van het eerste deel klinkt het
schertsend, maar tegelijk uitdagend: ‘De oude sukkel is met den Tijdgeest niet meê
gewandeld, maar ging en gaat nog zijnen eigen weg’. - ‘En hij waagt zich in het
daglicht aan ieders gezicht?’ - Ja, Lezers, hij laat honden blaffen, en exters snateren,
en stoort zich er thands nog even min aan, als door zijn geheele leven’. En vóór het
tweede deel: ‘'t Zijn gevoelens van 't zelfde oprechte hart, dat nooit eenige kluisters
aannam’. Al slaan mijn tegenstanders een hoge toon aan’, mijne stem te smoren, of
mijn hart te ontrusten, is boven hun-aller macht’. Dat wordt nog eens herhaald vóór
het derde deel: ‘Die zich tot uitbreiding of voorstand van recht, waarheid, en
Christendom geroepen voelt, en dit onder het extergeschreeuw der boosaardigheid
nalaat, is een kind. - Maar dit laatste ben ik toch niet; en derhalve, mijn krekelzang
laat zich hooren, en door geen schaamteloos hondengeblaf of gejank, al toonden zij
ook tanden, liet ik mij immer verbluffen’.
Het wapen dat Bilderdijk meesterlijk hanteerde, was het puntdicht en het hekeldicht.
Hij richtte zijn ‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ Aan de filozofen onzes tijds,
weerlegde Voltaire en Rousseau, bestreed een puntdicht van Staring: Licht en vrije
tong, noemde het verzet van zijn tegenstanders Vorschgekwaak. Ironisch liet hij zich
uit in Verworpen Christendom, scherp in Verdraagzaamheid, Konstitutiën en
Ministers. De waanwijze geleerdheid moest het ontgelden in Geleerdheidskraam en
Kundigheid, de dagbladschrijverij in Peper en Zout. Zijn scherpe pen, zijn geestigheid
maakte hem tot een
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geduchte tegenstander, de voorloper van Da Costa, die in 1823 zijn geruchtmakende
brochure deed verschijnen. Bilderdijk aarzelde niet: onmiddellijk koos hij partij;
weldra ook openlijk door een tweede brochure: De Bezwaren tegen den Geest der
Eeuw van Mr I. da Costa toegelicht. Dit veroorzaakte niet alleen een breuk met zijn
vriend Wiselius, maar ook met Van der Palm en Siegenbeek. Verbitterd kwam hij
er zelfs toe, niet voor publicatie bestemde kwaadaardige versjes te schrijven tegen
Van der Palm, de Kantianen Kinker en Van Hemert, en zich in een brief beledigend
uit te laten over Loots. Zo kwam hij in de letterkundige wereld steeds meer geïsoleerd
te staan. Naklanken van de strijd hoort men nog in de bundels Rotsgalmen (1824).
Sedert 1825 lijdt de oude dichter aan toenemende geestelijke verzwakking, maar
desondanks verschijnen er telkens nog nieuwe bundels van zijn hand: Navonkeling
en Oprakeling (1826), Nieuwe Oprakeling en De voet in 't graf (1827). Menig gedicht
toont nog het oude vuur en de onverzwakte zeggingskracht.
Nog op het laatst van zijn leven dreef de onrust hem in 1827, na vele verhuizingen,
tot een verplaatsing van Leiden naar Haarlem. Daar heeft hij tot zijn dood, in 1831,
gewoond, vereenzaamd en gebroken, toen zijn dierbare vrouw hem in 1830 ontvallen
was. Zijn laatste gedichten werden gebundeld met de titels Naklank (1828),
Avondschemering (1828), Vermaking (1828) Nieuwe Vermaking (1829),
Schemerschijn (1829), Nasprokkeling (1830), terwijl hij in 1828 nog een
gemoderniseerde bewerking van Spieghel's Hertspiegel uitgegeven had.

Jan Frederik Helmers (1767-1813)
De herinnering aan Helmers is bij het nageslacht vrijwel uitsluitend bewaard gebleven
door de Hollandsche Natie van 1812, als ‘kristallisatie van zijn dichterlijke
werkzaamheid’, maar de tijdgenoten zagen in hem reeds sinds 1790 een veelbelovend
talent, waardig volgeling van Bilderdijk. Zijn grootvader, uit Oost-Friesland
afkomstig, had zich te Amsterdam gevestigd als metselaar; Jan Frederik kwam voort
uit een welgesteld gezin, werd zorgvuldig opgevoed. Van zijn vader nam hij de
metselaarszaak en de handel in bouwmaterialen over, maar van jongs af toonde hij
studielust en een belangstelling in dichtkunst. Na een eerste proeve, een Ode aan de
Nacht (1788), in Feithiaanse trant, trad hij in 1790 zelfbewust op met een uitvoerig
gedicht in drie zangen, gewijd aan de Griekse ‘deugd-held’ Socrates. Daarin vindt
men reeds de hoofdmotieven van al zijn later werk: zijn verheerlijking van de
‘verlichting’, zijn weemoed wegens de dreigende ondergang van Hollands grootheid,
zijn hartstochtelijke vaderlandsliefde, die het roemrijke verleden idealiseert, als
bemoediging en als aansporing voor een verslapt nageslacht.
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In een Voorrede betoogt hij dat het ‘bijgeloof’, een ‘monster, van gebrek en moord
verzeld’, de grootste plaag van het mensdom is. Van zulk bijgeloof is Socrates, ‘een
man die voor de waarheid sterft’, het slachtoffer geworden. Vandaar de keuze van
het onderwerp. Evenals Griekenland was ons land vanouds de ‘geheiligde zetel der
gouden vrijheid’, en het stemt tot voldoening dat ‘de Vaderlandsche dichtkunst door
groote mannen tot een' zoo hoogen trap van volmaaktheid gebragt is’, al moet men
zich wachten voor heersend misbruik: aanstellerij, ‘sentimentele wartaal’, platheid
door dilettantisme, en taalbederf door Duitse invloed. Aan zelfgevoel ontbreekt het
de jonge dichter dus niet! Intussen is zijn eigen werk nog zwak en gerekt, vol
schijngeleerdheid en herinneringen aan lektuur: de kritiek kon hem navolging van
L. van Merken's Germanicus verwijten; Te Winkel merkte terecht invloed op van
Vondel's Palamedes. In vrij los verband staat ook het overigens merkwaardige
inleidende gedicht Aan Nederland, een zwaarmoedige uiting van zijn teleurstelling.
Revolutieman is Helmers nooit geweest. Ondanks zijn stellig geloof in de ‘verlichting’
dweept hij met het vaderlandse verleden onder leiding van de Oranjes, en mist hij
het vertrouwen in de staatkundige ontwikkeling.
‘Ach Nederlanders! zijn die deugden thans verloren?
Geeft gij geen voorbeeld, dan van laffe werkloosheid?
Uw aanzien, uw gezag, uw roem is reeds vervlogen.
Ontwaak, hervat uw'moed, of Nederland vergaat!
Helaas! waar zijn die groote dagen
Toen 't aardrijk beefde van der Batavieren moed?’

De gedachte aan de nakende ondergang van het vaderland laat hem niet los. In 1793
schrijft hij een gedicht over Nederland in 1672 en 1678, als ‘Bard, op 't wrak des
Staats gezeten’, die ‘alleen in 't glorierijk verleden een balsem vindt voor zijn
zielesmart’. In 1795 dicht hij een Lijkzang op het graf van Nederland; in 1799 viert
hij Bonaparte als bedwinger van de revolutie, en komt hij op tegen de
‘vrijheidschreeuwers’. In een visioen laat hij een visser varen over de plaats, waar
de hoofdstad verzonken ligt, en peinzen: ‘Was hier voor dezen niet de magtige
Amstelstad?’ (Aan het Vaderland). Als bevestiging van zijn voorgevoel klaagt hij
in 1805 (De Wereldburger): ‘Ach! de onafhanklijkheid van Neerland is verdwenen!’
terwijl onder het Koninkrijk de wanhoop zich van hem meester maakt: ‘Ja diep is 't
Vaderland gevallen. Waar ik mijn schreyende oogen wend, 'k zie honger, wanhoop
en ellend’ (Bemoediging).
Tegelijkertijd blijft Helmers getuigen van zijn geloof in de vooruitgang van het
mensdom, de idealen van verlichting en verdraagzaamheid. In een groot leerdicht
Het Zonnestelsel viert hij de menselijke rede, die de geheimen van de kosmos
doorgrondt, en wekt hij op tot bewondering en aanbidding.

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

56
Merkwaardiger en karakteristieker is de lof van De drukkunst (1804). De ‘zangster’
wordt als opdracht gegeven:
‘Toon ons de onwetendheid, gemuilband aan haar' voet;
Verlichting op den troon, gekoesterd door uw' gloed;
En knersetandend, dol in magtelooze woede;
De dweeperij verlamd, zieltogende in haar bloede!

Laurens Koster wordt opgeblazen tot een epische held:
‘De lievling der Natuur zag op mijn' grond het leven!
Ik kweekte uw' Koster op! 'k heb hem der aard' gegeven
Juich, Haarlem!’

Vaderlandsliefde dient uitgebreid te worden tot liefde voor de mensheid. In de lierzang
De Wereldburger (1805) luidt het:
‘De Wereldburger rijst daar uit der neevlen drang.
Waard is hem 't land, daar eerst hem 't zonlicht heeft beschenen,
Maar dit gewest beperkt geenszins zijn menschenmin:
Heel 't aardsch geslacht is slechts voor hem één huisgezin.’

En in De bestemming van den mensch (1810) neemt hij de twijfel weg die hij nog in
1802 koesterde (De oneindige volmaakbaarheid der menschelijke natuur) door vast
te stellen:
Volmaakbaarheid is uw geslacht
Door de eeuwige Almagt ingedreven.
Onmerkbaar zijn uw vorderingen
Teruggaan kan het menschdom nooit!

Over zijn leven en lotgevallen heeft Helmers zich zelden uitgelaten. Wij vernemen
alleen in een voorrede dat hij in 1803 drie maanden in Parijs doorgebracht heeft. Een
drietal lierzangen geven in opgewonden taal de indrukken weer die de musea, de
plantentuin op hem gemaakt hebben. Een daarvan begint met de geliefde woorden:
‘Barst los, mijn hart, barst los in zangen!’ Opmerking verdient dat de Franse geest
van jongs af bekoring voor hem gehad heeft: zijn Socrates deed reeds denken aan
Marmontel, Voltaire wordt met voorliefde aangehaald; zijn enige drama, Dinomaché
(1798) is op Frans-klassieke leest geschoeid. Invloed van Duitse of Engelse
letterkunde - gelijk bij zo vele tijdgenoten - is nauwelijks merkbaar.
Het verlangen om zijn gezichtskring door reizen uit te breiden, is niet meer
bevredigd. Zwitserland, Italië had hij gaarne willen bezoeken, maar zijn werkkring
zal dit belet hebben, wat niet verhindert dat hij aan de nooit aanschouwde Alpennatuur
een grote lierzang, Zwitserland, gewijd heeft.
Het bekende portret, na zijn dood geschilderd, is weinig in overeenstemming
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met de geestdriftige persoonlijkheid die uit zijn gedichten spreekt, maar waarschijnlijk
is het misleidend. Geheel anders is het beeld dat zijn vriend en lofredenaar G.J. Meyer
ter herinnering, na zijn overlijden, schetste: ‘Hij had een schoone, groote en
mannelijke gestalte; zijn gelaatstrekken waren effen, en teekenden niet sterk, maar
zijn schoon gewelfd voorhoofd voorspelde, bij den eersten blik, een schrandere
denker; zijn heldere blauwe oogen, waarin het zachtst gevoel en de levendigste
voorstellingen uitblonken, waren geheel de spiegel van zijn hart; om zijn mond
zweefde de gulle vriendelijkheid, in zijn geheele wezen blonk de innemendste
welwillendheid uit’.
Als Helmers in 1809 en 1810 zijn gedichten verzamelt, nadert hij het hoogtepunt
van zijn roem. Kort te voren heeft hij in de Hollandsche Maatschappij zijn Lof der
fraaije Kunsten en Wetenschappen voorgedragen, en in Felix Meritis zijn lierzang
over de Schilderkunst. Opgeschroefdretorische ‘dithyramben’ zijn gewijd aan De lof
van Holland (‘Van hier, van hier die onverlaat, Wiens hart niet voor het heil van 't
schoone Holland slaat!’), aan zijn geboortestad Amsterdam (‘Wee hem, die onbedacht
en wreed, De borst, de lieve borst vergeet, Waaraan hij spelend, heeft de moedermelk
gezogen’). De toejuiching van het publiek, de bewondering van zijn lezers heeft
geleid tot zelfoverschatting, kwalijk verborgen achter geveinsde bescheidenheid. De
verworven goedkeuring - geeft hij voor - moet ‘meer toegeschreven worden aan de
gevoelens dan aan de dichterlijke voordragt’, maar tegelijk is hij overtuigd, deel uit
te maken van een hoogst belangrijke dichtkunst: ‘Onze Vaderlandsche Dichtkunst schrijft hij in de Voorrede - is, naar mijne gedachte, thans tot eene hoogte opgevoerd,
waarop zij zich misschien nimmer bevonden heeft’.
In dezelfde Voorrede van 1809 kondigt hij zijn Hollandsche Natie aan: Na deze
delen zal volgen ‘een zeer uitgebreid Dichtwerk, waarin ik de roem, lof en deugden
onzer Voorvaderen heb trachten te bezingen; een gedicht, waaraan ik, gedurende
tien jaren zeer veel aangename en weemoedige uren verschuldigd ben, en wier
aandenken onuitwischbaar in de harten van elk regtschapen en eerlijk Nederlander
behoorde gegrift te zijn’. Eerst in 1812 was het grote gedicht, dat hij als zijn
levenswerk beschouwde, voltooid. Na een ‘Bardenzang’ met de aanhef: ‘Barst los,
bezielt u, heilige snaren!’ volgen zes uitvoerige zangen: de eerste prijst de deugd van
roemrijke Nederlanders: De Ruyter, Hambroek, Schaffelaar, Beiling, hun trouw,
verdraagzaamheid, godsdienstzin, matigheid, weldadigheid. Twee volgende zangen
verheerlijken de Oud-Hollandse heldenmoed te land en ter zee; de vierde is gewijd
aan de zeevaart, aan onze vestiging in Indië, Australië, aan de tocht naar
Nova-Zembla; de beide laatste behandelen de Wetenschappen en de Kunsten. Openlijk
werd de smart geuit over de vernedering en de schande van de inlijving, felle
bestrijding
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vonden de dwingelanden der volken, ‘op de krachtdadigste wijze werd getracht het
volk weer die vrijheidszin en dat zelfvertrouwen in te boezemen, tegen welke geen
tyrannie op den duur bestand is’. Het was dus een daad van moed, het handschrift
over te leveren aan de Franse censuur. Begrijpelijkerwijze moest menige passage
geschrapt of gewijzigd worden. In de aanhef mocht b.v. ‘schoon thans geen zon van
welvaart ons meer streelt’ niet blijven staan; evenmin: ‘o waardig kroost dier oudren!
- die met mij om Hollands schande bloost’. De censor ging zelfs zo ver, dat hij de
tekst vervalste door een averechtse uitleg. Als Helmers in een visioen de dichter
Vondel de aanstaande verlossing laat voorspellen:
‘Ja, de afgemartelde aard' schept adem, en 't heelal
Herkent weêr Nederland, gelouterd door zijn val’

dan werd daar een noot aan toegevoegd waarin de voorspelde herrijzing van Nederland
dagtekent van het ogenblik ‘hetwelk ons lot met dat van het Fransche Rijk heeft
verbonden!’
In de gezuiverde tekst bleef de eigenlijke strekking duidelijk genoeg. Toen dat bij
nader inzien gebleken was, werd toch in Februari 1813 een bevel tot
inhechtenisneming van de dichter uitgevaardigd, maar toen de politieambtenaren
zich aanmeldden, was Helmers juist overleden.
Behalve dit grote werk heeft Helmers sinds 1810 met koortsachtige ijver gedicht:
twee nagelaten bundels, in 1814 en 1815 gedrukt, bevatten naast allerlei kleiner werk
omvangrijke gedichten als: De lof der Zeevaart, Het Haarlemmer Hout, De Handel,
klachten over de inlijving onder het mom van Romeinse geschiedenis: ‘Karthago is
gevallen, en Rome zegepraalt! dat Rome 't welk ik vloek’, en zogenaamd als ‘fragment
uit een onuitgegeven treurspel’, een toneel met de aanhef: ‘Romeinen! 't is gedaan;
gij hebt niets meer te hopen; Dit heilig Kapitool ligt thans voor Brennus open!’ Dit
laatste is dus een pendant van een dergelijk fragment, reeds in 1805 gedrukt in het
weekblad De Star, met de aanhef: ‘Het vonnis is geveld, ja, Grieken! gij wordt slaven!
Leert nu, gekromd in 't juk, naar 's vreemdlings wenken draven’.
Nog kort voor zijn dood, in Januari, trad Helmers op in de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen met een Lofzang op Jezus van
Nazareth, kenmerkend voor zijn ‘redelijk’ Christendom, zodat de uitgevers zelfs een
passage geschrapt hebben, waarin geloof aan wonderen met bijgeloof vereenzelvigd
werd. Bij deze voordracht had hij reeds het besef dat zijn einde nabij was: ‘Ja, ras
zal de aard'mijne asch bedekken; Geen Lente me uit den doodslaap wekken’. Toch
bezat hij nog de kracht om de 2e Februari in de Remonstrantse kerk bij de
prijsuitdeling van de Stads Teken Akademie een groot gedicht voor te dragen: De
lof van Amsterdam, als voedster der kunsten, eindigende met een gebed voor zijn
geliefde Amstelstad:
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‘Hergeef haar luister, bloei, der Vaadren deugd en vreê;
Heel 't menschdom kracht en rust! bestem, ô God! dees beê!’

Nog in dezelfde maand werd hij ten grave gedragen, diep betreurd door zijn vrienden,
zijn bewonderende landgenoten, die in zijn bezielend woord troost en bemoediging
gevonden hadden. Zijn heengaan werd gevoeld als een ‘onherstelbaar verlies’; de
bewondering voor ‘de verhevenheid van Helmers geest en kunstvermogen’ was
algemeen; de nagelaten gedichten bevatten een lijst van vele honderden intekenaren,
uit allerlei kringen van de bevolking. Die dichterroem heeft een volgend geslacht
niet gehandhaafd. Terecht schreef Potgieter: ‘Wij omkransen zijn beeld liever met
eikenbladen dan met lauwertwijgen, wij stellen hem als burger hooger dan wij het
hem als dichter mogen doen’. Wat de tijdgenoten als ‘verhevenheid’ beschouwden,
is veelal opwinding, die toevlucht zocht in stereotype dichtertaal, aan Bilderdijk
ontleend, maar soms tot in het komische overdreven. De lier, de luit, de citer worden
onvermoeid gehanteerd; het gejuich is niet van de lucht, de snaren moeten telkens
losbarsten. De uitroepen, retorische vragen, de verwensingen (‘Verdorr' de hand!’
‘Van hier die onverlaat, die onmensch’), de geveinsde nederigheid (‘Wie ben ik?’
‘Sidder ik niet terug?’) worden tot vervelens toe herhaald. Toen Bilderdijk hem eervol
onderscheidde, door hem als opvolger te beschouwen, overschatte hij het talent van
Helmers, evenals eertijds Vondel zijn navolger Antonides van der Goes te hoog
aansloeg. Op zijn beurt heeft Helmers'voorbeeld weer ongunstig gewerkt op Loots,
op de jonge Tollens, en op menige zwakkere almanak-poëet.

Cornelis Loots (1765-1834)
Op gemoedelijke toon heeft Loots, in het Voorberigt van zijn Gedichten het begin
van zijn levensloop geschetst; zijn vriend en huisdokter H. Haagman heeft in een
opstel Ter Nagedachtenis deze biografische gegevens uitgewerkt en aangevuld. Toen
de dertienjarige Cornelis, de oudste van vijf kinderen, de wens te kennen gaf om
predikant te worden, rezen er geldelijke bezwaren: ‘zoo werden in mij honderden
predikatien, reeds voor hare geboorte, onbarmhartig vernietigd’, zegt hij schertsend.
Tegen een loopbaan als zeeman verzette zich de teerhartige moeder. Ondanks zijn
afkeer van ‘slaafse arbeid’ werd de jongen veroordeeld tot kantoorarbeid. Door zijn
vlugge verstand en ijver maakte hij snel promotie en werd hij boekhouder van het
wisselkantoor. Veel viel daar niet te leren en van fortuin maken was geen sprake.
Zijn studielust en zijn aanleg verwierven hem de hulp van de dichtlievende
boekhandelaar Uylenbroek en van J.F. Helmers, die hij als leidsman bewonderde,
en maar al te veel navolgde. Potgieter heeft terecht opgemerkt dat ‘Helmers'
klatergoud’, Helmers'
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theorie hem niet ten goede gekomen zijn en hem tot pronk met schijngeleerdheid
verleid hebben. In zijn jonge jaren publiceerde hij in de dagbladen, naamloze
patriottische verzen die gunstig ontvangen werden. Jeugdwerk als Aan de maan
(1791), Aan de vorstenvleyers (1792) Het bijgeloof (1796), Nachtbespiegelingen
(1796) werden door Uylenbroek onder de Dichterlijke handschriften geplaatst, maar
door de schrijver als onrijp niet herdrukt. Eerst in 1798 is zijn naam als dichter
voorgoed gevestigd: gedurende 35 jaar handhaaft hij zijn roem onder de tijdgenoten.
Te Winkel noemt hem ‘de eigenlijke dichter der Bataafsche republiek’. In 1805 kon
hij dan ook reeds terugzien op een omvangrijk dichterlijk werk, voor een groot deel
berijmde voordrachten in Felix Meritis of in het Nut gehouden. Bij elke feestviering
waar hij als spreker optrad ‘stroomden telkens met vernieuwde geestdrift de burgers
in digte drommen te zamen’. Eigenlijke preken waren deze voordrachten niet;
daarvoor was de spreker te zeer ‘godsdienstig vrijdenker, Voltairiaan zonder gal’.
In de trant van Helmers bezong hij de Overwinning bij Chattam (1799), de Vrede
van Amiens (1802), gaf hij een beschouwing over Beschaving het geluk der volken
(1802), eerde hij de nagedachtenis van de gebroeders De Witt in De Volkswoede
(1802), wijdde een Beschouwing aan Amsterdam (1803) of stelde Leonidas (1804)
als voorbeeld van vaderlandsliefde. Wat hij daarbij aan Helmers te danken had, heeft
hij duidelijk gezegd in zijn autobiografische aantekeningen: ‘Eén enkel woord van
hem gaf eene geheel andere toon en leiding aan mijne gedachten, en, zonder, zoo
verre ik weet, hem ooit te hebben willen nabootsen, was de aanhoudende verkeering
met hem een gedurig voedsel voor den smaak, en leerde dezelve ons ongevoelig onze
gedachten steeds hooger te wenden.’ Omgekeerd koestert Helmers grote
verwachtingen van zijn vriend, als hij hem toeroept: ‘Stijg, jeugdige aadlaar! stijg!’
Duidelijk blijkt de geestverwantschap met de dichter van vaderlandsliefde en
vrijheid sedert 1805, als Loots zijn gedicht De Batavieren ten tijde van Cajus Julius
Cesar, met duidelijke zinspelingen op de tijdsomstandigheden, voordraagt. Hij laat
een voorname Batavier Arpus pleiten voor een verbond met Rome, scherp afgekeurd
door Brenno, maar wanneer een ‘Koor van Batavieren’ neiging vertoont om zich
door het ‘Koor van Romeinen’ te laten overhalen, dan treedt een Bard op, die in een
lange en felle rede waarschuwt voor het gevaar van afhankelijkheid en onderdrukking.
Hoewel dit gedicht niet dadelijk gedrukt werd, liepen Loots en Helmers, de laatste
voor het bovengenoemde gedicht in het Weekblad De Star, ernstig gevaar om op
bevel van het Franse gouvernement in hechtenis genomen te worden. De verzoenende
houding van het nieuwe bewind, onder koning Lodewijk Napoleon, heeft dit belet.
Propaganda voor verlichting en verdraagzaamheid, eveneens in de lijn van Helmers,
maakte Loots in het volgend jaar, met een gedicht over De voortreffelijkheid van den
mensch in de beoefening der schoone kunsten. Typerend voor
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de tijdgeest is, dat dit onderwerp als prijsvraag uitgeschreven was, met de toevoeging
‘zonder inmengsel van bijzondere godsdienstige gevoelens’. De gemakkelijkheid
waarmee hij de versvorm leerde hanteren, verleidde hem ook in een dichtwedstrijd
met de jonge dichter Tollens te strijden. Met een gedicht over Huig de Groot behaalde
hij in 1805 de gouden, Tollens de zilveren medaille, maar in 1805 moest hij wijken
voor zijn jonge mededinger, die toen met een prijsvers over Egmond en Hoorne de
gouden medaille won. Hun goede verhouding werd daardoor niet geschaad, al heeft
Loots zich niet meer in een dergelijk strijdperk begeven. Haakman vertelt dat Loots
zijn dichterlijke arbeid verrichtte, niet midden in zijn boeken, maar midden in zijn
huisgezin, ‘omsingeld door zijn gade, twee oudste dochters en spelende kinderen’,
in zijn woonvertrek, en dat zijn pen ‘naauwlijks in staat was den stroom zijner verzen
te volgen’. Dat vlotte hanteren van de traditionele dichterlijke taal stelde hem in staat
tot gelegenheidsgedichten als de Lofzang van de Schilderkunst (1807) en Leydens
ramp (1809), gerekt en eentonig. Deels rust de schuld van dergelijke overproduktie
ook op het publiek, op de aanmoediging door dichterlijke genootschappen. In de
bekende waarderende studie van Potgieter over Loots wordt de voor deze periode
zo juiste opmerking gemaakt: ‘Menig ontluikend talent is door te vroege, en vaak
dwaze toejuiching misleid en bedorven’. Loots, veel bescheidener en met meer
zelfkritiek dan Helmers, heeft dit gevaar soms wel gevoeld. Een gedicht van omstreeks
1810, getiteld De Rijmdrift, spot met de ‘zondvloed’ van verzen, die ‘rijmend
nederstort’. ‘Wie wordt niet bedolven In 't brandende gebruisch der dichterlijke
golven? Wanneer men, moede en mat, ontworsteld de eene baar, Nog duizend volgen
ziet, zich staaplende op elkaâr’. Maar in het slot zegt hij: ‘Past het mij, dus andren
streng te laken? Mij, die ook meê den sleep van 't zangrig volk vergroot, En op mijn
beurt een bui van rijmen nedergoot?’ - ‘O dwaasheid! heeft mijn hand een' gieter
zelf gevat, Waaruit ze in al den stroom nog meê wat droppelen spat’.
Nadat Loots in 1809 bij het zilveren feest van het Nut de Lof van den Burgerstand
gezongen had, gaf de schok van de inlijving, in 1810, hem aanleiding tot verheerlijking
van de moedertaal, als pand van het volksbestaan. In menig gedeelte klinkt te zeer
de retorische toon van Helmers, maar de diepe overtuiging, de echte geestdrift werkt
bezielend. Verwijtend klinkt het: ‘Gij moogt uw kroost tot Gaulers kweeken, 't Wordt
rijp voor schande en slavernij’. En bemoedigend: al ging alles verloren: ons
grondgebied, onze vrijheid, onze schatten, maar ons bleef de taal van het voorgeslacht:
Ja, vaadren! ja, wat bui van plagen
Ook op uw kroost zich nedergiet,
't Zal, arm, zich uwer waard gedragen,
Uw laatste gift verbrast het niet.
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Echt gevoel spreekt ook uit de Lijkzang op Helmers, zijn geliefde en bewonderde
zwager, sinds hij zijn eerste vrouw verloren had en in Elisabeth Helmers een trouwe
levensgezellin gevonden had, die ook de zorg voor de beide dochters uit het eerste
huwelijk op zich genomen had. Dit gevoelige verlies had ook ernstige gevolgen.
Helmers liet zijn gezin en een oude vader onbemiddeld achter, en Loots achtte zich
verplicht deze gehele familie te onderhouden. Deze opoffering ging eigenlijk zijn
financiële kracht te boven: ‘nauwelijks kon hij het lekke schip boven houden’, getuigt
Haakman. Maar ondanks deze zorgen en een pijnlijke kwaal, behield hij zijn
opgewektheid en zijn werklust. Als hij terugdenkt aan al zijn dichterlijk werk, dat
hem wel roem maar geen welstand verschafte, dan wordt hij gestemd tot een
bitterheid, die doorklinkt in het schertsende gedicht Aan een'jongen armen dichter,
aan wie hij ten slotte de raad geeft, een ambt of een schatrijk meisje te zoeken:
‘Bezwijkt ge, ondanks mijn raad, nog voor de rijmelvlaag,
Ontdoe u eerst dan van uw maag,
En zoek een' luchtstreek om te wonen,
Alwaar ge u veilig moogt vertoonen,
In 't kleed der onschuld, dat onze eerste vader droeg,
Zoo hebt gij voor behoefte aan licht en lucht genoeg’.

De tegenspoed heeft zijn geestkracht niet gebroken, dank zij zijn evenwichtige aard
en de waardering die zijn poëzie bij kunstbroeders en bij het publiek ondervonden.
Nieuwe moed gaf hem het herstel van de onafhankelijkheid, die zijn zwager Helmers
niet meer heeft mogen beleven. Hij schaarde zich onder de velen die in verzen hun
vreugde en dankbaarheid uitten, en genoot de eer, in 1814 in een Nuts-vergadering,
waarbij de Koning en de prinsen tegenwoordig waren, zijn gedicht op Nederlands
Verlossing voor te dragen. Ook dichtte hij een Volkslied (‘Wilhelmus van Oranje!
zoo klonk der vaadren zang...’). Onvermoeid ging hij voort met het vervaardigen
van grotere gedichten, over dergelijke onderwerpen en in dezelfde trant als vóór
1813, o.a. een krachtig verzet tegen de Slavenhandel (1814), op verzoek van A.R.
Falck, en een lofzang op De Godsdienst (1817). De roem van het verleden werd
bezongen in een Lofzang op Frederik Hendrik. Hij blijft de gevierde dichter van het
Nut en van Felix Meritis, waar hij telkens weer optreedt bij de prijsuitdeling van het
Departement Tekenkunde: in 1816 met Roem en Vaderland, in 1817, in verband met
de uitgeschreven prijsvraag, over De Vrouw, met een aandoenlijke aanhef waarin hij
zijn onlangs gestorven echtgenote herdenkt. Bijval vond zijn Hagar in de Woestijn
(1821), eveneens een schildering in woorden, wedijverend met de bekroonde
tekeningen.
Voor de overdrijving van Helmers' dweepzuchtige opwinding werd Loots behoed
door zijn bewondering voor Vondel. Al is de invloed van Helmers,
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gelijk Potgieter reeds opmerkte, ‘helaas slechts al te duidelijk’, bij hem is de houding
van de lierdichter veelal pose: hij wordt het slachtoffer van een letterkundige mode,
wat aan de blijvende waarde van zijn werk afbreuk gedaan heeft. Met Helmers deelt
hij de lof ‘het laffe tegenwoordige met het schitterende verleden vergeleken te
hebben’, maar men vindt in zijn werk ‘meer gevoelens van eenen dichter dan
gedichten zelve’. Men vraagt zich onwillekeurig af of Loots met ‘de eenvoud en
onbevangenheid van geest, de frischheid van gevoel en vatbaarheid voor indrukken’,
die Kalff terecht in zijn beste werk prijst, niet tot rijker ontwikkeling gekomen zou
zijn in een betere tijd. Achter de plechtige lofredenaar gaat de geestige opmerker, de
schrandere spotlustige schuil, die slechts nu en dan voor den dag komt: in De
Herfstavond spottend met de sentimentaliteit, in Charmant en deszelfs treurig uiteinde
met de onbeduidende fat, die - gelijk wij zagen - de draak steekt met de rijmelarij,
met de onderlinge ophemeling (Opdracht mijner gedichten aan...), die in de schaarse
epigrammen, in de eenvoud van het Oogstlied van Sint Jacob (1817) en Het
Nachtegaaltje (1820) met de beste eigenschappen van Staring verwantschap toont.
Bij meer zelfkennis en zelfkritiek zou hij niet zozeer vergeten geraakt zijn.

Adriaan Loosjes (1761-1818)
(sedert 1805)
De vijf-en-veertig-jarige Loosjes had al een tijd van ijverige werkzaamheid als
schrijver en uitgever achter de rug, toen hij als romanschrijver naam begon te maken.
Onder Gessner's bekoring had hij de sentimentele pastorale beoefend; met dezelfde
weke gevoeligheid had hij een nieuw genre beproefd: de ‘dramatische roman’, o.a.
‘Frank van Borselen’: in ‘Hollands Arcadia’ had hij een oud genre te voorschijn
gehaald om, roman en arcadia vermengend, het publiek reizend te onderrichten. Dit
alles was voorstudie voor de grote romans uit zijn rijpste tijd, waarin allerlei elementen
uit het oudere werk weergevonden worden. De roman in brieven: Historie van
Mejuffrouw Susanna Bronkhorst (1806-1807) is een ‘primitieve imitatie’ van
Richardson's Clarissa Harlowe, maar is sterker van samenstelling dan de Cornelia
Wildschut van Wolff en Deken, die eveneens Richardson's intrigue overnamen. Maar
een eigen genre is een soort historische roman, met een fiktieve geïdealiseerde
hoofdpersoon, die vooral op reis allerlei avonturen beleeft en met beroemde
tijdgenoten in aanraking komt. De held is dan steeds het type van de Hollander uit
een bepaalde historische periode. Het meest bekend gebleven is Het leven van Maurits
Lijnslager (1808), dat zich afspeelt in de zeventiende eeuw. Niet toevallig werd dit
boek geschreven in de jaren toen de Franse overmacht en de nationale vernedering
dreigend naderden. ‘Hoe somberder het heden was, des te heerlijker lichtte
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het glorierijk verleden.’ In een mooie studie over dit ‘ideaal burgerschap’ heeft
Koopmans aangetoond, dat Loosjes zijn volk een spiegel van vaderlandse deugd
wilde voorhouden, tot erkenning van eigen tekortkomingen en gebreken. Later zal
blijken hoe dit werk, o.a. bij de jonge Potgieter, mede de stoot gegeven heeft aan het
opkomen van een vaderlandse romantiek. De hedendaagse lezer doet het naief aan,
als Loosjes verhaalt hoe zijn held op goede voet is met Vondel en De Ruyter, hoe
hij in het buitenland reist met Rubens, Milton en Van Dijk. Dat herinnert aan een
episode uit Frank van Borselen, waar Jacoba van Beieren, als ze haar einde voelt
naderen, opgevrolijkt door het bericht dat de boekdrukkunst uitgevonden is, ijlings
naar Haarlem reist om Laurens Koster de hand te drukken!
Loosjes liet tot 1816 nog een viertal soortgelijke romans volgen, waarvan
Hillegonda Buisman (1814) het best geslaagd is. Opnieuw voert hij de lezer naar de
zeventiende eeuw: Hillegonda is een vriendin van Tesselschade, verkeert op het
Muiderslot, ontmoet Cats en Vondel, en trouwt met een stiefzoon van Hooft.
Naast ontspanning beoogt Loosjes dus lering, als rechtgeaard voorstander van de
verlichting. Zijn onvermoeide werkzaamheid op maatschappelijk gebied, zijn
produktiviteit als schrijver hangt daarmee samen. Zijn vele gedichten zijn middelmatig
of onbeduidend. Ook daarin komt de verheerlijking van het vaderlands verleden tot
uiting, b.v. in De laatste zeetocht van den Admiraal de Ruyter (1812), waarin
verscheiden regels door de censor gewijzigd of geschrapt moesten worden. Ook zijn
werk op toneelgebied kan, als weinig betekenend, hier onbesproken blijven.

Hendrik Herman Klijn (1773-1856)
en Barend Klijn (1774-1829)
Door hun dichterlijk werk, naar aard en stijl verwant met dat van Helmers en Loots,
zijn de gebroeders Klijn, suikerfabrikanten te Amsterdam, eveneens typische
vertegenwoordigers van hun tijd. Als dichters voelen zij zich in de eerste plaats
afhankelijk van Feith. Hendrik Herman spreekt in zijn Rouwzang over ‘Mijn Feith,
mijn leidstar’, en zegt:
O dichter! ons van God geschonken!
U dank ik dit gevoelig hart;
U dank ik alles wat ik werd.

En ook Barend dicht op Feith's zeventigste verjaardag:
‘Lievlingszanger van mijn harte! zedeleeraar mijner jeugd!
Dichter, die uw heilge liedren altijd stemt voor God en deugd!
Die mijn'mannelijken leeftijd nog de schoonste lessen schenkt,
En aan wien mijn ziel, erkentlijk, als aan eenen vader denkt.’
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De oudste broeder had zich door eigen studie vertrouwd gemaakt met de dichtkunst
en de wijsbegeerte van zijn tijd, en zich daardoor de vriendschap verworven van
mannen als Kemper, Kinker en M.C. van Hall. Eerst na zijn dertigste jaar komt hij
op de voorgrond, maar blijft dan levenslang een gevierd dichter, om zijn
populair-wijsgerige gedichten als De Starrekunde (1809). Tijdens de inlijving troost
hij het publiek met een beschouwing over De kracht der wetenschappen bij het gevoel
der tegenspoeden, en schrijft hij een omvangrijk leerdicht over De driften (1812).
In hetzelfde jaar luistert hij de prijsuitdeling in Felix Meritis op door zijn gedicht De
verpligting der kunsten aan de vrouwen voor te dragen; in 1816 treedt hij daar weer
op, dichtende over De onafhankelijkheid, de veerkracht der volken, de bron en
voedster der kunsten. In Helmers-toon treurt hij over de ondergang van het vaderland
in 1810: ‘Barst los, geschokt gevoel! barst los, verkropte tranen!’ (Aan Nederland)
en juicht hij bij de verlossing in 1813: ‘Verheft u! stroomt, gewijde zangen! Verkropte
blijdschap! stort u uit; Vloeit, tranen! langs de ontgloeide wangen! (Aan mijne
landgenooten). Daarop volgt in 1816 nog een uitvoerige Zegezang.
Zijn gevoeligheid blijkt ook als hem een grote ramp treft: het verlies van zijn enige
dochter Nenny, in het kraambed gestorven (Bloemen gehecht aan het graf van mijn
eenigst kind, 1818). De ontroostbare vader, ‘overstelpt door zielsverscheurende
smart’, zocht ‘verademing door poëzie’: hij behaalt nieuwe roem door zijn treurspel
Montigni (1821) en geeft in 1822 en 1825 weer twee bundels Nieuwe Gedichten uit.
In de voorrede van 1825, kort na de dood van zijn vrouw, deelt hij mede dat deze
bundel ‘waarschijnlijk de laatste’ zal zijn: ‘Met mijne zoo innig geliefde echtgenoote
zonk alles wat mij nog aan het leven bond, in het graf’. Ook in een gedicht Zielsmart
geeft hij uiting aan zijn doodsverlangen. Toch vat hij weer moed en zoekt opnieuw
troost en afleiding in letterkundige arbeid. Het grote sukses van zijn treurspel Montigni
bracht hem er toe, nog twee andere te laten volgen: Filips van Egmond (1826) en
Agathocles (1832), terwijl in zijn nalatenschap nog een derde gevonden werd: Rienzi.
In 1835 herdacht hij de verdiensten van Cornelis Loots in een uitvoerig gedicht,
voorgedragen in ‘Doctrina et Amicitia.’
Met voorliefde schreef Klijn gedichten om op muziek gezet te worden, niet alleen
liedjes voor kinderen van de armenschool of het weeshuis, en andere ‘feestzangen’,
maar ook uitvoerige cantates, een modegenre in deze tijd (o.a. Kenau S. Hasselaar
en M.A. de Ruyter) en zelfs een oratorium: Mozes (1838).
Het Zwitserse natuurschoon werd, na een reis met zijn vriend Van 's Gravenweert,
geestdriftig bezongen in Het meer van Genève en Zwitserland (1828). Tal van kleinere
gedichten kunnen onvermeld blijven: grotendeels zijn het gelegenheidsgedichten.
Gemoedelijk-populaire versjes in de trant van Tollens zijn zeldzaam; alleen in 's
Levens Gastmaal voelt men overeenkomst
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met de Rotterdamse kunstbroeder. Wel deelde hij met de Rotterdamse school het
gevoel voor partijloze rust, de nationale zelfgenoegzaamheid. In een Nieuwejaarsgroet
aan het Nut, van 1817, noemt hij Nederland ‘het gelukkigste land van Europa’, maar
klaagt hij dat het ‘twistvuur niet geheel gedoofd is’: er zijn mopperaars, die zich in
hun wrevelmoed schuldig maken aan ‘miskenning van den uitmuntenden,
edeldenkenden man, die als koning al den last van zoo vele tegenstrijdige belangen
torschen en zoo veel vernietigd volksgeluk weder oprichten moet’. Hij juicht, in een
gedicht Aan Europa bij de volkswoelingen in 1820:
‘Het licht waarnaar de volken smachten,
Ging heerlijk op in Nederland!
Wat zoekt ge, o Volken! - heil en orden?
Treedt nader! wordt, wat Neêrland is,
En de aarde zal gelukkig worden.’

En in hetzelfde jaar (Uitboezeming):
‘Geen volk, hoe schitterend ook in stand,
Is als het volk van Nederland,
Zoo rijk in deugd en liefde.’

Barend Klijn heeft in een korter leven eveneens honderden bladzijden met gedichten
gevuld: langgerekte leerdichten over Het Leven en de Vergankelijkheid, een Feithiaans
thema, dat ook klinkt in een troostlied Aan lijdenden: ‘Ja lijden is ons lot! al wat wij
blijdschap noemen, Is slechts vermomde smart’. Verder De bestemming van den
mensch, Het maatschappelijk leven, waarbij Helmers als ‘heilig Zanger van mijn
Vaderland’ toegesproken wordt, Onslerfelijkheid, Het Geloof aan God, Gevoel van
eigenwaarde. Dergelijke abstrakte bespiegelingen worden afgewisseld door aktuele
Vaderlandsche Gedichten van de jaren 1813-15. Tollens-klanken horen we in
huiselijke gedichten als Wiegezang en Bruidstranen. Als pendant van het boven
aangehaalde gedicht van zijn broeder, citeren wij uit een gedicht van 1817 Aan mijne
landgenooten deze vermaning aan ontevredenen:
‘Wat toch wil die droeve zucht
Die aan de enge borst ontvlugt?
Wat toch wil dat wreevlig woelen?
Mort ge, als 't onnadenkend kind
Over onvermijbre banden.’

Waarom moeten de goede bedoelingen van de koning miskend worden?
‘Eendragt slechts geeft heil en magt;
Eendragt weert het rustloos klagen.’
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Als bewijs hoe zeer het broederpaar in aanzien stond, dient het feit dat Barend's
nagedachtenis in 1829 niet alleen herdacht werd door M.C. van Hall in Felix Meritis,
door Jer. de Vries in het kunstminnend Genootschap Harmonica, maar ook dat zijn
broeder een onvoltooid nagelaten gedicht De Godsdienst voordroeg in Felix Meritis,
in de Hollandsche Maatschappij, in Doctrina et Amicitia en in het Koninklijk Instituut.
Ondanks zijn voorspoed, zijn opgewektheid, zegt zijn broeder, ‘zweefde er altoos
een nevel van weemoed over zijne denkbeelden’. Dat Barend Klijn als een dichter
van gezag beschouwd werd, blijkt ook daaruit, dat de jonge Potgieter in 1825 hem
als zijn raadsman aanvaardde, maar lang heeft de roem van dit dichterpaar zich niet
kunnen handhaven.

Hendrik Tollens (1780-1856)
De herinnering aan zijn jeugdwerk zag Tollens liefst uitgewist, toen hij in 1808 de
definitieve uitgave van zijn dichtwerk ondernam: noch zijn treurspelen noch zijn
minnedichten werden een herdruk waardig gekeurd. Wie de Rotterdamse volksdichter
alleen uit zijn later werk kent, zou hem in de geestdriftige patriot, in de sentimentele
minnaar niet licht terugvinden. Sinds zijn vijftiende jaar was hij sekretaris van een
patriottische klub, waar zijn hartstochtelijke zangen toegejuicht werden en men hem
reeds als een veelbelovend dichter beschouwde. Als trouw bezoeker van de
schouwburg, vriend en bewonderaar van toneelspelers, o.a. Maarten Westerman,
streeft hij, door eergevoel gedreven, in eigen werk naar verbetering van het
toneelrepertoire. Zijn minnezangen wijdt hij aan de jonge toneelspeelster Gerbrande
Catharina Revier, die eerst niet toeschietelijk is; hij roept haar toe:
Wreed meisje, dat mij lijden doet!
Waartoe dat godlijk oog, waartoe die schoone trekken
Indien uw hart geen liefde voedt?

Maar als ze in stilte verloofd zijn, en de gelukkige minnaar zijn gedichtjes in een
Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten laat drukken, dan schrijft hij een
Voorrede (2 Maart 1799) in Feithiaanse toon: ‘Gij wilt het, dierbaar meisje? Welaan!
uw wil is mij een wet; de lettervruchtjes van eenige gevoelvolle uren zullen in het
licht verschijnen’. De familie van Tollens, behorende tot de gezeten burgerstand,
had bezwaar tegen het huwelijk met deze toneelspeelster, al was haar gedrag
onberispelijk:
Nimmer mag ik u bezitten;
Wreed vooroordeel scheidt ons steeds.
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En als een uitdaging aan zijn bloedverwanten klinkt het, in een opdracht van zijn
Proeve van minnezangen en idyllen (1800) aan zijn vriendin:
‘Hoezeer de felste ramp ons 't harte moog'doorboren,
Daar snood vooroordeel wreed ons aan elkaar ontrukt.’

Het jonge paar wist zijn wil door te zetten: heimelijk werd in 1800 het huwelijk
voltrokken in het Zeeuwse dorp Oost-Souburg. Zijn romantische ervaring heeft het
volgend jaar nog stof geleverd voor een van zijn Nieuwe Verhalen, waarin de jonge
edelman Bodijn, verliefd op een toneelspeelster, haar trouwt, tegen de zin van zijn
lastige bloedverwanten.
De minnezangen en idyllen verplaatsen ons geheel in de achttiende-eeuwse sfeer
van Bellamy en Feith. Na zijn twintigste jaar komt hij onder de bekoring van Helmers
en Loots, en hanteert hij op zijn wijze de dichterlijke taal van Bilderdijk en Feith. In
een hoogdravend gedicht van 1801, Kunstgalm, dat nog in 1808 genade vindt, en
waarmee hij zelfs de bundel opent, zegt hij Bilderdijk na:
‘Het godlijk vuur-alleen is 't kenmerk van den zanger.
Het schittert in zijn oog en vonkelt in zijn lied.’

Nog duidelijker zegt hij dat in De Dichter (1814):
‘Ja, 't is een godheid, ja waarachtig,
Een godheid die hem drijft en spoort.’

De dichter moet de ‘eedle taal der goôn’ kennen. Dat Tollens die inderdaad
ingestudeerd heeft, en met gemak gangbare godennamen, allegorieën en traditionele
beelden en vergelijkingen hanteert, de gebruikelijke uitroepen en retorische vragen
weet toe te passen, blijkt uit menig gedicht, al dadelijk in het uitvoerige Tafereel van
den Vierdaagschen Zeeslag, in de stijl van Helmers en Loots; verderop in de bundel
ook uit zijn Ode aan de Dichtkunst en de Zegezang na de Overwinning bij Nieuwpoort.
Met Loots had hij trouwens reeds tweemaal gewedijverd: in 1803 bij een prijsvraag,
toen Loots met een gedicht over Hugo de Groot de gouden medaille behaald had en
hij de zilveren, en in 1806, toen Tollens de oudere mededinger versloeg met een
gedicht over Egmond en Hoorne, en met de gouden erepenning strijken ging.
Met gedichten in deze trant zal hij vooral roem behaald hebben in zijn Rotterdamse
kring. In de Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde, waarvan Tollens sinds
1801 lid was, verenigde zich een stoet van Rotterdamse dichters. Daar heerste nog
de geest van de Dichtgenootschappers en zelfs van de rederijkers: alle toespraken,
voorstellen, uitnodigingen waren op rijm gesteld. IJverig oefende men zich in de
kunst van elkaar te bewieroken. De predikant Jan Scharp b.v. werd door de
kunstbroeders
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gevierd als ‘vorst der Maasdichters’ en ‘hoogepriester van het rotterdamsche
zangerenkoor’. Tollens prijst hem als ‘pronksteen van ons kunsttrezoor’. Weldra
munt Tollens boven allen uit. Om strijd eren zij hem in de meest overdreven termen,
als ‘de Phoenix uit de asch van Vondel als herboren’. Hij klom op tot de hoogste
waardigheden en werd ‘de trots, de roem, de eer der maatschappij’. Ook in het
genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming trad hij sinds 1807 als gevierd
spreker op, terwijl hij ook buitengewoon lid werd van het Haagse genootschap
Kunstliefde spaart geen vlijt. Geen wonder dat Tollens al vroeg een hoge dunk
gekregen zal hebben van zijn eigen talent.
Intussen komt reeds in de bundel van 1808 een andere Tollens voor den dag, al
zal de retorische poëet, die met Bilderdijk en Helmers wedijvert, vooreerst nog niet
wijken. Prediking van deugdzaamheid, tevredenheid en bescheidenheid, verheerlijking
van huiselijk geluk, van maatschappelijke rust en vrede klinkt in menig gedicht door.
In Bemoediging vernemen we de wens:
Heel 't menschdom zij, door menschenmin
Eén maagschap en één huisgezin,
't Zij 't ademe in paleis of stulpe.

Tevredenheid met het bestaande wordt aangeprezen (Vriendenraad; De IJzeren
Eeuw). Lief en leed in zijn huiselijk leven worden bezongen (Huiselijk geluk). De
deugd van het voorgeslacht wordt ten voorbeeld gesteld in een ‘hartig lied op
vaderlandsche trant’ (Jan van Schaffelaar). Een beroep op het medegevoel met de
bedrogen onschuld wordt gedaan in Het geplukte bloempje, Aan een gevallen meisje.
In al deze gedichten zijn de retorische mode-stijl, de traditionele beelden en
vergelijkingen geweken voor eenvoud van uitdrukking, voor uitgewerkte metaforen
(Verjaardag, Mijn Levenslampje), die de eenvoudigste lezer kon begrijpen en
waarderen. Zulke poëzie, voor voordracht bij uitstek geschikt, was bestemd om in
burgerlijke kringen populair te worden.
Al deze Tollens-motieven keren terug in de verzen van de volgende jaren,
verzameld in het tweede en derde deel (1813 en 1815), maar ook de hoogdravende
stijl blijft daarnaast in ere, b.v. in de Jubelzang, met Cantate, van 1809, bij de 25ste
verjaring van het Nut, en de gedichten van 1810, waarin hij de ondergang van het
vaderland betreurt (Aanblik op de Noordzee, Aan de Vaderlandsche Dichters), beide
in de trant van Helmers; ook met de komische overdrijving van Helmers'pathos,
wanneer hij b.v. in het eerste gedicht de Noordzee toeroept:
‘Vloei af, en spoel, met schrik en schaamte,
Der vaadren overplast geraamte
Voor de oogen van hun kindren bloot.’
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Tollens heeft soms wel, met zelfkennis, beseft dat deze opgewonden mode-stijl zijn
eigenlijk talent geweld aandeed. In Mijne Zangster betuigt hij:
‘Somtijds, (en 't staat haar gansch niet schoon)
Verlokt haar zucht naar eer:
Dan spant ze een hoogen heldentoon,
Maar eigen afkeur is haar loon:
Haar stem is veel te teer.’

Vóór 1815 komen weer verscheiden vaderlandse helden, door Helmers al opgesomd,
aan de beurt om stof te leveren voor balladen: Jan van Schaffelaar, Kenau Simons
Hasselaar, Herman de Ruiter. De huiselijke poëzie is ruim vertegenwoordigd, hartelijk
en echt van toon (Op de oogen van mijn zoontje, Aan mijne kinderen, Thuiskomst)
en diep-ontroerd (Op den dood van mijn zesjarig dochtertje), soms ook mislukt, als
hij een vergeefse poging doet om de humor van Claudius te benaderen (Op den
eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje), waar Tollens met zijn ‘Triomf, triomf!
hef aan mijn luit’ half-ernstig is, terwijl zijn voorbeeld een vrolijk-schertsende aanhef
heeft. Met nog twee genres neemt Tollens een proef, beide bij Bilderdijk zo ruim
vertegenwoordigd: het leerdicht (Het Huwelijk) en de Horatiaanse rijmbrief (Aan
Cornelis Loots).
Met deze drie delen had Tollens zijn dichterroem voorgoed gevestigd, vooral
omdat juist na 1815 de tijd aanbrak, waarin Tollens kon gelden als de tolk van de
levensbeschouwing en de gevoelens van de welgestelde burgerij. Zijn bundels getuigt zijn lofredenaar Schotel - ‘waren 't geliefste huisboek’, gelijk weleer die van
Cats. Hij werd ‘tot aanbiddens toe vereerd’. Maar niet alleen als ‘volksdichter genoot
hij waardering en bewondering; ook onder de officiële letterkundigen werd de
Rotterdamse verfhandelaar als gelijke opgenomen en als eerste-rangsdichter erkend.
Dat blijkt uit zijn benoeming tot lid van het Koninklijk Instituut, in 1809, waar hij
meermalen het woord voerde, waar hij kennis maakte met de door hem zozeer
bewonderde Bilderdijk, met zijn geliefde Feith, met mannen van wetenschap als
Kinker, Wiselius, M.C. van Hall.
Onder de regering van Willem I nam het gezag van Tollens nog steeds toe. Hij
werd de tolk van de algemene liefde voor vorst en vaderland: het Vredefeest van
1814 vierde hij van harte mee; in 1815 verwelkomde hij 's Konings komst tot den
troon en hief hij een Wapenkreet en een Krijgslied aan. Bij het huwelijk van de
kroonprins in 1816, dichtte hij een Feestzang, maar bovendien, overwinnend in een
prijskamp, schiep hij het volkslied: ‘Wien neerlands bloed’, dat overal met instemming
ontvangen werd. Niet lang daarna vierde hij een nieuwe triomf, toen in 1816 zijn
Tafereel van de overwinning der Nederlanders op Nova Zembla door de Hollandsche
Maatschappij met goud bekroond en, door hem voorgedragen, geestdriftig ont-
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vangen werd(34). Wanneer bij officiële gelegenheden naast de beroemde redenaar Van
der Palm naar een dichter van naam uitgezien werd, dan viel de keuze op Tollens.
In 1820 droeg hij in de Lutherse kerk te Leiden, na Van der Palm's Lijkrede van
Borger, zijn uitvoerige Lijkzang voor; in 1823 trad hij naast dezelfde feestredenaar
te Haarlem op, om een Feestzang bij het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der
boekdrukkunst aan te heffen. Aangemoedigd door het grote sukses, kon hij in 1821
en in 1828 bundels Nieuwe Gedichten bijeenbrengen, als rijke oogst van zijn volle
werkkracht. Daarvóór had hij in twee stukjes een verzameling met luchtige pen
overgezette Romancen, balladen en legenden doen verschijnen (1818-1819) ontstaan
ten behoeve van voordrachten, en aan allerlei Engelse, Duitse en Franse dichters
ontleend, als vooroefening voor zijn eigen vaderlandse romancen en vertellingen,
die ook in de Nieuwe Gedichten ruim vertegenwoordigd zijn (Jan Harink, De
Spaansche broeders voor Haarlem, Dirk Willems van Asperen, De Jongeling van
Westzanen, e.a.). Daarnaast staan de grotere verhalende gedichten: de Overwintering
op Nova Zembla en de minder bekend geworden Verovering van Damiate. De
huiselijke poëzie is in deze bundels minder vertegenwoordigd dan in de vorige, maar
een tweetal gaan dieper dan de eigenlijke gelegenheidsgedichten: Bij mijn gades
jongste bevalling en vooral de autobiografische Avondmijmering. Treffend is de
passage waar hij, zich de illusies van zijn jeugdig dichterschap herinnerend, en
onvoldaan met zijn tegenwoordige dichterroem, uitroept:
Ben ik 't hemel, ik dat? ik,
Die in slaafsch bedrijf
Beuzel, reken, weeg en wik,
Zwoeg en zwoegen blijf?
Die op 't vunze koopkantoor,
Rang en roeping kwijt,
Heel het kostbaar leven door,
Geest en kracht verslijt?
Was 't een weldaad, zonder doel,
Uw geschenk, natuur?
Was om niet dat diep gevoel,
Dat inwendig vuur?

In lijnrechte strijd daarmee lijken sommige uitlatingen in zijn brieven aan Immerzeel:
‘Ik ben verwkooper, en maak, terwijl een ander zijn kaartje speelt, nu en dan 's avonds
een versje voor uitspanning’ (Maart, 1821). En reeds in December 1819: ‘Mijne
talrijke en Goddank! niet verminderende beroeps-bezigheden houden mij van ochtend
tot avond aan den kantoorlessenaar, en ik heb het onherroepelijk besluit genomen
en tot heden volgehouden, om ten gunste van mijne liefhebberij, geen stuiver in mijne
zaken te verzuimen’. - ‘Het verzenmaken is voor mij niets, volstrekt niets anders,
dan uitspanning’.
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Terecht zegt Byvanck, die deze brieven bekend maakte,: Er is wat pose in die houding
van den verwkoopman-poëet; maar daarom behoeft men er nog geen onoprechtheid
achter te zoeken. Tollens was wel de man die hij leek te wezen, in zijn zaken even
goed als in zijn verzen.
In enkele gedichten hoort men ook reeds de zelfvoldane burgerman, maar, gevoelig
voor het leed van armen en ongelukkigen, de weldadigheid als burgerdeugd
aanprijzend, o.a. in het bekende Winteravondliedje of het lied van de Vaderlandsche
Weezen. Tollens begint steeds meer te beseffen dat zijn eigenlijke kracht, zijn
oorspronkelijk talent, ligt in eenvoud en natuurlijkheid. Dat verkondigt hij met trots
in Mijne Dichtkunst: ‘Grieksche vlugt noch Roomsche vond’ had zijn geest de plooi
gegeven; de poëzie van de Ouden, de geleerdheid was hem vreemd gebleven.
Maar daarom zwelt mij 't hart omhoog,
Hoe laag mijn vlugt ook zij,
Dat alles wat ik wezen moog
Alleen behoort aan mij:
Dat ik geen les, geen voorschrift ken,
Dan eigen geest en vuur;
Dat alles wat ik werd en ben
Gedankt is aan natuur:
Dat tooi en toon en trant en zwier
Uit eigen brein ontstaat;
Dat elke greep op luit en lier
Mijn eigen noten slaat.

Dit geloof aan oorspronkelijkheid is - gelijk Beets reeds opmerkte - een illusie van
de dichter, die van jongs af zoveel gelezen en vertaald had. Trouwens, reeds in deze
aanhaling zijn de traditionele ‘luit en lier’ niet aan eigen ‘brein’ ontsproten! In
tegenstelling met deze trots is ook de verzuchting in het voorbericht van 1828 dat
‘het gebrek aan eene geletterde opleiding’ en ‘het gemis der gelegenheid om zijn
natuurlijken aanleg uit te breiden en te volmaken’ zijn voortbrengselen geschaad
had. Meer geleerdheid zou zijn dichterschap weinig gebaat hebben: dat hij geen groot
dichter geworden is, kwam veeleer voort uit ‘eene zekere beperktheid van geest e n
inzicht’(35). En dat hij de geleerdheid niet versmaadde, en zich bleef oefenen in de
plechtige stijl van het klassicistische lier- of leerdicht, blijkt uit verscheidene
gedichten, ook in deze periode: de reeds vermelde Feestzang van 1816, de Lijkzang
voor Borger en het gedicht Dichterlijk Geluk (1820), in een vergadering van het
Koninklijk Instituut voorgedragen, en vooral het lofdicht op de Boekdrukkunst van
1823. Dat is ook merkwaardig om de geest die er uit spreekt: de verheerlijking van
de ‘verlichting’, waardoor Tollens zich aansluit bij Helmers en Loots. Dit is een
herhaling van een
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Een vergadering van de Letterlievende Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gesticht in 1790. Naar
een tekening van J. Bulthuis.
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veel opgeschroefder, hoogdravend gedicht Verlichting, in de bundel van 1808, dat
in de herdrukken als onrijp verworpen is: het was de uitwerking van een ruwe schets,
ontworpen voor een prijsvraag van de Bataafsche Maatschappij. Daar reeds kwam
de verlichting als een schitterende morgen na een sombere nacht, een ‘diepgewelde
poel van gruwlen en van rampen!’
De rede neemt, verrukt, den godsdienst in 't geleide
En 't ongeloof verzinkt in 't graf der dweeperij.

De slotregel luidt:
Juich, aarde! volken! juicht: de God des lichts regeert!

Ook in 1823 wordt de toestand vóór de Verlichting als diep-treurig geschilderd:
Een zwarte walm hing over d'aardbol heen,
Een bare nacht, zoo ver de blik zich strekte.

Over de Middeleeuwen niet veel goeds: ‘De dweepzucht heerscht, de domheid zit
in eer’. De dichter spreekt van ‘vunze cel en duffe kloosterholen’, van ‘kennis, kunst
en Gods geheiligd woord gekast in 't hol van monniks hersenschalen’. Men zou zich
kunnen verbazen over zulke uitlatingen bij Tollens, die Katholiek gedoopt en
opgevoed was, als men niet wist dat hij in het godsdienstige niet ver stond van
Helmers en Loots, en naar achttiende-eeuwse trant een deïstisch geloof bepleitte,
een soort Christendom boven geloofsverdeeldheid. Daarvan getuigt zijn
Geloofsbelijdenis, van 1825. Hij prijst zijn vaderland, waar ‘godsdiensthaat is
uitgebluscht’ en ‘verdraagzaamheid aan 't outer staat’, waar ‘Roomsch en Onroomsch
Christen is’. Hij is geen Christen, die ‘den vromen om zijn kruis bespot’, biecht en
boete afkeurt, maar ook
Zij zijn geen Christnen, schoon zij 't heeten,
Die met den vloek van 't Vatikaan,
Wie loswoelt uit de Roomsche keten,
Baldadig tegen 't voorhoofd slaan.

Toen Willem de Clercq hem in 1824 de romance Het Te deum laudamus in 's
Hertogenbosch had horen voordragen, schreef hij reeds in zijn dagboek: ‘in het
Godsdienstige schijnt hij te zweven zoo tusschen beide’. Dat Tollens in 1827, onder
invloed van de jeugdige en geestdriftige predikant Abraham Des Amorie van der
Hoeven tot de Remonstrantse gemeente toetrad, is dus niet verwonderlijk. Daaraan
behoeft, zou men menen, geen innerlijke strijd vooraf gegaan te zijn. Van een
‘bekering’ is dan ook in zijn poëzie geen enkel spoor te vinden. Toch heeft Byvanck
uit de brieven van Tollens' jongere vriend Messchert kunnen aantonen dat ‘de stap
wel
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degelijke en gevolg geweest is van innerlijken strijd en individueele ontwikkeling’.
Messchert had hem in grote onrust aangetroffen en was in diepgaand vertrouwelijk
gesprek geraakt: ‘Gevoel van schuld, behoefte aan genade, verklaarde hij met ronde
woorden in zijn binnenste te ontdekken,’ maar ‘menschenvrees hield hem terug zich
te verklaren’. Aan zijn vriend Suringar schrijft Tollens over zijn breuk met de
Katholieke kerk: ‘Wat het nemen van dit besluit en de volvoering er van mij gekost
heeft, kan ik onder geen woorden brengen. Menschenvrees is een zeer knellende
vrees, en die haar als een kleinigheid schat, heeft haar nimmer moeten trotseren. Ik
heb dan ook, als met geweld, het geluk mijner kinderen voor mijnen geest moeten
houden, om niet te wankelen en terug te keeren’. Bij zijn vrouw vond hij instemming,
maar niet bij andere dierbare verwanten te Amsterdam. Er is een brief van Tollens
aan een bevriende Roomse geestelijke bewaard, waarin hij het goed recht van zijn
overgang betoogt, en zo naief is, deze priester te verzoeken als bemiddelaar bij zijn
Amsterdamse betrekkingen op te treden en hun de eerlijkheid van zijn oogmerk te
doen blijken! Aan Suringar verzoekt hij, te voorkomen ‘dat er eenigen ophef in
publieke geschriften van deze zaak gemaakt worde’.
Na de kortstondige behoefte aan gemoedsuitstorting kwam er een soort van
terughouding. Van grote betekenis voor zijn verder leven is deze ‘bekering’ stellig
niet geweest.
In het voorbericht bij de Nieuwe Gedichten van 1828 schrijft Tollens dat deze
bundels wellicht, ondanks zijn niet verminderende bezigheden, door andere gevolgd
zullen worden, ‘want mijne liefde tot de Poëzy zal niet ophouden dan met mijn leven’.
‘Er kunnen nogtans jaren verloopen, eer men weder iets van mij, als Dichter,
verneemt, maar ik hoop toch, als zoodanig, nog geen “Vaarwel!” maar slechts “Tot
weerziens!” aan mijne Landgenooten te mogen toeroepen’.
Dat weerzien heeft inderdaad spoediger plaats gehad dan Tollens vermoedde. In
de volgende periode heeft hij opnieuw zich doen gelden.

Johannes Henricus van der Palm (1763-1841)
(sedert 1806)
In 1806 was Van der Palm uit de staatsdienst teruggekeerd naar de geliefde Leidse
Universiteit, waar hij hoogleraar werd in de gewijde dichtkunst en de
welsprekendheid. In het volgende jaar werd hij benoemd tot academieprediker, en
aanvaardde hij opnieuw het professoraat in de Oosterse letteren en oudheden. Zijn
verder leven was geheel gewijd aan de studie en aan zijn pastorale werkzaamheden.
Als geleerde verwierf hij groot aanzien; als kanselredenaar genoot hij van toenemende
roem. Zijn Leerredenen werden sedert 1808 ook in druk verspreid. Het ‘zedekundig
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weekblad’ Salomon, met de Spreuken als leidraad, verscheen tussen 1808 en 1816
in een zestal delen, getuigende van levenswijsheid en mensenkennis, en werd ‘met
gretigheid verslonden’. Populair werd ook zijn veeldelige Bijbel voor de Jeugd
(1811-1834), terwijl hij nog in zijn laatste levensjaren een grote bijbelvertaling
voltooide, een reuzenarbeid, waaraan hij veertig jaren van zijn leven gewerkt had.
Zijn werkzaamheid beperkte zich echter niet tot stichtelijke geschriften: ook in de
letterkunde, in de wereldlijke welsprekendheid gold hij onder de grootsten. Bij de
stichting van het Koninklijk Instituut werd hij dadelijk als lid benoemd. Hij genoot
het volle vertrouwen van koning Lodewijk Napoleon, die hem feestredenaar maakte
in de Orde van de Unie. Zijn Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften,
die sedert 1810 in vijf delen verschenen, verbreidden de roem van zijn geest en zijn
stijl ook in kringen die zijn voordrachten moesten ontberen.
Hoe Van der Palm dacht Over den waren aard der welsprekendheid vernemen
wij reeds in een van zijn oudste verhandelingen. Hij trekt de grens tussen dichtkunst
en welsprekendheid. Poëzie is voor hem, evenals voor Bilderdijk, ontboezeming,
uitstorting van gevoel. De dichter is de geïnspireerde: ‘eene Godheid schijnt in hem
gevaren, en Goden-taal stroomt van zijne lippen!’ Dichtkunst heeft een doel in zich
zelf, vereist verbeelding; welsprekendheid is een produkt van ‘beschaving,’ maar
beoogt meer dan overreding. Door de keuze van een waardig onderwerp, door netheid
en nauwkeurigheid, door toepassing van ‘sieradiën,’ nadert de welsprekendheid de
dichtkunst, al dient de ‘klinkende beeldentaal’ van het vroegere ‘poëtisch proza’
vermeden te worden. Opmerkelijk is ook de nadruk die Van der Palm legt op het
belang van de ‘uiterlijke Welsprekendheid’: ‘de buigzaamheid der stem, waardigheid
der houding, uitdrukking des gelaats, tooverkracht der edele gebaarmaking.’ Wanneer
hij later zijn Herinneringen aan Jac. Bellamy ophaalt, dan staat hem nog levendig
voor de geest, hoe deze door zijn voordracht van Roosje wist te ontroeren en daardoor
hem als voorbeeld van uiterlijke welsprekendheid gediend had. Ook in een redevoering
Over de welsprekendheid van Cicero blijkt welke leerschool Van der Palm doorlopen
had.
Het herstel van de onafhankelijkheid heeft Van der Palm geestdriftig begroet.
Onder het koningschap van Willem I bereikt hij als vertegenwoordiger van de ‘ware
beschaving’, als onovertroffen stilist, als bepleiter van verbroedering en
verdraagzaamheid, zijn hoogste roem. Typerend is zijn Vaderlandsche Uitboezeming
van 1813: ‘Verdwenen is de tweespalt der Overheden, verdwenen de haat der
burgeren! Verdwenen zijn de luchtkasteelen, de droomerijen der bespiegeling, door
geene wijze ervarenis bekrachtigd! Ieder brengt op het altaar des Vaderlands het
offer zijner bijzondere gevoelens’. - Ongelukkig hij dan, die de eendragt zou willen,
zou durven verstoren! - Op hem kome de vloek der natie!’

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

76
Onder het vaderlijk bestuur van de Koning zal ons volk ‘één gelukkig huisgezin’
worden.
Hetzelfde optimisme klinkt in een pathetische beschouwing over De Vrede van
Europa (1814). Niemand had, volgens het algemene oordeel, meer dan hij de
bekroning verdiend van het Geschied- en Redekonstig Gedenkschrift van Nederlands
Herstelling (1816). Dit was uitgelokt door een prijsvraag, door de admiraal Van
Kinsbergen uitgeschreven; de stijl diende te zijn ‘in den smaak der ouden, vooral
dien van Sallustius’. Dit paste geheel bij Van der Palm's voorkeur. Ook ‘de
voorwaarde door van Kinsbergen gemaakt dat het verlangde geschrift niet strekken
mocht tot verlevendiging, maar veeleer tot verbroedering der oude partijschappen,
was volkomen vervuld’.
Het is niet toevallig dat in deze periode tweemaal de redenaar Van der Palm en
de dichter Tollens samen optreden: hun geest is na verwant. In 1820 vieren ze, in de
Haarlemse kerk, de nagedachtenis van Borger, als ‘genie’ door beiden grenzenloos
overschat; in 1823 worden ze als sprekers uitverkoren bij het Vierde Eeuwfeest van
de uitvinding der Boekdrukkunst te Haarlem, dat volgens Van der Palm ‘met
onbepaald genoegen en verlichte geestdrift’ gevierd is. Hij stelde er een eer in, ‘de
onwaardeerbare Boekdrukkunst tegen den hoon, zoo der duisterlingen, als der
zonderlingen, te verdedigen’. Het is immers ‘de edelste der kunsten, de bron der
kennis, die sedert vier eeuwen Europa bestraalt’. Met zonderlinge overdrijving verheft
de redenaar de ‘eerbiedwaardige Koster’, die ‘den grondslag legt tot de verlichting
des menschdoms’, terwijl hij juicht: ‘Gelukkig Nederland! aloude zetel van godsdienst
en burgerdeugd, van vrijheid en volksgeluk!’
Het gedicht van Tollens is een waardige pendant bij deze hoogdravende lofuitingen.
In deze jaren zien wij de gevierde redenaar herhaaldelijk optreden, in het openbaar
en in besloten kringen, o.a. bij de uitvaart van Kemper, bij de herdenking van Leydens
Verlossing (1824), bij de Leidse Akademiefeesten (1825). Voor zijn beschouwing
van mens en maatschappij zijn o.a. van belang zijn Redevoering over het middelmatige
(1823), waarin hij de lof verkondigt van de ‘eerwaardige middelstand’, de ‘waardige
huisvaders, nuttige burgers, kern en steun der burgermaatschappij’. Van hetzelfde
jaar is zijn Verhandeling over het gezond verstand, waarin hij merkwaardigerwijze,
zonder de naam te noemen, partij kiest tegen Bilderdijk, met wie hij juist in dat
kritieke jaar gebroken had. In die rede wordt ‘zijn gekwetst zelfgevoel gewroken en
een ‘parallel getrokken tussen hem en zijn tegenstander’. Inderdaad personifieert gelijk Van den Bosch opmerkt - Van der Palm als het ware de heldere zonnezijde,
Bilderdijk, in zijn ‘martelaarsloopbaan’, de nachtzijde des levens. ‘Ziedaar hoe een
klassiek man triomfeert! Het is de zegepraal van de harmonie over den hartstocht’.
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Dat Van der Palm zich tegen de opkomende romantiek verzet, en de volkomenheid
der vormen en de zelfbeheersing van de klassieke stijl aanprijst, is begrijpelijk, al
verloopt die soms bij hem in hartstochteloosheid. In een van zijn laatste
verhandelingen, over Eenheid en Verscheidenheid, van 1829, zegt hij: ‘De romantische
school heeft nooit iets kunnen bereiken dat met Sofokles of zelfs met de
meesterstukken van Corneille of Racine gelijk gesteld kan worden’. Bij de studie
van de klassieken bekoorde hem ook de Horatiaans-Christelijke humaniteit, die hij
er in zocht.
Naar de Eenvoudigheid van stijl, in een van zijn redevoeringen aangeprezen
tegenover praalzucht en grootspraak, maar ook tegenover stijfheid, gemaaktheid,
gemaniereerdheid, heeft hij met ernst gestreefd, en tijdgenoot en nakomeling hebben
daarin een van zijn grote verdiensten gezien. Die eenvoud en spaarzaamheid in zijn
stijl kenmerkt zijn meeste geschriften. Zijn stijl vloeit gelijkmatig ‘als een ondiepe,
maar heldere stroom, zonder veel verheffing, in lange zinnen, soms klaar, soms met
de slentergang van de tijd’. Naast de invloed van Cicero is daarbij die van het Oude
Testament merkbaar. Toch komt nu en dan een tweede stijlsoort, de
pathetischretorische, voor den dag, b.v. in deze passage uit de bovengenoemde rede
De Vrede van Europa: ‘Vrede, vrede is het in Europa! Schijn vroolijk, lentezon! Hef
u op uit de puinen der verwoesting, vruchtbare velden! Open uw milde schoot, o
aarde! Verheugt u, zeeën! Zingt vroolijk, steden, dorpen! Opent uwe armen, vaders,
moeders, zusters, echtgenooten, verloofden voor het altaar der liefde’. Of in zijn
Gedenkschrift: ‘De beek is een stortvloed geworden, de sneeuw een lawine.
Onzinnigen! wat wilt gij dan? Kleingeestigen! wat wilt gij dan?’ Dit lijkt op de ‘ijdele
stijl’ in Geel's geestige parodie!
Als men Van der Palm nader leert kennen, door Beets op grond van persoonlijke
ervaring en intieme omgang, door Van den Bosch op grond van de studie van zijn
werk, dan wordt het volkomen duidelijk dat hij zo'n grote invloed heeft gehad op
zijn tijdgenoten: ‘Van der Palm en zijn tijd harmonieerden; zij wilden hetzelfde.’ Hij
was voorbeschikt om de vertegenwoordiger te zijn. Hij was gematigd en zachtzinnig,
beminnelijk in de omgang, vaderlijk welwillend, maar niet afdalend. Hoewel zich
van zijn waarde bewust, was hij niet laatdunkend, voorzichtig uit ervarenheid in de
levenskunst, uit wijsheid. Als uitstekend burger had hij zijn vaderland lief. Dit alles
had ook een keerzijde. Zuiverheid van bedoelingen ging gepaard met slapheid van
karakter. Eerbied voor het gezag ontaardde in vleierij van de vorst, lauwheid en
volgzaamheid, vaderlandsliefde werd opgeschroefd tot chauvinisme, b.v. in zijn
loftuiting op Willem I en Nederland bij gelegenheid van de reunie in 1828. Zijn
vroomheid was halfslachtig; van diepzinnigheid en wijsbegeerte had hij een afkeer;
zijn religiositeit was ondiep en zijn leerredenen vaak kleurloos. In dit alles merken
wij weer de verwantschap met de tijdgeest. Maar hij was onder
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de beste van zijn tijdgenoten; meer dan de meerderheid van zijn volk in deze tijd van
apathie: ‘wat bij de natie gemis van alle deugd was, dat was bij hem, in zijn kern
deugd en degelijkheid’, merkt Van den Bosch op. Een later geslacht deelt niet meer
de grote bewondering, is zelfs geneigd tot geringschatting van zijn persoon en zijn
werk. Tot onze grote schrijvers is hij stellig niet te rekenen; bij grote geesten, diepe
denkers vergeleken is hij te oppervlakkig. Maar zijn verdiensten hebben recht op
eerbied van het nageslacht. In zijn nuchterheid is hij een in veel opzichten ‘type van
de Nederlander’. ‘Wij kunnen Van der Palm niet beledigen - besluit Van den Bosch
- zonder ons eigen aangezicht te schenden’.

Hajo Albert Spandaw (1777-1856)
In het koor van poëten die in de Franse tijd roem verwierven, zong Spandaw de
tweede stem. In zijn jonge jaren schreef deze Groninger jurist ‘erotische poëzie’, een
slappe navolging van Bellamy. Daarna uit hij zijn bewondering voor de Hollandse
dichters, tegenover wie hij zich aanvankelijk ver de mindere gevoelt. Bilderdijk is
voor hem ‘de Pindarus van Nederland’. Al mogen andere naties roemen op Klopstock,
Tasso, Milton of Voltaire, ‘Triomf! de feniks van hen allen Is, Neêrland, onze
Bilderdijk.’ Feith is een ‘gunstling van de Goôn en liev'ling der natuur’. Als Loots
en Tollens een wedstrijd hebben aangegaan en de eerste overwonnen heeft, terwijl
‘hemelval ruischt van hun lier’, dan ‘zongen zij even schoon’.
Naar de geest is hij het meest verwant met Tollens. Al is hij niet afkerig van de
traditionele dichterlijke taal (de ‘waterkruik van den Rijngod’, de ‘elpen lier’ met
luit en cither), hij voelt meer voor de gemoedelijkheid, de eenvoud van de Rotterdamse
kunstgenoot: de huiselijke poëzie, de gelegenheidsverzen. de vaderlandse
ontboezemingen beslaan een grote plaats in zijn vier bundels verzamelde gedichten.
In 1807 maakte hij al naam met een uitgebreide lofzang op De Vrouwen, verdeeld
in vier zangen. Na een inleiding volgt een galerij van roemruchtige vrouwen, eerst
in het buitenland, maar dan vooral in het eigen land. Klagende over de treurige
toestand roept hij uit:
Waar is uw grootheid? waar uw magt? uw oude roem?
Helaas! geknakt, verwelkt, als een verdorde bloem.
Wat bleef u over? wat kunt ge aan de wereld toonen?

Als antwoord wijst hij dan, evenals Helmers, op de roem van het voorgeslacht, op
de vele voortreffelijke vrouwen, want
‘Wat ons ontzinken moog, wat rampen ons ook treffen,
Wien Neêrlands glorie streelt mag zich op u verheffen.’
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Uitvoerig wordt dan hun lof gezongen, o.a. van Kenau Hasselaar, Maria Schuermans,
Maria Tesselschade tot de achttiende-eeuwse dichteressen toe. Maar in een vierde
zang eert hij de vrouwen ‘waar zij 't eerwaardigst zijn: in d'engen, achtbren kring
Van 't stil, eenvoudig, en gelukkig huislijk leven’. Dan kiest hij dus de partij van de
latere Tollens, immers
‘Wordt ooit de sterveling met hemelvreugd gevleid
Dan is het in den kring van stille huislijkheid.’

Gedichten op Het huisselijk geluk (1808) als De ware vreugd (1809), ‘Zoek en neem
een eerlijk wijf, Als het beste tijdverdrijf’, op zijn ‘vaderweelde’, op zijn ‘Gade’, de
geboorte van zijn kinderen, hadden ook door Tollens geschreven kunnen zijn. Evenzo
de aanprijzing van tevredenheid, als De gelukkige landman, De daglooner en zijne
vrouw (‘Nog schenkt ons God het daaglijksch brood: Mijn vriend! wat wenscht ge
meer?’)
Vaderlandse poëzie is goed vertegenwoordigd tussen de jaren 1813-1817, en
herleeft weer tijdens de Belgische opstand van 1830-31. Een bij voordracht geliefd
gedichtje, dat nog lang bekend bleef, is Het vogelnestje (1822). Door zich aan te
passen aan de smaak van zijn tijdgenoten, kon Spandaw zich, al was het op het tweede
plan, populariteit verwerven. Hij beschouwde zijn dichtkunst enkel als tijdverdrijf:
‘U ben ik al mijn heil, mijne aardsche vreugd verschuldigd’, roept hij zijn Muze toe,
maar toen zijn dichtbundels van 1815 in 1836 uitgebreid herdrukt werden, was zijn
tijd eigenlijk al voorbij. Tegenover het opkomende geslacht was hij toen reeds op
de achtergrond geraakt. De kritiek van De Gids op zijn verzamelde gedichten, in
1837, kenschetste zijn werk als verouderd en van ondergeschikte betekenis. Door
een veel gereciteerd gedicht als Het vogelnestje bleef zijn naam nog enigszins bekend.

Maurits Cornelis van Hall (1768-1858)
Wie in deze periode het terrein van de Nederlandse letterkunde doorkruist, komt
telkens deze Amsterdamse advokaat, staatsman en litterator tegen. Als
moderaat-patriot had hij reeds een veelbewogen politiek leven achter zich. Na een
zonnige jeugd, te Vianen, werd hij al op 15-jarige leeftijd student in de rechten te
Utrecht, waar hij bij een vluchtige kennismaking met de kring van Dulces
bewondering opvatte voor Bellamy. Met Kinker was hij bevriend, voor Feith koesterde
hij eerbied, voor de oude Betje Wolff werd hij een trouw vriend en weldoener. Hij
bleef in goede verstandhouding met Bilderdijk, al heeft deze ‘aloë’ voor hem soms
wat te scherpe stekels. Maar grenzenloos is zijn bewondering voor Helmers, uitbundig
ook voor Loots. Hun beider nagelaten gedichten worden met zijn medewerking
uitgegeven. Tollens wordt als opkomende ster verwel-
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komd. Zijn dichterlijke relaties kenmerken zich door wederzijdse ophemeling: in de
ogen van de tijdgenoten telde van Hall als dichter mee, al bleef hij op het tweede
plan. In de kringen van het Nut trad hij herhaaldelijk met zijn Cantates als de officiële
dichter op. Hij had een buigzame aard: de gewezen patriot, behorende tot de
‘moderaten’, schikte zich gemakkelijk onder het koningschap van Lodewijk Napoleon
en onder het keizerrijk, en werd als Oranjeklant steeds meer konservatief. ‘Hij heeft
het goedmoedige optimisme, de voldane burgerlijkheid, die hem tot vertegenwoordiger
maken van de kulturele stilstand der jaren 1815-1830. Deugd en inzicht zijn voor
hem de grondslagen van het geluk.’
Eerst in 1818 kwam hij er toe, zijn Gedichten te bundelen. ‘Schroomvallig’ trad
hij op ‘onder eene schare van Dichters, zoo uitmuntend als, sedert de eeuw van Van
den Vondel, voorzeker in ons Vaderland nimmer bestond.’ Zijn poëzie is voor het
grootste deel gelegenheidspoëzie. Voor zijn dichtvuur - zegt hij in een Voorrede vond hij ‘veelal brandstof in de belangrijke gebeurtenissen en gelegenheden van den
tijd, die voor mij alzoo de levendige bronnen van de meeste mijner gezangen werden.’
Evenals bij Feith zien we de heterogene verbinding van ‘een sterk religieuse inslag’
met achttiende-eeuwse verlichtingsdenkbeelden en anti-klerikalisme. Vele
gelegenheidsgedichten dagtekenen uit de ‘bange jaren tot 1813’, o.a. de pathetische
klacht bij de inlijving De gevallen eik, dat door de ingewikkelde allegorie, de
retorische taal uit de school van Helmers onecht aandoet, hoewel de slotstrofe weer
echt gevoel toont:
O Holland! dierbre naam! der volken rol onttogen!
Ach! uwer helden graf versiert uw puinen niet!
Het noodlot van uw kroost staat bloedig voor mijn oogen;
De wanhoop smoort mijn lied!

Van hetzelfde jaar 1810 dagtekent zijn gedicht Aan C. Loots, in dezelfde gedrukte
stemming, met de uitroep: ‘O Keert nog eens, o gloriedagen!’ In de Hollandsche
Maatschappij draagt hij in 1814 zijn uitvoerige Lofzang op Helmers voor.
In de verzen van van Hall hoort men naklanken van allerlei bewonderde dichters:
van Feith, Bilderdijk, Loots en Helmers; ook reminiscenties aan Vondel zijn niet
zeldzaam. Voor de vormbeheersing heeft hij veel te danken aan de klassieken, vooral
aan Horatius. Nog veel later getuigt hij dat ‘Horatius hem steeds verzelt’. De
vertalingen of ‘navolgingen’ van de klassieken dienden als vooroefening.
Hoewel hij in zijn voorrede ‘als dichter van het publiek afscheid genomen had’,
kon hij in 1829 met een tweede bundel voor den dag komen, die veel later nog door
een derde gevolgd zou worden. Die van 1829 verschilt in aard niet van de vorige:
ook nu bevat deze in meerderheid gelegenheidsstukken, o.a. de lof van H.H. Klyn's
Montigny en van Bilderdijk, in De Aloë(36), met de typische verzen:
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Vaak boeit mij uw zoo heerlijk lied:
Maar spreekt de wrevel in uw klanken,
Dan huldig, maar ik min u niet.

Daarnaast klassieke onderwerpen, als Cicero en Cornelia, moeder der Gracchen, en
Zangstukken voor Nutsvergaderingen van 1822, 1825 en 1827, waarvan reeds de
titels karakteristiek zijn, nl. Nut der onderscheiden standen in de Maatschappij; Nood
baart vlijt en welvaart, en Oppermagt en Vrijheid in Nederland. Ondanks zijn pleidooi
voor verlichting en vooruitgang, toont de gewezen patriot sterke konservatieve
neigingen. Hij wenst niet te volgen - zegt hij in de voorrede - ‘den heerschenden toon
der volksmenners en smaakleiders onzer dagen’.
Door zijn belangstelling voor de Oudheid is van Hall hier te lande
vertegenwoordiger van de ‘Nieuwe renaissance’. De taferelen uit de Romeinse
geschiedenis gaan voor hem leven; de Romeinse deugd, het Romeinse patriotisme
trekken hem aan. ‘Zijn herhaalde lectuur van Tacitus, tot welke hij onder het fransche
keizerrijk, dat hem het romeinsche herinnerde, als van zelve aanleiding vond’, gaf
hem in 1818 een Redevoering over het wijsgeerige en karaktermatige van Tacitus
als geschiedschrijver in de pen. Met ingenomenheid zal hij Alessandro Verri's
Romeinsche nachten bij het graf der Scipio's gelezen hebben, dat in 1815 door G.J.
Meyer in het Nederlands vertaald was, en waarin ‘heel de Romeinse wereld opleeft’.
Iets dergelijks had van Hall namelijk al in 1809 beproefd door zijn historisch verhaal
C.C. Plinius Secundus en herhaalde hij in zijn Messala van 1820. E. Cohen (blz.
108) heeft er echter op gewezen, dat meer invloed uitgegaan is van Barthélemy's
Voyage du jeune Anarcharsis, een boek dat in Frankrijk veel opgang maakte, meer
reisbeschrijving in de antieke wereld dan roman, en waarmee dus Messala grote
overeenkomst vertoont(37): ‘de wetenschappelijke pretentie overwoekert de kunst,
fantasie wordt angstvallig vermeden, het is een mozaiek van aanhalingen,
samengehouden door een zwakke inventie, verstoken van elke artistieke durf’. Immers
ook van Hall wenst door zijn werk ‘te helpen opwekken en bevorderen den smaak
en het gevoel voor het schoone en goede, waarvan de schriften der ouden zoo vele
milde en zuivere bronnen opleveren’. Een zwak van dergelijke verhalen, doorregen
met aanhalingen, is dat ‘de verbeelding aan de leiband loopt van de geleerdheid’, en
dat ze daardoor een kunstmatig karakter krijgen. Het worden eigenlijk ‘geschiedenisen letterkundelessen’. De figuren zijn deugdhelden over wie in ‘lofredestijl’ gesproken
wordt. Door zich aan te sluiten bij de litteraire mode der pastorale ‘idealiseert hij het
Romeinse landleven’, terwijl hij ‘de 18de-eeuwse geest in de Romeinse wereld
invoert’. Men vindt er zelfs sporen van 18de-eeuwse verdraagzaamheid, van
sentimentaliteit, van onderlinge ophemeling bij de dichtersbent. Door dat alles is het
werk karakteristiek voor de tijd van
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ontstaan, en verklaart zulk anachronisme de bijval van lezers en critici. De
Vaderlandsche Letteroefeningen noemden het zelfs een ‘meesterstuk’.
De werkzaamheid van de veelzijdige van Hall bepaalde zich niet tot het reeds
genoemde. Hij schreef ook verhandelingen, o.a. Over het voor de vuist dichten (1826)
en Over Vondel als prozaschrijver (1829); hij stelde verdienstelijke biografieën
samen, o.a. van Kinker, en schreef bijdragen tot de geschiedenis van het recht. Na
zijn zestigste jaar verraste hij het publiek nog met een anonieme humoristische roman:
De Gedenkschriften van Frank Floriszoon van Arkel, van 1829-1832 bij gedeelten
als ‘Mengelwerk’ verschenen, waardoor hij meedeed aan de in zwang gekomen
humor-cultus. Dat hij als bewonderaar van Sterne volle aandacht schonk aan de
humor, ‘dat wonderkind van de menschelijke geest en deszelfs hart’, blijkt uit zijn
uitvoerige verhandeling: ‘Iets over de luim in karakter en geschriften’. De
hoofdpersoon, Frank, is een rentenierend timmerman; zijn vrouw Brigitta, kleingeestig
en eerzuchtig, houdt vol dat haar man afstamt van de Heren Van Arkel. Allerlei
dwaasheden en gebreken van de tijd worden van zijn konservatief standpunt, in
humoristische trant onderhanden genomen, waarbij geestige passages afwisselen met
onbeduidende en langdradige. Eigenaardig is dat de auteur, om zijn anonymiteit te
beveiligen, zijn eigen werk opgehemeld heeft, hoewel hij zich later als de auteur
bekend maakte. De opkomst van een jongere generatie heeft van Hall nog meer dan
twintig jaar beleefd, maar in deze hoge leeftijd geraakt hij op de achtergrond.
Eerste-rangskunst heeft Van Hall dus niet nagelaten, maar wegens de belangrijke
plaats die hij ingenomen heeft in het letterkundig leven van zijn tijd, verdient hij nog
steeds onze belangstelling.

Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845)
Voor Samuel Wiselius begon in 1804 een nieuwe levensperiode. Teruggedrongen
uit de politiek, begon voor hem, die als geestdriftig patriot aan de revolutie
deelgenomen had, een ambteloos leven, dat hem terugkeer tot de studie mogelijk
maakte. Beginselvast weigerde hij in 1806 een ambt te aanvaarden onder ‘de heer
Louis Bonaparte’, en las hij als protest in besloten kring zijn gedicht De Roem voor.
Uit Amsterdam verhuisd naar een buitenverblijf, ‘Weltevrede’, bij Utrecht, genoot
hij van het landelijke leven, zijn talrijk gezin en zijn studie. Voor zijn ‘rijmelarij’
zocht hij raad bij Bilderdijk: ‘Ik doe mijn best 's mans meening en lessen wel te
verstaan en mij in te prenten, en tracht, volgens zijne voorschriften, mijn werk van
alle onreinheden te zuiveren’, schrijft hij aan een vriend. Zijn letterkundige vorming
had hij voornamelijk aan de klassieken te danken. In die studie was hij reeds te
Franeker ingewijd door zijn leermeester Van Kooten, zelf Latijns dichter, die zijn
boezemvriend zou worden, onbegrensd be-
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wonderd. De minnedichtjes van zijn jonge jaren zijn geïnspireerd door de Latijnse
erotische poëzie. Zijn eerzucht was, als treurspeldichter een waardig leerling van de
Griekse tragici te worden: op een titelvignet vóór zijn treurspelen, door hem zelf
ontworpen, wijst de Muze naar een buste van Euripides.
De belangstelling voor het toneel, dagtekenend uit de periode 1798-1800, toen
zijn vriend Van Kooten hem als kommissaris van de Amsterdamse Schouwburg
aangesteld had, is onverzwakt gebleven, gelijk een reeks van dramatische werken
getuigen.
In 1810 ontstaat weer toenadering tot Bilderdijk, wiens ‘betoovering’ hij ondergaat:
‘leergierigheid en eerbied voor het dichterlijk talent overwonnen de staatkundige
afkeer’. Na de omwenteling konden ze samen een Nieuw liederenboekje met
juichtonen over de verlossing uitgeven. In het jaar 1813 trof Wiselius een dubbele
slag: de dood van zijn geliefde vrouw en van zijn vereerde vriend Van Kooten. Aan
zijn afzondering kwam door de nieuwe toestand een einde. Hij aanvaardde in 1813
het voor hem weinig passende ambt van direkteur der politie te Amsterdam. Dat
verhinderde niet, dat hij ijverig bleef deelnemen aan het letterkundige en
wetenschappelijke leven: als ijverig sekretaris van het Koninklijk Instituut, als lid
van vele maatschappijen, medewerker aan tijdschriften en almanakken en bovenal
als treurspeldichter verwierf hij zich veel roem. Hoewel hij als Voltairiaan voorstander
was van verlichting en verdraagzaamheid, en eerbied toonde voor het Christendom,
koos hij als liberaal in 1823 partij tegen Da Costa en Bilderdijk. Rondom 1830 was
hij nog in zijn volle kracht; tot 1840 bleef hij in funktie. Getroffen door allerlei
rampen, leed hij in de laatste levensjaren aan verzwakking.
Toen de onafhankelijkheid van de republiek bedreigd werd, heeft Wiselius, met
vooruitziende blik, reeds in 1804 zijn vrees geuit in doorzichtige vorm. Zijn gedicht
Thrazybulus te Athenen bij de overheersching van Lyzander en de dertig dwingelanden
bevat o.a. deze verzen:
Athenen, gij zoo laag gezonken?
Mijn dierbaar vaderland onteerd,
Van glans beroofd, in boei geklonken!
Het moedigst Volk zoo diep verneêrd!

De tweede zang van het bovengenoemde uitvoerige gedicht De Roem (1806)
verheerlijkt, als pendant van Helmers' Hollandsche Natie, de roem van het
voorgeslacht: de mannen van de verlichting, waaronder weer Laurens Koster, naast
Becker en Boerhave, de grote dichters en schrijvers uit de zeventiende eeuw. Een
eerzuil in de tempel van de Roem wacht reeds op de naam van Bilderdijk. Troostend
klinkt het dan: ‘Hef Nederland, het hoofd omhoog! Nog blijft de wijsheid op u staren,
Wat schandjuk u ontluistren moog'’.
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Hevige verontwaardiging breekt los Bij Napoleon Bonaparte's intocht binnen
Amsterdam:
Hoe laat ge, ô mensch, uw waarde krenken!
Wat kromt ge u op eens Dwingelands wenken,
Als waar 't een God in menschenschijn?

Zelf handhaaft hij zijn fiere houding. In een gedicht, in de aanvang van 1812 tot zijn
vrouw gericht, zegt hij van de ‘Dwingeland’:
Al voert hij Neêrlands wee ten top;
Al eischt hij zelfs mijn zonen op,
Ter meerdring van zijn rooverbenden;
Toch blijft mijn moed onwrikbaar staan,
En spot met 's wreedaarts folteringen:
Hij kan mijn ziel in banden slaan,
Noch tot zijn dienst mijn handen dwingen.

Na 1813 ontplooit zich zijn werkzaamheid met nieuwe kracht. Weemoedig klinken
zijn langgerekte rouwklachten, naast vrome evangelische gezangen. Berijmde
vertalingen uit de Profeten bevatten zinspelingen op de ondergang van Napoleon.
Willem I wordt geëerd in een opdracht van zijn treurspel Polydorus. In het Koninklijk
Instituut vierde hij in 1816 tweemaal triumfen: met een uitvoerig ingeleide dichterlijke
vertaling van 's Werelds Onbestendigheid, naar het Latijn van zijn vriend Van Kooten
bewerkt, en De Slag van Algiers, een uitgebreide lierzang. Twee Cantates: Lentefeest
en Delfische Tempelzang hebben betrekking op de Griekse eredienst. Zijn beste
krachten evenwel waren gewijd aan het toneel. In de voorafgaande periode, tijdens
zijn bestuur van de Schouwburg, had hij al verhandelingen geschreven ‘Over het
doel van het schouwtooneel’ en over ‘Het treurspel’, en had hij menig stuk vertaald.
Zijn eerste treurspel, Polydorus (1812) werd door de censuur verminkt wegens
toespelingen op ‘de Corsicaansche geweldenaar.’ Nog in 1812 had hij, om de vertaalde
drakerige melodrama's te verdringen, zelf een hevig melodramatisch stuk in proza
samengesteld, met overgevoelige Feithiaanse motieven: Walwais en Adelheid, dat
aan het hof van Gustaaf Adolf speelt. Maar sedert 1815 meent hij een weg gevonden
te hebben om het vaderlands toneel uit een diep verval op te heffen. Met zijn Adel
en Mathilda ‘begint het roemrijkst tijdperk van Wiselius'leven’. In een uitvoerige
Voorreden verdedigde hij zijn standpunt, zijn toenadering tot het Franse treurspel in
verzen, maar vooral tot zijn vereerde Euripides. In een meer principiële Voorreden,
bij de uitgave van zijn verzamelde spelen, in 1819, lichtte hij dit nader toe. Noch de
burgerlijke kunst van Kotzebue en Iffland, noch de romantische van Shakespeare of
Schiller kunnen hem bekoren. Corneille en Racine hebben, naast de klassieken, zijn
volle bewondering, maar om het Nederlandse publiek te winnen, en hun de
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wansmaak te ontwennen, meent hij concessies te moeten doen, door ‘een weinig
meer, dan bij de Franschen plaats vindt, het Treurspel der Ouden te naderen, of liever
om een eigen pad te bewandelen, tusschen het Grieksche en het Fransche Treurspel
in gelegen, en, van beiden het mij dienstige uitkiezende en er de hedendaagsche zucht
tot grooter gevoel bij in het oog houdende, alzoo mij een eigen geheel te vormen’.
Een ‘zoogenaamde Theorie’ wil hij zich niet aanmatigen: ‘Theoriën vallen in geenen
deele in mijnen smaak’; ‘men behoort den smaak zijner tijdgenooten, eenigermate
voor het minst, te raadplegen, althands zoo men voor zijne eigen eeeuw wil arbeiden’.
De Adel en Mathilda, waarvoor het onderwerp, uit de tijd der kruistochten, geleverd
werd door Mevr. Cottin's roman Mathilda, is inderdaad een tweeslachtig produkt.
De inhoud is romantisch, met afwisselende decors, veelheid van personen, pathetische
tonelen, verrassingen en gevechten, waarbij dus ‘woeling’ niet ontbreekt, maar ook
monologen, bespiegelingen en uitvoerige verhalen van gevechten, naar klassieke
trant. Ook het didaktische element is opzettelijk aangebracht: ‘De zedeleer, die in
dat stuk wordt voorgedragen, is, zoo ik vertrouw, zuiver en christelijk. Het sterk
aandringen op algemeene verdraagzaamheid, ook in zaken van Godsdienst, scheen
mij, inzonderheid in die dagen, toen ik het werk ondernam en voltooide, van zeer
veel nuts te kunnen zijn’. Vooral Willem, de bisschop van Tyrus, vervult de
verzoenende rol tussen Muzelmannen en Christenen, maar de held van het stuk,
Malek Adel, broeder van Sultan Saladijn, vlekkeloos deugdzaam en onoverwinnelijk
dapper, is dan ook van 't begin af in zijn hart Christen, terwijl de schurkachtige
Lusignan, die Adel verraderlijk vermoordt, een Christen is. Diepgaande karakterstudie
moet men in dit stuk niet zoeken, maar de opgang die het maakte, is begrijpelijk in
een tijd toen het peil van het gangbare repertoire bedenkelijk laag stond. Dat Wiselius
bij het Schouwburgbestuur en bij begaafde artisten als Mevr. Grevelink krachtige
steun vond, heeft hij dan ook zeer op prijs gesteld.
Op dit treurspel volgden nog twee oorspronkelijke drama's: De dood van Karel,
Kroonprins van Spanje (1819) en Aernout van Egmond, Hertog van Gelre (1820).
Twee andere: Ion en Alcestis waren vrije vertalingen naar Euripides. Aan het slot
van zijn verzamelde treurspelen (deel V) is een merkwaardige verhandeling afgedrukt,
getiteld: Vlugtige beschouwing van het zedelijke nut des regelmatigen schouwspels
en van de verhevenheid der tooneelspeelkunst, waarin hij met vele aanhalingen uit
gezaghebbende schrijvers en met een krachtig eigen betoog opkomt voor het goed
recht en de zedelijke uitwerking van een hoogstaande dramatische kunst.
Toen Wiselius in 1833 nog een Nieuwe Dichtbundel uitgaf, bevatte deze nog een
laatste drama: De uitspraak van het bloed (1831), vrij bewerkt naar G. Legouvé's
Laurence et Orzano, en een kleine nalezing van dichterlijk werk, ook uit de laatste
jaren. Vermelding verdienen een hekeldicht, in Horati-
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aanse trant: Welmeenende toespraak aan jeugdige dichters, een soort ‘ars poëtica’,
oorspronkelijk van 1826, maar in 1833 uitgebreid, en daarbij aansluitend een ironische
Lofzang op Diombrus. Door zijn spot met de opgeschroefde, bombastisch-retorische
taal uit de school van Helmers is de schrijver een voorloper van de kritiek, door een
jonger geslacht weldra uitgeoefend. Ook Helmers zelf wordt niet gespaard, want in
de ‘Lofzang’ treft men allerlei aanhalingen uit De Hollandsche Natie aan.
Noch als dichter, noch als criticus is de nagedachtenis van Wiselius in eer gebleven.
Tijdens zijn leven werden zijn verdiensten hoog geschat: hij was lid en sekretaris
van het Instituut, lid van vele maatschappijen, en medewerker aan tijdschriften en
almanakken. In zijn staatkundige geschriften verdedigt hij het liberalisme: ondanks
zijn vroegere vriendschap voor Bilderdijk, kiest hij in 1823 beslist partij tegen Da
Costa. In zijn godsdienstige geschriften toont hij zich een voorstander van verlichte
verdraagzaamheid. Zijn populariteit en gezag op toneelgebied is van voorbijgaande
aard geweest, al getuigt Potgieter nog in 1850, in zijn studie over Hollandsche
Dramatische Poezij, dat Wiselius tegenover andere vertegenwoordigers van het
treurspel ‘alleen een heir gold’. In de geschiedenis van de dramatische kunst hier te
lande verdient hij een blijvende plaats.

Johannes Kinker (1764-1845)
(sedert 1806)
Reeds in de vorige periode had Kinker, als belangrijke figuur, een veelzijdige
werkzaamheid ontplooid: als dichter, als litterair criticus, als politiek publicist, als
dramatisch auteur, maar vooral als propagandist voor de wijsbegeerte van Kant.
Onvermoeid blijft hij aan het werk, op allerlei terrein, zowel in de Franse tijd als
tijdens de regering van Willem I, al werden zijn verdiensten maar in beperkte kring
gewaardeerd. In het lot van zijn vaderland stelt hij levendig belang. Bij het optreden
van Lodewijk Napoleon voorspelt hij in een ‘nachtgroet’ aan zijn vrienden, de toeleg
van Napoleon om ons land in te lijven: ‘Eens zal de pijl gewisser treffen, Wanneer
hij voor de derde maal, Van juister mikpunt afgeschoten’ ons zal treffen, en ‘Hij
komt!’ (Het Heilig Woud). In 1810 na de inlijving, geeft hij zijn volk een Stille
bemoediging:
Het Vaderland bestaat, wat lot ons zij beschoren!
Nog heft het zijn gelaat, en zonder blos, omhoog.
Zoo lang zijn schoone spraak voor 't oor niet gaat verloren;
Zoo lang wij nog haar'klank in volle taalkracht hooren;
Zoo lang blinkt Holland aan der volkren Hemelboog!

En tegen het einde van dit diepgevoelde gedicht:
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't Is heldenmoed, waar 't past, zijn driften te beheren,
En kalm te zijn, ook in de felste boezemsmart.
Maar wee hem! - wien het leed zoo diep ter aarde drukte,
De hoop zoo zeer ontzonk, dat hij zich-zelv' verried,
Voor d'Afgod dezer eeuw zich krommend nederbukte,
Wiens laffe ziel zich aan haar waarde slaafsch ontrukte,
En de opgerolde vaan van Neêrland van zich stiet.

Van moed getuigde het, dat hij in Oktober 1813, in een jaarvergadering van de
Hollandsche Maatschappij, zich openlijk durfde verklaren tegen de verdrukkers:
Hoe lang nog, Hemel! moet het onregt ons verdrukken?
Hoe lang de menschheid voor haar beulen nederbukken,
En magtloos zuchten onder 't juk, dat op hem weegt?

Kort daarna kan hij in een Uitboezeming juichen over de val van Napoleon, en daarna
een zeer uitvoerige lierzang wijden aan De verlossing en herstelling van Nederland.
Geestdriftig begroette hij de vereniging van Zuid- en Noord-Nederland.
Voor het toneel is hij werkzaam gebleven door in 1807 een vertaling van Schiller's
Maagd van Orleans en Maria Stuart te doen verschijnen, maar hij genoot niet de
voldoening dat deze stukken, waarmede hij de heersende smaak hoopte te bestrijden,
ten tonele gevoerd werden. Daarentegen werd in 1810 zijn Proeve eener Hollandsche
Prosodia, een verdienstelijk en oorspronkelijk werk, met goud bekroond (blz. 108).
Hij bewees daarin dat hij door zijn muzikaal gehoor en zijn gevoel voor dichterlijk
ritme zijn tijdgenoten ver vooruit was. In hetzelfde jaar eerde hij, in Felix Meritis,
De Nagedachtenis van Joseph Haydn door een Lofrede en een Cantate, een genre
dat hij ook bij andere gelegenheden beoefende.
Als dichter werkt Kinker mee aan een liedbundel van de Vrijmetselaars (1806),
maar zijn voorkeur gaat, in navolging van Schiller, uit naar het wijsgerige leerdicht,
weliswaar met propagandistische bedoeling, maar naar zijn opvatting minder betoog
dan wel ‘het verkondigen van de schone uitkomsten in bezielde woorden’. Mevr. J.
van den Bergh van Eysinga-Elias, die een parallel getrokken heeft tussen Kinker en
Schiller, zegt: ‘Kinker's gedichten zijn niet gedragen door het hooggestemde gevoel
van een Schiller. Zij staan gezwollen van rhetoriek. - Schiller is het te doen om eene
wijsgeerige opvatting, die harmonie zal brengen tusschen zijn scherp verstand en
zijn dichterlijk gemoed, een tweespalt die Kinker niet heeft gekend, daar hij
voldoening vond in het denken op zich zelf’.
Het uitvoerige dichtwerk God en Vrijheid ontstond nog midden in zijn Kantiaanse
tijd, in 1800. Ook de Gedachten bij het graf van Kant (1805) zijn nog vol bewondering
voor de Koningsberger wijsgeer, maar Het Alleven of de Wereldziel (1812) nadert
meer, door een pantheïstische grondgedachte,
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de wijsbegeerte van Schelling, terwijl hij in Het Ware der Schoonheid (1814) van
zijn aesthetische opvattingen getuigt, uitgaande van de stelling: ‘Het ware slechts is
schoon’. In de uitvoerige Voorreden bij zijn Gedichten licht hij opnieuw zijn
aesthetische beginselen nader toe. Merkwaardig is, dat hij later zijn
wereldbeschouwing heeft willen uitwerken in een groot episch gedicht, uitgelokt
door Bilderdijk's Ondergang der eerste Wareld, waarvan het een tegenhanger zou
moeten worden. Maar het bleef bij een ‘Proeve eener inleiding voor een heldendicht,
't welk men de Wereldstaat zou kunnen noemen’. Kinker wilde, in tegenstelling met
Bilderdijk, ‘zijn paradijs, de gulden eeuw, en, in het zedelijke, de staat der regtheid
in het heelal, niet in het verledene, maar in het toekomende huisvesten’. ‘De
eindelooze volmaakbaarheid niet slechts van den mensch, maar van al het geschapene
moest het overal heerschende grondbeginsel zijn’. Voor zijn ‘bovenwereld’ koos hij
‘het grenslooze ruim, overal met bevolkte hemelbollen vervuld’. In de inleidende
zang laat hij dan ook een hemelse geest, Eloïda, getuige zijn van het ontstaan van
ons zonnestelsel. Ook de duivelen, de ‘zedelijke monsters der schepping’, komen
daar al te voorschijn. De bedoeling is, de wording van een latere, volmaakte wereld,
te schilderen, waarbij dan Eloïda de goede, Sebathel de kwade geleigeest der mensheid
zou blijken te zijn. Dat de verbeeldingskracht te kort zou schieten bij een zo abstrakte
en fantastische opzet, was wel te voorzien, maar voor het optimisme van de schrijver
blijft dit plan karakteristiek.
In 1815 was Kinker weer in het bezit gekomen van een eigen tijdschrift, De
Herkaauwer, waarvan drie delen verschenen (1815-1817), grotendeels gewijd aan
de politiek, maar soms ook aan taal en letterkunde. In 1817 plaatste hij daarin zijn
Ode aan Voltaire, evenals het gelijktijdige gedicht De geest van Loyola en de
vrijmetselaarsgedichten ter ere van de Grootmeester Prins Frederik der Nederlanden,
typerend voor zijn verlichtingsdenkbeelden.
In hetzelfde jaar begon een nieuwe levensperiode, doordat hij, op voorspraak van
Falck, benoemd werd tot hoogleraar in de Nederlandse taalen letterkunde te Luik.
Met enthousiasme heeft hij die nieuwe taak aanvaard. In Mijn afscheid aan het IJ en
den Amstel bij mijn vertrek naar Luik zegt hij hoe hij daar ‘vlijtig zal gaan verkonden
wat me, in proza of in dicht, hier vereenigd, daar gebrokkeld, op het woelig harte
ligt’, en hoe hij zijn best zal doen om de Walen de moeilijke uitspraak van het
Nederlands te leren. In het voorbijgaan parodieert hij Bilderdijk's zonderlinge
etymologieën. Met tegenzin ontvangen, weet hij zich weldra een kring van
aanhankelijke leerlingen te vormen. In de jaren 1819, 1820 en 1821 komt hij er toe,
zijn gezamenlijke gedichten in drie delen, met breed opgezette inleidende
beschouwingen uit te geven. Ook op wetenschappelijk gebied zet hij zijn studie voort.
Geestig en raak is zijn tot een boekdeel uitgegroeide Beoordeeling van Bilderdijk's
Nederlandsche Spraakleer (1829)(38),
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voorafgegaan door de eveneens tegen Bilderdijk gerichte Brieven over het Natuurregt
(1823).
Kinker's grote verwachtingen omtrent de hereniging van de Nederlanden werden
in 1830 bitter teleurgesteld; hij moest naar het Noorden uitwijken en vestigde zich
ambteloos te Amsterdam. Een hoogleraarszetel heeft men hem daar niet durven
aanbieden. In 1831 heeft hij De Heldendood van J.C.J. van Speyk in een ‘toonkunstig
tafereel’ geëerd. Op letterkundig gebied heeft hij in zijn laatste levensjaren niet veel
meer voortgebracht. Een artikel van 1836 Iets over het Romantische zal in een later
verband nog ter sprake komen. Zijn laatste jaren besteedde hij aan een uitvoerig
wijsgerig Essai sur le dualisme de la raison humaine, dat in onafgewerkte vorm na
zijn dood uitgegeven werd.
Als dichter lijdt Kinker aan de gebreken van zijn tijd: hoewel zijn vers muzikale
kwaliteiten heeft, breekt hij niet met konventionele taal en beeldspraak. Hij bepleit
een waardige inhoud voor de dichtkunst, maar blijft niet vrij van retorische
breedsprakigheid. Zijn enthousiasme - zegt Van der Wijck - was van een eigenaardige
soort: ‘niet zoozeer een bonzend hart, als wel een kokend hoofd. - In één woord:
Kinker was van nature een opgewonden denker’. Dit vonnis lijkt ons te hard: er
school in hem een dichter van dezelfde soort als de geestdriftige Da Costa. Maar ook
om zijn geestig, pittig en levend proza verdient Kinker een ereplaats onder zijn
tijdgenoten.

Anthonie Christiaan Wijnand Staring (1767-1840)
(sedert 1805)
In de voorafgaande periode had Staring nog weinig blijken gegeven van zijn echt en
oorspronkelijk dichterlijk talent. In Mijn eerste proeven (1786), in Dichtoefeningen
(1791) bleef hij als volgeling van Feith, van Bellamy, nog op de achtergrond. Sedert
nam het openbare en het huiselijke leven hem bijna geheel in beslag. Hij kweet zich
getrouw en gematigd van allerlei politieke opdrachten, bestuurde met ijver en kennis
zijn landgoed De Wildenborch. Hij genoot, na zijn tweede huwelijk (1798), van een
gelukkig huwelijksleven, en zorgde voor de opvoeding en het onderwijs van zijn
kinderen, vooral toen hij zich sinds 1816 aan politieke ambten onttrokken had. Zijn
belangstelling in letterkunde, in geschiedenis, waarvoor hij tijdens zijn studie te
Göttingen de grondslagen gelegd had, was niet verflauwd. In de wintermaanden las
hij veel: klassieke schrijvers, vooral Horatius, zeventiende-eeuwse Nederlanders
(Huygens, Cats), La Fontaine, de romans van Walter Scott, zijn ‘groote lieveling,
die hij bijkans verslond’, werken over geschiedenis en oudheidkunde, vooral van
zijn eigen gewest. Nu en dan schreef hij ook verzen, die hij zelden bekend
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maakte, zodat onder de tijdgenoten Staring als dichter nauwelijks meer meetelde,
voordat hij in 1820 weer te voorschijn kwam.
De beminnelijke persoonlijkheid van Staring is ons door zijn vriend Lulofs treffend
getekend; de publikatie van zijn brieven heeft deze tekening verscherpt. In de omgang
was hij levendig, spraakzaam en geestig, spoedig geroerd tot lachen of tranen, maar
niet sentimenteel, dank zij z'n grote zelfbeheersing. Stoïcijns gelaten onder zijn smart,
verborg hij zijn aandoeningen voor oningewijden. Van muziek was hij een groot
liefhebber: herhaaldelijk dichtte hij op vaste melodieën. Een levendig temperament
bracht hem soms tot onomwonden uiting van afkeer, prikkelde hem tot tegenspraak,
maar zijn kritiek werd alleen aan vertrouwde vrienden medegedeeld. In het openbaar
trad hij nooit als criticus op: ‘daartoe is mij de rust van mijn leven te lief, al tintelen
mij de vingers van schrijfjeukte’, verzekerde hij aan Lulofs. Wijze gematigdheid
toonde hij ook op staatkundig gebied, door afkeer zowel van dwingelandij als van
oproergeest. Gehechtheid aan het koningshuis ging samen met warme
vaderlandsliefde, die in het bijzonder zijn eigen gewest, Gelderland, gold. Als
overtuigd liberaal keerde hij zich tegen ‘ultra's’ als Bilderdijk. Liberaal was hij ook
op godsdienstig gebied: innig vroom, maar vóór alles verdraagzaam en
anti-dogmatisch; in het evangelie ziet hij, naar achttiende-eeuwse trant, ‘de prediking
van een verlichte en menslievende moraal’. In wezen staat hij nog op het standpunt
van de ‘Aufklärung’, met een optimistisch geloof aan de vooruitgang. In 1823 doet
hij mee aan het eerbetoon voor Laurens Janszoon Koster. Al is hij afkerig van het
ongeloof, de romantische reaktie ‘met haar Kerk- en Koningvergoding’, als bij
Bilderdijk en Da Costa, blijft hem vreemd. Evenmin dweept hij, als de buitenlandse
romantici, met de Middeleeuwen. Met historische belangstelling raadpleegt hij de
kronieken; ridderavonturen, als bij Walter Scott boeien hem, voor het volksverhaal
uit de oude tijd heeft hij een voorliefde, ook wegens de ethische, opvoedkundige
strekking, maar ‘zodra de Middeleeuwse kultuur tegenover hem staat, solt hij er mee.
Hij ziet ze niet, en hij kan ze niet zien; hij betreurt z'n onvermogen ook niet, want 't
onvermogen bestaat voor hem niet eens. De Middeleeuwen zijn curiosa; goed voor
de stoffering van aardige vertellingen, toversprookjes of guitenstukjes’. Alleen door
de keuze van zijn stof, van de genres, kan men Staring in het verband van de romantiek
een plaats verlenen. Naar de geest is hij volstrekt geen romanticus, evenmin als
Tollens. Zijn verstandelijke aanleg, zijn zelfbeheersing en wijze liberale gematigheid
staan lijnrecht tegenover de romantische onevenwichtigheid van een Bilderdijk, of
de romantische verbeelding van een Da Costa.
Zijn jeugdwerk heeft Staring, met strenge zelfkritiek, grotendeels als waardeloos
beschouwd. In 1810 vatte hij het plan op, enige omgewerkte gedichten, vermeerderd
met later werk, in twee bundeltjes uit te geven.
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Hij stelde er prijs op, vooraf het oordeel van Jeronimo de Vries te vernemen, en toen
dit voor een belangrijk deel ongunstig uitviel, zag hij voorlopig van de uitgave af.
De kritiek van De Vries, een gezaghebbend tijdgenoot, op de afzonderlijke gedichten
is leerzaam, als toets van de heersende smaak. Hij schrijft o.a.: ‘De Verhalen en
Romanzes waarmede ik mij verbeelde dat UE. zelf het meeste op heeft, bevallen mij
niet zo zeer’. - ‘De Verjaardag bevalt mij van alle de Gedichten het allerminst, en
ik durf het waarlijk haast niet een vers noemen; gang, maat, rijm ontbreken, mijns
oordeels, te zeer’.
Aangemoedigd door de lof van deze vriend, die in zijn werk toch ‘eenen zeldzamen
dichtgeest van grooten aanleg’ prees, blijft Staring zijn werk verbeteren, en vooral
sedert de herleving van 1815 vermeerderen, maar eerst tien jaar later komt hij met
zijn twee delen Gedichten voor den dag. De romancen (Wichard van Pont, 1791,
Lenora, 1793) sluiten nog aan bij het werk van de vorige periode, maar de vertellingen
als De hoofdige boer, De Schat wijzen al in nieuwe richting. Voortreffelijk hanteert
hij het rijmloze vers in Jamben en vooral in De Verjaardag, de door De Vries
afgekeurde idylle, waarvan de verdiensten in de schildering maar tevens de diepte
van gevoelsleven te duidelijker uitkomen door vergelijking met de oppervlakkige
‘idyllische’ gedichten van zijn tijdgenoten Immerzeel (Hugo van 't woud) en
Messchert (De Gouden Bruiloft). Uit zulke rijmloze gedichten - die hij in een
anti-kritiek van 1821 verdedigt - evenals uit die in ‘de trant van Cats’ (De Ooievaars,
Op het gezicht van trekkende kraanvogels) blijkt welk een fijn gehoor Staring voor
versritme heeft. Het voortdurend ‘beschaven’ van zijn verzen is dan ook niet het
‘gladder’ maken, maar het streven naar de juiste diktie en naar de welluidende, bij
het vers passende ritmen en klanken. Als zijn vriend Lulofs later beweert dat Staring's
poëzie ‘meer zangerig dan declamabel’ is, dan zou de dichter dit als lof opgevat
hebben, want met de volgens Lulofs zo ‘declamabele’ verzen van Helmers had hij
niet veel op, evenmin als met de gemakkelijk lopende alexandrijnen van Tollens. De
huiselijke gelegenheidsgedichten van de Rotterdamse poëet bekoorden hem evenmin:
hij schreef er zelf ook, maar achtte ze slechts voor openbaarheid geschikt, als ze
dichterlijke waarde hadden (b.v. Aan mijne gade). Aan de mode om grote, pronkerige
leerdichten te schrijven, heeft hij nooit meegedaan: gedichten als De Driften van
H.H. Klijn doen hem ‘de gal overlopen’, en wekken de lust om aan zulke ‘prullaria’,
zulke ‘kladderij’ de ‘moed te koelen’.
In deze eerste bundels vindt men, behalve Zangstukken en Kerkgezangen ook de
vaderlandse poëzie van de jaren 1813-1816, en aan het slot een reeks puntdichten,
zijn lievelingsgenre, waarin hij door zeggingskracht en geestigheid uitmunt, tegelijk
een veiligheidsklep voor zijn kritische uitvallen. Zijn ze te persoonlijk of te scherp
- gelijk zijn latere aanvallen op Bilderdijk en Da Costa - dan verschijnen ze niet in
druk.
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De bundel Nieuwe Gedichten, van 1827, bevat grotendeels langere verhalende
gedichten, van de geestigste en pittigste soort, als De leerling van Pankrates, Het
Genezend Maal, De twee Bultenaars, De Verjongingskuur. Onder het Mengeldicht
is opmerkelijk de lof van de vooruitgang, van de verlichting (Het Stoomtuig, Laurens
Janszoon Koster, 1823). De gelegenheidsgedichten blijven schaars: gevoelvol is een
tweede gedicht Aan mijne gade (1823); als uiting van piëteit en dankbaarheid: Bij
het graf van Rhijnvis Feith. De verzameling Puntdichten bevat meer dan te voren,
ook een anekdotisch element. Enige van de bekendste verhalende gedichten, meestal
eerst in almanakken verschenen, werden gebundeld onder de titel Winterloof (1832)
o.a. De Vampyr, de Jaromir-cyclus en Marco. Het Mengeldicht bracht de kort te
voren ontstane gedichten over de Belgische opstand (Wapenroep, Van Speyk, De
veldtocht tegen de Belgen), die zijn vaderlandse gevoelens en hartstochtelijke afkeer
gewekt had.
Toen in de jaren 1836-37 de gehele dichterlijke nalatenschap, nogmaals herzien,
in vier delen bijeengebracht werd, konden daaraan slechts enkele gedichten
toegevoegd worden.
Staring heeft zich niet, als Da Costa, aan de overheersende geest van zijn tijd
onttrokken. Al heeft hij geen hoge dunk van de gangbare dichtkunst, hij werkt te
midden van allerlei middelmatigheden mee aan de dichterlijke almanakken, en berust
er in, dat zijn werk weinig gewaardeerd wordt. In denkwijze, in voorkeur voor
bepaalde genres, in de omvang van zijn talent is hij met Tollens te vergelijken, maar
- gelijk Huet reeds opgemerkt heeft(39) - juist door die vergelijking blijkt de artistieke
meerderheid van Staring: dan wordt ‘het verschil tussen eenvoud en eenvoud u
openbaar’. Ook Staring kent zijn grenzen, maar is binnen die grenzen een meester.
Als geestig verteller is hij oorspronkelijk in opvatting en uitwerking, ook al bewerkt
hij gegeven stof. Zijn geestigheid en pittigheid steekt gunstig af tegen de populaire
‘luimigheid’ van tijdgenoten als Immerzeel of Van Oosterwijk Bruin. De ‘duisterheid’,
waaraan de tijdgenoten aanstoot namen, verdwijnt bij aandachtige lezing en goede
voordracht; dan leert men de voortreffelijke en rake woordkeuze waarderen.
Nog bij zijn leven is Staring door Potgieter in De Gids ten volle gewaardeerd, als
de echte humoristische dichter, wiens werk ‘geen kost is voor tedere, verwekelijkte
magen’, en die rekent op een denkend publiek: ‘indien het feilen zijn, ze zijn de
voorwaarden sine qua non van zijnen schrijftant’, een oordeel dat door het nageslacht
bevestigd is.
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Isaäc Da Costa (1798-1860)
De Da Costa's behoorden tot de voorname Portugees-Joodse families, die in de
zeventiende eeuw te Amsterdam gastvrijheid gevonden hadden, en aanzien genoten,
door rijkdom en beschaving. Daniel da Costa, de vader van de dichter, orthodox
gelovig en Oranjegezind, gaf zijn begaafde zoon Isaäc een zorgvuldige opvoeding,
in een richting die reeds inging tegen ‘de geest der eeuw’. In zijn jeugd, ons door
Byvanck zo boeiend geschilderd, bleek reeds zijn dichterlijke aard en zijn
buitengewone aanleg voor studie. Trots op zijn adellijke afkomst, verdiepte zich zijn
romantische verbeelding in de tijden toen de Da Costa's met de grandes van Castilië
als met hun gelijken verkeerden: ‘zijn geest had behoefte aan het wonderbare’. Trots
op zijn Joods geloof dat aan het uitverkoren volk een grootse toekomst beloofde,
vertrouwde hij vol verlangen op de komst van de Messias. Aangeboren
fijngevoeligheid werd door een ‘gevaarlijke vroegrijpheid’ bevorderd. Hij geeft zich
licht over aan sombere stemming, aan een gevoel van heimwee en eenzaamheid. ‘De
lente van mijn leven is mij tot een straf gemaakt. Bij de eerste ontwikkeling mijner
jeugd, terwijl zich geest en lichaam pas bij mij vormden, overviel mij het verdriet,
dat mij gedurende eenige jaren gefolterd heeft’, schreef hij aan zijn vriend Willem
van Hogendorp. ‘Of overspannen, of schier levenloos, daartusschen verdeelt zich
mijn leven’.
Door zijn vroeg gebleken studielust muntte hij weldra op het Athenaeum uit. Daar
kwam hij onder de bekoring van David Jacob van Lennep, die hem de Oudheid leerde
kennen, en later in de opdracht van De Perzen (1816) dankbaar herdacht werd. Maar
een machtige, overweldigende invloed ging uit van Bilderdijk. Reeds op zijn vijftiende
jaar werd hij door zijn Joodse leermeester Lemans aan de grote dichter voorgesteld.
Veel later, in een inleiding bij de brieven-publikatie, heeft Da Costa dit eerste bezoek
in levendige kleuren geschilderd. Herhaalde bezoeken leidden tot intieme
kennismaking. Bilderdijk zag in de eerste jeugdige dichtproeven een belofte, en
moedigde de beginneling aan. Er was een wederzijdse aantrekkingskracht. Bilderdijk
had het voorgevoel dat deze jongeling voorbestemd was om zijn werk voort te zetten:
‘in de sombere woning van den Achterburgwal ontmoetten elkander twee
zielsverlangens’. Da Costa's bewondering voor zijn ‘Leidsman’ zal groeien tot een
hartstochtelijke liefde: later eert hij hem als ‘de groote man, mij een onvergetelijk
weldoener, o laat mij liever zeggen in liefde en kweeking een vader’.
Na de Amsterdamse studie aan het Athenaeum was Bilderdijk al in eigenlijke zin
zijn leermeester geworden. Om examens in de rechten te kunnen doen, had hij naar
de Leidse Universiteit moeten gaan, gelijk Bilderdijk hem aangeraden had. Maar
toen deze een aanbeveling schreef aan zijn

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

94
vriend, de Leidse hoogleraar Tydeman, en daarin liet doorschemeren dat hij zijn
geliefde leerling ongaarne heen zag gaan, gaf Tydeman de raad dat de jonge Da Costa
vooreerst door Bilderdijk in de rechtstudie ingewijd zou worden. Eerst in 1816 vertrok
hij dus naar Leiden, waar zijn candidaatsexamen weldra afgelegd kon worden.
Intussen was ook, na enkele proeven in het Joodse genootschap Concordia crescimus
voorgedragen (Lof der dichtkunst, 1812, en De Verlossing van Nederland, 1814),
als eerste publicatie een vertaling in verzen van Aeschylus' De Perzen verschenen
(1816), die in 1820 door een Prometheus-vertaling gevolgd zou worden. De voorkeur
voor deze oudste tragedie-dichter schrijft de vertaler zelf toe aan ‘de ruim zoo zeer
Oostersche als Grieksche adem, die deze meesterstukken doorwaait en bezielt’.
In 1817 verhuist Bilderdijk naar Leiden, tot grote vreugde van Da Costa, die de
vertrouwelijke omgang met zijn oude leermeester kan hervatten, en zijn naaste
studievrienden, zijn neef Abraham Capadose, Willem van Hogendorp en Nicolaas
Carbasius met Bilderdijk in kennis brengt. In de armelijke woning aan de Hooigracht
worden ze geboeid door de lessen van de oude dichter, die hen voor zijn beschouwing
van de vaderlandse historie, voor zijn fantastische denkbeelden over taal tracht te
winnen. Vooral Da Costa schaart zich dan onvoorwaardelijk ‘Onder Teisterbants
Banier’. Bilderdijk's christelijk-apocalyptische denkbeelden, de voorgevoelens van
ondergang en algehele vernieuwing der aarde stemmen overeen met zijn Joodse
Messias-verwachting. In de ontworpen ‘Spaansche Historiën’ wilde hij de hogere
eenheid van Jodendom, Christendom en Islam betogen, en toekomstige eenheid van
godsdienst en volk bepleiten. Zo werd omstreeks 1820 zijn bekering reeds voorbereid:
de geschriften van de bekeerde Spaanse Jood Heideck, van Lamartine's Méditations
bleven niet zonder invloed, al hield hij zich aanvankelijk nog ver van het Christendom.
De overgang vereiste nog een krisis in zijn gemoedsleven, eer hij zich overgaf aan
de ‘man van smarten’, en tot het inzicht kwam dat Jezus Christus inderdaad de
Messias was. Met diepe ontroering vernam Bilderdijk dit besluit, dat Da Costa, om
zijn oude vader de schok te besparen, vooreerst geheim hield. Na de dood van zijn
vader, in 1822, had de openlijke overgang en de doop in de Pieterskerk plaats. Zijn
jonge vrouw, Hannah Belmonte, en zijn neef, Abraham Capadose, sloten zich bij
hem aan.
Twee jaren te voren had Da Costa zich al als overtuigd discipel van Bilderdijk
doen kennen bij de uitgave van zijn eerste dichtbundels, in 1820 en 1821. In de
Voorrede van het eerste deel zegt hij: ‘Opgevoed in een denkwijze geheel strijdig
met den heerschenden geest der eeuw, en in die denkwijze bevestigd door den les
en het voorbeeld van den grooten Dichter, die zoo krachtig als onveranderlijk zich
jaren lang tegen dien geest verzet heeft en nog verzet, moet het des niemand
verwonderen, dat ik, ook in de hier verschijnende stukjes, geheel andere dan de
tegenwoordig algemeen
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wordende begrippen belijde, en daar openlijk en met nadruk voor uitkome. Hierin
stel ik eer en genoegen’.
De eerste stukken in deze bundel, van vroegere datum, zijn breed opgezette
leerdichten in de gebruikelijke trant: Des dichters lotbestemming, voorgedragen in
de Hollandsche Maatschappij, Wijsbegeerte en Dichtkunst (1816) en een pathetisch,
dramatisch fragment Ines de Castro, gereciteerd in een nieuw opgericht Genootschap
Voor Uiterlijke Welsprekendheid. Maar dan volgt een vurige hulde Aan Bilderdijk,
de ‘groote Dichtrenvorst’, en een belofte van trouw: ‘Neen! Teisterbantsche
krijgsbanier! Niet vruchtloos zult gij u ontplooien!’ - ‘Leere ik het dichterlijk rapier
Met onverwrikte hand regeren!’ - ‘En dan op 't monster aangerukt, Den Waan, die
deze onze eeuw verdrukt, En al wat hart heeft daagt te wapen!’
Een weerklank van Bilderdijk's geschiedenislessen vindt men in de Vijf bijschriften:
Maurits wordt verheerlijkt, omdat hij ‘met een brekend hart, maar met een vaste
hand, In 't bloed van Barneveld de slang van 't oproer smoorde, Dat naar de hartaâr
stak van 't dierbaar Vaderland!’ Aan Frederik Hendrik wordt verweten dat hij
zwakheid toonde, ‘gevaarlijk voor den Staat’, tegenover ‘een party, door Maurits
moed getemd’. De aanslag van Willem II wordt geprezen, omdat hij zo dapper ‘inrukte
op het middelpunt van 't broeiend onweer’; Willem III is de grote held; die heeft ‘niet
Holland slechts gered, maar heel Euroop met haar’. In zijn religieuse gedichten blijft
hij nog trouw aan zijn Joods geloof. Israël is een oproep aan zijn ‘broeders van 't
verkoren zaad’ om ondanks hun vernedering te vertrouwen op de komst van de
Messias, die hun boeien zal slaken, en het Godsrijk zal stichten. De hymne
Voorzienigheid is evenmin nog Christelijk gekleurd. Opmerkelijk is de aandacht van
de romantisch gestemde jonge dichter voor de buitenlandse romantiek. Hij vertaalt
drie gedichten van Lamartine en De Traan van Lord Byron, onder wiens bekoring
hij geraakt is, ondanks de afschuw voor zijn goddeloosheid. Deze tegenstrijdige
elementen zijn verenigd in een vertaald fragment van Byron's Cain: het gesprek van
Cain met Lucifer, dat telkens onderbroken wordt door Da Costa's bestrijding, in de
mond van een Rei gelegd.
In deze jaren heeft het enthousiasme van de jongere bondgenoot de moed en de
strijdlust van de oudere Bilderdijk aangewakkerd. Daarvan getuigen de Rotsgalmen
met tal van heftige aanvallen op de tegenstanders. Kort daarop, in 1823 publiceert
Da Costa zijn Bezwaren tegen den geest der Eeuw, een brochure waarin hij
hartstochtelijk bestrijdt al wat de liberalen van zijn tijd dierbaar was, waarop ‘de
eeuw, in welke wij leven, zich boven hare voorgangsters met een hoogmoed, zoo
belachlijk als voorbeeldeloos, en zoo ongegrond als gevaarlijk, bij iedere gelegenheid
niet ophoudt zich te beroemen’.
In een aantal beknopte hoofdstukken worden Bilderdijk's denkbeelden samengevat.
De Godsdienst van de ‘hedendaagsche Verlichtingspredikers’
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is een eredienst van ‘de kortzichtige Rede’, een verwerping en ontkenning van de
allergewichtigste waarheden van het Christelijk geloof. De Zedelijkheid is ontaard
sedert de invloed van een ‘goddelooze Voltaire’, een onbeschaamde Rousseau en de
zogenaamde Encyclopedisten. Men denke ook aan ‘Lord Byron en zijne nog veel
dieper vervallen volgelingen’. Men roemt op Verdraagzaamheid en Menschlijkheid,
maar er is ook een afkeurenswaardige verdraagzaamheid, uit onverschilligheid, uit
miskenning van de Waarheid. En waar was de verdraagzaamheid, de menselijkheid
bij de Jacobijnen, bij Danton? Zijn de Schoone Kunsten zo vooruitgegaan? Wijs ons
dan eens een Rafaël! Zijn de Wetenschappen op de goede weg? Men bestudeert
geologie en natuurkunde, maar verwaarloost het bovenzinnelijke. Aan de Constitutie
hecht men veel waarde, maar berust die niet op het ‘contrat social’, op een
verwerpelijke volkssouvereiniteit, waardoor het recht van de Koning, het beeld Gods,
aangetast wordt? De koning is aan zijn eed op de constitutie niet gebonden, als de
intrekking gevorderd wordt door de handhaving van het gezag en de vorstelijke
waardigheid. De Geboorte behoeft niet te wijken voor de verdienste: beide zijn gaven
des Hemels. De Publieke Opinie mag nooit richtsnoer zijn: geen ‘hersenschimmige
gelijkheid en vrijheid’, geen heerschappij van ‘een hoop elendige broodschrijvers’.
‘Temt die noodlottige vrijheid van de drukpers, waardoor ieder kwaad beginsel
dadelijk in het oneindige vermenigvuldigd wordt’. Deze aanval op de persvrijheid
wordt, nadat ook het liberale Onderwijs gehekeld is, nog eens aangedikt in een
slothoofdstuk: Vrijheid en Verlichting, met een rechtstreekse zinspeling op de zo
juist alom toegejuichte Haarlemse feesten: ‘Men pleegt eeredienst voor Laurens
Koster’. - ‘Met zulke verfoeilijke plechtigheden ontheiligt men een ongelukkig volk,
opdat zij den Heiland, die de wereld met zijn bloed gekocht heeft, verlaten,
verloochenen en honen, om de afgoden na te hoereeren, opgericht door filosofen
zonder deugd, zonder verstand, en zonder ziel!’
Het is niet te verwonderen dat er in het liberale kamp een storm van
verontwaardiging opstak. Nog in hetzelfde jaar verschenen lijvige tegenbrochures:
‘Gedachten over de Bezwaren’, ‘Zedige Bedenkingen over de Bezwaren’, beide
anoniem, een ‘Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de Bezwaren’,
door de Leidse hoogleraar N.G. van Kampen. De grote tijdschriften lieten zich niet
onbetuigd. De Vaderlandsche Letteroefeningen, die in 1821 naar aanleiding van Da
Costa's Voorrede bij zijn Poëzie nog ‘vertrouwden dat jaren en ondervinding dezen
gloed van partijdigheid bij den Heer Da Costa wel zullen bekoelen’, hadden in 1822
die hoop reeds opgegeven: Da Costa is ‘al te zeer een afdruksel van Bilderdijk’. Wat
de oude ziekelijke man te vergeven is, geldt niet voor de jeugdige, gelukkige
echtgenoot. Maar in 1823 was de maat vol. Zou de koning niet aan zijn eed gebonden
zijn? ‘Dat gaat te ver! Al het vorige kan men als vruchten van verbijsterde hersenen
beschouwen’. Wat ver-
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A.C.W. Staring, gravure van P. Velijn

I. da Costa, naar een gravure van Ehnle
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beeldt zich zo'n ‘piepjong Christen’, ‘dat Inquisiteurtje’, een ‘manneken dat pas in
de wereld komt kijken!’ Zijn brochure is een ‘schand- en schotschrift dat bij alle
klassen en standen een diepe verontwaardiging opwekt. De Recensent ook der
Recensenten uitte zich niet minder fel over het ‘wurmstekig lettervruchtje’, een
‘ellendig uitbroeiseltje’, met een ‘marktschreeuwerstoon’.
Ook in regeringskringen was de verontwaardiging groot, te meer omdat Da Costa
zijn geschrift aan de koning en de kroonprins had durven zenden. De minister van
Justitie, Van Maanen sprak over ‘de aap van de grimmige Bilderdijk’, die zijn
‘prulschriften’ thuis moest houden; ‘anders zou het stilzitten der regering onmogelijk
worden’.
Het is bekend dat Bilderdijk voor zijn medestrijder in de bres sprong door als
pendant De Bezwaren tegen den Geest der Eeuw van Mr I. da Costa toegelicht uit
te geven, waarin, evenals in de tegenschriften, de hoofdstukken op de voet gevolgd,
en dezelfde ‘bezwaren’ met niet minder scherpte uitgewerkt werden. Ook dit geschrift
lokte weer een brede weerlegging uit, en de Recensent schreef verontwaardigd: ‘Het
is nu wel zoo, dunkt ons, met deze Heeren!’
Voor Bilderdijk had deze pennestrijd het gevolg dat zelfs vrienden en bewonderaars
als Jeronimo de Vries, D.J. van Lennep, en zelfs Wiselius met hem braken, en dat
de voorzichtige Van der Palm in zijn redevoering over het Gezond Verstand, zonder
Bilderdijk te noemen, hem bespotte. Alleen de zachtzinnige Willem de Clercq, die
zich de strijd eerst zeer aantrok, bleef Da Costa trouw, toen zo velen hem
verafschuwden of ontweken.
Toen Da Costa in 1847 een nalezing hield van minder belangrijke Zangen uit
verscheidenen leeftijd, en een terugblik wierp op zijn ontwikkeling, schreef hij: ‘Eerst
wezenlijk als dichter ontwaakte ik, toen in mij de Israëlitische zelfbewustheid
ontwaakte; toen voor mij, na lang dobberen tusschen een philosophisch Deïsme en
een zucht naar positieve Godsdienst, het voorleden mijner natie tot historie van Gods
Openbaring en Wereldregeering geworden was; toen my de bestemming van dat
volk, de toekomst der wereld, en de eenige weg te gelijk van eigen zielsbehoud begon
helder te worden in Mozes en de Propheten, - straks in de openbaring des Nieuwen
Testaments, in het Evangelie des naams van Jesus Christus’. Maar toen hij zich sedert
1823 zijn roeping als strijder bewust werd, geraakte de dichtkunst op de achtergrond:
‘het poëtisch element gaf zich minder bepaald in den eigenlijken dichtvorm lucht’.
De tijd tussen 1823 en 1840 vormt een intermezzo, al zweeg de dichter niet.
Van 1824 dagtekenen nog twee strijdliederen: een oproep aan Dr A. Capadose,
ter inleiding van De Sadduceën, en Aan Bilderdijk, vóór een brochure ‘Inlichtingen
omtrent het karakter van Prins Maurits’, met de aanhef:
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Neen Bilderdijk! wij siddren niet,
schoon hel en wereld woede!
Schoon Satan knarstande om ons lied,
wij zingen 't in Gods hoede.

Ook aan de Geestelijke wapenkreet van 1825 werd een gelijknamig gedicht
toegevoegd. Een diepgevoelde hymne God met ons, van 1826, beschouwde de dichter
zelf terecht als een ‘meer gerijpte vrucht’. In 1828 en 1829 volgden nog een aantal
Feestliederen en Feestzangen; verdere verspreide gedichten zijn meer gelegenheidsen huiselijke poëzie.
Eerst in de volgende periode, vooral na 1840 treedt Da Costa als dichter opnieuw
op de voorgrond.

Jacob Geel (1789-1862)+
Jacob Geel, te Amsterdam in een eenvoudige omgeving geboren, werd door D.J. van
Lennep, die zijn bijzondere begaafdheid opgemerkt had, in staat gesteld om aan het
Athenaeum te studeren. Na de voltooiing van zijn studie in de letteren werd hij
gouverneur bij baron Dedel (1811). Toen zijn leerlingen volwassen waren, werd hij
in 1822 tweede bibliothecaris aan de Leidse Universiteitsbibliotheek en sedert 1833
eerste bibliothecaris. Door zijn bekwaamheid als klassiek filoloog verwierf hij als
buitengewoon hoogleraar een welverdiende naam, ook in het buitenland. In zijn
ambtgenoten Bake en Hamaker vond hij voortreffelijke vrienden. De vriendschap
tussen Geel en Bake, die elkaar aanvulden, werd gesteund door hun
gemeenschappelijke lievelingsstudie en door hun beider belangstelling in een
veelbelovende leerling: Bakhuizen van den Brink.
Geel was niet zo'n eenzijdig klassicus als Bake, die ‘in het romantismus een nieuwe
zondvloed van wansmaak en onbeschaafdheid zag’. De klassieke letterkunde had
voor hem een levende schoonheid, maar die maakte hem niet blind voor de verdiensten
van de moderne literatuur. Hij voelt een verwante geest in de humorist Sterne; hij
waagt zich al vroeg aan een vertaling van W. Scott's poëzie, en bewondert Bulwer
Lytton. De Duitse letterkunde trekt hem aan: hij verdiept zich in de filosofische
gedichten van Schiller en waardeert Goethe. Later beoefent hij ook Spaans en
Italiaans.
Maatschappelijk had hij zich aangepast aan de Leidse deftigheid en bezadigdheid:
Van der Palm en Siegenbeek waren zijn ambtgenoten. Maar geestelijk was hij de
benepen vaderlandse omgeving ontgroeid. Met een ironische glimlach zag hij neer
op aanmatigende en opgeblazen middelmatigheid. Op zijn wijze heeft hij de ‘geest
+ Het belangrijkste werk over J. Geel is het Leidse proefschrift van Mej. M.J. Hamaker: Jacob
Geel naar zijn brieven en geschriften geschetst (1907). Een oudere levensschets gaf W.P.
Wolters, als inleiding bij de uitgave van zijn proza (1871), waarnaast het opstel Een en ander
over Geel van Mej. Joh. A. Wolters (Noord en Zuid XXIII) nog lezenswaard is. Een aanvulling
bracht het proefschrift van A. Wientjes over Geel als klassiek filoloog (Amsterdam, Vrije
Univ. 1909); vgl. de Brieven van Cobet aan Geel, uitgegeven door R. Fruin en H.W. van der
Mey (1891). Busken Huet schreef over hem in Lit. Phant. en Kritieken X. Een uitgave van
Onderzoek en Phantasie, met een inleiding, bezorgde C.G.N. de Vooys voor de
Wereld-Bibliotheek (1911).
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van Bilderdijk en de plaagzieke scherts van Geel is moeilijk denkbaar. Zijn
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kritiek kon zich hullen in de oude vorm van de verhandeling. Al ‘verhandelende’
wist hij de geest en de praktijk van de ‘verhandelaars’ ironisch en humoristisch te
ontleden; hun ‘redekunstige’ voordrachten, hun prijsvragen, hun opwinding en hun
gemaakte eenvoudigheid, hun deftigheid en hun ijdelheid. Eerst in 1830, dus op rijpe
leeftijd, begon Geel met de reeks verhandelingen, die hem tot baanbreker van de
moderne kritiek maakten. Te Utrecht droeg hij de Lof der Proza voor, waarin hij de
spot dreef met de konventionele, hoogdravende dichttrant en een pleidooi leverde
voor een kunstrijke, maar eenvoudige ‘ongebonden stijl’, waarin ‘de taal met hare
bevalligheid en kracht en rijkdom, de taal in haar ganschen omvang’ uit zou komen.
Om hem te bestrijden hield de Utrechtse hoogleraar en dichter Adam Simons de
volgende maand op dezelfde plaats een opgewonden voordracht Over de poëzy,
bijzonder in Nederland. Het betoog van Geel, als van een ‘ongewijde, wiens spraak
hem kenbaar maakte’, werd hooghartig afgewezen: een snode aanranding en
bespotting van ‘het dierbaarste dat wij bezitten’. De Utrechtse studenten Hamaker,
Geel's oud-leerlingen, waren zo ondeugend, deze beide voordrachten in druk te doen
verschijnen! Belangrijk is de verhandeling Iets opgewondens over het eenvoudige,
een terugslag op Siegenbeek's voorafgaande voordracht, over het eenvoudige. Hij
bestrijdt ‘de eenvoudigheid, zoo vlak en flaauw als haar de oudere met klassieke
voorbeelden onbezonnen dweepende school begreep’: zulke ‘eenvoud’ verloopt in
het ordinaire. Ter illustratie voert hij Schiller en Bilderdijk ten tonele, die hij - in de
trant van Lucianus - een ‘dodengesprek’ laat houden. Konsekwenter gedramatiseerd
zijn de verhandelingen in de vorm van een Platonisch gesprek. Deze dialoog bleek
de meest gepaste uitingsvorm voor zijn Sokratische natuur. Hij houdt er van ‘met
zich zelf te schaken’. In zijn Gesprek op een Leidschen buitensingel over poëzij en
arbeid - een fijne ontleding van de ‘ontboezemings-poëzie’ uit de school van
Bilderdijk - en vooral in zijn Gesprek op den Drachenfels (1835) is de bewonderaar
van Plato's stijlvolle eenvoud in volle kracht. Het onderwerp van het laatste gesprek
is de strijd tussen voorstanders van de romantiek en van de klassieke kunst,
verpersoonlijkt in Charinus en Diocles, twee hoogleraren uit Bonn, met wie Geel de
Drachenfels beklimt. Geel, die voor Sokrates speelt, stelt zich belangstellend en
weetgierig tussen beiden, maar geeft het gesprek zulk een leiding, dat duidelijk
uitkomt hoe de definities van romantiek niet veel meer zijn dan strijdleuzen en dat
scherpe grenslijnen tussen klassiek en romantiek alleen bestaan in de verbeelding
van de strijders.
Een laatste voordracht, van 1837, gold een Nieuwe karakterverdeeling van den
stijl, waarin de spreker op geestige wijze de voorgestelde stijlsoorten, nl. de
‘onopregte’, de ‘goedhartige’, de ‘knorrige’ en de ‘verwaande’ stijl parodiërend aan
de kaak stelt. Aanvankelijk werden deze voordrachten slechts in de beperkte kring
van de toehoorders bekend en bewonderd,
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maar in 1838 werden ze - behoudens de reeds gepubliceerde - gebundeld met de titel
Onderzoek en Phantasie, een welgekozen titel, merkt Bakhuizen van den Brink op,
‘omdat de verhouding van wetenschap tot kunst, onderzoek tot phantasie, het
voorwerp zijner bespiegelingen was; omdat hij de leer wilde prediken dat er harmonie
tusschen beiden zijn moest, zoo als hij die in zich zelven gevoelde’. Onderzoek moest
vóór de fantasie gaan. Wie, als de jonge Beets, de fantasie verhief ten koste van de
wetenschap, vond in Geel een besliste tegenstander. Vandaar dat de scherpe bespotting
van Hildebrand's opstel Vooruitgang, zo juist in De Gids verschenen, een geschikte
inleiding geacht werd voor zijn verzameling.
Toch is Geel wel de voorganger, de leermeester, maar niet de leider van de nieuwe
letterkundige beweging geworden. Onafhankelijkheid leidt bij deze waarheidzoeker
niet tot doortastendheid: hij was te bedachtzaam, te voorzichtig, te sceptisch ook,
om een man van de daad te worden. Er ligt een diepe waarheid in zijn schertsende
opmerking: ‘Ik zoek waarheid: dat is mijn zwak of mijn fort, zooals je wilt’. De
behoefte aan een eigen orgaan heeft hij aanvankelijk niet gevoeld. Zijn oudste
recensies plaatste hij in de Konst- en Letterbode, maar toen De Gids opgericht werd,
volgde hij de ontwikkeling met klimmende belangstelling. Met scherpe blik zag hij
daarin een nieuwe geest: ‘une critique bienveillante, mais éclairée et sévère’. Niet
dadelijk zette hij zijn vrees om met die jongelui ‘van den wal in de sloot te geraken’
op zij: zijn warme lof groeide niet aan tot enthousiasme; zijn medewerking bleef
gereserveerd. Hij was te behoedzaam om als vast medewerker openlijk bekend te
staan.
Omgekeerd zagen Bakhuizen en Potgieter in Geel een man ‘die als bondgenoot
niet minder gewenscht dan als vijand geducht mag worden’. Maar hun hoop dat Geel
metterdaad de Nestor van de Gids-kring zou worden, werd teleurgesteld. Bakhuizen
beklaagt zich openhartig over de ‘meer negatieve dan positieve strekking’ van Geel's
werk: ‘hij heeft zich vergenoegd met de beletselen te slechten, die ons bij het
voorwaarts streven hinderlijk moesten zijn, en het overige onzer eigene bespiegeling
overgelaten’. Geel's antwoord is even onomwonden en vol zelfkennis, wanneer hij
over die kritiek schrijft: ‘In een ding zijn wij het niet eens: hij wacht meer van de
toekomst dan ik. Wat mij betreft, als hollandsch schrijver kan ik niet blijven optreden:
in de kunst kan ik niets leveren, mijne natuur drijft mij steeds tot het didactische;
zoo ik, door één enkel zaad te strooijen, iets mede toegebragt heb tot ik weet niet
wat, dan ben ik reeds tevreden’. Daardoor is het te verklaren dat Geel in 1838 zijn
taak als geëindigd beschouwde: hij had gezegd wat hij te zeggen had; de zorg voor
het gestrooide zaad kon hij veilig aan het jongere geslacht overlaten.
In 1840 had hij zich nog laten overhalen om een uitvoerige, waarderende bespreking
te geven van Potgieter's Het Noorden, maar voor hem bleef de kritische Bakhuizen
meer de eigenlijke leider dan de romantisch gestemde
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Potgieter. Voor de eerste koos hij dan ook beslist partij, toen er in 1843 in de redaktie
onenigheid ontstond, en zijn sympathie voor het tijdschrift daalde, nadat Bakhuizen
de redaktie verlaten had, vooral omdat het letterkundige element steeds meer de
overhand kreeg. De blijvende betekenis van Geel is zijn levenwekkende kritiek, zijn
fijn-humoristische, natuurlijk klinkende stijl, die zijn werk na een eeuw nog bekoorlijk
en boeiend maakt. Wanneer Hildebrand later geprezen is, omdat hij de taal het
Zondagspak uitgetrokken heeft, dan mag niet vergeten worden dat Geel hem daarin
voorgegaan is.

Petrus van Limburg Brouwer (1795-1847)+
Evenals bij zijn oudere tijdgenoot Jacob Geel valt een belangrijk deel van het leven
van de klassicus P. van Limburg Brouwer in het voorafgaande tijdperk, maar voor
de Nederlandse letteren is eerst zijn werkzaamheid na 1830 van belang. Na een
aanvankelijke studie in de medicijnen promoveerde hij in 1820 in de klassieke letteren
en werd hij leraar aan de gymnasia te Alkmaar en Rotterdam. Ruime belangstelling
bleek toen reeds door een verhandeling over de prijsvraag of de Nederlanders ‘een
nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel bezitten’. In 1825 werd hij benoemd
tot buitengewoon hoogleraar te Luik; na de opstand doceerde hij klassieke letteren
en geschiedenis aan de universiteit te Groningen. In de ambteloze tijd tussen de beide
professoraten publiceerde hij onder het pseudoniem Clearchus de kultuur-historische
Griekse roman Charicles en Euphorion (1831). Zijn voorliefde gold de wijsbegeerte,
de zeden en instellingen van de klassieke oudheid, en hij gevoelde de behoefte ‘de
stem van het klassieke verleden te laten horen in een tijd, die zich door romantische
vervoering bekoren liet’. Dat verhinderde hem niet om van de moderne letterkunde
kennis te nemen, gelijk bleek uit zijn vertaling van Manzoni's ‘I promessi sposi’
(1835). Niet lang daarna verscheen zijn tweede Griekse roman: Diophanes (1838).
Opnieuw wilde hij voor Griekenland doen wat ‘Sir Walter Scott met zijne ontelbare
navolgers’ voor de Middeleeuwen had gedaan: een levendig tafereel ontwerpen van
een belangwekkende samenleving in volle realiteit, dus ook met de schaduwzijde.
Zijn roman speelt in de derde eeuw vóór Christus, achtereenvolgens in Sparta, Thebe
en Athene. Karaktertekening en intrige zijn bijzaak: hoofdzaak blijft de schildering
van maatschappelijke toestanden, van levensbeschouwing. Daarin is hij beter geslaagd
dan zijn voorganger M.C. van Hall, maar ondanks geestigheid en levendigheid van
stijl, schoot zijn talent te kort om romankunst van blijvende betekenis voort te brengen.
Zijn romans beschouwde hij als ‘letterkundige ontspanning’ tussen omvangrijk,
streng wetenschappelijk werk, evenals zijn navolging van Apulejus: Een ezel en
eenig speelgoed (1842).

+ Gelijktijdig met het Levensbericht voor de Maatsch. der Ned. Lett. (1848) schreef C.U.J.
Huber: P. van Limburg Brouwer vooral in zijn jeugdigen leeftijd geschetst. De Romantische
Werken werden gezamenlijk uitgegeven in 1871. Afzonderlijk verscheen nog Een ezel en
eenig speelgoed, met aantekeningen van P.H. Damsté (W.B.-uitgave 1906) en Het
Leesgezelschap van Diepenbeek, met uitvoerige inleiding van Jan de Vries (Bibl. der Ned.
Lett. 1939).
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Op het einde van zijn leven verraste hij het publiek met een aktuele roman van geheel
andere aard: Het Leesgezelschap van Diepenbeek (1847). Daarin koos hij partij voor
de ‘Groninger richting’, door zijn ambtgenoot Hofstede de Groot vertegenwoordigd.
In een voorafgaande, anonieme brochure De Synode en de Zeven Wijzen (1845) had
hij reeds de spot gedreven met de kerkelijke tegenstanders van deze richting; nu uit
hij zijn ergernis over de bekrompenheid en ‘bedilzucht’ van ‘dorpse potentaatjes die
het recht nemen de lezing van hun predikant te toetsen aan wat zij in hun beperkt
verstand voor de zuivere kerkleer houden’. Opnieuw dus een zedeschildering, maar
nu van het Groningse platteland. Terecht heeft Jan de Vries, in zijn uitstekende
inleiding, er op gewezen dat een dergelijke-tendens-werk van andere aard is als een
moderne roman. De aandacht is niet gericht ‘op de menselijke ziel zelf, maar op het
collectieve handelen’. De belangstelling is niet gericht op het individuele, maar juist
op het type. De mensen zijn ‘dragers van bepaalde geestesgesteldheden; schematische
tegenstellingen passen bij zulke typering’. Juist is ook de opmerking dat de polemische
bedoeling de echte humor uitsluit, al is Van Limburg Brouwer bij humoristische
schrijvers in de leer geweest. Door fijne opmerkingsgave en geestige spot blijft dit
boek een merkwaardige spiegel van de tijdgeest en een getuigenis voor de veelzijdige
begaafdheid van de schrijver.

Terugblik ± 1830
De letterkunde van de afgelopen periode, als afspiegeling van een tijd van stilstand,
behoefte aan rust, zelfvoldaanheid, en daardoor gebrek aan volkskracht, is allerminst
een bloeitijd geweest. De geest van Tollens en Van der Palm overheerste. De
middelmatigheid was in ere; ontevredenheid gold als een ondeugd; letterkundige
kritiek ontaardde in verslaggeving of ophemeling; voortbrengselen van blijvende
waarde zijn zeldzaam. Toch moet men zich wachten voor overdrijving door niets
dan Jan Salie-geest te zien, en bedenken dat het betere in de schaduw bleef. Er leefden
en werkten ook mannen die wat betekenden, als Bilderdijk. Hoe men ook moge
oordelen over de dichterlijke waarde van zijn geschriften, hij stond boven de
middelmaat door geniale aanleg, en zijn leerlingen zullen weldra een rol van betekenis
spelen.
Naast de oppervlakkige kunst van de populaire Tollens staat de kernachtige dieper
gaande poëzie van Staring, tegenover de slapheid van Van der Palm, het pittiger
karakter en de krachtige diktie van Kinker, de energie van Wiselius met zijn geestdrift
voor het toneel.
Er leefden ook mannen van wie als opvoeders kracht en bezieling uitging: als
David Jacob van Lennep, de leermeester van Bakhuizen van den Brink en van Geel,
te Amsterdam; Van Heusde, de Utrechtse hoogleraar, die
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veel jongeren wist te winnen. Kritiek van beter gehalte dan de gangbare vindt men
in Staring's brieven en ongepubliceerde puntdichten, in het dagboek van een
bijzondere geest als Willem de Clercq, die reeds in 1814 klaagt over verslapping, en
hoopt op ‘een opkomend geslacht van eenen nog buigbaren ouderdom’, in Helmers
‘het ware gevoel des dichters’ mist, Borger beschuldigt van ‘valsch vernuft’, en
waarschuwt tegen overschatting van de eigen letterkunde. In 1819 schrijft hij:
‘Egoïsmus heeft onzen nationalen geest verslapt en door kracht van karakter alleen
kan eene natie bloeien’.
De kiemen zijn dus gelegd voor een frissere geest, die zich weldra een weg zal
banen.

Eindnoten:
De gezamenlijke Dicht- en Prozaïsche Werken werden in veertien delen herdrukt (1824-1825).
Een belangrijk, samenvattend werk over Feith's betekenis is het proefschrift van H.G. ten
Bruggencate (Leiden 1911): Mr Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van zijn werken en
persoonlijkheid. Voor de grote verering door zijn tijdgenoten blijft merkwaardig de Gedenkzuil
voor Rhijnvis Feith (1825) met een uitbundige Lofrede van M.C. van Hall, een interessante
bijdrage van W.H. Warnsinck Bz.: Mr R. Feith, geschetst uit zijne gemeenzame brieven, en
zestien rouwzangen bij zijn dood. - Nog in 1876 schreef J. Winkler Prins een artikel over de
dichter in de Vaderlandsche Letteroefeningen. - Een pleidooi, gericht tegen de onderschatting,
leverde J.A.F.L. van Heeckeren in Taal en Letteren IV (1894): Iets over Feith. - Van een juist
begrip getuigt ook J. Koopmans in zijn artikel Rhijnvis Feith in De Beweging 1908.
(28) De volgende aanhalingen zijn ontleend aan het bovengenoemde artikel.
De Werken van Bilderdijk zijn door Da Costa uitgegeven in 16 delen, met inbegrip van de
biografie; daarop volgen dan nog 4 delen met de werken van Vrouwe K.W. Bilderdijk. Een
bezwaar van deze uitgave is, dat alles naar genres geordend is, waardoor de bundels uiteengerukt
en de chronologie verbroken is. Aan het slot vindt men weliswaar de inhoud van de bundels
met de voorredenen. Een uitvoerige Bloemlezing, chronologisch geordend, in vier delen,
bezorgde Van Vloten.
Een volledige opsomming van al wat over Bilderdijk's leven en werken geschreven is, zou vele
bladzijden vullen. Wij beperken ons tot het voornaamste.
Het standaardwerk blijft nog Kollewijn's boek Bilderdijk, zijn leven en werken, in twee delen
(1891). Door bewondering ingegeven, maar onkritisch, is Da Costa's boek: De Mensch en de
Dichter Bilderdijk. In die lijn ligt het opstel van Beets over Bilderdijk als dichter (Verpoozingen)
en veel van de Bilderdijk-literatuur in 1906. Een aanval op de overschatting van Bilderdijk als
dichter werd het eerst gedaan door Busken Huet, in een van zijn eerste kritieken (De Spectator,
1860; herdrukt in Lit. Fant. XXIV); daarna door Multatuli (Ideën V). In die lijn ligt de latere
kritiek van Kloos en Verwey. Een aanval op de waarde van Bilderdijk als mens werd gedaan
o.a. door Simon Gorter (Bilderdijk in Letterk. Stud. II), Vosmaer (Geëtste Bladen in Vogels van
diverse pluimage), en Van Vloten (naar aanleiding van de brieven-publicatie Bilderdijk's Eerste
Huwelijk); een verzoenende verklaring beproefde Te Winkel (Bilderdijk, lotgenoot van
Multatuli). Daarentegen leze men vooral het diepgaande opstel van Pierson, die Bilderdijk als
vader van het Réveil tekent (De Gids, 1886; herdrukt in Oudere tijdgenooten). Veel materiaal
voor Bilderdijk's betekenis in het geestelijk leven van zijn tijd vindt men bij Bavinck: Bilderdijk
als Denker en Dichter (1906). Het jaar 1906 bracht verder een lijvig Gedenkboek en A. Kuyper's
redevoering Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Een overzicht van De Bilderdijk-litteratuur
van 1906 gaf Koopmans in De Nieuwe Taalgids I; daaruit vermelden we nog de leerzame schets,
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(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

die Buitenrust Hettema van Bilderdijk als Dichter en als Geleerde gaf in Taal en Letteren, 1906.
Een overzicht van de Bilderdijkliteratuur vindt men in de studie Willem Bilderdijk van Van
Elring (1908), waarin de houding van de kritiek tegenover Bilderdijk nagegaan wordt. Belangrijk
is de studie over Bilderdijk, door Geerten Gossaert geschreven in Ons Tijdschrift (Oct.-Nov.
1910), herdrukt in de bundel Christelijk Letterkundige Studiën II (1926) en nu ook in de bundel
Essays (1947). Een lezing over Bilderdijk's persoonlijkheid, door J. van der Valk, vindt men
in Ons Tijdschrift, Juni 1913. Een tweedelige bloemlezing door J. van der Valk voortreffelijk
en grondig ingeleid, verscheen te Rotterdam (1921).
J. Prinsen schreef een interessant artikel over Het sentimenteele bij Bilderdijk (De Gids, Oct.
1917). In de Erflaters van onze beschaving III is een studie aan Bilderdijk gewijd. Over
Bilderdijk'o denkbeelden over de dramatische dichtkunst schreef G. Kamphuis een artikel in
De Nieuwe Taalgids XL (1947).
Gegevens over de studie van Bilderdijk vindt men verder in de publicaties van twee verenigingen:
het Bilderdijk-Genootschap en het Bilderdijk-Museum.
Besproken door R.A. KOLLEWIJN in zijn bloemlezing uit Bilderdijk's poëzie (Zwolse herdrukken).
HUET's Spectator-artikel van 1860 is herdrukt in de Lit.Phant. en Kr. XXV
Dit jeugdwerk is in de Werken niet opgenomen, maar eerst later in herdruk uitgegeven door H.
LOGEMAN.
Verkenningen om Gijsbreghts vesten in De Twintigste Eeuw X, afl. 9.
Bilderdijks Treurspelen in De Beweging 1908 II.
De overschatting door de tijdgenoten blijkt uit de Hulde aan zijn nagedachtenis gebracht door
H.H. Klijn, M.C. Van Hall en G.J. Meyers (1815). Over Helmers bestaat nog geen monografie.
Aan ‘De Hollandsche Natie’ van Helmers werd een artikel gewijd door J. Koopmans in De
Nieuwe Taalgids VII (1913), blz. 161-176; later door J. Haantjes (Helmers en de Hollandsche
Natie) in De Nieuwe Taalgids XXXIX (1946).
Hoe sterk het oordeel van de tijdgenoten bij de latere waardering afsteekt blijkt duidelijk als
wij lezen wat bv. Bijvanck zegt (Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw,
1927, XXV): Helmers is geen dichter: ‘hij maakt zooveel rumoer dat men naar zijn poëzie
nauwelijks meer kan luisteren.’ Hoewel hij toegeeft dat zijn werk een monument blijft, eindigt
hij met de woorden: ‘Hij is eenvoudig de verkeerde man op de goede plaats.’ Maar in 1816
werd De Recensent nog door Helmers' Nagelaten Gedichten ‘weggesleept en geroerd, verrukt
en gestreeld.’ ‘Wie dweept niet graag met onzen dichter voort?’ En de Letteroefeningen spreken
met uitbundige lof over ‘zijn overheerlijk kunstvermogen.’ Dat Helmers van zijn eigen kunst
een hoge dunk had, zien we als hij in een gedicht Aan Rimax de rijmelaar toeroept: ‘Van hier,
van hier, vermetele. Slechts de adelaar durft de zon in 't aanzigt rennen.’
Ook de nagedachtenis van Loots werd geëerd door zijn kunstbroeders H. Haaksman, M.C. van
Hall, J. Kinker, H.H. Klijn, J. van Walré en H. Tollens (1835). Vgl. ook H. Tollens en M.C.
van Hall in de voorrede van zijn Nagelaten Gedichten (1855). Na de bekende studie van Potgieter
in De Muzen (1834), herdrukt in Kritische Studiën I, is aan deze dichter geen uitvoerige
beschouwing meer ten deel gevallen.
Hulde aan de nagedachtenis van A. Loosjes werd in 1818 gebracht door P. Hofman Peerlkamp,
C. de Koning, A. van der Welligen en H. Meyer Jr. Een grondige behandeling vond het werk
en leven van Loosjes in het uitvoerige proefschrift van Mej. M.H. de Haan (Leidse diss. 1934).
De omvangrijke, zeer nauwkeurige bibliografie achter in dit werk getuigt van de verbazende
werkkracht die deze schrijver ontwikkelde. Belangrijk is het opstel van J. Koopmans over
Maurits Lijnslager en z'n ideaal burgerschap (in De Beweging 1905, herdrukt in Lett. Studiën),
gevolgd door een pendant over Hillegonde Buisman.
Van H.H. Klijn leverde Jer. de Bosch een Levensberigt (1856) voor de Maatsch. der Ned.
Letterkunde. In later tijd is aan deze eertijds zo bekende broeders weinig aandacht geschonken.
Eigenaardig is, dat over een zo representatieve figuur als Tollens nog geen wetenschappelijk
en litterair bevredigende monografie bestaat. Scholtel's boek over Tollens en zijn Tijd (1860)
is hoogst merkwaardig om de tijd en zijn overschatting van de nationale dichters te leren kennen,
maar is te dilettantisch en te onkritisch. Nieuwe bijdragen voor een toekomstige biografie leverde
Bijvanck door de publicatie van belangrijke Documenten uit de Jaren 1807-1841, nl. uit de
correspondentie van Tollens met Immerzeel (De Gids 1898 III), G.H. Betz: Tollens' Vrijage
(De Gids, 1900 IV), P. Haverkorn van Rijswijk: De Jeugd van Hendrik Tollens (Rotterdamsch
Jaarboekje, 1888) en J. Valckenier Suringar: Tollens uit zijn brieven geschetst als dichter en
als koopman (Roterdamsch Jaarboekje, 1923). Interessant is het, tegenover elkaar te stellen de
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zeer waarderende beschouwing van N. Beets (Verscheidenheden I) en de afbrekende kritiek
van Busken Huet (Litt. Phant. en Kr. VI).
De Overwintering op Nova Zembla werd door de Wereldbibliotheek opnieuw uitgegeven met
een beknopte inleiding van C.G.N. DE VOOYS.
Aldus BEETS in het bovengenoemde opstel.
In 1840 bracht M. Siegenbeek Hulde aan de Nagedachtenis van J.H. van der Palm. Naast het
Leven en Karakter van J.H. van der Palm van N. Beets (1842) raadplege men de te weinig
gewaardeerde opstellen van J.H. van den Bosch, verborgen in de Gids voor den Onderwijzer
VIII (Groningen 1888). Beknopter en eveneens in waarderende toon is het artikel van A. Kluyver:
Een woord over Van der Palm in Taal en Letteren I. Minder gunstig luidt het oordeel van de
historicus Colenbrander die een herdruk van het Gedenkschrift in het Lett. Panth. bezorgde:
‘Zijn gladde welsprekendheid door den tijdgenoot hemelhoog verheven, valt volstrekt buiten
onzen smaak. Het is ons te braaf, te vol zelfbehagen, en, ondanks allen van de Ouden geleenden
klinkklank, te gelijkvloersch van gedachteninhoud. Iets als een zwaar vergulde, leege doos’
(Bij een herdruk van Van der Palm, in Historie en Leven, deel II, 66).
Het leven van Spandaw is beschreven door D.A. MODDERMAN in de Levensberichten van
de Maatsch. der Ned. Letterk. (1857). Populariteit blijkt uit het feit dat nog in 1857-59 een
vierde druk van zijn volledige Gedichten in vijf delen kon verschijnen. Eerst door de Gids-kritiek
werd er op gewezen dat hij geen eerste-rangsdichter was en dat hij door de tijdgenoten overschat
werd.
De betekenis van deze schrijver is uitvoerig in het licht gesteld in een degelijke Amsterdamse
dissertatie van E. Cohen: Mr M.C. van Hall als letterkundige (1928). Daarvan is in deze paragraaf
ruim gebruik gemaakt.
De aloë, met gereserveerde lof op de grote voorganger, wegens zijn ‘stekelige’ aard, komt voor
in het tweede deel van de Gedichten.
Op de roman Messala kan ook het bekende Italiaanse werk van Alessandro Verri: Romeinsche
Nachten bij het graf der Scipio's van invloed geweest zijn. Daarvan was te voren, in 1815, een
Nederlandse vertaling verschenen. Waarschijnlijk heeft van Hall ook Wieland's Agathon gekend,
naar dr COHEN onderstelt.
Wiselius' leven en streven is ons bekend door de uitvoerige, uitstekende biografie door zijn
schoonzoon P. van Limburg Brouwer (Groningen 1846). Daaruit blijkt dat hij inderdaad een
man van betekenis geweest is. Grondig onderlegd, ook door klassieke studie en een verblijf te
Göttingen, vestigt hij zich als advokaat te Amsterdam, maar wordt koopman, op grond van
zedelijke bezwaren tegen de advokatenpraktijk. Als vurig patriot verwerft hij bekendheid; als
kommissaris van de Amsterdamse Schouwburg in de jaren 1798-1800, wordt zijn belangstelling
voor het toneel en de dramatische kunst opgewekt.
M.C. van Hall leverde Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften (1850). De grondige studie
van B.H.C.K. van der Wijck over J. Kinker als wijsgeer (1864) is aangevuld door P.H. van der
Gulden: Johannes Kinker in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte XXXIV. Van belang zijn de
Kinker-studiën van J. Koopmans, over zijn wijsgerige gedichten (Taal en Letteren XV en XVI).
J. van den Berg van Eysinga-Elias schreef over De litterair-historische beteekenis van Mr. Joh.
Kinker. C.G.N. de Vooys prees zijn Prosodie (Verz. Taalk. Opstellen I).
Kinker en Bilderdijk als taalkundigen (Verz. Taalk. Opst. III).
De oudste biographie van Staring door zijn vriend B.H. Lulofs (1843) is nog altijd van belang
wegens de persoonlijke herinneringen, maar ook door de onuitgegeven gedichten, in een
aanhangsel opgenomen. Onmisbaar is de uitgave van Staring's Brieven door G.E. Opstelten als
proefschrift uitgegeven (Leiden, diss. 1916), met een degelijke biografische inleiding. Beknopter
levensbeschrijvingen gaven N. Beets bij zijn uitgave van 1862 en Jan de Vries bij de jongste
uitgave in de Bibliotheek der Nederlandse Letteren (1941). Staring als verhalend dichter werd
behandeld in het proefschrift van C.S. Jolmers (1918). Vgl. verder J. Koopmans over Staring's
Christendom (Taal en Letteren X), G.A. Nauta in Taal en Letteren XIII en XIV en de
voortreffelijke commentaar van J.H. van den Bosch bij de uitgaven van de Zwolse Herdrukken.
BUSKEN HUET (Litt. Phant. en Kritieken I) hernieuwde de lof, vroeger door Potgieter aan Staring
gegeven (Kritische Studiën I). Ook BEETS bewonderde Staring, en gaf in 1862 zijn Gedichten
met een inleiding uit (Vgl. zijn Verscheidenheiden meest op letterkundig gebied V (1871).
Boeiend is Byvanck's boek over De jeugd van Isaäc da Costa (1894-1895); niet minder de
opstellen in Oudere tijdgenooten van Allard Pierson, waarnaast ook zijn interessante Gedenkrede
van 1865 de volle aandacht verdient. Een uitvoerige bibliografie vindt men in het hoofdstuk
bij Ten Brink (I, 46-147). Uit de omvangrijke literatuur over deze dichter vermelden wij nog
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het Levensbericht door zijn geestverwant H.J. Koenen voor de Maatsch. der Ned. Lett. 1860,
opstellen van Busken Huet (Lit. Phant. en Kritieken I en XIV), het Amsterdamse proefschrift
van J. Meijer: Is. da Costa's Weg naar het Christendom (1946), en verwijzen verder naar de
uitvoerige opgave bij Te Winkel (VI, 466, noot) en in mijn Schets (blz. 292).
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Het tijdperk van ± 1830 tot ± 1860
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Overzicht en karakteristiek
EEN EERSTE TEKEN DAT EEN JONGERE GENERATIE omstreeks 1830 uit de
dommel van zelfgenoegzaamheid begint te ontwaken, en de neiging gevoelt om de
leiding van de ouderen over te nemen, is de weerklank die de buitenlandse
revolutionnair-getinte romantiek begint te vinden. Wij willen ons niet wagen aan
een afdoende definitie van het begrip romantiek in de Westeuropese letterkunde(1).
Evenals het renaissancebegrip heeft men de oorsprong steeds verder in het verleden
gezocht, en met een zeker recht Rousseau beschouwd als de grote voorganger van
deze beweging, in zijn prediking van terugkeer tot de natuur, zijn afkeer van
klassicisme en rationalisme, kenmerken van de achttiende eeuw, die tot diep in de
negentiende doorwerkten. Die onmiskenbare overeenkomst van Rousseau's beginselen
met die van de latere romantiek blijft echter even weinig beslissend voor innige
verwantschap, als de daaruit voortvloeiende verschijnselen bont en soms zelfs
tegenstrijdig zijn. Naast berustende of teleurgestelde terugtrekking uit het
maatschappelijk leven, verdieping in een geïdealiseerd verleden, dromende genieting
van in verbeelding aanschouwde Oosterse landschappen, staat de opbruisende
geestdrift voor een bedreigd geloof, dat krachtige inmenging en propaganda in de
maatschappij vereist, of strijd voor radikale verbeteringen in een verre toekomst. De
romanticus kan dus even goed onmaatschappelijk als maatschappelijk van aanleg
zijn, reaktionnair als radikaal - men denke b.v. aan Bilderdijk naast Multatuli, die
beiden duidelijke romantische karaktertrekken vertonen - even goed gelovig als
ongelovig, autoritair als vrijheidslievend, optimist als pessimist. Een psychologisch
beeld te ontwerpen, dat op alle soorten van romantici toepasselijk zou zijn, lijkt
vrijwel onmogelijk. In welke richting het nieuwe streven zich zal openbaren, hangt
af van het land en de omgeving. Studie van de romantiek leidt tot vergelijkende
literatuurstudie, tot het nagaan van wederzijds werkende invloeden, een studie als
Brandes, op het voetspoor van Hettner's boek over de achttiende eeuw ondernomen
heeft in zijn Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts.
In Nederland is het verband tussen de vroege romantiek - als wij de
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weemoedige gevoels-reaktie van Feith, de strijd tegen de geest der eeuw van de
opstandige Bilderdijk, de patriottische opwinding van Bellamy met die naam mogen
bestempelen, - slechts uit de verte verwant met de negentiende-eeuwse romantiek.
Genetisch verband is moeilijk aan te tonen, tenzij men Da Costa's strijdbare natuur
en het Réveil als rechtstreekse voortzetting van Bilderdijk's beginselen, in de eerste
plaats de aandacht schonk wegens romantische trekken. Hier te lande kwam de stoot
tot nieuwe romantische sympathieën eerst van buiten af, in het bijzonder door
kennismaking met de Engelse en Franse romantiek. Dat leidde tot bewondering,
vertaling en navolging. Voor de studie van ons tijdvak kan men zich dus bepalen tot
de beperkter opvatting van de romantiek als negentiendeeeuws verschijnsel,
aanvankelijk van ondergeschikte als van minder letterkundige betekenis: louter
navolging of zelfs mode, met weinig diepgang, maar weldra bevruchtend, door
verwekking van een nationale romantiek, met oorspronkelijk karakter en
voortbrengselen van duurzame waarde.
Gaan we nu na, welke buitenlandse schrijvers en dichters het geweest zijn, die
hier voornamelijk bewonderd en nagevolgd werden, dan dient ook gelet te worden
op even belangrijke auteurs, aan wie hier geen of zeer weinig aandacht geschonken
werd.
Voor de eigenlijke romantiek ontbrak in Nederland, waar onbevredigdheid of
opstandigheid niet heerste, de geschikte voedingsbodem. Vandaar dat de Duitse
romantische school, die reeds omstreeks 1800 tot ontwikkeling gekomen was, hier
nauwelijks opgemerkt werd. Al plukte Tollens bij deze ‘naburen’ enige dichtbloemen,
hij bleef vreemd aan hun geest. Voor de toenmalige Nederlander had noch Schlegel's
liefde voor de geïdealiseerde, Katholieke Middeleeuwen, noch Hoffmann's bandeloze
fantasie, noch Novalis' verdieping in eigen zieleleven enige bekoring: dat alles werd
beschouwd als dweperij of quasi-diepzinnige overdrijving.
Meer aantrekkingskracht had de Engelse letterkunde, meer zelfs dan de van ouds
vertrouwde Franse, al was de kennis van de Engelse taal weinig verspreid. Van
Lennep b.v. leerde Byron eerst kennen in Franse vertaling. Bilderdijk, de bewonderaar
van Ossian, van de Engelse balladen, had reeds de weg gebaand; zijn vrouw vertaalde
de Rodrigo van Southey in 1823, wat aanleiding gaf tot de latere persoonlijke
kennismaking met deze dichter. In het overzicht van de vorige periode konden we
al wijzen op de grote bekendheid en ingenomenheid, die Walter Scott verwierf, zowel
onder ouderen als onder jongeren. Bij het oudere geslacht, dat Helmers en Loosjes
nog in ere hield wegens hun liefde voor een geïdealiseerd verleden, kon men reeds
verwachten dat ze de romans van Scott, die het Schotse verleden deden herleven,
wisten te waarderen. Al vroeg werden deze werken in vertaling gelezen. Daarop
volgden de vertaling van zijn gedichten door Geel, de jonge Van Lennep, en de
navolging van zijn romans, of de merkbare
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invloed daarvan, bij Mej. De Neufville, Van Lennep, Oltmans, G. Toussaint en zovele
anderen.
Enthousiaster was bij de jongeren, vooral onder de studenten, de verering voor
Byron. Zijn weelderige verbeelding, zijn dichterlijke gaven, zijn uitbundige
vrijheidsdrang, zijn durf om met alle conventie te breken bracht hen in verrukking.
Van Lennep, Beets, Ten Kate vertaalden om strijd zijn gedichten. Ook kunstzinnigen
met geheel andere geesteshouding als Da Costa konden zich aan zijn bekoring niet
onttrekken, al vertaalde hij de Caïn onder voorbehoud en protest. Zelfs Hecker, de
‘ontzwavelaar’ en bestrijder van het Byronianisme, koos voor zijn satire als voorbeeld
Byron's English Bards and Scotch reviewers. En nog in een volgende generatie had
De Genestet bij het ontwerpen van zijn Sint-Nicolaas-avond, Byron's Beppo voor
ogen. Ook het persoonlijk offer dat de Engelse dichter voor de Griekse vrijheid
bracht, wekte hier bewondering. Toch is het niet te verwonderen dat bij een ouder,
klassiek gevormd publiek ook tegenstand ontstond tegen wat het als een verderfelijke
invloed, een voorbijgaande opwinding beschouwde. Dat klassieke filologen van de
romantiek afkerig bleven, is begrijpelijk. Bakhuizen van den Brink vermeldt dat zijn
leermeester prof. Bake in ‘het romantisme een nieuwe zondvloed van wansmaak en
onbeschaafdheid zag’, maar dat Geel diepere blik toonde, toen hij in een gesprek te
kennen gaf ‘dat het verschijnsel niet eene voorbijgaande nabootsing van vreemden
was, maar een der teekens van een zelfstandig ontwakend leven in de jongere school,
dat, toen de eerste roes van overprikkeling was uitgedampt, voor de Vaderlandsche
taal en zelfs voor de Vaderlandsche wetenschap heilzaam is gebleken’. Dat gevaar
werd dus overschat: de typisch Nederlandse bezadigdheid, een beveiligend geloof,
waakte tegen een onvoorwaardelijke overgave aan Byron's bandeloze hartstocht.
Gelijk Te Winkel terecht opgemerkt heeft, durfde zich toen geen vertaler wagen aan
het vertalen van Byron's hoofdwerken, Childe Harold en Don Juan. ‘De verlokkend
weelderig geschilderde tafereelen van grof zingenot in deze gedichten durfde niemand
in eigen taal overbrengen of navolgen, terwijl ook 's dichters scepticisme, dat zich
beurtelings in cynische spotternij en pessimistische zwaarmoedigheid uitte, nauwelijks
door iemand onder ons, althans in vollen omvang kon worden aanvaard’. Uitingen
van weekhartig gevoel zocht men bij voorkeur ter vertaling; de oorspronkelijke
gedichten onder Byron's invloed geschreven, ‘konden slechts een matten weerschijn
geven van den gloed, die in Byron's eigen poëzie vlamde’. Franse letterkunde heeft
sinds eeuwen hier te lande onafgebroken levendige belangstelling gevonden. De
nieuwe, romantische stroming bleef dus niet lang verborgen. Na Lamartine, de
lievelingsdichter van velen, kwam onder de jongeren vooral het werk van Victor
Hugo in trek. Kneppelhout maakte zich zelfs de illusie, door Franse gedichten roem
te verwerven en plaats te nemen in de rangen van de Franse schrijvers, maar zijn
slappe navolging
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bood daartoe geen kans. Vertalingen en navolgingen van Victor Hugo zijn vrij talrijk:
men denke slechts aan Hildebrand, en veel tijdgenoten, later aan De Genestet's Arme
Visschers. Van de rumoerige strijd om het op klassieke leest geschoeide, Franse
klassieke drama door het nieuwe romantische te verdringen, verneemt men hier
slechts een flauwe weerklank. De schok die de gehele natie gevoelde door de
Belgische opstand, de daardoor gewekte energie, is ook van invloed geweest. Evenals
in de vorige periode treft men de eigenlijke romantische geest slechts bij enkele
schrijvers aan: de enigszins nuchtere volksaard, de overheersende voorkeur voor de
klassieke schrijvers beletten nog steeds een diepgaande inwerking. De gevoelsstroming
op het einde van de achttiende eeuw, die Ossian, Young en Percy populair had
gemaakt, en het genre van de ballade verbreid had, had nagewerkt in echt romantische
naturen als Bilderdijk en Da Costa, in reactionnaire geest. Bij andere, meer
verstandelijk aangelegde naturen bleef het bij navolging en aanpassing van
buitenlandse voorbeelden of het beoefenen van genres die door de romantiek in trek
gekomen waren. Ten onrechte worden soms nu nog dichters als Tollens of Staring
romantici genoemd. Verwonderlijk is het dus niet, dat de tijdgenoten, verrast of
geërgerd door die nieuwe mode, verlegen zaten met de vraag wat nu die elders zo
bewonderde romantiek eigenlijk was, en door middel van een prijsvraag een oplossing
zochten. In 1823 publiceert N.G. van Kampen zijn verhandeling met de breedsprakige
titel: ‘Welk is het onderscheidend verschil tusschen de klassische poëzij der ouden,
en de dusgenaamde romantische poëzij der nieuweren? en hoedanig is beider
betrekkelijke waarde, en meerdere of mindere geschiktheid voor de zeden en behoeften
van den tegenwoordigen tijd?’(2).
Met grote omhaal van geleerdheid zoekt hij de oorsprong van de romantiek in de
Arabische, Keltische en Oud-Germaanse letterkunde. Onderscheidende kenmerken
acht hij: ‘onbedwongene, onbeteugelde verbeeldingskracht, onbeperkte zucht tot het
wonderbare en reusachtige, gloeijende liefde tot de andere sekse, eergevoel en vurige
godsdienstigheid’. De ‘klassische poëzij’ is voortgezet in de renaissance, in onze
zeventiende eeuw, door Goethe. De tegenwoordige strijd tussen de beide richtingen
wordt voornamelijk gevoerd in Frankrijk en Duitsland. Engeland ‘helt tegenwoordig
weder tot het Romantische over’. Hoe weinig begrip Van Kampen toont, blijkt het
best daaruit, dat hij Southey een echt romantisch dichter noemt, maar Byron wil
uitsluiten: ‘Lord Byron behoort niet tot deze klasse: zijn grootsche, maar sombere,
God- en menschenhatende geest staat in een krijtend contrast met de kinderlijke
gemoedsgesteldheid, die de Romantische Dichter dient aan te nemen’. Opmerkelijk
is ook de bemiddelende oplossing die Van Kampen meent te moeten aanbevelen,
namelijk: ‘romantische stof in klassische vormen te brengen.’ Immers, ‘de Klassische
poëzij strookt beter met onze gematigde luchtstreek, onze denkbeelden van orde,
regelmaat
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en schoonheid, en, in zekeren zin, met onze geheele opvoeding en wijze van denken’.
De Romantische poëzij blijft aantrekkelijk wegens de overeenkomst ‘met onze
begrippen van gestrenge zedelijkheid, van eer, liefde en godsdienst’.
Als Geel twaalf jaar later dezelfde vraag behandelt in zijn Gesprek op den
Drachenfels, dan blijkt dieper inzicht. Zijn scherpzinnige Sokratische geest ontleedt
de eenzijdigheid van de strijdende partijen, en wijst op de onmogelijkheid om zo
veelzijdige verschijnselen in één definitie samen te vatten. Zijn sympathie gaat in
hoofdzaak uit naar het klassieke, maar hij waardeert in de romantiek het
algemeen-menselijke, dat van alle tijden is.
Tot een dergelijke konklusie komt ook Kinker, die in 1836 in de Recensent een
lezing publiceerde: Iets over het Romantische. Romantische bestanddelen, zegt hij,
vindt men reeds in de klassieke letterkunde, bij Shakespeare, bij Schiller. Een strakke
demarcatielijn is er eigenlijk niet. Hij eindigt met de wens dat het hedendaagse
Romanticismus ‘tot een meer veredeld klassisch Romanticismus zal opgevoerd
worden’.
Begrijpelijk is het, dat een ouder geslacht al vroeg de romantiek van Walter Scott
wist te waarderen in zijn kleurig verbeelde verhalen of in zijn liefdevolle schildering
van het vaderlandse verleden(3). In 1822 gaf Geel al vertaalde proeven uit zijn Lady
of the Lake; in 1827 droeg David Jacob van Lennep zijn bekende verhandeling voor
Over het belang van Hollands Grond en Oudheden voor gevoel en verbeelding,
waarin hij Scott als navolgenswaardig voorbeeld stelde(4). De romans van de grote
Schotse auteur werden vertaald, gretig gelezen en door de toongevende kritiek gunstig
beoordeeld. De jonge Van Lennep kwam al in 1828 te voorschijn met zijn
Nederlandsche Legenden. Minder eenstemmigheid was er ten opzichte van de
revolutionnaire romantiek van Byron, van Victor Hugo, die bij sommige jongeren
vurige verering, bij ouderen onoverwinnelijke afkeer wekte. Van Lennep, Beets, Ten
Kate bewonderen en vertalen Byron, maar in de Vaderlandsche Letteroefeningen
van 1836 waarschuwt Alethinus(5) tegen de wildheid en lichtzinnigheid van deze
dichter, die zo gevaarlijk is ‘voor de goede, zedelijke beginsels van zijne jeugdige
lezers’. Mr Engelen, die in navolging van Da Costa Abels dood vertaald had (1829),
meende toch ook te moeten waarschuwen tegen ‘de wrevelige gemoedsgesteldheid
van dit zonderling genie’(6).
De strijd tegen het klassieke drama, door Victor Hugo aangebonden, was hier te
lande niet aktueel, maar in hem verafschuwde men de revolutionnaire denkbeelden
over staat en maatschappij. De Alkmaarse rector A. Hirschig(7) ging in een filippika
tegen Het Romantieke, in de bovengenoemde jaargang 1836 van De Recensent, de
‘lichtworm Victor Huig’, te lijf, en veroordeelde de zedeloze Franse romantiek:
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O oproerpoëzij, in zede- en schoonheids-sferen
Of is het schoon niet meer aan 't zeedlijk goed verwant?
Neen, Romantieke soort van tegenstrijdigheden,
Uw harlekijnen-kleed, uw wispelturigheden
Uw hallef wit, half zwart gelaat en klapperkin
Ofschoon de wereld u, met wulpschen bastaardzin
Vergoodt, uw schijnschoon kan mij 't anker niet ontwringen
Neen, heilge poëzij! gij laat u niet verlagen
Tot grafworm, om met lust aan 't galgenaas te knagen!
Gij schuwt den mesthoop van de Fransche bastaardij.

Nog in 1841 waarschuwt Vinkeles in de Muzenalmanak tegen ‘'t pestdampwalmend
vreemd moeras’, terwijl ook de klassiek gevormde Hecker zijn afkeer te kennen
gaf(8).
Kenschetsend voor de Nederlandse geest is ook het verschijnsel dat belangrijke
vertegenwoordigers van de Europese romantiek hier niet of nauwelijks de aandacht
trokken. Van de Engelse kende men wel Southey, persoonlijk met Bilderdijk bevriend,
en door zijn vrouw vertaald, Moore en R. Burns, maar Coleridge en Keats bleven
onvertaald en onbekend. Bewonderaars van Bilderdijk en Helmers, van Tollens waren
niet vatbaar voor zulke oorspronkelijke en echte poëzie. Het pantheïstisch-gekleurde
natuurgevoel van de Lake-skool was heel iets anders dan Tollens' liefde voor het
buitenleven; het sentiment van de opstandige Shelley ging hun begrip te boven of
zou slechts tegenzin gewekt hebben.
Ook de Duitse romantiek bleef hun grotendeels vreemd gelijk reeds opgemerkt
werd.
Een uitzondering maakte Jean Paul(9), met Claudius(10) ‘het model onzer
germaniserende humoristen’, die in Weiland een vertaler, in Lublink Weddik een
navolger vond.
Bij de inwerking van de buitenlandse romantiek zijn twee stromingen te
onderscheiden. De eerste leidt tot onkritische bewondering en navolging, en is van
voorbijgaande aard. Vertegenwoordigers zijn: Jacob van Lennep, Adr. van der Hoop,
Wap, Nicolaas Beets. Daarnaast werkt een dieper gaande invloed, bevruchtend tot
eigen leven en zelfstandige voortbrenging, leidend tot een vaderlandse romantiek
met eigen karakter, die gedurende deze gehele periode een overheersende betekenis
behoudt. Vertegenwoordigers zijn: Aarnout Drost, Heye, Bakhuizen van den Brink
en Potgieter. Beide groepen zijn overtuigd dat vernieuwing van de letterkunde
dringend nodig is. Zij komen dus in verzet tegen de oudere generatie en leveren werk,
van nieuwe geest doortrokken.
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De strijd begon reeds vóór 1830 met enige schermutselingen, een voorspel van
aanvallen op breder front. Het waren twee jonge romantici, Van der Hoop en Wap,
die anoniem scherpe kritiek uitoefenden. Kleine letterkundige weekbladen, naar
Duits model, boden daartoe de gelegenheid. Apollo(11), in 1827 opgericht door de
onbeduidende dichter Storm van 's Gravesande, plaatste boekbesprekingen in
ongewoon heftige toon, van de mederedakteur Van der Hoop, waarin hij de spot
dreef met de retorische navolging van Helmers en Tollens, met prullige verzen. Van
een zekere Oudemans zegt hij o.a.: ‘Dit vers vloeit goed en heeft dat met het water
gemeen, waarvan het overigens wel meer heeft. C'est de la soupe maigre’. Met de
verdere ‘huisbakken’ inhoud van zijn eigen blad heeft hij niet lang vrede gehad. Voor
het einde van de jaargang trekt hij zich terug en ververschaft aan de Katholieke
romanticus en bewonderaar van Bilderdijk, Wap, stichter van een dergelijk weekblad
Argus (1828), de stof om een lijkrede op de Apollo te schrijven. Tegelijk verbindt
hij zich als mederedakteur aan een door de jonge Jacob van Lennep gestichte
Nederlandsche Mercurius. Het is intussen gebleken dat Van der Hoop ook
medewerking verleend heeft aan de strijdlustige Wap, aan wie hij zich als criticus
meer verwant gevoeld zal hebben dan aan de door hem bewonderde dichter van de
Nederlandsche Legenden. Van zijn hand is b.v. de afstraffing van een aantal poëten,
naar aanleiding van een bundeltje van H. Van Loghem: ‘De heer Van Loghem kan
een braaf man, een goed huisvader, een eerlijk handelaar, een schrander fabrijkant,
een bekwaam wiskunstenaar of iets dergelijks zijn, maar als dichter verdient hij een
krans van slaapblâren, of eene muts met bellen. Hij verstaat nog minder zijne taal
dan Warnsinck, en is nog langdradiger dan Klijn, nog zoetsappiger dan Ten Hoet en
nog vervelender dan Vincent Loosjes. - Wij zullen dezen mesthoop niet omwroeten
om er paarlen in te zoeken’. Dat is geheel in de toon van Wap, die ook spreekt van
‘rampzalig gewawel’, van ‘zinledige rijmelarij, waaraan lof en wierook wordt
verspild’. Wap had trouwens niet genoeg aan zijn weekblad. In hetzelfde jaar 1828
gaf hij een geruchtmakende brochure uit: Nieskruid voor den heer J.L. Nierstrasz
Jr.(12), waarin deze gevierde jonge volgeling van Tollens onbarmhartig onder handen
genomen werd, als afschrikkend voorbeeld. Immers: ‘het gevreesde gevolg eener
verwaarloosde kritiek vertoont zich reeds alomme. De Dichtkunst neemt af, de
rijmkunst wint meer en meer veld! De geneesmiddelen moeten, met het toenemen
der kwaadaardige ziekte, in krachten rijzen. Zachte artsen maken kankerwonden!
Het is beter, één lid tijdig afgezet, dan het geheele ligchaam aan het verderf ten prooi
te laten. Wij zuchtten bij het berigt, dat er in één jaar honderd veertien bundels en
bundeltjes verzen in Nederland uitkwamen! Hoeveel schamele vruchten van onnutte
pogingen!’ Nierstrasz werd slachtoffer van de ‘Eerepenningenmanie’, maar over zijn
hoofd heen wordt een pijl gericht op de ‘schrandere’, de ‘fijngevoelige’ Yntema,
redakteur van
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de Letteroefeningen, die zulke slechte verzen prijst en de onderlinge bewieroking
bevordert. De vlijmscherpe en spottende brochure eindigt in ernstige toon: ‘De Heer
Nierstrasz heeft zijn werk aan het Publiek oordeel, door de openbare uitgave,
onderworpen; wel nu, hij doe zijn voordeel met het aangevoerde; en moge hem deze
Kritiek al geen genoegen verschaffen, hij houde evenwel in het oog, dat de
bevordering van het algemeene welzijn, ook in het rijk van Kunsten en
Wetenschappen, de eenige en algemeene leuze zijn moet’ (blz. 87). Dat zulk een
aanval in een zo rustige tijd ontsteltenis en verontwaardiging wekte, is niet te
verwonderen, te meer toen Nierstrasz kort daarna overleed.
De Nederlandsche Mercurius is bezadigder van toon. Van der Hoop schikt zich
daarin naar zijn mederedakteur, die meer peper en zout gebruikt dan venijn: Van
Lennep hanteert bij voorkeur de satire en de parodie, maar de almanakpoëten en hun
beschermer Yntema worden niet gespaard. In een artikel Iets over de Letterkundige
beoordeelingen in Nederland wordt gewezen op de roeping van de kritiek:
‘terugwijzing van niets belovende aankomelingen’. In de verontwaardiging over het
lage peil van onze dichtkunst trekt dit blad dus één lijn met de Argus. Opmerkelijk
is, dat een anoniem ingezonden kritiek op Tollens, wegens de te scherpe toon, niet
geplaatst wordt: ‘De tijd is wel voorbij, waarin men den Heer Tollens eene buste
wilde oprichten, maar als huisselijk dichter en naïve volkszanger hebben wij te veel
achting voor zijn talent, om hem aan de bijtende critiek van een naamloozen schrijver
bloot te stellen’. Maar het eigen oordeel over deze volksdichter is evenmin vrij van
allerlei verwijten. Ook op toneelgebied ergeren de beide redakteurs zich over de
wansmaak van het publiek en wijzen ze op de grote buitenlandse kunst. De
buitenlandse romantiek wordt met aandacht gevolgd en de lezer door vertalingen
nader gebracht. In het opbouwende gedeelte is de Mercurius trouwens rijker en
veelzijdiger dan zijn voorgangers. Toch heeft hij geen lang leven gehad; reeds in
1829 wordt het blad gestaakt. Als geheel is de onderneming niet geslaagd: het
interessante en het onbeduidende staat bont dooreen. Een krachtige, doelbewuste
leiding ontbreekt. Van Lennep bezat voldoende zelfkennis om te begrijpen dat in
hem geen letterkundig criticus van betekenis stak. Van der Hoop was daar minder
van overtuigd. Opnieuw greep hij de gelegenheid aan om in een onbeduidend nieuw
maandblaadje, De Vriend der Waarheid, zijn kritiek te plaatsen. Interessant is een
zeer uitvoerige Tollens-recensie, die ook in brochure-vorm verschenen is. De
principiële opzet luidt: ‘Geen vak in ons Vaderland staat op zoo lagen trap, als de
Letterkundige Kritiek. - Eene goede, doorwerkte Recensie, welke even ver van
uitbundigen lof als van verguizende persiflage verwijderd is, is schier eene
zeldzaamheid geworden’. Van de Nieuwe Gedichten blijft niet veel heel. Tollens
schrijft vaak ‘berijmd, rethorisch proza’. Niets is vervelender dan ‘verzen die den
eentoonigen tred van een paar dragonderlaarzen zeer getrouw nabootzen’.
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Titelbladziiden van de twaalfde jaargang van de Muzenalmanak met een ets van Willem De Clercq
(ongeveer 1/4 verkleind op het origineel).

Titelbladzijden van het jaarboekje ‘Tesselschade’ eerste jaargang (ongeveer 18% verkleind op het
origineel).
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Een volksdichter is Tollens eigenlijk niet. ‘Misschien zal dat hem duister zijn, welke
door populariteit plompe eenvoudigheid en afdalen tot de lagere volksklassen
verstaat’. Het slot is een pleister op de wonde: er valt ook vrij wat te prijzen. Niet
Tollens wil de recensent in de eerste plaats treffen, maar zijn bewonderaars en
navolgers, die hem ‘op den top van den Nederlandschen Parnassus willen geplaatst
hebben, en blind voor zijne gebreken zijn’.
Al is bij de ijdele, zich overschattende Van der Hoop ook afgunst in het spel, zijn
kritiek bevatte een heilzame kern van waarheid. De hervatting van de beoordelingen
in het breder opgezette tijdschrift Bijdragen tot Boekenen Menschenkennis (1832),
als medewerker van Mr P.S. Schull, is van minder belang. Tegen het eind van zijn
letterkundig leven, in 1838, neemt hij nog eens, gelijk blijken zal, anoniem de kritiek
tot zelfverdediging en wraak ter hand in het Letterlievend Maandschrift.
De kritiek van Wap, Van der Hoop, Van Lennep heeft de atmosfeer enigszins
gezuiverd. De Mercurius kon in 1829 met zekere trots konstateren dat in het begin
van dit jaar nog maar één tiende van de verzen geproduceerd waren, die de rijmvloed
in het voorjaar van 1828 opleverde; een bewijs ‘dat de kritiek uit haren doodsluimer
ontwaakt is’. Maar weldra zou de opwinding van het jaar 1830 de rijmvloed weer
doen rijzen. De blik van deze voorgangers, alle Bilderdijkianen, was te zeer naar het
verleden gericht. De buitenlandse romantiek werd wel bewonderd en nagevolgd,
maar noch hun liefde noch hun navolging werkte vruchtdragend op eigen,
oorspronkelijke voortbrenging. Hun geestelijke spankracht was ontoereikend, omdat
de drijfveer van een machtige toekomstverwachting ontbrak. Daarom werden ze ter
zijde gedrongen door de Amsterdamse jongeren: Drost, Heije, Bakhuizen van den
Brink en Potgieter, die een levenskrachtige, nationale romantiek zouden
verwerkelijken, en die, mede door hun studie te Leiden, kontakt verkregen met Leidse,
romantisch gestemde jongeren als Hasebroek, Beets en Kneppelhout.
De jonge theologische student Drost kreeg het eerst gelegenheid om zijn grote
belangstelling in de letterkunde te tonen door medewerking aan De Vriend des
Vaderlands, later zelfs de leiding van dit eigenaardige maandblad, het orgaan van
de ‘Maatschappij van Weldadigheid’, door letterkundige bijdragen aantrekkelijk
gemaakt. Heye en Drost trachtten daarvan een orgaan van de jongere letterkundige
kritiek te maken. Als Heye zich door de drukte van zijn praktijk meer terugtrekt,
wordt Drost de zelfbewuste leider, die in zijn beschouwingen over het werk van
Bilderdijk, van Van der Hoop, van Tollens streeft naar een onpartijdige, waarderende,
maar waar het nodig is, strenge kritiek, opbouwend door middelen van verbetering
aan te geven: ‘de eer des vaderlands gebiedt dat men streng zij’. De briefwisseling
met Potgieter toont zijn prikkelende en bezielende invloed(13). Potgieter's eerste
kritische werk, de uitvoerige Galama-
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recensie, een oorlogsverklaring aan de traditionele kritiek, is daaraan te danken. Als
het tweeslachtige tijdschrift op den duur niet voldoet, stichten de bentgenoten, waartoe
ook de geniale Bakhuizen behoorde, een eigen tijdschrift, dat eerst de tekenende
naam Europa zou dragen, maar als De Muzen gedoopt werd, en in September 1834
uitkwam. Een beginselverklaring, die in De Vriend des Vaderlands ontbrak, gaat
niet voorop: er wordt alleen verklaard: ‘Het komt ons voor, dat er in ons land
wezenlijke behoefte bestaat aan een billijk en onpartijdig, van wijsgeerigaesthetische
beginselen uitgaand Tijdschrift’, maar in de eerste, breed opgezette recensie van
Withuys' gedichten(14), zegt Drost: ‘Er is een flaauwe, droomerige geest in onze
letterkunde ingeslopen. Sommigen schrijven verzen, romans en verhalen, en de hemel
weet wat al meer; anderen lezen verzen, romans en verhalen, zonder oordeel, zonder
kennis, zonder smaak, en vinden behagen in alles wat maar eenigszins den
onverzadelijken leeshonger stilt. Onze recenseerende tijdschriften beoordeelen met
een pen, door luim, partijgeest of hartstogt bestierd, beschimpen hunne vijanden en
vleyen hunne vrienden; maar leveren niets waardoor de smaak van het publiek
veredeld en deszelfs oordeel verhelderd kan worden, of hetgeen aan dichters of
schrijvers de bronnen hunner gebreken aantoont. Er is slechts één weg, om
langzamerhand dezen wansmaak te verbeteren, deze slaperigheid te verdrijven, deze
misbruiken te beteugelen; wij willen denzelven inslaan, en beproeven waarheen
dezelve voert. - Men moet het publiek langzamerhand doen gevoelen, dat er geen
schoonheid zonder waarheid, geen verhevenheid zonder inwendige kracht, geen
bevalligheid zonder eenvoud bestaan kan. Men moet den engen kring, waarin onze
letterkunde zich beweegt, verwijden, en door vergelijking met het uitheemsche, de
eenzijdigheid pogen te verbannen. Ziedaar hetgeen er moet gedaan worden. Ziedaar
hetgeen wij willen pogen te doen’.
Dit is een volledig, kernachtig program. Ook het artikel van Drost: De Britsche
Letterkunde van onzen leeftijd is leerzaam: zoek in het buitenland een ‘rigtsnoer’
voor het inheemse, maar het doel moet blijven: ‘oorspronkelijke voortreffelijkheid’.
De oudere dichter Withuys wordt door Drost verweten dat hij zijn goede aanleg door
grove gebreken bedorven heeft. Bakhuizen waarschuwt de jonge Beets, naar
aanleiding van José, ‘dat hij zijne zucht tot navolging behoedzaam beheersche’.
Hasebroek spreekt een ongunstig oordeel uit over Van der Hoop, die ‘eenmaal eene
hooge plaats in onze letterkunde innam, en nog altijd zou kunnen innemen, indien
hij zijne veelschrijverszucht beteugelde’. Potgieter tekende met sympathie, maar met
kritische bezonnenheid een letterkundig portret van Loots, en leverde een afbrekende
kritiek op de Muzenalmanak: ‘in haar zeventiende jaar! En reeds zoo kwijnend, zoo
waarschijnlijk eene prooi der teering!’ Karakteristiek zijn ook korte aktuele citaten,
o.a. uit Herder, tegen zelfgenoegzaamheid: ‘De schadelijkste ziekte van de
Geschiedenis is die
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besmettelijke tijds- en volkstrots, tot welke de zwakke menschheid steeds overhelt’.
Of uit Victor Hugo, over het nadeel van konventionele dichtertaal, een gevaar dat
elke taal bedreigt, die ‘reeds langen tijd eene letterkunde gediend heeft’.
Ook de verdere inhoud van deze zes afleveringen is verrassend rijk: interessante
vertalingen van Potgieter, uit Lamb, uit Manzoni, uit Silvio Pellico, naast de
Nalatenschap van den Landjonker, een fragment uit Het Noorden, en gedialogiseerde
beschouwingen over schilderkunst, opmerkingen over Toonkunst en Poëzij van Heye,
naast eigen gedichten, een belangrijke studie van Bakhuizen over Hemsterhuis, een
fragment van De Pestilencie te Katwijk van Drost, verzen van de jonge Beets. De
ondergang van dit belangrijke tijdschrift, na een half jaar, was niet alleen veroorzaakt
door de vroege dood van Drost, maar ook door de omstandigheid, dat de belangstelling
van het publiek te gering bleek, dat de tijd er nog niet rijp voor was. Een gelukkig
toeval verschafte Potgieter anderhalf jaar later weer de beschikking over een
tijdschrift. De uitgever Beyerinck, vertoornd op de Vaderlandsche Letteroefeningen,
die door hem uitgegeven prachtwerken ongunstig beoordeeld hadden, besloot als
wraakneming een konkurrerend tijdschrift op te richten. De uitgever wendde zich
tot Robidé van der Aa, een vertegenwoordiger van de oude garde, die het alleen niet
aandurfde en dus als mederedakteur Potgieter aanzocht, terwijl Beyerinck aan Withuys
gedacht had. Zo ontstond De Gids, met de polemische ondertitel ‘Nieuwe
Vaderlandsche Letteroefeningen’. Evenmin als bij De Muzen werd de redaktie bekend
gemaakt. De opzet was dezelfde als bij het oude tijdschrift: een deel
Boekbeoordelingen, van allerlei aard, ook wetenschappelijk, en een deel Mengelingen,
proza en poëzie, met enkele platen. Uit het Prospectus, getekend Augustus 1836,
bleek de bedoeling: de taak van De Muzen weer op te vatten. Nog meer doelbewust
en strijdlustig is de toon: er is dringend behoefte aan een kritisch tijdschrift. De
bestaande zijn meer kinderen van de achttiende dan van de negentiende eeuw.
Algemeen is een klacht over bekrompenheid van oordeel, partijdigheid van strekking,
traagheid en nalatigheid van beoordeling. Welk Nederlander schaamt zich niet, als
hij een vreemdeling als toongevend tijdschrift de Letteroefeningen moet aanwijzen!
Ze verraden sedert jaren ‘dien nacht in de oogen’, die ‘den doodslaap voorbeduidt’.
Het tijdschrift is ‘een knorrige grijsaard, tot in zijn kostuum’. De Gids wil nu optreden
niet als jongeling, maar als man, om ‘voor de eer onzer letterkunde te waken’. Hij
wil, wars van partijdigheid, ‘de onvruchtbare kritiek der gebreken door de vruchtbare
en hooge kritiek der schoonheden vervangen’. Noch in het staatkundige, noch in het
godsdienstige, noch in het letterkundige zal hij partijganger zijn. Immers, er bestaat
geen vrijheid ‘zonder eerbied voor ieders verdedigbare meening’. Het mengelwerk
zal zich voordelig onderscheiden door afwisseling en belangrijkheid. Geen bekrompen
vaderlandsliefde dus: ook vreemde schoon-
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heden zal men tonen, ‘overtuigd dat in het gemeenebest der letteren geen volkshaat
denkbaar is’. Geweigerde bijdragen zullen niet openlijk tentoongesteld worden op
het omslag - ook dat ging tegen de oude Letteroefeningen! - want ‘de letterkunde
behoeft kaak noch palei!’
Dat deze uitdaging niet onbeantwoord zou blijven, ligt voor de hand. Yntema was
woedend over de ‘gesmede samenzwering’, die hij toeschreef aan ‘lage wraakzucht
en teleurgestelde, althans bedreigde winzucht’. En helaas, ‘onze geleerden zijn
handlangers der boekverkoopers geworden’. Het overnemen van de bijtitel achtte
hij diefstal: het tijdschrift zal ‘de boekerij van elk fatsoenlijk man tot schande
verstrekken’. De Gids antwoordde in de eerste aflevering (Dec. 1836) lakoniek:
‘Wanneer de gunstige Genius onzer Letterkunde onzen Gids dwingt voor betere
Tijdschriften het veld te ruimen, wenschen wij niet dat er zooveel gedruisch om
onzen dood zij’.
Dat de eigenlijke leiding niet bij Robidé van der Aa, maar bij zijn jongere
mederedakteur berustte, was uit het prospektus al gebleken. Toen in het volgend jaar
een verkoeling ontstond, nam Van der Aa zijn ontslag, en scheidde in vrede. In zijn
plaats traden toen Bakhuizen van den Brink, Van Hasselt, Van Geuns, Voorhelm
Schneevoogt, een veelzijdige en op allerlei gebied deskundige redaktie. Desondanks
daalde het aantal abonné's, dat aanvankelijk slechts 200 bedroeg, zodat de uitgever
Beyerinck in 1840 staakte. Gelukkig werd een nieuwe uitgever gevonden. De
medewerking vlotte uitstekend: bijna alle uitgenodigden stemden toe, zowel ouderen:
Geel, Jer. de Vries, Withuys, Bogaers, als jongeren: Beets, Hasebroek, Heye, W. de
Clercq. Daardoor was de toekomst van De Gids verzekerd.
Bladert men in de oude jaargangen van de Boekbeoordelingen, dan zien ze er wel
geleerd, maar weinig revolutionnair uit. Wat later herdrukt werd, is eveneens bezadigd
en degelijk. Maar bij nader toezien blijkt toch dat inderdaad soms een slachting
aangericht werd, voornamelijk in korte, vlijmscherpe kritieken. Een lang vergeten
historische roman van A.D. van Buren Schele heet een ‘ellendige misgeboorte’ in
‘gezwollen en onuitstaanbaren stijl’. Van een vrouwelijke auteur wordt gezegd: ‘wij
zouden eener Dame liever elk ander vergrijp hebben te vergeven, dan ons zoo lang
te hebben verveeld’. Gedichten van H. van Berkum worden veroordeeld met een
aanhaling uit zijn eigen werk: ‘Maar zingen kan ik niet’. De ‘nederige veldbloempjes’,
die andere dichters aanboden, ‘moesten liever uitbloeien en verdorren’. Vooral de
almanak-poëten moesten het ontgelden. ‘De rijmzucht is besmettelijker dan de
cholera’, zegt Potgieter in een recensie, waarin gesold wordt met een oudere
gelegenheids-poëet:
Daar lezen wij al wederom
Een versje van Van Pellecom
Ten derdemaal wees wellekom
Zanglustige Van Pellecom!
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En daarna spottend:
Verdienste slaat een' sluyer om,
Bescheiden Heer Van Pellecom.

Maar ook opkomende jongeren worden niet gespaard. In dezelfde Almanakrecensie
wordt een Ode van Ten Kate zielloze kopie, ‘singerie van Bilderdijk's verzen’
genoemd, en deze jonge dichter aldus gewaarschuwd: ‘Veelligt beweegt hij zich in
een kring van jonge lieden, misschien eenige jaren ouder dan hij, zeker veel lager
staande in de kunst der versificatie, die hem over het paard tillen, om door hem op
hunne beurt te worden in de hoogte geheven; er is geene gevaarlijker klip voor
veelbelovende geniën’. In de tweede jaargang keurt Hasebroek het Dichterlijk
Mengelwerk van de Groningse dichter W. Hecker af als ‘waaghalzerij in
Byroniaansche gedachten’, en wijst hij Van der Hoop af: ‘Wij hebben den man
bewonderd toen hij als Dichter optrad’. - ‘Thans treuren wij bij his decline and fall
en zullen de puinhoopen niet beschimpen, wier vroegere grootheid wij met verrukking
gezien hebben’.
Bakhuizen waarschuwt, in een diepgaande bespreking van humor en humoristen,
tegen onhandige en gedachteloze navolgers van Claudius, tegen ‘binnendringen van
Duitschen toon en trant in onze literatuur’. Elders wordt de imitatie van het
‘zwartgallig-Byroniaansche’, de ‘modekwaal onzer jonge Dichters’, onderhanden
genomen: ‘Hoeveel gehuichel schuilt er niet onder die lazaret-poëzij!’ Ook wordt
gewezen op overproduktie van historische romans: ‘Na Laurens Koster heeft onze
boekhandel naauwelijks aan iemand meer verplichting dan aan Sir Walter Scott’.
Uit de derde jaargang vermelden we ten slotte nog besprekingen in enkele regels:
De Roover, een Drentsch verhaal is ‘een schim van een schim’, José in een Drentse
boerenpij, een goede les voor Beets; Durwic, de laatste Bard moet de laatste maar
blijven! ‘De zon van Ossian is ondergegaan in de nevelpoëzie’; Gedichten van E.M.
Calisch bieden ‘iets ouds in een nieuw pak’.
Deze staaltjes zijn voldoende om te verklaren dat ‘de bent der wrake’ zich aan alle
zijden vijanden maakte, dat hun orgaan de reputatie van een ‘blauwe beul’ kreeg.
Toch blijft de hoofdverdienste van De Gids dat hij, naast deze noodzakelijke
schoonmaak, met zoveel talent en inzicht werkte aan de opbouw van een verjongde
letterkunde. Daartoe dienden de later te bespreken kritische studiën van Potgieter en
Bakhuizen, die de weg baanden voor oorspronkelijk talent.
De tijdgenoten hebben dit, vaak door persoonlijke gekrenktheid, niet ingezien, en
De Gids van partijgeest en onderlinge ophemeling beschuldigd. Dat geldt voor de
diepgekrenkte Yntema, voor de achteruitgezette Van der Hoop, de mislukte leider,
die zich daartoe bedient van het onbeduidende Letterlievend Maandschrift, waarin
hij schrijft: ‘Het hors nous et nos amis,
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nul n'aura de l'esprit, thans bij eenige jeugdige recensenten maar al te veel als leuze
aangenomen, zal bij ons nimmer mogen gelden’, maar intussen wraak neemt door
de auteurs van de Gids-kring te bespotten. Dat geldt ook voor de kringen van
Groningse en Amsterdamse, zich miskend voelende jonge dichters, die zich van
Braga als verweermiddel zullen bedienen.
De Groningse student W. Hecker (geb. 1817), die al vroeg met zijn vrienden, de
theologen A.L. Lesturgeon (geb. 1815) en R. Bennink Janssonius (geb. 1817), alle
drie bewonderaars van de klassieken en van Bilderdijk, verzen begon uit te geven,
maakte in 1838 gerucht door het anonyme hekeldicht Hippokreen-ontzwaveling. Zijn
vonnis van ‘'t eindloos heir van Warnsincks en Siffléen, Van Bruynen, Pellecoms
en gekke Robidéen, Wier aandrift zich ontlast in bastertpoëzy’, zijn aanval op Yntema,
als beschermer van die waanpoëten, ligt in dezelfde lijn als de gelijktijdige
Gids-kritiek. Evenzo zijn afkeuring van imitatie-romantiek; Beets, als ‘pseudo-Byron’,
roept hij toe: Dan wens ik ‘dat Jose uw eerste en Guy uw laatste dwaasheid waar.
Het nieuwe walgt als 't oude’. Maar hij is inkonsekwent als hij Van Lennep prijst als
‘Neêrlands Scott’, en Van der Hoop, Vinkeles naast ouderen als Boxman, Withuys,
Bogaers belangrijke dichters noemt, en van Ten Kate grote verwachtingen koestert.
De scherpe blik van de Gids-leiders ontbreekt hem; de betekenis van dit tijdschrift
heeft hij niet ingezien, als hij in het begin van zijn gedicht spreekt van ‘de veile stem
eens Letteroefenaars of Gids’. Nog verder raakt hij van streek, als hij in 1844 nieuwe
hekelrijmen uitgeeft, onder de titel Quos ego!, grotendeels herhaling, met uitvallen
tegen Beets en Hasebroek, tegen Potgieter als vertaler en dichter, tegen ‘het
bentgezwets van d'onbeschaamden Gids’. Als bestrijder van de ‘rijmkoorts’ had hij
een bondgenoot in zijn studievriend J.J.A. Goeverneur, de geestige Jan de Rijmer
(geb. 1810), later bekend geworden als dichter van aardige kinderpoëzie, die de spot
dreef met het rijmwoordenboek van Wilsen Geysbeek:
Thans gaat het rijmen
Afgedrieduivekaters snel,
Verzen te lijmen
Is kinderspel.

en een loopje nam met allerlei gelegenheidsgenres van de ‘waanpoëten’. Hecker
noemde als zijn bondgenoot: ‘broeder Braga’. Dit anonyme tijdschrift, ‘geheel op
rijm’, dat in 1842 begon te verschijnen, kwam voort uit een kring van Amsterdamse
studenten. o.a. A. Winkler Prins, P. Leendertz, De Hoop Scheffer, waarbij zich de
Utrechtse theoloog J.J.L. ten Kate (geb. 1819) aansloot, die al zeer jong met zijn
verzen naam gemaakt had. De leiding van de eerste jaargang berustte bij Ten Kate
en Winkler Prins(15). Zij zochten hun kracht in vaak geestige, parodie, scherts en
luchtige spot. Ook ingezonden bijdragen in dezelfde trant werden opge-
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nomen. Hun strijd ging voornamelijk, evenals bij de Groningers, tegen rijmelarij en
namaak-romantiek, tegen onbevoegde letterkundige kritiek. Vrienden van De Gids
waren zij evenmin als Hecker. In Ten Kate's ‘karakteristiek’ van de vier voornaamste
Vaderlandse Tijdschriften wordt hij genoemd:
Een pas ex-ganzegat, die 's nachts de bellen plondert
De glazen inslaat en de ploerten wakker port,
Des daags zijn vrienden likt, de ontzette groenen dondert,
Latijn als water spreekt, het meest zich zelf bewondert,
Maar mettertijd professor wordt!

Bekend is, van dezelfde hand, de ‘Huishoudelijke vergadering’ van De Gids, waar
hij Bakhuizen in potjes-Latijn de ‘viri pedantissimi’ laat toespreken en een ‘novitius’
laat installeren na aflegging van zijn geloften van onderlinge ophemeling, waarop
het koor juicht: ‘Habebit nemo spiritum quam nostrum sodalitium.’
Na een jaar legden Ten Kate en Winkler Prins hun taak neer, maar de luitenant
Kretzer, in samenwerking met De Hoop Scheffer, namen nog de zorg voor een tweede
jaargang op zich. Daarna nam het geruchtmakende tijdschrift voorgoed afscheid van
de lezers. Door verfrissende kritiek heeft het tijdelijk gunstig gewerkt; het gezag van
De Gids is er niet door aangetast. Omstreeks 1840 kwamen naast de liberale
hoofdstroming, vertegenwoordigd door De Gids, andere geestesrichtingen tot uiting.
Een godsdienstige beweging, aangeduid met de naam Réveil, op vaderlandse bodem
in kleine kring ontstaan, kwam tussen de jaren 1840 en 1850 tot volle ontwikkeling.
Als geestelijke vader kan Bilderdijk beschouwd worden, als geestelijke leidslieden
de dichter Da Costa, in de vorige periode door de mannen van de ‘verlichting’ als
duisterling geschuwd, maar bij zijn hernieuwd optreden in 1840 met bijval begroet,
zijn vriend en bewonderaar Willem de Clercq en H.J. Koenen, de redakteur van de
Nederlandsche Stemmen. Het was vooral een Amsterdams verschijnsel. Daar telde
de beweging de meeste aanhangers. Buiten Amsterdam was Den Haag, de woonplaats
van Groen van Prinsterer, een centrum. Allard Pierson, uit geestverwante kring
afkomstig, heeft aan deze beweging een diepgaande, sympathieke studie gewijd. Hij
kenschetst het Réveil als ‘eene richting van orthodoxen, gekeerd tegen orthodoxie’,
d.w.z. gericht tegen kerkelijk konservatisme, tegen een dode rechtzinnigheid, en
gegrond op een geestdriftig-persoonlijk geloof. Anderzijds verzetten zij zich tegen
dat deïstisch ongeloof, dat kenmerk geworden was van de optimistische
levensbeschouwing van de achttiende eeuw. Er waren predikanten onder de
aanhangers, ook Zwitserse, die in aanzien stonden, ‘omdat hunne prediking “dierbaar”
was aan de harten der geloovigen’. Maar even diep, en vaak nog dieper gewaardeerde
voorgangers en leidslieden vonden de aanhangers van het Réveil buiten de
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officiële kerkleraars. ‘Da Costa was hun beter dan zeven predikanten’. Van hun
intieme Réunions, van hun openbare vergaderingen heeft Pierson ons, op grond van
eigen herinnering, een aanschouwelijke schildering gegeven. Boeiend is ook het
aantrekkelijke beeld dat hij ons tekent van de sympathieke Willem de Clercq, hiervoor
reeds genoemd als een van de meest kunstzinnige, breed aangelegde geesten, die
tijdens zijn leven alleen de roem genoot door zijn improvisaties, voor de tijdgenoten
een soort virtuositeit, die aan een bovennatuurlijke gave deed denken, en die voor
het nageslacht geen naam en verdienste als letterkundige gehad zou hebben, als hij
niet een buitengewoon belangrijk Dagboek nagelaten had, getuigend van diep inzicht
en fijne smaak, en uiting van een zeer bijzondere persoonlijkheid. Voor onze
letterkunde is het Réveil ook merkwaardig doordat verscheidene letterkundigen, als
Beets, Hasebroek, Mevr. Bosboom-Toussaint er door beïnvloed werden, en met de
geest daarvan verwant bleken.
Een ander volksdeel, dat in deze jaren voor het eerst in deze eeuw, aandeel opeist
in het letterkundig leven, zijn de Katholieken. Een idealistisch jongliberaal als
Potgieter achtte het een aanwinst, als zich in het Katholieke kamp jonge talenten
zouden ontwikkelen. Dat dit wel het geval was, bleek bij het eerste optreden van
Alberdingk Thijm(16). Deze had kennis gemaakt met de drie jaar oudere Willem
Cramer, enthousiaste leerling van de Hageveldse professor Broere, student in de
medicijnen te Leiden. Hun vriendschap leidde tot een zeer vertrouwelijke
korrespondentie en onderlinge kritiek, voor beider romantische geestesgesteldheid
uiterst merkwaardig. In 1841 ging Cramer zich als medicus te Amsterdam vestigen.
De herenigde boezemvrienden hunkerden, hun ‘gloeiend ijvervuur’ dienstbaar te
maken voor de zaak der Kerk, en aandeel te hebben aan het Katholiek Réveil.
Onverwacht deed zich een gelegenheid voor om ‘de eerste stappen te zetten op litterair
gebied’. Zij kregen een uitnodiging om mee te werken aan een nieuw tijdschrift voor
toneelkritiek, de Spectator voor het tooneel, concerten en tentoonstellingen, in 1842
opgericht door de Hagenaars S.J. van den Bergh en Van Zeggelen, met steun van de
toneelliefhebber Hilman. Weldra was het tijdschrift bijna geheel gevuld door de
beide Katholieke kemphanen, die hun geloof niet verborgen. Alberdingk Thijm
tekende sinds 1843 zijn bijdragen met eigen initialen of met M, (een herinnering aan
zijn jeugdliefde voor Mimi van Berkel) of koos reeds het pseudoniem Pauwels
Foreestier; Cramer ondertekende met X3 of R. Hun kritiek op toenmalige
toneeltoestanden en het repertoire was niet mals, even moedig principieel als
onbarmhartig: zij wilden ‘den modderpoel in beweging brengen’. Zo hadden dus
deze Katholieke jongeren - gelijk Brom opmerkt - hun vlag gehesen op een
buitgemaakt schip. Thijm schrijft reeds in 1842 aan zijn vriend Boreet(17) over de
Spektator als een eigen orgaan. ‘Het andere eenige kritische tijdschrift dat wij hebben
en zich met literatuur bezighoudt is De Gids. De Gids heeft de Katholijke kleur, het
streven naar
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het ideaal in de kunst, in den Spektator herkend’ - ‘Hij heeft gezien dat langzamerhand
de Spektator zich toelegt om ook knap te worden, en zonder dat er bijna een maand
voorbijgaat, waarin zij elkander niet bestrijden, heeft de Gids veel achting voor den
Spektator, gelijk deze voor de Gids en zijn de hoofdredakteurs beste maatjens’. Dat
Potgieter inderdaad op de hoogte was, wie de eigenlijke leiding hadden, blijkt uit
een uitlating in De Gids van 1844, waar hij terloops spreekt over ‘de
bekende-onbekende, aan wien de leiding van den Spektator blijkt toevertrouwd, zoo
hij er de ziel niet van is’, en die z.i. ‘zelf behoort tot de verheugende verschijnselen’
van Katholieke herleving.
In 1847 werd er over gedacht de uitgave te staken, maar met vernieuwde energie
aanvaardde Thijm het hoofdredakteurschap. Nu kon hij openlijk kleur bekennen, en
zelfs een artikel publiceren: ‘Onder wat vlag wij varen’. Toch kon het tijdschrift zich
niet handhaven: in 1849 nam hij afscheid van zijn lezers.
Een tweede poging om een gelegenheid te scheppen en aan te moedigen tot het
publiceren van Katholiek letterkundig werk was de Volksalmanak voor Katholieken,
in 1852, maar dit populair bedoelde boekje had niet de pretentie met toongevende
organen te wedijveren. Dat was veeleer de bedoeling van de Dietsche Warande, in
1855 tot stand gekomen, met een duidelijk-inleidende beginselverklaring: ‘Wij willen
weten van waar we komen, om beter te begrijpen waarheen we bestemd zijn. We
willen niet de “restauratie”, maar de voortzetting van het verledene’. Bovendien
‘geen wedloop met andere tijdschriften’, maar een eigen weg volgen. Weldra vlot
de medewerking: naast een groot aantal Vlamingen ook Noord-Nederlanders uit
verschillende kampen: J.H. Halbertsma, Hofdijk, Ten Kate, J. van Lennep, Van
Vloten, M. de Vries. Men vertrouwde de redakteur en had sympathie voor zijn
verdraagzaamheid en zijn veelzijdigheid. Een neiging tot konkurrentie met de liberale
Gids is onmiskenbaar. Met de achteruitgang van Potgieter's schepping op letterkundig
gebied wordt de spot gedreven. De redakteur, ‘dacht er over om Blaauwbes en 't Is
maar een pennelikker van Potgieter te herdrukken; en dan zoo, opvolgelijk te beginnen
met het jaar 1837, al die oude Gidsen... al herdrukkende, nog eens door te loopen’.
Nog duidelijker komt dit uit in het bekende Claegh ende Vraeghliedt van 1860(18).
Gesellekens, wat mach'er de goê redene toch al wesen,
Dat onsen Gids meer loopt te trantelen ende te cantelen als voor-desen?
Hij draeyt en swaeyt (met oorlof) soo holderdeklokkerol,
Als een af-ghetapt asijns-fust, ofte als een bierkinneken pas hallef vol.
D'handt, daer hij dus langhe meê wegh-wees, begint te rammelen op elken windt;
En sijn lanteernken, dat ons te lichten plach, is gants cout geworden ende blint.
- ‘Misschien versiet ghy u e is den man niet heel soo swack als ghijt bediet.’
Tis alles mooglijck, lieve gesellekens, maer waerschijnelyck en isset niet.
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Gelijktijdig met het optreden van de Amsterdamse jongeren in Muzen en Gids, sluiten
in Den Haag een vijftal romantisch gestemde jongeren zich aaneen, en stichten in
1834 een vereniging Oefening kweekt kennis(19). De leiding nam de twintigjarige S.J.
van den Bergh; naast hem W.J. van Zeggelen(20). Het volgend jaar ontdekken ze, als
veelbelovende jonge dichter, de vijftienjarige J.J.L. ten Kate, die ze lid van hun
genootschap maken. Aanvankelijk vormden ze een gesloten kring, maar weldra
hielden ze bijeenkomsten in openbare gebouwen, die hun een groot aantal leden
bezorgden. Het aantal ‘werkende’ leden werd steeds groter; allerlei sprekers,
waaronder de bekendste letterkundigen, werden uitgenodigd en gaven daaraan gehoor.
Het Haagse publiek stroomde toe naar die voordrachten. Toch heeft Ten Brink
ongelijk, als hij dit genootschap ‘een belangrijk teeken des tijds’ noemt, en de stichters
met hun ‘bruisende geestdrift’ en afkeer van een ‘verouderde pruikerige kunstleer’
als letterkundige leiders van betekenis beschouwt. Het bleven brave, ijverige
dilettanten, die zich zelf overschatten, en door hun omgeving daarin gesterkt werden.
S.J. van den Bergh (1814-1868), eigenaar van een drogisterij, voelde ‘zijn
vaderlandsch gevoel in gloed gezet’ door de gebeurtenissen van 1830 en publiceerde
sindsdien een reeks dichtbundels met vertalingen en oorspronkelijke gedichten, o.a.
minneliederen (Edwards Mandoline, 1844) en vaderlandse zangen: Voor mijn
vaderland (1848), Balladen en Gedichten (1852); daarnaast ook toneelwerk en proza.
Verder was hij erkend letterkundige als redakteur van de Aurora en als stichter van
het tijdschrift de Spectator van het Tooneel, Concerten en Tentoonstellingen (1843).
Dat hij zich op zijn dichterschap liet voorstaan blijkt ook uit een ontboezeming in
de Muzen-Almanak van 1845: ‘Toen God mij dichter aadlen woû!’ W.J. van Zeggelen,
(1811-1879), ondergeschikte, later patroon op een grote boekdrukkerij, maakte naam
door ‘boertige’ gedichten als Pieter Spa (1838), Koen Verklat, die door
laag-bij-de-grondse grappigheid speculeerden op de lachlust van een weinig eisend
publiek, en die hij zelf met groot sukses voordroeg. Met zijn ernstiger gedichten
beslaan deze in de volledige uitgave van zijn telkens herdrukt werk niet minder dan
vier dubbele delen. Dat ook hij geen geringe dunk van zijn bekwaamheid had, toonde
hij bij een anonyme repliek op een Gids-recensie van 1840. Hij verweet zijn criticus
‘zoetsappig gebabbel’, in een gedicht waarin we de volgende regels aantreffen:
Want bevreesd zijn wij ook niet zoo spoedig, contrarie!
We zijn sterker dan gij, en uw reght... dat 's maar larie!

Toen Busken Huet in 1863 dit dichterpaar in zijn vlijmscherpe kritiek op hun plaats
zette(21), deed hij dus geen overbodig werk: terecht zijn ze nu vrijwel vergeten.
De Gids kwam tussen 1837 en 1843 onder de doelbewuste leiding van Potgieter
en Bakhuizen tot krachtige ontwikkeling. Potgieter als dichter
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en Bakhuizen als smaakvol geleerde vulden elkaar aan; beiden aanvaardden de erfenis
van Drost: in vol vertrouwen op de jongere generatie door strenge kritiek onbevoegden
weren en veelbelovend talent wekken en aanmoedigen. Vooral Potgieter oordeelde
dat ‘de kunst mede-hefboom moest worden tot onze ontwikkeling als zelfstandig
volk’. Hij gevoelde dat er een onmiskenbaar verband bestond tussen de beweging
van De Gids, die wel geen ‘partijganger’ wilde zijn, maar niettemin stellig partij
koos voor de vooruitstrevende liberale partij - en de liberale staatkunde van
Thorbecke, die tot de grondwetsherziening van 1848 zou voeren(22). Het zware verlies
door het heengaan van Bakhuizen, in 1843, hoopte hij ten dele te vergoeden door de
talentvolle Gerrit de Clercq(23) in 1845 tot de redaktie uit te nodigen. Welk aandeel
hij zelf nam in de strijd tegen de ‘stilstaanders’ zal later blijken: het jaar 1845 gaf
daartoe reeds overvloedige aanleiding. Op aandrang van De Clercq werd De Gids
in 1848 gereorganiseerd: door de ouderwetse indeling van Boekbeoordelingen en
Mengelwerk was het kader te eng geworden voor breder opgezette studies van
wetenschappelijke en politieke aard. Maar daardoor bleef het tijdschrift niet meer in
de eerste plaats kritisch, en ontglipte aan Potgieter enigszins de centrale leiding. Toch
bleef het, zonder doktrinair te zijn, het orgaan van ‘de beweging’, dat door veelzijdige
medewerking van de bekwaamsten, door degelijkheid van letterkundige en kritische
bijdragen geen ernstige konkurrentie te duchten had. Noch De Tijdspiegel, in 1844
opgericht, noch De Tijd, in 1845 gesticht door Boudewijn (J.L. van der Vliet), noch
Nederland, van 1849, dat ‘over een heirleger van dominé's beschikte’ - gelijk Potgieter
spotte - zijn als gelijkwaardig te beschouwen. Andere volksgroepen dan de liberalen
beschikten vooreerst niet over letterkundige organen van betekenis. De Bilderdijkianen
hadden hun Christelijke Stemmen (sinds 1847), de Katholieken de Katholieke Gids
(sinds 1842), maar de belangrijkere Dietsche Warande van Alberdingk Thijm
verschijnt eerst tegen het einde van dit tijdperk, in 1855. Daarin zal hij eerst met
kracht zijn propaganda voor een Middeleeuws getinte romantiek, voor een eigen
Katholiek kultureel leven onder zijn geloofsgenoten voortzetten.
Na de onmiskenbare opbloei was sedert 1853 een kentering merkbaar geworden.
De verwachtingen van Potgieter waren te hoog gespannen: een nieuw opkomend
geslacht van schrijvers en dichters evenaarde het voorafgaande niet in talent.
Novellisten en romanschrijvers vervallen tot middelmatigheid en worden door de
kritiek overschat; hun voornaamste werk is echter tot een volgende periode te rekenen.
Dat zou eveneens gegolden hebben voor de frisse kunst van De Genestet, wiens
ontluikend talent een belofte inhield, die door zijn vroege dood onvervuld bleef. Bij
langer leven zou hij, naast zijn moderne geestverwanten Busken Huet en Pierson,
wellicht door verdere ontwikkeling van zijn talent, een eervolle plaats in onze
letterkunde hebben kunnen verwerven. Nu valt zijn eerst
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werkzaamheid, die hij in 1861 op 31-jarige leeftijd moest staken, binnen deze periode.
Desondanks kan hij, als voorloper, o.i. beter tot zijn recht komen in het verband van
het volgende hoofdstuk.

Op de voorgrond komende genres
I. - Gedichten: Het gezag van Bilderdijk voor de ‘verheven’ dichtkunst, van Tollens
voor de huiselijke en de vaderlandse poëzie, in de vorige periode gevestigd, blijft
vrijwel onbestreden en onverzwakt gehandhaafd. Bilderdijk's kunstbeschouwing,
zijn denkbeelden, zijn dichterlijke taal werken vooral na door bemiddeling van zijn
leerling Da Costa.
Predikant-dichters als Beets en Hasebroek, Ter Haar en Ten Kate, die in hun jonge
jaren onder de bekoring van de romantiek gedicht hadden, en zich destijds bij kritisch
gezinde liberale kunstgenoten schaarden, waren min of meer afgezwenkt en kwamen
door stichtelijke en huiselijke poëzie weer dichter bij de oudere generatie.
De school van Tollens blijft het in populariteit winnen van die van Bilderdijk. De
gegoede en ontwikkelde burgerij genoot van de ‘onderonsjes’, zoals Potgieter ze
genoemd heeft(24), zonder de geringschatting die vaak aan die benaming verbonden
is. Hij kenschetst het genre als typisch-nationaal, bij een volk dat zozeer leeft in zijn
gezin en kleine huiselijke genoegens op prijs weet te stellen. ‘Het “onder-ons”, dat
in Tollens een tolk gevonden heeft, drukt het wezen van de hollandsche letterkunde
uit’. Het heeft zijn waarde, mits men niet vergeet ‘dat de geest wereldburger van
nature is’. De Genestet heeft de waarde van intiem-huiselijke poëzie bepleit in de
inleiding bij Laatste der Eeerste (1861). ‘Zulke poëzie is alleen dan voor ruimere
kring van lezers geschikt, wanneer de toon tevens de ware en schoone uitdrukking
is van het menschelijk gevoel’. - ‘In dat geval ontleent de poëzij hare waarde niet
aan het ik van den dichter, maar zij heeft hare waarde in zich-zelve, omdat zij - in
meerdere of mindere mate - het hart en het leven raakt’. Dat er kaf onder het koren
schuilt, en allerlei onbeduidende rijmelarij gedrukt is, die beter binnen de huiskamer
gebleven was, is dus geen reden om het genre als zodanig te veroordelen.
Ook de andere genres, door Tollens beoefend, vonden navolging: de vaderlandse
balladen, vertellingen met didaktische bedoeling, chauvinistisch gekleurde vaderlandse
gedichten. Men vindt ze van allerlei gehalte in de jaarlijkse oogst van almanakken
en jaarboekjes, die - zoals wij zagen - in de vorige periode in zwang kwamen, maar
zich nu door konkurrentie vermenigvuldigden en toenemende afname vonden. De
uitgevers waren zo verstandig, de leiding op te dragen aan populaire of vooraanstaande
letterkundigen: Beets, en later Ten Kate voor de Muzen-Almanak, Mej.
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Toussaint voor de Vergeet-mij-niet, Nepveu en S.J. van den Bergh voor de Aurora,
Jacob van Lennep voor Holland. Een uitnodiging tot medewerking werd als een eer
beschouwd. Ook wederzijds verleenden de redakteurs steun voor hun onderneming.
Om gevoeligheden te ontzien, werd de kritiek geschuwd, en bij de keuze van
medewerkers mocht men - ter wille van het debiet - niet te kieskeurig zijn. Vandaar
dat deze boekjes een bonte mengeling van oud en nieuw, van aardige bijdragen en
onbenulligheden bevatten. Hoewel de kritiek, o.a. van De Gids, allesbehalve mals
was, en Braga en Hippokreen-ontzwaveling de spot dreven met de almanakpoëten,
ging de stroom ongestoord verder.
Een uitvoerige bespreking van alle bewonderaars en volgelingen van de
Rotterdamse zanger heeft weinig zin: wij laten zelfs hun namen achterwege. Een
uitzondering maken wij voor een van de meest begaafde dichters uit de school van
Tollens: Adriaan Bogaers (1795-1870). Hij promoveerde in de rechten (1811) en
klom op tot vice-president van de Rotterdamse rechtbank. Volgens zijn leeftijd had
hij ter sprake kunnen komen in de vorige periode, want reeds in 1810 begon hij te
dichten, maar het werk vóór 1830 liet hij, als onrijp, ongedrukt. Alleen De redding
van Mozes (1822) werd later omgewerkt tot het bijbelse gedicht, in alexandrijnen,
Jochebed, dat in 1835 verscheen, gelijktijdig met het bekroonde gedicht De togt van
Heemskerk naar Gibraltar, waarmee hij voorgoed naam maakte. Dit was, evenals
de Byroniaanse gedichten van de jongere tijdgenoten, in wisselende maat geschreven.
Toch was de geest niet romantisch: behoudens een onbeduidende verdichte episode
trachtte hij zich te houden aan de historische waarheid. Bogaers was meer, dan
Tollens, een liefhebber van degelijke kennis en grondige studie, ook op taalkundig
gebied. Ook door zijn bereisdheid had hij zich een bredere ontwikkeling verworven.
In 1839 werd zijn Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid,
bekroond. Het voetspoor van Tollens volgde hij weer in de breed opgezette Bundel
van twaalf Balladen en Romancen (1846), waarvan er al een in de Tesselschade
(1838) gedrukt was geweest, en in de Dichtbloemen uit den Vreemde (1852). Beets,
geestelijk aan Bogaers verwant, heeft met grote sympathie zijn leven beschreven(25)
en hem om zijn ‘zuivere smaak,’ zijn ‘sierlijke netheid’ terecht geprezen, maar om
een dichter van betekenis te worden ontbrak hem te zeer diepte van gevoel en
levendigheid van verbeelding. Een ‘groot talent van schitterende verhalen’ kan hem
moielijk toegekend worden(26). De herinnering aan zijn ‘onvergeetlijk Truitje’ werd
door De Genestet in zijn Sint-Nikolaasavond nog bewaard(27).
Het gezag van Tollens is lang gehandhaafd. B. ter Haar, die als knaap met hem
gedweept had, draagt hem nog in 1851, vol verering zijn gedichten op, en eindigt
met de wens: ‘Nimmer worde in Nederland een tijdperk geboren, waarin men Uwe
heerlijke Poëzij als verouderd zou beschouwen’. En de scherpzinnige Bakhuizen van
den Brink, die men niet licht van
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chauvinisme verdenken zal, heeft hem nog bij een herdenking in 1856 geprezen als
een dichter van betekenis.
Tegenover de eentonigheid in de vorige periode - afgezien van Bilderdijk's
veelzijdigheid - biedt de poëzie nu verscheidenheid. Nieuw waren de legenden in
brede verhaaltrant naar Walter Scott, en de Byroniaanse verzen en strofen, die Beets
en zijn medestanders in zwang brachten en die door Byron-vertalingen voorafgegaan
waren. Naklanken van deze romantiek verneemt men bij Hofdijk, te beginnen met
zijn Rosamunde (1839) en het volgend jaar bij de zeeofficier Hendrik Arnold Meyer
(1810-1854), dichter van de Boekanier (1840), dat door Bakhuizen van den Brink
in De Gids met ingenomenheid als een veelbelovend debuut begroet werd(28). In 1848
werd het gevolgd door een tweede uitvoerig gedicht, Heemskerk, dat eveneens bij
de heruitgave in 1861 door Potgieter gunstig beoordeeld werd: de schrijver was nog
jong in Indië bezweken. Bij Alberdingk Thijm krijgt de romantiek weer een eigen,
Katholieke kleur.
Weer een ander genre, dat waardering vond, zijn liederen in de volkstoon. Beets
dichtte een bekende groep, eerst bestemd voor de Volksalmanak. Verwant is de
poging van Potgieter om in zijn Liedjes van Bontekoe het zeventiende-eeuwse lied
in ere te herstellen. Heye en Goeverneur gaven verdienstelijke kinderliedjes, in
natuurlijke toon(29).
Afspiegeling van de nieuwe tijd bieden de Tijdzangen: tegen de geest der eeuw
bij Da Costa, reactionnair ook bij Ter Haar, liberaal bij S.J. van den Bergh en vooral
bij Potgieter.
Over de oud-Hollandse voorkeur voor het ‘luimige’, het boertige, is te voren al
gesproken. De platheid die de oude klucht niet schuwde, wordt in deze ‘fatsoenlijker’
tijd vermeden, maar de soort van grappigheid blijft vaak even laag bij de grond.
Behalve de bovengenoemde Van Zeggelen denke men b.v. aan een almanak-poëet
als Van Oosterwijk Bruin.
II. - Proza: Tegenover de didaktische en de humoristische roman uit de vorige periode,
komt door de romantiek de historische roman en novelle op de voorgrond.
Overwegend was daarbij de invloed van W. Scott. Bekendheid met de reeds beroemde
Schotse dichter en romanschrijver dagtekent al van omstreeks 1820, Willem de Clercq
waardeert hem in 1821; Geel vertaalt een fragment in 1822; de oudste vertaling is
van 1823. Maar de eerste pogingen om zijn romankunst in eigen letterkunde na te
volgen, zijn gedaan na de aansporing van David Jacob van Lennep, in zijn bekende
Verhandeling van 1827 over ‘het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor
gevoel en verbeelding’. Twee van zijn hoorders togen aan het werk. De eerste was
Mej. M.J. de Neufville (1775-1856)(30), die al enige bekendheid genoot door haar
roman in brieven: De kleine Pligten. Haar historische roman De Schildknaap (1829),
terecht vergeten, is een waardeloos produkt. IJverig had zij de bronnen bestudeerd;
enige malen beroept
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zij zich op Scott, maar als het op vertellen en beschrijven aankomt, schiet zij te kort.
Telkens bekent zij naief haar onmacht: b.v. ‘Vruchteloos zou eene poging zijn om
de droefheid van Bertha op het vernemen van deze mare te beschrijven’. Of: ‘Aan
mijne lezers zij het overgelaten, zich overeenkomstig met hun gevoel eene voorstelling
te maken van wat ik niet naar eisch kan beschrijven’. Haar personen legt ze
zonderlinge boekentaal in de mond, en lokale kleur tracht ze aan te brengen door in
een brief het Middelnederlands van Melis Stoke op komische wijze te verhaspelen.
Inhoud en intrigue zijn onbeduidend.
Met voorbijgaan van deze schrijfster kan dus vastgesteld worden dat de zoon van
de spreker, Jacob van Lennep, maar vooral Oltmans, goede leerlingen van de Engelse
meester geweest zijn, terwijl daarna ook Mej. Toussaint en vooral Schimmel veel
aan hem te danken hebben.
Om zich een denkbeeld te vormen van de grote populariteit die de historische
roman na 1830 hier te lande genoten heeft, dient men ook te letten op de zeer talrijke
romans van minder allooi, die, door de zeef van de tijd gevallen, tot vergetelheid
gedoemd zijn. Aan een enkele, de Galama (1833) van Schut, is de herinnering
bewaard, doordat Potgieter er in De Muzen zijn eerste kritische studie aan gewijd
heeft, om een vernietigend oordeel uit te spreken. Maar dezelfde Schut schreef nog
vier andere romans; een zekere J.F. Bosdijk niet minder dan 12, A.D. van Buren
Schele 10, enz., een stroom dus ten bate van roman-verslindende lezers. Bladert men
in de eerste jaargangen van De Gids, dan blijkt hoe dergelijke produkten afgemaakt
werden. Daarbij komen dan nog vertalingen, rijp en groen. Opmerkelijk is dat ook
twee voortreffelijke Franse en Italiaanse historische romans in Nederlandse vertaling
verschenen: Cinq Mars, bewerkt door Mej. de Neufville, Manzoni's I promessi sposi
door Van Limburg Brouwer.
Gelijktijdig met de romans uit de school van W. Scott, spelend in Middeleeuwse
sfeer of in de 17e eeuw, maar vaderlandse historie behandelend, volgde de historische
roman een andere stroming, die sympathie vond in kringen die de klassieke Oudheid
verkozen boven de door de romantiek als meer dichterlijk beschouwde tijdperken.
Vóór 1830 had M.C. van Hall, als voorloper, zulke kultuur-historische verhalen
samengesteld. Daarna trad van Limburg Brouwer als ‘romantisch classicus’ op met
zijn beide romans van 1831 en 1838, op het voetspoor van Barthélemy en Wieland.
Dit in zijn soort verdienstelijke, in levendige stijl geschreven werk, heeft vooreerst
geen navolging gevonden: de konkurrerende historische romans behaalden een
gemakkelijke overwinning door auteurs van talent als Mevr. Bosboom-Toussaint en
behielden tot het einde van deze periode het terrein. Ook schrijvers, wier aanleg in
geheel andere richting lag, als Cremer, hebben zich aan dit genre gewaagd. Beter
slaagde Lodewijk Mulder met zijn Jan Faessen (1854), maar hij heeft het bij deze
ene roman gelaten. Het voorbeeld van Mevr. Bosboom verlokte waarschijnlijk Elisa
van Calcar(31)
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om historische romans samen te stellen: reeds in 1853 schreef zij Eene star in den
nacht, waarin Savonarola als hoofdpersoon optreedt.
Naast de romantiek gaf omstreeks 1840 de Engelse humor en het realisme de stoot
tot oorspronkelijk en levend proza. Jacob Geel, de vertaler van Sterne, was daarbij
voorgegaan. Lamb werd door Potgieter geïntroduceerd, terwijl De Gids in zijn
Mengelwerk door vertalingen uit de Pickwick-papers propaganda maakte voor
Dickens, die door trant en stijl weer invloed had op de Camera Obscura van Beets.
Terwijl Gewin(32) in zijn Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud nog een
Dickenskopie leverde, werd de kunst van Hildebrand echt-Hollands realisme, waarmee
Kneppelhout in zijn Studententypen wedijverde, al was het bij hem, vooral in het
Studentenleven met retorisch-romantische elementen, uit de school van Victor Hugo,
vermengd.
Van andere zijde werkte de invloed van de zogenaamde physiologieën, d.w.z.
tekening van typen uit bepaalde standen of kringen, waarbij een Frans werk: Les
Français peint par eux-mêmes als voorbeeld diende. Ook dat leidde dus tot
‘kopieerlust des dagelijkschen levens’. Gelijktijdig verschenen twee dergelijke
coöperatieve werken: De Nederlanden, Karakterschetsen, kleederdragten, houding
en voorkomen van verschillende standen, op initiatief van van de Maatschappij van
Schoone Kunsten, twee honderd tekeningen met bijschriften, en De Nederlanders
door Nederlanders geschetst, eveneens geïllustreerd. Aan deze laatste verzameling
van typen werkten bekende letterkundigen mee, als Van Lennep, Heye, Ten Kate,
Hildebrand. Daarin treft men ook de typen aan, die in latere uitgaven van de Camera
Obscura opgenomen werden, waaronder voortreffelijke, als De Veerschipper, maar
daarnaast ook onbeduidend werk van andere medewerkers, die het oordeel van
Potgieter wettigen, toen hij in zijn afwijzende beoordeling de redaktie
‘beginselloosheid’ verweet(33).
Vernieuwing onderging ook het kritisch en betogend proza. Bij het oudere geslacht
werkte in verhandelingen en preken de stijl van Van der Palm en Siegenbeek nog
na, die Geel's parodie uitlokte. Bij de jongeren weken de oude traditie en de
schrijftaal-stijfheid voor de losheid en levendigheid van het gesproken woord of
ontwikkelde zich een eigen oorspronkelijke stijl. Eigenlijk had Bilderdijk in zijn
letterkundige en taalkundige opstellen, in zijn polemieken en brieven reeds het
voorbeeld gegeven. Naast Geel heerst ook bij van Limburg Brouwer een natuurlijke
toon. Potgieter's stijl draagt in zijn tot gezochtheid naderende gedrongenheid van
den beginne een eigen stempel. Het breed opgezette kritische essay heeft zich bij
hem, in plaats van de beperktere boekbeoordeling, tot een eigen litterair genre
ontwikkeld. Artistieke verdienste is ook niet te ontzeggen aan de eigenaardige
kernachtige stijl van Thorbecke's historische opstellen en aan de historische stijl van
Bakhuizen van den Brink en van Groen van Prinsterer.
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Tegen het einde van deze periode zien we bij zeer verschillende schrijvers,
onafhankelijk van elkaar, de humor en het komische weer op de voorgrond komen.
Bij het vriendenpaar Marc Prager Lindo (1819-1877)(34) en Lodewijk Mulder
(1822-1907) werkte vooral de invloed van de Engelse humor na. De eerste was een
geboren Engelsman, die zich na enige omzwervingen en studie in Duitsland hier te
lande gevestigd had, en met een Nederlandse vrouw getrouwd, geheel inburgerde.
Als leraar in het Engels aan de Koninklijke Academie te Breda leerde hij Lodewijk
Mulder, aldaar leraar in de geschiedenis, kennen. Reeds had hij de aandacht getrokken
door onder het later algemeen bekende pseudoniem zijn eerste Brieven en
Uitboezemingen van den Ouden heer Smits uit te geven (1851-52), met spot en
hekeling van maatschappelijke toestanden, toen hij zijn vriend Mulder overhaalde
om in dezelfde trant gezamenlijk een bundel Afdrukken van indrukken samen te
stellen (1854). In 1856 begon hij De Nederlandsche Spectator uit te geven, een
weekblad in humoristisch-satirische stijl, versierd met houtsneden, en waarvan de
inhoud bijna uitsluitend gevormd wordt door stukken van zijn hand, totdat het - gelijk
later blijken zal - in 1860 in een breder verband, onder dezelfde naam, opgelost werd.
Naast dit kleinere werk beproefde hij zijn kracht ook aan novellen en romans
(Clementine, 1857, Janus Snor, 1860), die vernuftig en onderhoudend, maar
oppervlakkig en zwak van samenstelling zijn. Voor de verbreiding van zijn
vaderlandse letterkunde in Nederland maakte hij zich verdienstelijk door tal van
vertalingen: uit de keuze van de auteurs: Sheridan, Fielding, Sterne, Thackeray blijkt
in welke richting zijn voorkeur ging. Vooral met de laatste, de auteur van The book
of snobs, toont hij geestesgemeenschap door zijn pessimistische kijk op leven en
maatschappij.
Engelse invloed doet zich ook gelden in de gedichten van de Schoolmeester,
pseudoniem van Gerrit van der Linde (1808-1858)(35), de studievriend van Jacob van
Lennep, die zijn langgerekte, onvoltooide studie in de theologie te Leiden (1825-1834)
moest afbreken, en zich toen als kostschoolhouder te Londen vestigde, waar hij zijn
verder leven doorbracht. Kennismaking met de grappig-populaire Ingoldsby Legends
van Richard Harris Barham verlokte hem om zijn vernuft te beproeven aan een
dergelijk doldwaas genre in zijn moedertaal. Deze gedichten, deels parodie, maar
grotendeels eenvoudig vermakelijke droog-komieke onzin, met plotselinge invallen,
geestige wendingen en verrassende rijmen en ritmen vielen bijzonder in de smaak
van zijn vriend Van Lennep, die ze in verschillende jaargangen van zijn almanak
Holland opnam, en in 1859 er een gezamenlijke vermeerderde uitgave van bezorgde.
Zozeer voelden sommige lezers verwantschap met Van Lennep's geestigheid - men
denke aan zijn Vermakelijke Spraakkunst - dat men hem voor de Schoolmeester hield,
hoewel hij achterin de bundel de pseudonimiteit ontsluierde door ‘Iets over den
schrijver en zijn schrijftrant’ mee te delen. Onder deze gedichten, die
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grote verscheidenheid van vorm en inhoud vertonen, zijn het meest bekend gebleven
de ‘Natuurlijke Historie voor de Jeugd’ en ‘De Schipbreuk’, later geestig door Johan
Wagenaar op muziek gezet.
Van geheel andere aard is de humor in de Snikken en Grimlachjes. Academische
Poëzie van Piet Paaltjens, d.i. François Haverschmidt (1835-1894). Te Leeuwarden
geboren, werd hij in 1852 als student in de theologie te Leiden het middelpunt van
een jolige vriendenkring. Gevoelig van aard dweepte hij al jong met de poëzie van
Heine. Zijn geestige bijdragen in de Studenten-Almanak tussen 1853 en 1859 schrijft
hij toe aan een geheimzinnig verschijnende en verdwijnende Leidse student.
Sarcastisch parodieert hij de overgevoeligheid, in onnavolgbare trant, schijnbaar
eenvoudig maar getuigend van dichterlijk gevoel en technische vaardigheid. In
studentenkringen werden ze met groot enthousiasme ontvangen, en weldra vonden
ze ook daarbuiten bewondering, zodat de schrijver, nadat Van Vloten er in 1862 de
aandacht op gevestigd had, in 1867 tot een volledige uitgave besloot. Daarin werden
deze gedichten opzettelijk geantidateerd, en gesteld op de jaren 1851-1853. Weinig
heeft men aanvankelijk begrepen dat bij de jolige, levenslustige student ‘onder al
zijn vroolijkheid niet zelden weemoed en ernst school’. Hij heeft niet alleen ‘door
en in Piet Paaltjens al het onware en ongezonde, al het weekelijke en ziekelijke dat
in de zoogenaamde wereldsmart school, aan de kaak willen stellen’, maar ook door
zelfspot zich willen losmaken van stemmingen, overgevoeligheden, waarin hij een
gevaar zag voor zijn geestelijke gezondheid. In de grond had hij een ‘peinzende
natuur’, met ‘buien van droefgeestigheid’. Over zijn afscheid van Leiden schreef hij,
volgens getuigenis van zijn biograaf Dyserinck: ik gevoelde mij ‘diep ongelukkig’,
alsof ‘mij het hart zou barsten in den boezem’.
In een latere levensperiode, sedert 1864 als predikant te Schiedam, treedt Piet
Paaltjens in andere gedaante als prozaschrijver en voordrager op. Dan schrijft hij
schetsen en vertellingen, grotendeels bestemd voor de voordracht, ‘onder-onsjes’ in
proza, die zich bewegen op het beperkte gebied van ‘het huiselijke, het gezellige,
het intieme’. Daarin zijn ook allerlei herinneringen uit eigen leven verwerkt. Ze
verschenen eerst merendeels in de almanak ‘De Liefde Sticht’, en werden in 1876
vermeerderd gebundeld onder de titel Familie en Kennissen. Te midden van zijn
gevoelig realisme treft men nog sporen van het oude humoristische vernuft. Zijn
leven eindigde met een ondergang in diepe melancholie.
Humor treffen we ook aan in de jonge en frisse kunst van Petrus de Genestet
(1830-1861), vooral in zijn verhalende gedichten: Fantasio en de Sint-Nicolaas-avond.
Wat zijn leeftijd betreft, behoort hij eigenlijk tot het geslacht dat eerst in de volgende
periode op de voorgrond komt. Was hij niet reeds op 31-jarige leeftijd gestorven,
dan zou de veelbelovende dichter ook later een ereplaats gekregen hebben.
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III. - Toneel. - Met de dramatische kunst was het omstreeks 1830 treurig gesteld:
‘het was nacht en het bleef nacht,’ schreef Potgieter later(36). De tijd van het half
Griekse, half Frans-klassieke drama, door Wiselius gepropageerd, was voorbij. Als
stukken van hem of van H.H. Klijn eershalve soms werden opgevoerd, bleven de
zalen half leeg. Het schouwburgbestuur had zich geschikt naar de smaak van het
publiek en besteedde tijd en geld aan opera's, feeërieën, balletten, om niet te spreken
van melodrama's, ‘vergaarbakken van het onreine’. Sedert 1839 kreeg de schouwburg
van Amsterdam - met die van Den Haag de enige in ons land - ernstige konkurrentie
van de Salons des Variétés, waar het ‘uitgaande’ publiek zich beter vermaakte en
aantrekkelijker keuze van stukken vond dan de ernstige stukken, vooral als die in
verzen geschreven waren. Luchtige en vrolijke stukken, als de gelegenheidsblijspelen
van Jacob van Lennep, trokken nog een groot aantal toeschouwers.
Akteurs met groot talent, als in de vorige periode, waren bijna niet meer te vinden.
Hun ontwikkeling, hun beschaving en manieren, maar vooral de voordracht lieten
alles te wensen. Potgieter herinnerde zich dat nog levendig in 1850: de schouwburg
‘heeft schreeuwen synoniem van spreken gemaakt’: ‘het is zich aanstellen of men
geen bezielde taal spreken kon zonder bezeten te zijn’. Vondel's verzen worden
daardoor onuitstaanbaar: ‘Het is beurtelings een gedreun, een gebrom, een gekrol of
een gebrul, dat den hoorder walgt eer de spreker er heesch van wordt’. Niet alleen
de voormannen van De Gids ergerden zich daaraan. Kneppelhout had in zijn
Studentenleven al scherpe, vaak zeer persoonlijke kritiek geoefend op de
toneelkunstenaars. Systematisch werden het repertoire en de opvoering niet
zachtzinnig onderhanden genomen door de Spektator (1843-1847), waarin vooral
de jonge Alberdingk Thijm zich roerde, en die door Potgieter geprezen werd om de
‘voorbeeldelooze ijver voor den bloei van ons tooneel’. Nog in 1847 getuigde dit
tijdschrift: ‘Het spektakel staat de kunst naar het leven’. Een eerste poging om een
- eerst nog zeer beperkt - publiek te vormen met beter inzicht in de grote dramatische
kunst, met juist begrip van passende voordracht, deed Jacob van Lennep, van jongs
enthousiast voor het toneel en de toneelspeelkunst, toen hij in 1845-1846 een
gemoderniseerde Rederijkerskamer oprichtte, Achilles genaamd, naar het bekende
drama van Huydecoper, onder de zinspreuk ‘Met der tijd wordt de spruit een boom’.
Inderdaad vond dit voorbeeld weldra elders navolging. Te Amsterdam ontmoette hij
dadelijk steun bij de jonge Schimmel. De bedoeling was, gezamenlijk klassieke
dramatische literatuur te bestuderen en met verdeelde rollen te reciteren. Voorop
ging het werk van Vondel, maar daarnaast ook Bredero. Ook met andere
meesterstukken, klassieke en latere, werden proeven genomen. Na enige oefening
trad men ook in het publiek op; Vondel's Lucifer werd b.v. in Felix Meritis
voorgedragen door leden van deze Rederijkerskamer, niet in kostuum, maar in zwarte
rok. In 1855
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speelde men er ook in kostuum, en naderde daardoor meer tot het dilettantentoneel.
De invloed van deze kringen op de officiële toneelpraktijk, op het repertoire, op de
smaak van het grote publiek, zal maar gering geweest zijn. Een voordeel van deze
propaganda was echter dat de grote waarde van onvergankelijke kunst, vooral in
tegenstelling met onbenullige of zouteloze stukken in de schouwburg, zij het in
beperkte kring, dieper gevoeld werd. Toenemende bewondering voor Shakespeare,
belangstelling en begrip voor het antieke drama zijn verschijnselen die daarmee in
verband gebracht kunnen worden. Een ander doel was, de stoot te geven tot het
ontstaan van betere oorspronkelijke stukken en goede vertalingen, die dan aan de
Kamers ter bestudering en recitering aangeboden werden, gelijk herhaaldelijk
geschiedde. Zo ontstonden de meeste drama's van Hofdijk, de Gondebald van
Schimmel. Potgieter ontwikkelde daartegen, in zijn bekende studie over Hollandsche
dramatische poëzie van 1850 een ernstig en niet ongegrond bezwaar. Door
voornamelijk te letten op indrukwekkende voordracht en poëtisch gehalte, verloor
men de eisen van het drama vaak uit het oog. Er dreigt gevaar ‘een basterd op de
been te helpen, dat “noch boeiende intrigue, noch gepaste effekten duldt” - rhetoriek
in plaats van poëzij - zamenspraken in paradeverzen, als een lief vriend ze geestig
noemde’, ‘eene saaije dichtsoort, waaraan wij ten onzent waarlijk geen behoefte
hebben’. Dat ‘bedreigt onze letterkunde opnieuw in de laatste hoop, ons op eene
vernieuwing van ons tooneel nog overgebleven’(37).
Van Lennep liet het niet bij deze eerste poging. Hij wilde ook de deerlijke toestand
van ons toneel onder de aandacht van de Koning brengen, in de verwachting bij hem
steun te vinden. Daartoe vormde hij een kommissie o.a. met Schimmel, Hofdijk en
zijn vriend A.J. de Bull, die in 1851 een uitvoerig rapport uitbracht, waarin met
nadruk gewezen werd op de noodzakelijkheid van betere opleiding der toneelspelers
door middel van een toneelschool. Dit plan vond instemming: Willem III beloofde
voor dat doel een aanzienlijke subsidie. Door de onverschilligheid van het publiek
heeft dit plan schipbreuk geleden: eerst veel jaren later zou het tot verwezenlijking
komen, maar het genomen initiatief was een teken des tijds.
In tegenstelling met de sombere klanken, als de toestanden in de schouwburg, het
repertoire en de toneelspeelkunst ter sprake komen, vertonen zich in deze periode,
die ook in andere opzichten nieuw leven brengt, hoopvolle tekenen, al blijven het
‘flikkeringen aan de kimmen’. Verschillende schrijvers doen hun best om de
dramatische kunst te verjongen en te verrijken. De heftige strijd van Victor Hugo
om het klassicisme op het toneel plaats te doen maken voor het romantische drama,
vindt een flauwe naklank in het streven van Van der Hoop, die tussen 1831 en 1838
een viertal stukken schrijft, bewerkt of nagevolgd naar de Franse meester, terwijl hij
ook het Duitse noodlotsdrama blijkt te kennen. Ph.P. Roorda van Eysinga verdedigt
de romantische beginselen in de voorrede van een vertaald toneelstuk
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(1834). Veel sukses heeft deze overspannen romantiek niet gehad, nòch bij het
schouwburgpubliek dat nog altijd van Kotzebue en Iffland genoot, nòch bij
letterkundig gevormde ouderen, die door hun klassieke vorming of behoudend
Hollandse aard van alle romantiek ongeneselijk afkerig waren. Jacob van Lennep,
door zijn opvoeding vooringenomen voor de klassieke kunst, door eigen aard en
mode de romantische richting naderend, was meer dan Van der Hoop geneigd tot
koncessies aan de smaak van het publiek. Dat blijkt niet alleen uit zijn
gelegenheidsstukjes, maar ook uit de operateksten o.a. Saffo, die hij tussen 1833 en
1834 bewerkte, uit kluchtspelen, toneelspelen, doorregen met liedjes en opgeluisterd
met nieuwe decors. Terecht spreekt Potgieter van Van Lennep's ‘plooibaarheid, zijn
talent eigen, maar tevens ook al den wisselzin zijner beginselen, in de kunst aan den
dag gelegd’(38), want daarnaast staat zijn ernstig streven om Vondel's drama ingang
te doen vinden, om Shakespeare door eigen vertaling o.a. van Romeo en Julia, op
ons toneel te brengen.
Herleving van het oorspronkelijke blijspel verwachtte Potgieter, toen de bijna
veertigjarige Helvetius van den Bergh (1799-1873)(39) in 1837 het publiek verraste
en bekoorde door De Neven, een breed opgezet blijspel van vijf bedrijven, in verzen,
maar levendig en natuurlijk van toon en compositie. Ook door het talent van de akteur
Anton Peters, die de hoofdrol vervulde, maakte het ongewone opgang. De Gids zocht
aanraking met en medewerking van deze nieuwe auteur, die inderdaad wat betekende,
maar ook door zijn zwakke gezondheid niet kon schenken wat hij beloofde te zullen
worden. Na een weinig betekenend stukje Jeronimus Jamaar, leverde hij in 1841
nog een zogenaamd blijspel in proza De Nichten, dat bij de uitvoering onherroepelijk
viel, door gebrek aan intrigue, karikaturale tekening van de onsympathieke karakters,
meer afstotend dan vermakelijk, en voor sommigen door ongewone ‘platheid’ van
taal(40). Na deze mislukking heeft de auteur zich voorgoed van het toneel afgewend.
In natuurlijkheid van taal werd hij gevolgd door C.K. van Hemert, die om een viertal
kleine blijspelen in 1839 door De Gids geprezen werd, maar die evenmin meer
dergelijk werk voortgebracht heeft.
Duurzamer was de herleving van oorspronkelijke dramatische kunst door het
optreden van Schimmel in 1847, door De Gids in 1850 toegejuicht en gesteund, maar
niet zonder kritiek. Bewondering voor Schiller had hem er toe gebracht, zijn krachten
aan dezelfde stof als die van Maria Stuart te beproeven. Het sukses moedigde hem
aan, voort te gaan op de weg van het historische drama. Hij bepleitte het goed recht
van een ‘drama dat de poëzie doet huwen aan de historie: of liever de historische
roman van W. Scott in een dramatisch kleed’.(41). Het publiek schepte er op den duur
minder behagen in: los en natuurlijk proza viel Schimmel moeilijk: in verzen hield
hij van ‘speling van vernuft’, en toonde hij ‘zucht tot hoofse redenen’, die veel
schouwburgbezoekers niet konden volgen, zodat
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hij met vertaalde buitenlandse stukken niet kon konkurreren. De koele ontvangst van
zijn Giovanni di Procida stelde hem bitter teleur, en hoewel Het Kind van Staat in
1859 nog gewaardeerd werd, trok hij zich in 1860 voorlopig terug van zijn dramatische
bemoeiingen om zijn volle aandacht te wijden aan de historische roman. Toch was,
bij zijn grote liefde voor het toneel, te voorzien dat dit afscheid niet voor goed zou
zijn.
Schimmel heeft wel navolgers gevonden, maar geen die hem in talent en in
toneelroutine evenaarde. De stukken van auteurs als A. Donker (pseudoniem van
H.Th. Boelen), Van Heyst, Huf van Buren (pseudoniem voor Heuff), Maaldrink zijn
alleen bij name, door uitvoerige geschiedenissen van ons toneel bekend gebleven.
Ook novellisten als G. Keller en Johan Gram waagden zich, zonder veel sukses, aan
dramatisch werk. Dat geldt grotendeels ook voor Hofdijk, die - gelijk reeds vermeld
werd - zijn roem begrensd zag binnen de wanden van de Rederijkerskamers, waar
zijn sterk lyrische en bloemrijke, maar niet onverdienstelijke, sterk-romantische
stukken met ingenomenheid ontvangen werden. Op het toneel zouden ze
waarschijnlijk minder voldaan hebben, te meer omdat de romantiek zoals Hofdijk
die beoefende, uit de tijd geraakte.

Eindnoten:
(1) ROMANTIEK. Uit de omvangrijke literatuur over de Romantiek in het Frans, Duits en Engels
tekende TE WINKEL (VI, 509-510) in een noot de voornaamste werken aan.
Leerzaam is nog altijd het artikel Wat is Romantiek? van J.H. VAN DEN BOSCH in Taal en
Letteren II (1892), blz. 129-138. Hij merkt o.a. op: ‘Romantisme is: leven in de kringen der
dichterlijke verbeelding’ - ‘Dit romantisme is niet maar aan enkele mensen eigen, - sommige
van zijn elementen dragen wij alle misschien met ons om.’ In het bijzonder is het de jeugd
eigen: ‘In de enkele mens kan het Romantisme niet van langen duur zijn. Dat is althans iets
zeldzaams. Men wordt allengskens ouder en moet een positie hebben’ - ‘Dan krijgt men ook
gevestigde opinies en dan verbergen de rijkdommen der schepping zich voor ons’.
Onder hetzelfde opschrift Wat is Romantiek? schreef G. STUIVELING een artikel in De Nieuwe
Taalgids XXXV (1941), blz. 321-324. Ook hij onthoudt zich van een vaste definitie, maar zoekt
het hoofdkenmerk in ‘onheilbare gespletenheid’.
(2) De Verhandeling van N.G. VAN KAMPEN is verschenen in de Werken der Hollandsche
Maatschappij VI (1823).
(3) Over W. Scott's invloed handelt VISSINK in de bovengenoemde diss. (Hfdst. I, noot).
(4) De verhandeling van D.J. VAN LENNEP is gedrukt in de Werken der Maatschappij der Ned.
Lett.. Een Levensbericht werd voor de Maatschappij geschreven door M. SIEGENBEEK.
(5) Wie achter het pseudoniem Alethinus schuilt, is mij onbekend.
(6) De vertaling door Mr. ENGELEN komt voor in zijn bundel Poëzij van 1829. Zie over hem TEN
BRINK III, 110, 440, en over de gehele dichtergroep van Groningen TE WINKEL VII, 183; KALFF
VII, 343-424. Een Levensbericht van Gouverneur stelde W. HECKER samen voor de Leidse
Maatschappij.
(7) A. HIRSCHIG. Het leven van deze classicus is door J.J. DE GELDER beschreven in de
Levensberichten. Hij schreef een brochure Ontzwaveling van den Hippokreenontzwavelaar
(1839). De lijst van wat deze vruchtbare schrijver gepubliceerd heeft, bij TE WINKEL (VII, 19),
is nog niet eens volledig.
(8) In de Hippokreenontzwaveling, die nog ter sprake zal komen.
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(9) Vgl. over Jean Paul's invloed de aantekening bij Hs. I. n. 11
(10) Vgl. over de invloed van Claudius de aantekening bij Hs. I. n. 11
(11) Uitvoeriger is de kritiek van Apollo, Argus en Mercurius, en in verband daarmee Adriaan van
der Hoop als letterkundig criticus behandeld in Beweging-artikels, die in mijn Verzamelde
letterkundige opstellen (1947) herdrukt zijn.
(12) J.L. NIERSTRASZ (1796-1828), aanhanger en vriend van Tollens, was sedert 1820 als dichter
werkzaam, en had in 1828 al veel geschreven. De tijdgenoten hadden veel verwachting van
hem. Zijn bekendste gedicht was gewijd aan het leven van de loods Frans Naerebout (1826).
Zie over hem TE WINKEL VI, 410-411. Bij zijn dood schreef Tollens een gedicht Ter Uitvaart.
(13) Voor de voorgeschiedenis van De Vriend en De Muzen is de briefwisseling van Drost en Potgieter
belangrijk, door Mej. DE WAAL gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ned. T. en L. XXXVIII
(1918).
(14) C.G. WITHUYS (1794-1865), van beroep ambtenaar te Amsterdam, later direkteur van de
Landsdrukkerij, van 1837-39 redakteur van de Avondbode, telde sedert 1831 mee onder de
dichters van zijn tijd, en had een grote dunk van zich zelf. Zie KALFF VII, 206 en 207, TE
WINKEL VI, 502.
(15) De Braga is nog in 1883 herdrukt, met inleiding en aantekeningen van A. Winkler Prins. Daarin
worden bij de meeste gedichten de tot die tijd nog niet gepubliceerde namen bekend gemaakt.
Reeds in 1853 was, met de titel Bragiana, een bloemlezing uit de Braga verschenen. Zie verder
nog: TE WINKEL VII, 21-23.
(16) Alberdingk Thijm (TE WINKEL VII, 207) werd bij zijn eerste optreden door Potgieter
verwelkomd. In 1845 waardeert hij al zijn ‘Roomsch-Catholiek talent’ in de Spektator en zijn
‘tempelzuivering in den schouwburg’. In 1851 konstateert hij dat ‘de tijd der uitsluiting’ van
Katholieken voorbij is, en ‘vereeniging van alle krachten’ gewenst, terwijl hij reeds in De Gids
van 1846 op de verdienste van Thijm gewezen had. (Zie G. BROM: Romantiek en Katholicisme
in Nederland II, 263-265).
(17) Voor de geschiedenis van de Spektator maakte ik gebruik van het artikel van H. DUURKENS:
Karakter en Kunst in het Alb. Thijm-nummer van De Beiaard V (1920). Zie de brief aan Borret
aldaar op blz. 20.
(18) Dit lied is gepubliceerd in de Dietsche Warande van dat jaar.
(19) De geschiedenis van Oefening kweekt kennis vindt men in een gedenkboekje van Gerard Keller:
Het Servetje, de naam van het souper, na afloop van de voordrachten. Vergelijk ook TEN BRINK
I, 423.
(20) Het Levensbericht van S.J. van den Bergh (Maatsch. v. Ned. Lett. 1869), is geschreven door
zijn vriend W.J. VAN ZEGGELEN. Daaraan is de aanhaling ontleend.
(21) Aan zijn reputatie werd een gevoelige knak toegebracht door de scherpe veroordeling van
Busken Huet in 1863 (Litt. Phant. en Kritieken, VII). W.L. VAN Zeggelen (1811-1879), wiens
Levensbericht geschreven is door A. ISING (1879), kwam er in diezelfde kritiek nog slechter
af.
(22) Uitvoerig is dit onderwerp behandeld in mijn studie over Potgieter en het Liberalisme in De
Beweging (1905), herdrukt in Lett. Studiën (1910). Daar is doorlopend de parallel met Thorbecke
getrokken.
(23) GERRIT DE CLERCQ (1821-1857), zoon van Willem de Clercq, was vooruitstrevend
jong-liberaal en weldra talentvol medewerker aan De Gids voor politieke en sociale vraagstukken.
Zijn Levensbericht (Maatsch. v.N.L.) werd geschreven door G. HEEMSKERK. Vgl. het artikel
van P.J. MEERTENS (in De Gids 1944), die ook een biografie zal samenstellen.
(24) In een niet herdrukt artikel in De Gids van 1862, naar aanleiding van de Bibliotheek van
Buitenlandsche Klassieken.
(25) A. BOGAERS (1795-1870). In 1871 schreef N. BEETS een kenschetsende inleiding bij de
Gezamenlijke Dichtwerken; in 1872 verscheen een Levensbericht voor de Maatsch. der Ned.
Lett. door F.A. SNELLAERT. Breder opgezet is Het Leven van Mr A. Bogaers door J.G.
GLEICHMAN (1875). De studie van N. Beets is herdrukt in de bundel Sparsa.
(26) Aldus BEETS, t.a.p.
(27) Dat Truitje ontleend is aan een Engels gedicht Salley in our Alley van Henry Carey heeft A.J.
BARNOUW aangewezen (Tijdschr. v. Ned. Taal en Lett. XXXII, blz. 75).
(28) WALCH, die in zijn Handboek (blz. 629) de Boekanier prijst als ‘een van de beste staaltjes van
de romantiek te onzent’, schrijft de z.i. ‘eigenwijze’ beoordeling in De Gids van 1840 ten
onrechte toe aan Potgieter (Vgl. De Nieuwe Taalgids 1946, blz. 3).
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(29) Over de kinderpoëzie in de negentiende eeuw bestaat een Utrechts proefschrift van Mej. L.J.Th.
WIRTH: Een eeuw kinderpoëzie (1925).
(30) Het Leidse proefschrift van Dr BOESER over Mej. De Neufville (1889) is tamelijk oppervlakkig
en onkritisch.
(31) ELISA VAN CALCAR (1822-1904) schreef sinds 1850 nog een reeks andersoortige romans.
Zie TE WINKEL VII, 259 en 289 en een Levensbericht (Maatsch. der N.L.) door J.A. WOLTERS
(1905).
(32) BERNARD GEWIN (1812-1873), als Leids theologisch student vriend van N. Beets, schreef
dit boek, een grove kopie van Dickens, vol zotte avonturen, onder het pseudoniem Vlerk, in
1841, kort voordat hij te Utrecht predikant werd. Vgl. G. VAN RIJN, Nicolaas Beets II, 12-41,
en WALCH 651-653, die het werk uitvoeriger besprak in Boeken die men niet meer leest (1930).
(33) In De Gids van 1841 werden deze werken, die in afleveringen verschenen, door Potgieter tegelijk
met de Camera Obscura en de Studententypen uitvoerig besproken onder het opschrift
Kopieerlust des dagelijkschen levens, herdrukt in Krit. Stud. I, 343 vlg. Tot dit genre van
physiologieën behoort ook, behalve Kneppelhout's Studentenleven, de anoniem verschenen
Physiologie van Den Haag door een Hagenaar, het werk van JONCKBLOET, die veel tegenspraak
uitlokte. TE WINKEL (VI, 610) wijst nog, als vroeg voorbeeld, op H. de Balzac's Physiologie
du mariage (1824-29).
(34) M.P. LINDO. Zijn leven werd geschetst door zijn vriend Lodewijk MULDER voor de uitgave
van de Kompleete Werken van den Ouden Heer Smits (1877-79). Een uitvoerige
levensbeschrijving met bibliografie vindt men bij TEN BRINK II, 260-290.
(35) GERRIT VAN DER LINDE. Bij de uitgave van de Gedichten van den Schoolmeester (1859,
geïllustreerde herdrukken tot 1902) gaf JACOB VAN LENNEP een levensbeschrijving. Vgl. ook
nog allerlei bijzonderheden in Het leven van Jacob van Lennep door M.F. VAN LENNEP, o.a.
ook brieven en gedichten. M. BASSE (Taal en Letteren XI, 513) heeft gewezen op de invloed
van R. Harris Barham's Ingolsby Legends.
F. HAVERSCHMIDT. Behalve TEN BRINK's hoofdstuk (III, 129-162) kan men de uitvoerige
biografie raadplegen, die JOH. DYSERINCK samenstelde, op grond van persoonlijke herinneringen
en grondige studie van zijn geschriften (1908).
(36) Voor de toneelgeschiedenis en de toneelspeelkunst heeft zich vooral TE WINKEL geïnteresseerd,
die daaraan dus uitvoerige hoofdstukken wijdt. Nog uitvoeriger, wat namen en titels betreft, is
WORP's Drama en Tooneel, dat daardoor echter in een blote opsomming of katalogus ontaardt.
Een overzicht, van voornamelijk na 1850, gaf RÖSSING, in Een Halve Eeuw, die zich weer te
veel uitweidingen veroorlooft, maar ook veel merkwaardigs meedeelt.
(37) Potgieter gaf deze zeer uitvoerige beschouwingen in de studie Hollandsche dramatische poëzij
(De Gids 1850, herdrukt in Studiën en Schetsen), die verderop nog telkens ter sprake zal komen.
(38) t.a.p. blz. 82.
(39) HELVETIUS VAN DEN BERGH (1799-1873) werd bestudeerd door A.C. VAN WAVEREN in
een Utrechts proefschrift (1925). Interessant is de daarin gepubliceerde korrespondentie met
Potgieter. Een beknopter Levensbericht stelde W.J. VAN ZEGGELEN in 1874 samen voor de
Maatsch. der N.L.
(40) Tegen de geopperde kritiek en de beschuldiging van ‘platheid’ verdedigde de schrijver zich in
een brochure van 1842, getiteld: Gesprek over de Nichten.
(41) Dergelijke uitvoerige beschouwingen over zijn eigen werk gaf Schimmel in de driedelige uitgave
van zijn drama's.
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Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding
HET IS VERLEIDELIJK DEZE PERIODE TE BESCHOUwen van uit de Gids-sfeer,
en dus van voormannen als Potgieter en Bakhuizen van den Brink uit te gaan; dan
is men het best in staat, het letterkundig werk, ook voor ons nog van belang, te
schiften. Toch is dat van historisch standpunt bezwaarlijk. In elke periode moet men
er trouwens rekening mee houden, dat bij de opkomst van een nieuwe generatie de
oudere niet van het toneel verdwenen is. Daaronder kunnen er zijn die eerst in een
volgende tijd tot volle ontplooiïng komen. Hun aanhang van volgelingen en
bewonderaars, hun gezag onder de burgerij is vaak niet verzwakt. Dat geldt ook voor
deze tijd, gelijk uit het voorafgaande overzicht gebleken is.
De rol van de oudere generatie was volstrekt niet uitgespeeld. Bilderdijk was in
1830 heengegaan, maar zijn bewonderaars waren niet uitgestorven: zijn invloed
werkt zeer lang na. De roem van Tollens was nog stijgende en zijn ‘school’ genoot
onder de burgerij grote populariteit. In de dichterlijke Almanakken behoudt de
huiselijke poëzie een ruime plaats. Bij de stroom van vaderlandse poëzie, uitgelokt
door de politieke gebeurtenissen van 1830-31, staan de dichters met gevestigde
reputatie in het eerste gelid: Tollens vooraan, maar ook Loots, van Hall, Spandaw
en veel anderen mengen zich in het koor, o.a. Withuys en Sam. J. van den Bergh.
Wegens de gelijktijdigheid stelden wij dus Tollens en Da Costa voorop: de met
zijn eigen tijd tevredene en de tegen de geest der eeuw opstandige, in scherpe
tegenstelling, beide afkerig van de opkomende romantiek en het vooruitstrevende
liberalisme.
De vroege romantiek werd hier te lande vertegenwoordigd: enerzijds door de
navolgers van Engelse en Franse romantici; anderzijds door de jongeren die, meer
oorspronkelijk, propaganda maakten voor een nationale romantiek, die vruchtbaarder
en duurzamer zou te werk gaan. Tot de eerste behoren Van der Hoop, Van Lennep
en de jonge Beets. Daarvan kon Van Lennep beter iets later volgen, in het verband
van de historische-romanschrijvers, en Beets eveneens in het verband van het
herlevend realisme. Tot de tweede groep behoren als leiders van de Muzen en De
Gids: Drost, Potgieter,
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Bakhuizen van den Brink, Heye, van wie Drost door zijn vroege dood, Bakhuizen
wat later, door zijn afscheid van het tijdschrift, afvallen, en Potgieter, zijn leidende
rol deze dertig jaren onafgebroken vervullend, de breedste plaats verdient in te nemen.
Als voornaamste schrijvers van historische romans komt onbetwist het volgende
viertal in aanmerking: Van Lennep, Oltmans, Bosboom-Toussaint, Schimmel. Het
werk van de laatste drie ligt in de lijn van de nationale romantiek en houdt dus voeling
met de idealen van de eerste Gids-leiders, al is Mevrouw Bosboom-Toussaint
anderzijds ook geestverwante van het Réveil en bevriend met Beets. Uitbeelding van
de werkelijkheid, ‘kopiëerlust des dagelijkschen levens’ is het doel van een ander
viertal, naar eigen aard en in verschillende schakering. Vandaar de volgorde: Beets,
Kneppelhout, Hasebroek, Van Koetsveld.
Ten slotte volgen nog twee auteurs, volbloed romantici, maar die min of meer een
eigen plaats innemen: Hofdijk, een late vertegenwoordiger van de uitstervende
romantiek, die door zijn bewondering voor de geïdealiseerde nationale Middeleeuwen,
door zijn optimistisch enthousiasme dichter bij Alberdingk Thym staat dan bij
Potgieter en zijn volgelingen. Alberdingk Thym verdient een uitvoeriger beschouwing
als baanbreker van de Katholieke emancipatie, ook in de letterkunde. Zonder zich
te isoleren - hij zoekt aansluiting en medewerking bij andersdenkenden, vooral
liberalen als Potgieter - betrekt hij een grote bevolkingsgroep in de letterkunde, die
zich geleidelijk als nieuwe faktor van letterkundige opbloei zal doen gelden. Tevens
vormt hij een te waarderen schakel met de gelijktijdige Zuidnederlandse literatuur.

Tollens
(sedert ± 1830)
Bij het aanbreken van de nieuwe periode had de bijna vijftigjarige Tollens zijn
krachtigste tijd achter de rug. Door de kritiek van romantische jongeren, als Van
Lennep en Van der Hoop, voelde de overschatte dichter, die niet vrij van ijdelheid
was, zich geprikkeld, al gaf hij voor, dat de ‘zoutelooze reflecties’ van ‘de kwasterige
Van der Hoop’ met zijn ‘onbekookte borrelpraat’ hem onverschillig liet(42). Weldra
bracht de Belgische opstand Tollens in hevige beroering. Zijn handel geraakte
daardoor geheel in de war; hij is woedend op de ‘onverlaten en booswichten’, die
tegen zijn geliefde koning in verzet durfden komen; hij is bezorgd over het lot van
zijn zoon, die mee ten strijde trok, maar juicht bij de triomfantelijke terugkeer van
hem en zijn medestudenten. Dat gaf de nationale dichter aanleiding om zijn stem te
verheffen in het poëtenkoor, dat de gebeurtenissen van 1830-33 bezong. Vaderlijke
bezorgdheid wordt vertolkt in zijn Avondbede; een nieuw volks-
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lied wordt gedicht op 's Koningsverjaardag (1831); de wapenroem van de Leidse
studenten, van Chassé brengt hem in verrukking. Groot sukses had De algemeene
bededag, waarvan Schotel wel veertien verschillende overzettingen, in het Frans,
Engels en Duits kende. De eerstvolgende bundels bevatten slechts vertalingen en
bewerkingen. In 1832 liet hij, in de Liedjes van Matthias Claudius, een dichter aan
het woord, die hij wegens zijn ‘kunstelooze eenvoud’ als geestverwant beschouwde,
zodat ‘hij mij dikwijls toeschijnt als uit mijn eigen hart te spreken’. In 1839 volgde
een bonte verzameling Dichtbloemen bij de naburen geplukt, die de bedoeling had
een vroegere dergelijke verzameling van onrijp werk te verdringen: ‘het oude sinds
lang verwelkte Tuiltje van zoogenoemde Dichtbloemen voor eenen nieuwen ruiker
te doen verwerpen’. Menig gedicht is zo vrij bewerkt - zegt de dichter - en wijkt
‘door den Hollandschen tooi en tint aanmerkelijk van het voorbeeld af’, zodat ze
veelal ‘voor zijn eigendom zouden kunnen doorgaan’. Of dit steeds als aanbeveling
kan gelden valt te betwijfelen! Men zette b.v. Het Kind van den huize (naar Victor
Hugo), met de typische ‘tooi en tint’ van Tollens, naast de vlotte vertaling ‘Als 't
kindje binnenkomt’ van Beets in zijn Camera:
't Is feestdag in 't gezin: de vrienden en vriendinnen
Verschenen in de zaal: nu treedt het kind ook binnen,
En glimlacht minzaam, buigt en groet.
Op eens is ieder oog naar 't vrolijk wicht geslagen,
En ieder boezem klopt - ook die een worm voelt knagen Den lievling te gemoet.

Oorspronkelijk werk blijft in deze jaren schaars. Eerst in 1840 kan met moeite een
bundel Verstrooide Gedichten samengesteld worden, ‘gelegenheidsen mengeldichten’,
zangstukken, waarnaast nog als ‘het minst gebrekkelijke uit vroegere verzamelingen’
een twaalftal minneliedjes. Het scheen wel alsof zijn dichterlijke produktie ten einde
liep. In 1838 hadden hem huiselijke rampen getroffen: de dood van zijn vrouw en
van zijn oudste zoon; hij voelde de ouderdom naderen. Op vijf-en-zestigjarige leeftijd
trok hij zich uit zijn zaken terug en kocht zich een buitenhuis te Rijswijk om van de
landelijke rust te genieten. De oogst van deze periode was onverwacht rijk: zijn
Laatste Gedichten verschenen in twee omvangrijke bundels: 1849 en 1853. De
voorrede bij het eerste deel brengt weer een zelfverdediging: de verdienste van zijn
gedichten zoekt hij in ‘hunne kunstelooze eenvoudigheid’: ze zullen weer getuigen
van den beperkten kring, waarin het mijne Zangster vergund is, zich te bewegen’.
Een bedekte polemiek vernemen we in de uitlating: ‘Vooral heb ik gepoogd, mij
duidelijk en verstaanbaar uit te drukken, bij ondervinding wetende, dat het genot der
poëzij wel eens te duur wordt betaald, als men het voor studie en inspanning moet
koopen’.
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Dat hij met ergernis zich door een jonger geslacht op zij gedrongen voelde, en niet
meer voor het gehele volk als de nationale dichter gold, komt duidelijker te voorschijn
in partikuliere uitingen. Aan zijn vriend Suringar schrijft hij b.v. in 1847: ‘Er is thans
weinig liefde voor de poëzij in ons land en de aankomende beoefenaars brengen haar
geheel te gronde. Daar is nu weer een kwakzalver (Thijm heet hij, geloof ik) onder
ons opgestaan, die met zijn Muze zulke wonderlijke luchtsprongen maakt, dat men
er de handen bij in elkaar slaat’. Ook in andere brieven geeft hij af op ‘dat
onvaderlandsch en bigot gespuis’, op ‘de hedendaagsche romantische doolhof- of
dolhuisstijl, waarvan men hoofdpijn krijgt, en die de moeite zoo weinig beloont, als
men den zin er van ontbolsterd heeft. Ik bedoel voorzeker geen Beets, Hasebroek,
Toussaint, maar...; doch ik wil geen namen noemen’.
Niet minder dan het vroegere werk hebben de laatste bundels bijgedragen tot de
roem van Tollens in brede kringen van de liberale burgerij. Men vindt er menig
gedicht dat typisch is voor Tollens' geesteshouding, zijn prediking van tevredenheid,
zijn nuchtere levenswijsheid en oprechte braafheid en vroomheid. Daardoor werden
verzen als de School der menschen, De Gevels der huizen met graagte gelezen. De
reeks vaderlandse romancen, de berijmde vertellingen werd voortgezet: een gedicht
als Hondentrouw vond nog steeds veel bewonderaars. Zijn chauvinistisch getinte
vaderlandsliefde blijft onverzwakt. Persoonlijk leed komt zelden meer tot uiting:
alleen in Herinnering vindt men gevoelige strofen, gewijd aan zijn overleden vrouw.
Kort na zijn dood, in 1857, bezorgde zijn uitgever nog een Nalezing, die als twaalfde
deel de reeks van zijn bundels afsloot.
Op zijn zeventigste verjaardag, in 1850, werd Tollens als de nationale dichter
gehuldigd: hij werd met een marmeren buste vereerd, de hoogste ridderorde werd
hem namens de Koning geschonken. Nog zes jaren genoot hij van zijn landelijke
rust. Niet lang na zijn dood verrees in zijn vaderstad een standbeeld, een eer die vóór
hem geen Nederlands dichter ten deel gevallen was.

Isaäc da Costa
(sedert ± 1830)
In de eerste jaren van deze periode bleef Da Costa, na zijn veelbelovend optreden
als dichter, op de achtergrond. De propaganda van zijn nieuw geloof, met vurige
ijver voortgezet, nam hem geheel in beslag. Zijn voordrachten, te Amsterdam op het
‘Rusland’, te Den Haag, trokken in toenemende mate een belangstellend gehoor en
werden vele jaren voortgezet. Pierson heeft ons in zijn Oudere Tijdgenooten
medegedeeld op welke gezellige wijze hij improviserend zijn stof behandelde. Een
verslag van een tweetal
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lezingen uit een reeks van zeven, in Den Haag gehouden over het thema ‘Wat dunkt
u van den Christus?’ is uit het geheugen opgetekend door Arnold Ising en afgedrukt
in een artikel Een Dichter Improvisator(43). Dat Potgieter hem wist te waarderen, is
reeds vermeld, maar ook met de Katholieke Alberdingk Thijm, zijn ‘vriend en vijand
tevens’, stond hij op goede voet. Daarentegen bleven konservatief-liberale kringen
voor hem, wegens zijn anti-revolutionnaire denkbeelden gesloten; tot de toongevende
tijdschriften had hij geen toegang. Toen in 1836 een vriend, de dichter Calisch, in
een hoogdravend gedicht hem aanspoorde:
Niet langer dus gedompeld in het duister,
Gij die den glans bezit der poëzij
Ontwaak! ontwaak! herneem den ouden luister,
En dat uw ziel weêr klinke in melodij!

kon hij antwoorden:
Neen! 'k ben geen dwaalspoor ingetreden
o Calisch! zoo mijn krachten zonken,
mijn ader stolde vóór den tijd,
mijn allerlaatste levensvonken
zijn aan een hooger zucht gewijd!
Laat dan mijn zwakke snaren zwijgen!

Maar intussen bleek dat de tegenstand geluwd was. Zijn lezingen trokken ook andere
hoorders dan zijn geestverwanten; voor zijn karakter, voor zijn onmiskenbare gaven
had men waardering en eerbied. Een teken daarvan was zijn benoeming tot lid van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut in 1839. Dat was een eerherstel. Hij was nu
opgenomen in de officiële kring van de Nederlandse letterkundigen. Dat gaf hem
aanleiding om bij zijn intrede een blijk te geven van onverzwakte dichterlijke
begaafdheid. Maar hij zou het als beginselverzaking gevoeld hebben, als hij die
gelegenheid niet aangegrepen had om te getuigen. Zo ontstond zijn eerste grote
tijdzang: Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840, met de bekende aanhef:
Kan het zijn dat de lier, die sinds lang niet meer ruischte,
die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak
weêr op eens van verrukking en hemellust bruischte,
en in stroomende galmen het stilzwijgen brak?

In vogelvlucht overziet hij de afgelopen vijf-en-twintig jaren: de val van Napoleon,
de herdenking van de Kerkhervorming in 1817, de ‘constitutiekoorts’ van het jaar
1820, de z.i. misplaatste liberale viering van de uitvinding der boekdrukkunst in
1823, de revolutie van 1830, de ‘oorlogszwangere’ laatste jaren, om te eindigen met
een apokalyptische aankondi-
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ging en verheerlijking van het Godsrijk op aarde: ‘Kom, Koning Jezus, kom, ja kom!’
Dit gedicht maakte bij de voordracht een diepe indruk. Ook in het liberale kamp,
o.a. door Bakhuizen van den Brink, werd het geprezen en bewonderd. Een reeks van
tijdzangen volgde. Toen in 1844 de financiële krisis geweken was, dichtte hij Aan
Nederland, in de lente van 1844, om zijn voldoening te uiten, maar tevens om tegen
liberaal optimisme te waarschuwen:
Neen! geen Grondwet zal behouden, hoe vergood eens of vertreên,
zoo geen raad bij God gezocht wordt, met verneedring en gebeên.

Het gedicht besluit, evenals het vorige, naar Bilderdijk's voorbeeld, met lyrische
strofen:
Zij zullen het niet hebben,
ons oude Nederland!
Het bleef bij alle ellenden
Gods en der Vaadren pand!
Zij zullen het niet hebben,
de goden van den tijd!

Van 1847 dagtekent Wachter wat is er van den nacht, een lied des tijds. Daarin laat
de dichter zijn blik gaan over geheel Europa, om de naderende revolutie te
voorspellen. Het volgende jaar droeg hij opnieuw een lang gedicht voor op een
Instituutsvergadering, eenvoudig getiteld: 1648 en 1848 om een retorische
tegenstelling te ontwikkelen: het eerste jaar, toen ‘de kamp doorworsteld’ was, het
begin van een glansrijk tijdperk in ons volksbestaan; het tweede jaar het begin van
internationale ellende, toen ‘de dam werd doorgebroken die de Omwentelingszee
bedwong’. Dit gedicht gaf Potgieter, ondanks de waardering voor Da Costa's poëzie,
gelegenheid om daar zijn liberale overtuiging tegenover te plaatsen: in 1648 was de
zeventiende eeuw al over het hoogtepunt heen; 1848 hield voor hem een belofte in
van vooruitgang op politiek en maatschappelijk gebied(44).
De reeks werd in 1850 besloten met De chaos en het licht, een halve-eeuws-lied,
opnieuw met een geloofsgetuigenis, waar alle tijdzangen op uitlopen. In de voorrede
van zijn gezamenlijk uitgegeven Politieke Poëzij sprak hij dan ook van ‘het vaartuig
waarin wij allen op de snel en fel bewogen wateren drijven, met den blik naar een
kustlicht gericht, dat onbedriegelijk en zeker op een veilige haven wijst’. Dat hij
telkens wijst op ‘onze voor hooge heerlijkheid bestemde aarde’ zal wel altijd ‘een
der groote aanklachten (zoo niet redenen van ignoreeren) tegen mijne dus geheetene
politieke poëzij blijven’. Hij zelf ziet daarin ‘de ziel en de eigenaardigheid’ van de
Christelijk-dichterlijke kunst.
Door een toevallige oorzaak ontstond in 1847 het gedicht Hagar. De uitgever
Kruseman verzocht de dichter om een bijschrift bij een plaat in de
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bundel ‘Bijbelsche Vrouwen’(45). De idyllische prent kon hem niet inspireren: hij zag
in Hagar ‘de Moeder Ismaëls’, de van God gezegende stammoeder van het Arabische
volk. Als in een visioen aanschouwt hij hoe uit dit volk een wereldgodsdienst geboren
wordt. De geschiedenis van de Arabieren, de stichting van een wereldrijk, centrum
van wetenschap en kunst, verrijst in een reeks taferelen. Het slot klinkt profetisch:
gelijk Hagar teruggekeerd is tot de tent van Abraham, zo zal Ismaël aan het einde
der dagen met alle volkeren tot Christus komen. Dan zal Gods belofte in vervulling
gaan.
Nog eenmaal heeft Da Costa een groot vaderlands gedicht geschreven: De Slag
bij Nieuwpoort ontstond opnieuw als bijschrift bij een lithografie naar een bekend
schilderij. Hasebroek(46) verhaalt hoe de dichter dit op zijn 61ste verjaardag, 14 Januari
1859, voordroeg, voor hoorders en gasten van de gewone Vrijdagavond-bijeenkomst,
en welke geestdrift het wekte. Niet lang daarna kon Da Costa met voldoening
terugzien op de voltooiing van zijn Bilderdijk-uitgave, besloten met zijn warme hulde
aan ‘De Mensch en de Dichter’, zijn dierbare vriend die hem onvergetelijk gebleven
was. Het volgende jaar is hij gestorven. Bij zijn uitvaart bleek dat zeer velen, zowel
geestverwanten als tegenstanders, eerbied en bewondering hadden, zowel voor de
mens als voor de dichter. De invloed van zijn poëzie is groot geweest: de echo van
zijn stem hoort men bij zo verschillende dichters als Ter Haar en Schaepman; na
1880 is vaak de spot gedreven met zijn Bilderdijkiaans-dichterlijke taal, met
voorbijzien van zijn onmiskenbaar dichterschap.

Adriaan van der Hoop Jr. (1802-1841)
De jonge Van der Hoop, gevoelig en onevenwichtig, romantisch van aanleg, groeide
op in de Rotterdamse omgeving, waar Tollens de toon aangaf. Hij was lid van het
letterlievend genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming, aanvankelijk
vereerder van Bilderdijk, maar tegelijk dwepend met Byron en Victor Hugo. Eerzucht
en ijdelheid drijven hem er toe, al vroeg als letterkundig kriticus op te treden. Met
de ‘luimige’ dichter Storm van 's Gravezande sticht hij in 1827 het weekblad Apollo,
nog tweeslachtig van inhoud, maar waarin Van der Hoop met spot en ironie
onbeduidende poëten te lijf gaat. Als dit blad het geen vol jaar uithoudt, zoekt hij
een nieuw orgaan, in samenwerking met de jonge Jacob van Lennep, de
Nederlandsche Mercurius, maar werkt tegelijk mee aan de Argus (1828-29),
geredigeerd door een andere romantische Bilderdijk-vereerder, Wap, een liefhebber
van felle spot.
Daarna waagt hij het zelfs in een ander blad, De Vriend der Waarheid, de reputatie
van de hoofdman van het gilde, Tollens, aan te tasten.
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Het sterke zelfgevoel dat zich in de kritiek openbaart, kenmerkt hem ook als dichter.
De roem van van Lennep verlokte hem. Hij dweept met de Nederlandsche Legenden.
‘Ik lees en herlees ze bijna dagelijks’, schrijft hij in 1829. Vooral in 1830 kwam hij
als nationale poëet op de voorgrond. Sedertdien beproeft hij met koortsachtige ijver
zijn talent in allerlei richting: lierzangen, romances, dichterlijke verhalen,
gelegenheidsgedichten, treurspelen, enz. Retorisch-opgewonden, in Helmers-toon,
zijn de ‘Dichterlijke krijgstafereelen’ Warschau (1832), opgedragen aan zijne
Majesteit Nikolaas I, waarin hij zijn reaktionnaire gevoelens uit:
Van Seines boord tot Weixels groene stranden
Deed de oproerdraak, vermomd in vrijheidstooi
Der volkren hart voor hersenschimmen branden
En gaf Euroop aan eindloos wee ten prooi.
Toen voelde een telg van Batoos fiere zonen,
Die vrijheid mint, maar bandloosheid verfoeit
Die 't recht waardeert van outerdienst en throonen
Van vlammend vuur zijn zangrig hart doorgloeid.

Evenals Bilderdijk voelt hij het gewicht van zijn dichterschap, als hij de Czar toeroept:
‘Gij zijt die Vorst, en ik (God lof!) die Dichter’. Dat zelfbesef doet hem ook zijn
gedichten met een opdracht toezenden aan de koning van Beieren, zijn mede-dichter.
Tegenover het vrijheidsbegrip van de revolutie bezingt hij de ware vrijheid in
Willem Tell, Zwitsersche tafereelen (1833) en in Leyden ontzet (1833). Belangstelling
in de buitenlandse romantiek blijkt uit allerlei vertalingen: naar Byron, Th. Moore,
Lamartine, Victor Hugo. Aan de laatste is Esmeralda ontleend. Een uitvoerig, sterk
romantisch getint verhaal is Het Slot van Ysselmonde. Romantisch is eveneens de
monoloog De dood eens spelers, een tafereel uit de Parijsche modewareld, met een
bijbehorend plaatje afgedrukt.
Al vroeg begon Van der Hoop voor het toneel te werken. Bekoord door het Duitse
noodlotsdrama bewerkt hij Hugo en Elvire (1831) naar Müllner's Die Schuld. In 1834
volgde Johanna Shore, naar een Engels drama van Nicholas Rowe, terwijl Han van
Ysland (1837) getrokken was uit de gelijknamige roman van Victor Hugo. In 1838
waagde hij zich aan een oorspronkelijk treurspel, de Horoskoop, eveneens op een
sensationeel noodlotsmotief. Koopmans heeft aangetoond hoe deze voorkeur
samenhing met eigen onvastheid en ongedurigheid: ‘ondanks z'n Christelijk-orthodoxe
levensbeschouwing - mits niet te diep opgevat - had hij een sterke, van z'n standpunt
verboden trek naar het vage en mystieke, het sombere en duistere, het verschrikkelijke
en geweldige’. Blijvende waarde heeft geen van deze stukken.
In een bundel Het Klaverblad (1837) bracht hij ook enige oorspronkelijke
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verhalen in proza bijeen, opnieuw naar Duits-romantisch voorbeeld, nl. Hoffmann's
Serapions-Brüder.
De overschatting van eigen talent eindigde bij deze onevenwichtige natuur, na een
tijd van gejaagde produktie, in ontgoocheling en vereenzaming. De scherpe kritiek,
vooral in De Muzen en De Gids, trof hem diep. In 1838 schreef Hasebroek(47), zijn
Esmeralda beoordelend: ‘Wij hebben den man bewonderd toen hij als Dichter optrad.
- Toen hebben wij het niet aan goeden raad en heusche teregtwijzing doen ontbreken,
waar hij het pad van goeden smaak en degelijkheid verliet; maar hij heeft onzen raad
en dien van zoo velen in den wind geslagen. Thans treuren wij bij his decline and
fall en zullen de puinhoopen niet beschimpen, wier vroegere grootheid wij met
verrukking gezien hebben’. Van der Hoop, hevig verontwaardigd, trachtte zich te
wreken door de mannen van De Gids te beschimpen door anonyme besprekingen in
het Letterlievend Maandschrift, maar de gedroomde roem als dichter was hem
voorgoed ontgaan. Niet lang daarna blijkt uit zijn brieven het voorgevoel van een
vroege dood. In 1840 verzocht hij zijn vriend Greb, zijn leven te beschrijven; het
volgend jaar werd zijn voorgevoel bewaarheid.

Aarnout Drost (1810-1834)
Aarnout Drost groeide op te Amsterdam, waar hij op het Athenaeum, in gezelschap
van zijn vriend Bakhuizen van den Brink geboeid werd door de kolleges van David
Jacob van Lennep. De bewondering voor Bilderdijk, de lektuur van Walter Scott en
Lamartine bevorderde bij de romantisch gestemde aanstaande theoloog zijn
geestdriftige verering van het vaderlandse verleden. In 1830 verhuisde hij voor zijn
theologische studie naar Leiden; Bakhuizen van den Brink volgde hem een jaar later.
Ondanks het verschil in levensopvatting en temperament - de ernstige, ingetogen
Drost trachtte voor de losbandige vriend een goede genius te zijn - verbond een
hechte vriendschap de beide begaafde studenten, wedijverend in hun belangstelling
voor historie en letterkunde.
In 1832 legde Drost zijn candidaats-examen af; in hetzelfde jaar verscheen zijn
roman Hermingard van de Eikenterpen(48), een fantastisch tafereel van botsing tussen
Christendom en Heidendom in de vierde eeuw hier te lande. Meer dan het werk van
Van Lennep of Mej. de Neufville is dit met opmerkelijk talent geschreven boek een
weerklank van de Europese romantiek. Anders dan bij Scott, is het Drost niet in de
eerste plaats te doen om, op grond van zorgvuldige dokumentatie, het verleden te
doen herleven; evenmin om, als Loosjes, de tijdgenoten een spiegel voor te houden:
voor hem is de historie ‘het tooneel waarop godsdienst en zedelijkheid zich
ontwikkelen’. Hij heeft uiting willen geven aan zijn gevoel dat het Christelijk geloof
te allen tijde beantwoord heeft aan een centrale
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behoefte van het menselijk gemoed. Zijn eigen geloofsgevoel, zijn
ontsterfelijkheidsverlangen is in dit boek belichaamd.
In Van Eyck's inleiding, waarin aan de verdiensten van deze roman ten volle recht
gedaan is, wordt dan ook aangetoond dat Drost door zijn ‘zuiver evangelisch
Christendom’ verwant is aan het Réveil, dat zijn werk door een geheel andere geest
bezield wordt dan Les Martyrs van Chateaubriand, in zekere zin zijn voorbeeld, maar
waaraan een pleidooi voor herstel van de wereldlijke en geestelijke macht van de
Kerk ten grondslag ligt. Uit dezelfde periode dagtekenen waarschijnlijk twee
onafgewerkte schetsen: het fragment De Kaninefaat, door Van Lennep in zijn Brinio
voortgezet, en Het Christenleger, de marteldood van Bonifacius schilderend, waarvan
het ontwerp verloren is, maar dat Potgieter in de geest van Drost uitgewerkt heeft(49).
Door een gelukkig toeval ontwikkelde Drost zich in het volgend jaar als letterkundig
criticus en leider. Door vriendschap met de familie van de heer Van der Chijs,
redakteur van De Vriend des Vaderlands, kwam hij tot medewerking aan dit
eigenaardige blad, waarvan hem weldra de leiding geheel toevertrouwd werd. Zijn
vrienden wist hij tot medewerking over te halen, en daaronder in de eerste plaats
Potgieter, die hij, in 1833 naar Amsterdam teruggekeerd, had leren kennen, en met
wie hem weldra een innige vriendschap verbond. Daarvan getuigt de bewaarde
briefwisseling, die ons openbaart hoe de beide jonge mannen zich van hun roeping
om de jonge letterkunde leiding te geven, geleidelijk bewust werden.
De belangrijkste kritieken van Drost vindt men in de jaargangen 1833 en 1834
van De Vriend. Tegenover ouderen, als Bilderdijk en Tollens, bewaart hij, bij alle
eerbied, een onafhankelijk oordeel; middelmatige almanakpoëten worden niet
gespaard, gelijk blijkt uit zijn geestig gedramatiseerde kritiek op de Jaarboekjes van
1834; bij de beoordeling van populaire jongeren als Van der Hoop en Van Lennep
wordt voor overschatting gewaarschuwd. Toen het kader van De Vriend voor een
degelijk kritisch-letterkundig tijdschrift te eng bleek, kwam door samenwerking van
het viertal vrienden, het ‘jonge-Holland’, in September 1834 het tijdschrift De Muzen
tot stand, waarvan Drost aanvankelijk de bezielende leider was. In het begin van dit
jaar openbaarde zich echter, door een bloedspuwing, de kwaal waaraan zijn zwak
gestel spoedig te gronde zou gaan. Tot herstel van zijn gezondheid verhuisde hij nog
naar Haarlem, waar hij met de jonge Beets omgang had en vriendschap sloot, maar
reeds in het begin van November kwam het plotselinge einde. Zijn vroegtijdig
heengaan werd diep betreurd door zijn vrienden, die zijn nagedachtenis in ere hielden,
en zich voornamen zijn taak voort te zetten.
In de twee afleveringen van De Muzen, die Drost nog beleefd had, was niet veel
meer van zijn hand verschenen: een opstel over ‘De Britsche letterkunde van onzen
leeftijd’ en een opmerkelijke kritiek op de gedichten

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

153
van Withuys, maar onder de nagelaten papieren vonden de vrienden nog veel dat
een uitgave waard was. In De Muzen lieten ze nog twee hoofdstukken afdrukken van
een onvoltooid verhaal (De Pestilencie te Katwijk); het meeste bewaarden ze voor
de Schetsen en Verhalen, die in 1835 in twee delen uitgegeven werden. Op een
gevoelvolle voorrede, door Bakhuizen ontworpen, waarschijnlijk door Potgieter
voltooid, volgde na een herdrukte novelle Het Altaarstuk (reeds opgenomen in de
Almanak voor het Schoone en Goede van 1833) een onvoltooide, maar breed opgezette
roman uit de eigen tijd, De Augustusdagen(50). Hierin leert men het talent van Drost
van een geheel andere zijde kennen. Het is of hij in zijn korte leven zijn kracht in
verschillende richtingen heeft willen beproeven. Evenals hij in de Hermingard zijn
oorspronkelijkheid handhaaft tegenover voorbeelden als Scott en Chateaubriand,
toont hij hier een eigen opvatting van de contemporaine roman tegenover Jean Paul,
als bewonderd voorganger. Bij de eersteling vergeleken is er merkbare vooruitgang:
de stijl is gerijpt en minder retorisch getint; de karakters zijn met vaster hand getekend.
Met scherpzinnigheid heeft Mej. De Waal, op grond van de briefwisseling, aangetoond
dat ‘Wilhelma als karakter herinnert aan Potgieter, omdat de vriendschap tusschen
den dweependen, vromen, idealistischen predikant Beeckhorst - ten dele een
zelfportret - en de kunstzinnige, koelere Wilhelma hùn vrienden-verhouding teekent’.
De pastorie-idylle met de trouwe en vrome gade Maria is dan een gedroomd
toekomstbeeld van de aanstaande predikant. Daar rondom heen werd allerlei
‘romantisch bijwerk’ gevlochten, met herinneringen aan velerlei lektuur, maar toch
ook hier en daar met aardige realistische trekken en schilderachtige beschrijvingen.
Voor de eigenlijke roman, die toen op laag peil stond - men denke aan de onnatuur
en de geforceerde humor van Bruno Daalberg - had Drost bij verdere ontwikkeling
van baanbrekende betekenis kunnen zijn. In andere richting weer bereidde hij de
weg voor de vaderlandse romantiek van Potgieter en Bakhuizen. In de jaargang 1834
van dezelfde almanak verscheen de novelle Meerhuyzen, in de Schetsen en Verhalen
ongewijzigd herdrukt. Enigszins naief, in de trant van Loosjes, laat hij hier de
voornaamste letterkundige figuren uit het begin van de zeventiende eeuw optreden.
Het tafereel speelt zich af op Spieghel's buitenplaats in 1601, waar wij ook Roemer
Visscher aantreffen met nog andere bekende tijdgenoten. Daar komt de jonge Hooft,
juist uit Italië terug, gevolgd door Bredero, te gast, terwijl Vondel, als dertienjarige
knaap in een boom zittend, aan het gesprek deel neemt. Aanhalingen uit hun werk
verlevendigen het gesprek, waarin ook voortdurend zeventiende-eeuwse woorden
en uitdrukkingen te pas gebracht worden. Volgens Bakhuizen zou Drost deze
archaïstische dialoog toegepast hebben op voorbeeld van de Franse romanschrijver
La Croix.
Deze vluchtige schets, die Drost zelf wel als een zwakke proeve beschouwd
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zal hebben, heeft hij in hetzelfde jaar willen doen volgen door een breed opgezet
tafereel van zeventiende-eeuws leven, waarvan in zijn nalatenschap maar een gedeelte
aangetroffen werd. In zijn laatste levensmaanden heeft hij zich daarmee bezig
gehouden, want wij weten dat hij Beets stukken uit de ‘Pestzegen’ voorgelezen heeft.
Het tweede deel van de Schetsen en Verhalen bracht als voltooide roman: De
Pestilencie te Katwijk(51). Zorgvuldig hebben de uitgevers het geheim bewaard, dat
dit verhaal grotendeels hun eigen werk was, al hadden ze het in hun voorrede in
bedekte vorm te kennen gegeven: ‘de schoonheden danke men hem, de gebreken
wijte men ons’. Eerst in het proefschrift van Mej. De Waal is het raadsel opgelost,
waarvoor de briefwisseling van de vrienden de sleutel bood. Zij kon aantonen dat
Drost in het vijfde hoofdstuk is blijven steken en dat het auteurschap van de volgende
hoofdstukken met vrij grote zekerheid tussen Potgieter en Bakhuizen te verdelen is,
terwijl Heye zich aan de hem toegedachte taak onttrokken heeft. Zekerheid bestaat
eigenlijk alleen voor het derde en vierde hoofdstuk, vooraf in De Muzen verschenen,
en deels in handschrift bewaard. Van Eyck verdedigde de opvatting(52), dat ook de
beide eerste hoofdstukken niet van Drost zouden zijn, maar als hij boven zijn
handschrift zet ‘derde hoofdstuk’, dan zijn de voorafgaande toch stellig door hem
ontworpen. De vraag blijft dan in hoeverre de uitgevers de tekst geretoucheerd zouden
hebben, wanneer ze die niet als persklaar beschouwden. Dat de archaïstische stijl,
zo geheel in dezelfde geest als die van Meerhuyzen, niet van de hand van Drost zou
zijn, is zeer onwaarschijnlijk. Het levendige herbergtoneel, waar de auteur Huygens'
Scheepspraet laat voordragen, is later door Potgieter in zijn Rijksmuseum uitgewerkt.
Dat hij hier zichzelf gekopieerd zou hebben, is weinig aannemelijk.
Al voortgaande hebben de uitgevers pleizier gekregen in de uitwerking van een
zo aantrekkelijke stof, en aan eigen fantasie de vrije loop gelaten. Dat Bakhuizen de
hoofdpersoon naar Indië laat gaan en in Hooftiaanse stijl zijn ervaringen weergeeft,
zal licht niet in de bedoeling van Drost gelegen hebben. Het is zeer goed mogelijk
dat Van Eyck gelijk heeft, als hij onderstelt ‘dat de Pestzegen bedoeld was als een
rijpere, rijkere uitdrukking van het in de Hermingard reeds uitgedrukte geloofsgevoel
te worden’. Maar nu het veelbelovende leven van deze voorganger zo plotseling
afgebroken werd, is deze aannemelijke gissing even onvruchtbaar als de bespiegeling
of Potgieter zich op den duur had kunnen verenigen met de opvattingen van een
vriend, die in zijn pastorale werk zijn levenstaak, in zijn evangelische vroomheid
zijn ideaal gezocht zou hebben. Wellicht zou hij inderdaad, evenals later van
Hasebroek, van hem vervreemd kunnen zijn. Nu blijft waar, wat Verwey vaststelde,
dat Drost ‘de magneet’ was die Potgieter richtte, dat het leiderschap van Drost in De
Muzen het onmisbare voorspel geweest is van Potgieter's optreden als Gids. Dat is
de blijvende historische betekenis van dit korte maar rijke leven.
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Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875)
De eerste omgeving waarin de jonge Everhardus opgroeide, heeft hij opzettelijk in
half duister gelaten. Aan het ouderlijk huis had hij droevige herinneringen. De
Potgieters stamden uit een oud-Overijsels, te Zwolle gevestigd geslacht; de moeder,
Berendina van Ulsen, was een burgemeestersdochter, maar de vader schijnt zich
misdragen te hebben, waardoor het gezin in zorgen geraakte. ‘Liefde is niet
algenoegzaam wanneer haar gebrek vergezelt’, schrijft Potgieter later, met een bedekte
toespeling op eigen ervaring, en de uitroep ‘Arme moeder!’ in een van zijn brieven
is veelzeggend(53). Toch zal de leergierige, veelbelovende jongen, met zijn dichterlijke
aanleg, zijn vlug verstand en levendige fantasie ook in deze Zwolse jaren veel genoten
hebben. Een schoolkameraad getuigt: ‘Hij was de ziel van onze jongensbijeenkomsten,
onuitputtelijk in het improviseeren van tooneelstukken en drama's, die dan ook maar
dadelijk onder zijn opzicht werden opgevoerd’. In de schets Drie Schoolmakkers
schuilt een stukje autobiografie; de voorrede van de Nalatenschap van den Landjonker
bevat herinneringen aan het natuurgenot in Zwolle's omstreken. De lektuur van
Maurits Lijnslager bekoorde hem al vroeg door de verheerlijking van het vaderlandse
verleden.
Op dertienjarige leeftijd trok hij naar Amsterdam, onder de moederlijke hoede van
zijn tante Wilhelmina van Ulsen, om opgeleid te worden in de handelszaak van
mejuffrouw Elisabeth van Hengel, met wie zijn tante samenwoonde. Voor deze tante,
blijkbaar een bijzondere vrouw - al zag Nicolaas Beets in haar slechts een
‘burgerjuffrouw’ -(54) koesterde Potgieter levenslang dankbare verering. Zij zorgde
voor zijn verdere vorming: Duitse en Engelse lessen, tekenles en godsdienstonderwijs,
naast de praktische opleiding in kantoor en pakhuis, waaraan nog indrukken te danken
zijn, verwerkt in de schets ‘'t Is maar een pennelikker’. Zijn jeugdgedichtjes uit deze
jaren, in Tollens' trant, getuigen nog niet van een oorspronkelijk talent; zijn verering
voor de kooplieden-dichters Harmen en Barend Klijn zou hem tot navolging, in een
slechte leerschool, hebben kunnen verlokken, als het lot hem niet buiten de enge
begrenzing van het zelfgenoegzame Holland gevoerd en zijn geestelijke horizon
verruimd had. In 1827 verkreeg hij een werkkring in het opbloeiende Antwerpen,
waar Mej. Van Hengel door een nieuwe associatie haar handelszaak gevestigd had.
Daar verwierf Potgieter zich weldra nieuwe vrienden, o.a. de hulpprediker Ds Marcus,
met wie hij later nog in het Frans korrespondeerde. Maar vooral de kennismaking
met Jan Frans Willems voelde hij als een voorrecht. Opgenomen in zijn kring,
aangetrokken door de geestdrift voor het verleden, voor taal en vaderland, leerde hij
de verdraagzaamheid van
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deze vrijzinnige Katholiek waarderen, en werd hij ingewijd in de buitenlandse
romantiek. Uit Antwerpen gingen zijn eerste, voor de openbaarheid bestemde
gedichten naar het weekblad Apollo (1828), weldra gevolgd door andere in de
toenmalige dichterlijke almanakken. De poëzie van deze periode, later als onrijp
beschouwd, vertoont nog sterk de invloed van de heersende stroming in het Noorden,
maar in de vertalingen naar buitenlandse romantici sporen van de nieuwe tijd; in
gedichten als Godsdienst en Lotsbeschikking, somber-romantisch getint, hoort men
al eigen, Potgieteriaanse klanken.
De toenemende gisting in de Zuidelijke gewesten leidde tot de uitbarsting van
1830. Door de opstand was Potgieter genoodzaakt Antwerpen, waaraan hij gehecht
geraakt was, plotseling te verlaten. Wat hij in die spannende dagen beleefd heeft,
wat er in hem omgegaan is, vindt men uitvoerig beschreven in het Leven van
Bakhuizen (De drie nachten). Hij gevoelt ‘de diepte der verlatenheid’: zijn positie
was vernietigd, zodat hij een nieuw leven moest beginnen. De vriendschap met
Willems moest hij missen; ook andere dierbare banden werden verbroken, waaraan
herinneringen bewaard zijn o.a. in Wilhems Reize. Leed en liefde brengen hem tot
zelfbespiegeling. In zijn gedichten uit zich de droefgeestige stemming van de
‘teleurgestelde’. De vier wintermaanden te Amsterdam maakte hij zich ten nutte voor
verdere ontwikkeling. Hij waardeerde de kennismaking met toongevende oudere
tijdgenoten, als Jeronimo de Vries en Withuys, die van zijn eerste gedichtjes goede
verwachtingen koesterden. Hij was onder het gehoor van de vurige Da Costa en
bewonderde de jonge Van Lennep, als hij optrad in de English Literary Society. Zijn
talenkennis werd vermeerderd met het Zweeds, aangeleerd ten behoeve van een grote
reis, die hij in het voorjaar met spanning tegemoet zag. Hem viel namelijk de
vererende opdracht ten deel om voor de firma Van der Muelen zakenbelangen in
Zweden te gaan behartigen. Deze reis werd ook voor zijn verdere letterkundige
ontwikkeling van grote betekenis. Over Hamburg en Kopenhagen reisde hij naar
Gotenburg, waar hij het grootste deel van zijn reistijd, ruim een jaar, doorbracht. Hij
vond daar een interessante, boeiende omgeving en genoot de vriendschap en
gastvrijheid van de aanzienlijkste kringen. Zijn rijke ervaringen bleven bewaard in
brieven en dagboekaantekeningen, maar ook later, als ‘Wahrheit und Dichtung’
verwerkt, in Het Noorden, o.a. zijn genegenheid voor Mina Fröding, zijn diepgaande
verering voor Hilda Prytz, de ‘blauwogige’, een buitengewoon mooi en begaafd
meisje, verloofd met de oudere koopman Olaf Wijk(55). Op Bokedalen was hij een
gewaardeerde gast. Op een andere buitenplaats nam hij als lid van de ‘Troupe joyeuse’
deel aan toneeluitvoeringen en oefende zich met een française in het Italiaans. Een
geheel andere wereld ging voor hem open: Zweden beleefde de bloeitijd van een
belangrijke romantische kunst, die ver uitstak boven wat hij in het vaderland als
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voorbeeldig beschouwd had, en die bij zijn eigen romantische aanleg paste. Hij begon
dus de letterkunde van Europees standpunt te bezien, en daarin de maatstaf te zoeken
voor toekomstig werk.
In zijn gemoedsleven wordt de ondervonden teleurstelling versterkt door de
weemoedige gedachte dat het geluk en de liefde in een huwelijk hem nooit beschoren
zal zijn. Gebrek aan maatschappelijk vooruitzicht, een verarmde familie zijn beletsels
voor een verloving. Ontluikende liefde moet hij dus onderdrukken. In het gedicht
De jonge priester bewaarde hij de herinnering aan die tweestrijd.
Verrijkt met mensen- en wereldkennis, gerijpt in smaak en vorming, dankbaar
voor indrukken die onvergetelijk zouden blijven, nam hij tegen het einde van 1832
afscheid van Zweden(56).
Te Amsterdam teruggekeerd, nam hij weer zijn intrek bij tante Van Ulsen en
vestigde zich als agent van een Hamburgs handelshuis. Hij werd een trouw
beursbezoeker, die zijn zaken ijverig behartigde, maar wiens geest uitging naar
verdieping van studie en verbreding van blik.
Beslissend voor zijn verdere levensgang werd dat hij zich geleidelijk onttrok aan
de connecties met de oudere generatie en met talentvolle jongeren in aanraking kwam.
Reeds in Januari 1833 leerde hij bij Jeronimo de Vries de medische student Jan Pieter
Heye kennen, levendig belangstellend in poëzie en muziek. Door hem kwam hij een
half jaar later in aanraking met de jonge theoloog Aarnout Drost. Weldra ontwikkelde
zich wederzijdse waardering en vriendschap(57). Diezelfde zomer had de eerste
ontmoeting plaats met Bakhuizen van den Brink, levendig gereconstrueerd in de
latere levensbeschrijving. Duidelijk komt uit dat Potgieter toen in de geniaal-begaafde
tijdgenoot zijn meerdere zag. Maar omgekeerd zullen het drietal nieuwe kennissen,
ondanks het voorrecht van hun akademische vorming, de dichterlijke autodidakt niet
als hun mindere beschouwd hebben. De korrespondentie met Drost levert daarvoor
het bewijs. Door zijn openhartige beoordeling, door zijn streven om door opbouwende
kritiek de weg te banen voor een verjongde, oorspronkelijke letterkunde werd Drost
- gelijk Verwey zegt - de magneet die Potgieter richtte.
Zowel in De Vriend des Vaderlands als in De Muzen heeft Potgieter veel
gepubliceerd. Zijn eerste uitvoerige proeve van letterkundige kritiek, de
Galama-recensie, heeft hem veel hoofdbreken gekost. Volgens de vrienden was die
veel te lang, te veel ‘in de Franse trant’, maar de inhoud is al dadelijk karakteristiek
voor het optreden van de jongeren, door de bewuste positie, ingenomen tegenover
de gangbare kritiek. In De Muzen werden de kritische beschouwingen voortgezet.
Een uitvoerig opstel: Schoone kunsten. Wenken en gevoelens over de jongste
tentoonstelling van schilderijen te Amsterdam is merkwaardig door novellistische
inkleding. Ook hier wordt navolgingszucht en gebrek aan oorspronkelijkheid gehekeld.
Verband te zoeken tussen beeldende en letterkundige kunst is Potgieter eigen
gebleven, al komt zijn
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waardering voor de schilderkunst niet boven het begrip van zijn tijdgenoten(58).
Grondig is zijn studie over Loots, een figuur die hem aantrok door gelijk lot en
verwante geest, een ‘self-made man’, die zijn land en volk liefhad, en ‘het laffe
tegenwoordige met het schitterende verleden vergeleken had’, maar geen groot
kunstenaar, omdat hij de verderfelijke invloed van Helmers niet ontgroeid was. De
boekbeoordeling heeft zich reeds tot ‘portrait littéraire’ ontwikkeld. In dit opstel
wijst Potgieter, evenals Geel, op ‘de behoefte aan sierlijk, bevallig en beschaafd
proza’.
Om zijn eigen prozastijl te vormen oefende hij zich in het vertalen. Uit het Zweeds
bewerkte hij fragmenten voor een deeltje van de Verzameling van Voortbrengselen
van Uitheemsche Vernuften (1833). Lamb's Essays of Elia trokken hem aan door de
humaan-humoristische geest, de levendige en vernuftige stijl. Uit het Italiaans
vertaalde hij stukken van Silvio Pellico en uit Manzoni's historische roman. Als
oorspronkelijk proza publiceerde hij in De Muzen reeds een fragment van Het
Noorden.
De gedichten uit deze periode heeft Potgieter als vooroefening beschouwd en later
alleen een herdruk of omwerking gegund voor zover ze ‘gemoedsgetuigenissen’
waren. De bijdragen in de Vriend des Vaderlands zijn van weinig belang. In
almanakken schreef hij de Wensch van den Gelderschen paadje, opmerkelijk door
een persoonlijke noot: de liefde voor de ‘Burgtvrouw’ zal hij eerst belijden, als hij
rang en goed verworven heeft. De Zangeres, als uitdrukking van liefdeverlangen, is
een pendant van De jonge Priester. Zelfs in vertaalde gedichten, als Het arme meisje,
naar Franzèn, vindt men, als persoonlijke stemming, de weerklank van teleurgestelde
liefde.
Voor De Muzen bleef een kleine groep van gedichten bewaard met de titel De
Nalatenschap van den Landjonker. Dat deze verbeelding van de Landjonker hem tot
in zijn ouderdom dierbaar bleef, zal later blijken.
Na de dood van Drost en de staking van de Muzen blijft Potgieter ijverig aan het
werk, voornamelijk op het gebied van het proza. Hij geeft zijn Proeven van een
Humorist uit, vertaalt Bulwer Lytton's Rienzi, in wie hij, blijkens het motto uit Byron,
vooral de vrijheidsheld ziet. Hij helpt de Pestilencie van Drost voltooien en schrijft
in almanakken dergelijke schetsen: De eerste schilderij van Rembrandt van Rhijn;
Anna, schets uit den Spaanschen tijd, maar zijn hoofdwerk vormen de ‘omtrekken
en tafereelen’, samengevat onder de titel Het Noorden, uitwerking van dagboeken
en brieven uit de Zweedse tijd, doormengd met fantasie, waarachter eigen
gemoedsleven schuil gaat. Het is fris en jong werk, typisch-romantisch door
subjektiviteit en bonte samenstelling, een ‘sentimental journey’, door ongemene,
soms archaïserende stijl, door ‘overstroomende rijkdom des geestes’, door neiging
tot duisterheid, niet bestemd om populair te worden.
De humoristische beschrijving van het reisgezelschap in De postkoets van Altona
naar Kiel doet denken aan de aanhef van De familie Stastok. Het
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tweede hoofdstuk brengt novellistisch uitgewerkte herinneringen aan Fanny Vallentin,
het derde Oud-Hollandse herinneringen aan de zeeslag, onder Wassenaer. In IV en
V zijn, evenals bij de toenmalige schilders, de landschappen met mensen gestoffeerd.
Hoofdstuk VI (De Stervende Viking) is naar E.G. Geyer bewerkt; evenzo IX naar
Tegnèr; VII bevat een uitgewerkte brief. Belangrijk zijn de Schetsen uit Gothenburg
(X), waar achter Arfwed en Ebba blijkbaar Olaf Wijk en Hilda Prytz schuil gaan. In
de Noorsche drinkzaal (XI) treden waarschijnlijk leden van de ‘Amarantheorde’ op,
waarvan Potgieter deel had uitgemaakt.
Voor de verdere ontwikkeling van Potgieter als criticus, dichter en novellist werd
de oprichting van een eigen orgaan, dat zijn volle en beste krachten eiste, van
beslissende betekenis. Zowel van de letterkundige beoordeling als voor het
mengelwerk nam hij het grootste deel voor zijn rekening. De eerste jaargang bracht
al drie breed opgezette studies: het eerherstel van de oudere tijdgenoot Staring en
een openhartige beoordeling van het werk van twee bevriende jongere tijdgenoten:
Hasebroek en Beets.
De bespreking van Hasebroek's Poëzy wordt ingeleid door een klacht over het
verval van de poëzie, waarbij de zeventiende-eeuwse als maatstaf gekozen wordt.
De bewondering voor Bilderdijk begint te luwen, als men hem naast grotere
tijdgenoten als Chateaubriand en Goethe plaatst. Nicolaas Beets wordt, naar aanleiding
van Guy de Vlaming, gewaarschuwd voor overdreven romantiek, en gewezen op het
gevaar van navolging, pedanterie en zelfoverschatting. In de volgende jaargangen
verwelkomde hij Helvetius van den Berg's De Neven als een belofte voor een
toekomstig oorspronkelijk blijspel, trachtte hij Geertruida Toussaint leiding te geven
bij haar ontluikend talent als romanschrijfster (De Graaf van Devonshire) en gaf hij
een beschouwing over de opkomende Kopieerlust des dagelijkschen levens, waarin
hij het realisme en de humor van Hildebrand, ondanks bewondering voor talent en
stijl, achterstelde bij de kunst van Klikspaan. Bij Beets miste hij de humane verbinding
van gemoed en geest; bij Kneppelhout waardeerde hij de opvoedkundige strekking.
Een moeilijke maar onvermijdelijke taak was de verzorging van het Mengelwerk.
Bij onvoldoende medewerking moest hij zelf de hand aan het werk slaan. Hij leverde
vertalingen uit allerlei talen: proza van Dickens, verzen van Goethe, van Dante, niet
alleen als vulling - gelijk Groenewegen meende - maar vooral ook om de smaak van
zijn lezers zoveel mogelijk op Europees peil te brengen. Zelf gaf hij ook bijschriften
bij platen, eigen gedichten en prozastukken. Een deel van zijn beste werk werd echter
bestemd voor het jaarboekje Tesselschade. Aan de inhoud en de vorm van deze
keurverzameling, bedoeld om de onkritisch-samengestelde Almanakken te vervangen,
wilde hij hoge eisen stellen. Daarin verscheen o.a. de aardige schets Het Togtje naar
Ter Ledenstein, een Noorse herinnering - de zondagsruiter is de auteur zelf! - het
typisch romantische Lief en Leed in het
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Gooi(59) en de novelle Marie. Daarnaast gedichten, o.a. Forluin zoeken, De Luit van
P.C. Hooft, Aan 't Vensterken van Elzemoer.
Een zeer vruchtbaar jaar was 1840: buiten het werk in De Gids en Tesselschade
gaf hij het tweede deel van Het Noorden, meer gerijpte kunst dan het eerste. Naar
Hazlitt vertaalde hij de bundel Tafelkout, uit sympathie voor deze humoristische
geestverwant van Lamb - ‘Een vriend mag een vriend meêbrengen’, zegt hij in de
voorrede - maar tevens als oefening in stijl - ‘Ik achtte het mogelijk de voordeelen
van den schrijfstijl en den spreektrant te verbinden’. Als afzonderlijke uitgave
verschenen de geïllustreerde Liedekens van Bontekoe, proeven van liedjes in
zeventiende-eeuwse trant, ingelijst in het avontuurlijke verhaal van de schipper
Bontekoe, een dubbele hulde aan het voorgeslacht. In een belangrijk opstel over dit
boekje schreef Bakhuizen in De Gids van 1841: ‘Potgieter kan en mag zijne roeping
niet verwaarloozen om ons het leven der voorvaderen in hunne roemrijkste dagen,
dat leven waarin zijne ziel zich beweegt, waarop zijne herinnering het liefste rust,
in echt nationale vormen voor oogen te stellen. Hem verblijve de eervolle taak, de
beschaving en de veelzijdigheid der latere Poëzij met de kracht en vlugt onzer oude
Zangers in overeenstemming te brengen’. Inderdaad is Potgieter zich sedert 1841
steeds helderder zijn levenstaak bewust geworden. In de novelle Albert(60) is zijn toon
nog somber. Beslist kiest hij partij tegen de ‘stilstaanders’, zowel op politiek gebied
als in poëzie en kritiek: tegen de haardrijmers, die altijd in hetzelfde cirkeltje
ronddraaien: ‘O, die lieve cirkelversjes!’ tegen de kritiek, die louter voor
leesgezelschappen werkt. ‘Nooit werd in Nederland krachtiger, veelzijdiger, nationaler
letterkunde vereischt dan in onze dagen’. Bakhuizen had dus juist gezien, toen hij
opmerkte: in Potgieter's werk openbaart zich steeds meer een zedelijke strekking.
De novelle Albert eindigde met een onbevredigend slotakkoord. Maar weldra werd
het toekomstvertrouwen versterkt en klinkt er een optimistische toon in Jan, Jannetje
en hun jongste kind(61), een allegorie die op Oudejaarsavond 1841 geplaatst wordt.
Alle zonen uit het gezin van Jan en Jannetje - de Nederlandse natie - zijn eigenlijk
flinke kerels; alleen de jongste, Jan Salie, belichaamt de verslapping, die met verderf
dreigt. Maar door deze Jan Salie naar een hofje te verbannen, wordt de goede geest
hersteld en de toekomst gewaarborgd. Dit stuk heeft de betekenis van een program:
hier klinkt het motief dat in de volgende jaren met veelvoudige variaties uitgewerkt
zal worden. Terecht opende Huet daarmee de bekende bundel Proza, met de beste
novellistische bijdragen uit de bloeitijd van De Gids, waaraan men, ruim opgevat,
volgens Van den Bosch de naam ‘Potgieter en zijn volk’ zou kunnen geven.
In hetzelfde jaar tekent hij het portret van Huygens als de veelzijdige en
voortreffelijke zeventiende-eeuwer, terwijl hij als afschrikkend voorbeeld laat zien
hoe het aangeboren talent van Poot door navolging van de
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onnatuur in een verslapte tijd bedreigd wordt (De Foliobijbel). Zijn
nationaalromantische denkbeelden worden volledig belichaamd in de monumentale
studie Het Rijksmuseum (1844)(62), een breed tafereel van Hollands glorie, maar
tegelijk bedoeld als een krachtige aansporing aan de tijdgenoten om Nederlands roem
in de dagen van volkskracht, na te streven. Tegenover Vondel, Hooft en Huygens
stelt hij Cats als prototype van Jan Salie, al is dit portret minder eenzijdig belicht dan
later bij Busken Huet.
De belangen van zijn volk in de eigen tijd gaan hem ook steeds ter harte. Waar hij
misstanden aantreft legt hij ze onbevangen bloot: in Als een visch op het drooge
(1841) de gevolgen van de toenmalige proponenten-overvloed; in 't Is maar een
pennelikker (1842), het grauwe bestaan van de kantoorbedienden. In Hanna (1843)
schildert hij een exempel van de vroomheid in een zwakke vrouw uit het volk. De
Ezelinnen (1842) en Blaauwbes (1844) zijn gevoelige schetsen uit het volksleven.
Tegenover de ‘kopieerlust’ van Hildebrand handhaaft hij zo zijn eis, dat bij de
kunstenaar gemoed en geest harmonisch verenigd moeten zijn. Hij waagt zich zelfs
aan een breed opgezette roman, De Zusters (1844), maar hier laat zijn
kompositie-vermogen hem in de steek: het is bij een fragment gebleven.
De jaren 1841-1844 waren dus een tijd van veelzijdige, vreugdevolle
werkzaamheid. Hij schrijft ook voortreffelijke gedichten als de zeventiendeeeuwse
Afrid ter Valkenjagt (1842), door Albert Verwey uitvoerig beschouwd en geprezen,
de beoordeling van de Pastorie te Mastland (1844), als aanvulling van de reeds
genoemde kritiek op het realisme van Beets en Kneppelhout, de geestige schets Hoe
het weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd (1843), maar ook de karakteristieke
tijdzangen(63). In De Chineesche Mandarijn (1842) klinkt zijn spot nog luchtig. Scherp
wordt hij daarentegen, waar hij ellende of verdrukking ziet; dan maakt rechtsgevoel
of vrijheidsdrang hem welsprekend: voor de armoe-lijdende veteranen, voor de slaven
in het verre land voelt hij meer dan louter sentimenteel medelijden. Te optimistisch
was zijn juichtoon bij het slagen van van Hall's vrijwillige lening (Maart M DCCC
XLIV), als een ‘feit, der vaadren waardig’. Het volgend jaar bracht de ontgoocheling,
toen het voorstel tot grondwetsherziening beroering bracht, en de ‘stilstaanders’ zich
op een overwinning konden beroemen.
Duidelijker dan te voren gaat Potgieter in 1845 partij kiezen voor de jonge,
vooruitstrevende liberale partij. Van dit liberalisme was Thorbecke de praktische
leider, Potgieter de idealistische dichter. Meer dan te voren achtte hij de tijd gekomen
om De Gids ook op politiek en sociaal gebied de beweging te doen
vertegenwoordigen. Voor het verlies van Bakhuizen vond hij ten dele vergoeding
door de talentvolle Gerrit de Clercq in de redaktie op te nemen. In dit nieuwe
bondgenootschap voelde hij zich sterk om de Jan-Salie-geest te bestrijden. Dat was
nodig, want
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Hooggezeten op het kussen
Van de stad of van den staat,
Tracht de trage middelmaat
Iedre koene stem te sussen,
Die gemoed of geest verraadt,
En verdenkt zij in haar vrees
't Roersel daar die kracht uit rees.

De bespreking van Mr Engelen's gedicht Staatshervorming, in konservatieve geest,
gaf Potgieter aanleiding om daar zijn liberale beschouwing tegenover te stellen. Als
pendant verschenen in hetzelfde jaar 1845 de beide tijdzangen De Stilstaanders,
waarin de verschillende drijfveren van de konservatieve landgenoten geestig ontleed
werden, en Een wonder is de nieuwe beurs!(64) waarin de dichter de opgeschroefde
feestviering hekelt bij de inwijding van een zo geesteloos produkt van ‘moderne’
bouwkunst. Aansluitend bij de radikale sociale beschouwingen van De Clercq, die
verontrust was door de ellende van de moderne industrie, geeft Potgieter een vertaling
van twee bekende liederen van Thomas Hood, waaruit een sterk meegevoel spreekt:
Het Lied van 't Hemd en 's Daglooners Eisch. Anders dan Tollens, die in de armoede
een welkome gelegenheid tot uitoefening van weldadigheid zag, beschouwde Potgieter
het pauperisme als een onduldbare smaad voor een ontwikkelde maatschappij.
In de eerstvolgende jaren is de oogst schraal. Verwey onderstelt dat Potgieter zich
terugtrekt in zijn studie, waarvoor hem de tijd tot nu toe ontbroken had.
Vermeldenswaard is alleen een afwijzende beoordeling van Ter Haar's Sint Paulus
Rots: het dagverhaal van de scheepsheelmeester Hanou, waaruit de dichter putte,
vindt de kriticus boeiender en treffender dan Ter Haar's parafrase in ouderwetse
dichterlijke taal(65).
Bij de vernieuwing van De Gids in het omwentelingsjaar 1848, dat de vervulling
van de liberale wensen bracht, schreef Potgieter zijn belangrijke studie over
Hollandsche politieke poëzie, waarin hij zijn positie afbakende tegenover Da Costa's
antirevolutionnaire beginselen. Deze had in zijn tijdzang 1648-1848 de tegenstelling
ontwikkeld tussen het vredejaar 1648 en het noodlottige jaar 1848 dat een eindeloze
rij van rampen voorspelde. Potgieter ziet in de revolutie geen ‘verwoestende orkaan’,
maar een ‘blijde dageraad’: het overwinnende liberale beginsel heeft een historische
taak te vervullen. Zijn betoog groeit uit tot een sociale geloofsbelijdenis, die opnieuw
verlokt tot een vergelijking met Thorbecke's gelijktijdige Historische Schetsen.
De te hoog gespannen verwachting op een nationale herleving, waaraan alle standen
zouden deelnemen, liep bij Potgieter weldra op een teleurstelling uit. In de
gereorganiseerde Gids ontglipte hem de centrale leiding, al bleef er plaats voor breed
opgezette studies als die over Jacob van Heemskerk en 25 jaren Hollandsche poëzie,
een parallel tussen gedichten van Tollens,
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Meyer en Bogaers, en die over Hollandsche dramatische Poëzie (1850), naar
aanleiding van Schimmel's werk, met een interessante terugblik op de geschiedenis
van het toneel.
Een poging tot letterkundige samenwerking van de redakteuren door gezamenlijk
een potpourri: Salmagundi te schrijven, mislukte. Het bleef in 1851 bij Potgieter's
aandeel: de revue die hij daarin houdt over de toenmalige tijdschriften, en waarin
ook De Gids betrokken wordt, is weinig vleiend. Reeds het vorige jaar had hij krachtig
geprotesteerd tegen de liefdadigheidspoëzie van Tollens: ‘Goeden nacht van de
Armen aan de Rijken’, uit naam van de Kunst die hier misbruikt werd, en aan haar
roeping herinnerd diende te worden, eer zij bezweek. En in Eene Halveeeuws Wake
(1850) laat hij ‘Hollands Muze hoog gericht’ houden over de afgelopen vijftig jaar.
Zij geeft Helmers, Bilderdijk, Staring, Wiselius de verdiende eer, maar het slot luidt
onbevredigend: zij neemt afscheid met de nadrukkelijke verklaring: ‘Mijn middag
heeft nog niet gegloord’.
Het afnemend aantal bijdragen van zijn hand in de jaargangen 1852-53 is ook een
teken van die teleurstelling. Wat was er geworden - vraagt hij in de schaarse
boekbeoordelingen - van de talenten waarop hij een tiental jaren geleden zulke grote
toekomstverwachtingen gebouwd had, van Beets, Kneppelhout, van Koetsveld?
Beets krijgt harde woorden te horen omdat hij het patronaat aanvaard had over de
‘ziekelijke’ poëzie van een ‘ongelukkige dweepster,’ Albertine Kehrer (Piëtistische
Poëzie). Het is opmerkelijk dat Potgieter in deze jaren reeds zijn isolement voorbereidt
door de toongevende mannen af te stoten: onder de ouderen Tollens en Ter Haar;
onder de tijdgenoten Beets en Ten Kate. Met het door hun vertegenwoordigde
‘huiselijke’ genre had hij in Salmagundi al afgerekend.
De aanval op Jan Salie wordt in 1852 hernieuwd in een tijdzang Het Jagertje, die
niet in De Gids geplaatst werd. De trekschuit wordt afgeschaft, zegt de dichter, en
het ‘jagertje’ moet maar naar een hofje. Maar zou de trekschuitgeest ook verdwenen
zijn?
Ach, jagertjes op knollen
Die met het lijntje sollen,
Die sukk'len vroeg en laat
Langs platgetreden wegen,
Waar komen ze ons niet tegen?
Wie telt ze in Kerk en Staat?

Maar in de spoorwagen van de vooruitgang zitten helaas ook jagertjes, die ‘met lint
en lauw'ren prijken!’
De April-beweging van 1853, die Thorbecke ten val bracht, het antipapisme
aankweekte en het konservatisme versterkte, was voor Potgieter een grote desillusie.
Zijn ruime verdraagzaamheid sproot voort uit de kracht van een beginsel. Hij greep
de eerste gelegenheid aan om, binnen
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litteraire kring blijvende, zijn afkeer van de geloofsverdeeldheid uit te spreken. In
een bespreking van de Nederlandsche Volksalmanak voor 1854 heet het: ‘Het wordt
eindelijk tijd, dat kerkgeschillen ophouden onze nationaliteit te verbrokkelen’. En
de tijdzang Het Uurwerk van 't Metalen kruis (1855) geeft nog blijk van de diepe
indruk die de omkeer van 1853 op de dichter gemaakt had:
Bij kind'ren van één groot gezin
Moest broedermin
Voor kerktwist hoeden,
- Die doorn daar niemand roos aan zag! En liefde, wars van kwaad vermoeden,
't Geloof slechts toetsen aan 't gedrag!

Voor zijn gevoel gaf dit jubeljaar, de herdenking van 1830, allerminst tot nationale
vreugde aanleiding.
Dat zijn toekomstvertrouwen een geduchte schok gekregen had, blijkt ook uit een
andere tijdzang van hetzelfde jaar: Haesje Claesdochter op 't Prinsenhof. Daar is de
Stedemaagd van Amsterdam aan het woord, die tegenover de burgers klaagt: ‘de lust
voor elke ontwikkeling is met uw vrijheidsliefde verdwenen’. Het slot klinkt
weifelend:
Schande zou op allen kleven
Als na luttel tijdsverloop
Haesje Claes niet op mogt leven,
Maar de schimp werd van Euroop.

Vier jaar later komt er een climax in Potgieter's klacht. In Het Nieuwe Tolhuis der
stad Amsterdam verrijst opnieuw het schilderachtige Oud-Amsterdam, middelpunt
van een bloeiend gemenebest, om het heden te beschamen. Als somberste variatie
op zijn lievelingsthema hoort men nu:
O Walm, die opgaat uit dat water!
O stank des stilstands, heinde en veer!

Als Vondel eens weerkwam en van de overkant van het Y de stad aanschouwde, dan
zou hij, aan Venetië denkend, kunnen zingen:
Hoe schoon, tot in haar ondergang!

Maar deze sombere stemming was bij een krachtige natuur als Potgieter niet
overheersend: de weegschaal van hoop en teleurstelling bleef op en neer gaan. In
1857 hoopte hij blijkens de breedvoerige studie Grond en Geschiedenis, in Hofdijk
een bondgenoot te vinden, wegens zijn liefde voor het verleden. In dit jaar - zegt
Verwey - ‘trad Potgieter alweer uit zijn tent en keek om zich’: het blijkt ‘dat hij
begonnen is het Vaderland
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te omringen door Europa’, en ‘zijn eerste breede wegen te slaan naar de uitheemsche
literatuur’. Een drietal breed opgezette studies getuigen daarvan: over Franse
letterkunde met Béranger als middelpunt, maar vooral over de hem zo vertrouwde
Engelse letterkunde (Een Blik naar Crabbe; George Crabbe). Deze studies zijn
eigenlijk eerst ten volle naar waarde geschat door Verwey, die het een weelde noemt,
dat een Nederlands dichter en letterkundige zo oorspronkelijk en zo schoon over de
letterkunde van Europa geschreven heeft, en een inzicht toont ‘waardoor hij zekerder
dan anderen de bronnen peilde van het nieuwere europeesch bestaan’.
Tegelijk met deze nieuwe krachtsontwikkeling neemt hij met verjongde moed ook
zijn taak als leider en kritikus van het Nederlandse letterkundige leven weer op, met
verscherpte blik. Van zijn tijdgenoten uit de eerste Gidsjaren verwachtte hij niet veel
meer, uitgezonderd wellicht van Mevr. Bosboom-Toussaint. Bakhuizen had een
ander studieveld gekozen. Over Schimmel heeft hij waarschijnlijk niet zo gunstig
geoordeeld als in 1850. Hofdijk was hem tegengevallen. Deze late romanticus was
te veel geneigd ‘het verleden te bewierooken’ zonder ons ‘uit onzen sluimerslaap te
wekken’. Liefde voor het verleden zonder kritiek - meende Potgieter - ontaardt in
chauvinisme. De oude leuze kwam weer boven: de vaderlandsliefde van stilstaanders
was een kussen; de zijne een prikkel: ‘Hier hebt ge ruste die roesten doet, daar
heugenis, die hijgt naar herstel’. Bovendien vond hij Hofdijk's stijl te ‘gezwollen’.
Bij de schildering van het opkomend Christendom trof hem een ‘onnatuurlijk pathos’.
Als tegenhanger van de vier taferelen bij Hofdijk wijst op een ‘vijfde schilderij In
het jaar des Heeren, ‘uit den vreemde’ - van welke auteur, blijkt niet - waarin een
dergelijke schildering echt romantisch aandoenlijk is.
Met spanning ziet hij uit naar tekenen van leven bij een jonger geslacht, naar
ontluikend talent. Waar hij dat meent te bespeuren, o.a. bij Busken Huet, bij Vosmaer,
is hij zacht in zijn oordeel, maar waar hij meent dat voor het talent plaats gemaakt
moet worden door het wieden van litterair onkruid, schroomt hij niet,
onbeduidendheden in almanak en tijdschrift af te maken.
Ook op ander kunstgebied zoekt hij naar tekenen van vernieuwing, maar vergeefs.
De bewonderaar van het schilderachtige Oud-Amsterdam bleef zich ergeren aan de
smakeloze architektuur en interieurs van zijn omgeving: een karakterloze bouwkunst
was voor hem de afspiegeling van een karakterloze tijd. Zijn ergernis uitte hij in het
artikel Amsterdam in 1860. Kort daarna stelde hij een onderzoek in naar het artistieke
peil van de Kunstkronijk, in een uitvoerige afbrekende kritiek (Het orgaan der kunst
ten onzent, 1861). Opmerkelijk zijn b.v. de bladzijden over Ten Kate's ‘Hulde aan
Pieneman’, waarin tegelijk de chauvinistische retoriek van de lofredenaar, en de
opgeblazen reputatie van deze ‘nationale’ schilder, de Tollens der negentiende-eeuwse
schilderkunst, ontleed worden. Dat ons eerste kunst-
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tijdschrift uit een zo treurige potpourri bestaat, zal wel èn aan de redaktie èn aan het
publiek te wijten zijn. ‘Breng de kunst in het leven, dan zal er leven komen in de
kunst’, is zijn wijze les.
De teleurstelling had dus omstreeks 1860 de overhand behouden, maar het jaar
1862 bracht - gelijk blijken zal - nieuwe hoop.

Reinier Bakhuizen van den Brink (1810-1865)
De jeugd en het studentenleven van Bakhuizen van den Brink zijn nagespeurd door
Potgieter, in een biografie, doorweven met persoonlijke herinneringen, maar eindigend
bij de oprichting van De Muzen. Op aandrang van zijn moeder zou hij theologie gaan
studeren. Bij de voorbereiding voor zijn studie aan het Amsterdamse Athenaeum
(1826-1831) bleek reeds zijn buitengewone begaafdheid. Als 22-jarig student te
Leiden aangekomen, voelde hij zich meer aangetrokken tot de letteren dan tot de
theologie. Ondanks zijn losbandig leven - hij liet de vrije loop aan ‘sensualiteit en
genialiteit’ - ontwikkelde hij zich tot een veelbelovend klassiek filoloog met brede
belangstelling voor moderne letterkunde en wijsbegeerte. Zijn leermeesters, de
hoogleraren Bake en Geel, koesterden grote verwachtingen van hem. Toen hij in
1834 nog geen enkel examen afgelegd had, werd hij teruggeroepen naar Amsterdam.
Daar had hij het vorige jaar al kennis gemaakt met Potgieter, en met zijn vriend Drost
samengewerkt aan De Vriend des Vaderlands. In de eerstvolgende jaren ontwikkelde
hij zich als leider van het jonge Holland in De Muzen en De Gids. De kennismaking
met de jonge romanschrijfster Geertruida Toussaint leidde in 1841 tot een verloving.
In 1842 kreeg hij toestemming om naar Leiden terug te keren, waar hij zonder moeite
in de letteren promoveerde. Vergeefs trachtte hij zich een maatschappelijke positie
te verschaffen. Een reeks voorlezingen over de geschiedenis van de wijsbegeerte,
als poging om een leerstoel te verwerven, liep op een mislukking uit. Aan een geregeld
leven kon hij nog steeds niet gewennen: zijn vaderlijk erfdeel was reeds verkwist en
hij had zo grote schulden gemaakt, dat hij het raadzaam achtte, in 1843 zijn
schuldeisers te ontvluchten. Daardoor verviel zijn leiderschap als Gidsredakteur, dat
juist in deze tijd bedreigd werd door onenigheid met zijn mederedakteur Potgieter(66).
Dat dit geen duurzame verwijdering ten gevolge had, blijkt uit het feit dat hij in die
volgende jaren weer aan het tijdschrift meewerkt met een historische bijdrage.
Een langdurige ballingschap, met omzwervingen in België, Duitsland en Oostenrijk
bood hem gelegenheid om zijn hartstochtelijke wetensdrang te bevredigen en zijn
studie, vooral op historisch gebied, voort te zetten. Zijn vrienden, overtuigd van zijn
nobel karakter en zijn goed hart, bleven hem trouw, ook zijn verloofde, al gevoelde
zij steeds meer een vervreemding.
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Bakhuizen's verhouding tot haar berustte vooral op verering en bewondering en deze
Platonische liefde moest wijken voor een toenemende genegenheid en liefde voor
de Waalse en Katholieke Julie Simon, die hij te Luik had leren kennen(67). In 1846
naar België teruggekeerd, verloofde hij zich met haar, nadat Mej. Toussaint hem zijn
woord teruggegeven had. Na zijn huwelijk in 1848, ‘gered door de liefde’, leerde hij
werken en sparen voor zijn gezin. Eindelijk kon hij, door de hulp van vrienden en
bewonderaars, in 1851 naar het vaderland terugkeren om een eervolle betrekking
aan het Rijksarchief te bekleden. Als stichter van het archiefwezen, als eerste-rangs
historicus verwierf hij onbeperkt gezag; als letterkundig leider treedt hij op de
achtergrond, al heeft hij in zijn laatste levensjaren deel uitgemaakt van de
Spectator-kring.
Bakhuizen's voornaamste bijdrage aan De Muzen is zijn voortreffelijke studie over
de achttiende-eeuwse wijsgeer Hemsterhuis. Daarnaast zijn een tweetal
boekbeoordelingen, o.a. over de José van Beets, van minder belang. Zijn aandeel in
De Pestilencie te Katwijk, als eerste novellistische proeve, tevens hulde aan de
gestorven vriend, is hiervoor reeds ter sprake gekomen. Tot volle ontwikkeling kwam
zijn talent, toen de samenwerking met Potgieter hem gelegenheid tot geregelde
publicatie verschafte. In de eerste jaargang verscheen zijn meesterlijk opstel Vondel
met Roskam en Rommelpot, waarin de toekomstige historicus een verband aantoonde
tussen leven en literatuur, en een boeiend stuk Amsterdams volksleven schetste
rondom de figuur van de vereerde hoofddichter. De belangrijke reeks kritische
opstellen, waarin het program van De Gids met diep inzicht en welsprekende
overtuiging uiteengezet wordt, verscheen tussen 1837 en 1841.
In zijn uitvoerige bespreking van De Roos van Dekama wil hij de weg banen voor
een vaderlandse romantiek. ‘Wanneer wij onze romanschrijvers naar riddertijden en
ridderfeesten zien grijpen, waarvan nauwelijks eene overlevering bestaat, dan vreezen
wij, dat zij ten koste hunner oorspronkelijkheid het publiek trachten te vleien door
eene navolging van Scott en de Fransche Romanciers’. Aan het slot trekt hij een
parallel met Drost, om duidelijk te maken wat ontbreekt bij Van Lennep, die door
vernuft en vinding naar populariteit streeft. ‘Ontbreekt het Drost aan de levendigheid
van Van Lennep, hij wint het in diepte van gevoel’. Van Lennep's populariteit ‘geeft
hem de magt en legt hem de verpligting op, den smaak van ons volk te verbeteren,
in stede van dien te verwennen’.
Ook de recensie van Lublink Weddik's Pandora (1838) bevat een waarschuwing
tegen een letterkundige mode: de humorcultus, die geleid heeft tot een stroom van
navolging. Zulke schrijvers draaien rond in een kring van alledaagse meningen; onder
een voorwendsel van vooruitgang prediken ze teruggang. De stijl die bij dit verkeerde
genre past, is zwak: ‘stijl moet geen willekeurig gekozen kleed worden, dat enkel
tot sieraad en opschik dient’. Moeten we ons nog bedienen van de vormen van Herder
en Clau-
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dius? Dat is even goed navolging als de gelaakte navolging van de romantiek! Laten
we ons toch wachten voor ‘het binnendringen van Duitschen toon en trant in onze
literatuur’.
Van hetzelfde jaar is het grondige opstel over Geel's Onderzoek en Phantasie,
waarvoor Bakhuizen een grote bewondering toonde, wegens ‘een standpunt, ver
verheven boven dat van ons publiek, een horizon dien het weinigen gegeven is te
ontdekken’. De beoordelaar geeft een inleiding, maar bouwt tegelijk voort op de
grondslagen, gelegd door Geel, die hij als wegbereider eert, als de man die weliswaar
door zijn kritisch scepticisme niet positief is, maar ‘die meer dan menig ander ziet
hoeveel er nog te bereiken is’. Hij staat op hetzelfde standpunt als Geel waar het
geldt de strijd tussen de klassieke en de romantische school, ‘met zooveel onregt en
onverstand gevoerd’; hij betwist de stelling van Geel dat het ‘lage en afzigtelijke’
buiten de kunst gesloten dient te worden: ligt dat niet aan de wijze van beschouwing
door de kunstenaar? Hij vult de opvatting ‘Le stile c'est l'homme’ aan door de juiste
opmerking dat men ook kan beweren: de stijl is de eeuw, de stijl is de natie, de stijl
is de mens zoals hij wezen wil. Met bewondering schrijft hij over de stijl van Geel:
tegelijkertijd natuurlijksober en artistiek-plastisch.
Belangrijk is de diepgaande kritiek op de Muzenalmanak van 1840 en 1841. Als
dat de ‘standmeter’ der poëzie moet zijn, dan staat het peil wel laag! In het bijzonder
wordt de spot gedreven met Van Lennep, die schijnbaar de romantiek verloochent
en de Griekse Muze prijst. In ditzelfde artikel worden andere produkten van de
zogenaamde romantische school, die eigenlijk geen school is, onderhanden genomen,
o.a. proza van Van der Hoop, verzen van Ten Kate met ‘meer Aziatische
weelderigheid dan klassieke reinheid’. Daartegenover prijst hij Potgieter's
Tesselschade, al valt ook daarin nog te verbeteren. Zijn vriend spaart hij niet, als hij
hem ‘duisterheid en coquetterie d'esprit’ verwijt. De Muzenalmanak van 1841, nu
onder leiding van Beets, is vol ongerechtigheden: had de nieuwe redakteur de moed
niet om zoveel middelmatigheden, soms zelfs ‘klappermans-Poëzij’ te weren? Zulke
poëzie is verouderd; het publiek is na twintig jaar veranderd. Daarom is de ondergang
van de jeugdige Tesselschade te betreuren.
Herhaaldelijk verdedigt hij het standpunt van De Gids: tegenover de opvatting
van G. Toussaint in haar roman De Engelschen te Rome stelt hij de beschouwing
‘welke ons tijdschrift meermalen der kunst trachtte aan te bevelen’. Afgekeurd wordt
de namaak-romantiek in H.A. Meyer's Boekanier: ‘Wij hebben geroepen om iets
nieuws, toen wij Byron en Victor Hugo en W. Scott in onze letterkunde zagen
heerschen; want heerschen noem ik het, zoolang hen na te volgen eene aanbeveling
bij de menigte is; heerschen noem ik het, zoo ons volk en onze geschiedenis zich
goedschiks laat welgevallen, om het voorwerp te worden van de bastaard-
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J. van Lennep, naar een tekening van J.C. van Rossum (1846)
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kunst, die zich naar hunne namen noemt’(68). Hij blijft op hetzelfde aanbeeld hameren,
en een nationale romantiek aanbevelen, wanneer hij Potgieter, blijkens zijn Liedekens
van Bontekoe, zich in de goede richting ziet bewegen. Opnieuw stelt hij de vraag:
‘Waarom wenden zich onze Dichters niet bij voorkeur naar die dagen van
werkzaamheid en kracht, waarin onze voorvaders den Roem als ware het
overrompelden?’ Alleen dan kan een romantiek ‘uit nationale behoefte ontstaan,
nationale behoeften bevredigen’. Aan Potgieter komt de lof toe, dit begrepen te
hebben: ‘Potgieter kan en mag zijne roeping niet verwaarloozen om ons het leven
der voorvaderen in hunne roemrijkste dagen, dat leven waarin zijne ziel zich beweegt,
waarop zijne herinnering het liefste rust, in echt nationale vormen voor oogen te
stellen’.
Oorspronkelijkheid mist Bakhuizen ook in een schrijver met dichterlijk talent, die
zich tot de Gids-kring rekende en met Potgieter bevriend was, namelijk Hasebroek.
Als hij de humor van Jonathan met die van Lamb vergelijkt, dan mist hij daarin
individualiteit. Er is ‘strijd tusschen den Schrijver zelven en de kunstfiguur waaronder
hij zich voorstelt’. ‘Jonathan blijft “kopij”; Eliah is waarheid’. Trouwens, de vrome,
stichtelijke humor vertoont altijd een hybridisch karakter.
Het jaar 1842 is voor Bakhuizen's kritiek weinig belangrijk - alleen een bespreking
van Helvetius van den Berg (De Nichten) verdient nog de aandacht - maar in 1843
volgt, als sluitstuk, de bekende studie over Hooft's Warenar, in verband met het oude
blijspel, naar aanleiding van de uitgave door M. de Vries. Dit is een pendant van
Vondel met Roskam en Rommelpot. Tegenover de jonge filoloog, die van overdreven
‘kiesheid’ beschuldigd wordt, ziet Bakhuizen in die kluchten een stuk tintelend
Amsterdams leven, met kunstenaarshand geschilderd.
Naast dit belangrijke aandeel in de Boekbeoordelingen leverde Bakhuizen ook
interessante bijdragen voor de Mengelingen, o.a. het novellistische bijschrift bij een
gravure naar Teniers: De verzoeking van den H. Antonius, de geestige, gefingeerde
brief van Bonifacius over Ons tegenwoordig tooneel en de degelijke beschouwing
over Kritiek, hyperkritiek, onkritiek, alle van 1839, in 1841 gevolgd door de brieven
aan Albert - tot steun van Potgieter's kritiek - onder het opschrift Personeel en profaan.
Veel minder geslaagd zijn Bakhuizen's historisch-novellistische proeven, die hij
eerst niet voor De Gids, maar voor Tesselschade bestemde: Culemborg (1838),
spelend in het oude bisdom, in 1428, berustend op oude kronieken, en Sivaert Sicke
(1839). Het is niet onwaarschijnlijk dat daarbij de aandrang van Potgieter van invloed
geweest is, die de medewerking van Bakhuizen ongaarne gemist zou hebben. In het
volgend jaar schrijft hij een historisch hoofdstuk, anoniem ingelast in Het Huis
Lauwernesse. Zou wedijver met zijn verloofde hem er toe gebracht hebben, zijn
kracht ook eens te beproeven aan een breder opgezet romantisch verhaal? De Gids
van 1843 bracht
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namelijk Trudeman en zijn wijf, grillig fantastisch, in korte hoofdstukken slecht
gecomponeerd. Ook hier had een Hoornse kroniek ten dele de stof geleverd voor
Middeleeuwse taferelen, die enigszins aan Drost herinneren. De breuk met de
Gids-redaktie in 1843, was niet onherstelbaar. Potgieter toonde weldra toenadering,
en Bakhuizen hervatte zijn medewerking, maar nu uitsluitend als historicus, met
degelijke opstellen (1844-46) o.a. de bekende Cartons. De gewijzigde opzet van De
Gids, in 1848, had Bakhuizen's instemming niet: sedertdien onthield hij zich van
medewerking.
Tegen het einde van deze periode komt bij Bakhuizen zijn oude liefde voor de
letterkunde, naast zijn hoofdstudie, nu en dan boven. Een paar kleinere opstellen,
over Van Vloten's Tesselschade Roemers en over zijn oud-leermeester David Jacob
van Lennep, plaatst hij in het Nederlandsch Athenaeum (1853), maar sinds 1854
werkt hij mede aan de Konst- en Letterbode, en sedert 1860 is hij het gevierde
middelpunt van de Spectator-redaktie. Tot belangrijk letterkundig werk is hij niet
meer gekomen, al hoort men b.v. in de vernietigende kritiek op de ‘rijmelarij’ van
Ds Molster (1860) nog even de oude toon van de Gids-kritiek.

Jan Pieter Heye (1809-1876)
Als zoon van een Amsterdamse chirurgijn kreeg Jan Pieter Heye zijn opleiding aan
het Athenaeum en zette hij in 1827 zijn studie in de medicijnen voort aan de Leidse
Universiteit. Bekoord door de romantiek doorleefde hij, met andere jongeren zijn
gewaand ‘tijdperk van levenspijn: jeugdige kranke dweeperij des weemoeds’, die
zich in verzen uitte, totdat ‘de ziekelijke verzuchtingen des jongelings weken voor
den gezonden ernst des mans’. De gebeurtenissen van 1830 maakten diepe indruk;
een hartstochtelijke Wapenkreet, weldra gevolgd door het besluit om zich bij de
vrijwillige Jagerscompagnie der studenten aan te sluiten, getuigt daarvan. Andere
krijgslustige liederen volgden, met een treurlied op het sneuvelen van een geliefde
medestrijder. In het najaar van 1831 hervatte hij zijn studie; in het volgend jaar
promoveerde hij en vestigde zich te Amsterdam. Daar maakte hij kennis met Drost
en weldra ook met Bakhuizen en Potgieter. Met de eerste deelde hij de leiding van
De Vriend des Vaderlands, waarin hij zijn dichterlijk werk, begonnen in de
Studentenalmanak en de Muzenalmanak kon voortzetten. De daarin verschenen
Hollandsche Liederen op uitheemsche Zangwijzen geven al een aanduiding, in welke
richting zijn latere produktie zich zal bewegen.
In 1834 werd hij ook een der geestelijke vaders van het jonge tijdschrift De Muzen,
al liet zijn drukke werkkring hem niet toe, daaraan zijn beste krachten te wijden. Zijn
bijdragen zijn schaars. Onder het pseudoniem Eduard Wit schreef hij een artikel
Toonkunst en Poëzij met beschouwingen
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over ‘het Lied als dicht- en toonkundig voortbrengsel’, gevolgd door drie liederen
van zijn hand. Zijn levendige belangstelling in de muziek komt hier reeds aan den
dag.
Bij de oprichting van De Gids heeft Potgieter, die blijkbaar weinig sympathie voor
hem gevoelde, hem tot zijn ergernis ter zijde gelaten. Dit verhinderde niet, dat hij
reeds in het eerste jaar zijn medewerking verleende. Opmerkelijk is in die jaargang
een recensie van Bilderdijk's Brieven, waarin hij getuigt van zijn vroegere
aanhankelijkheid: ‘Ik hing hem aan met dat vuur mijner jeugd, met die hartstochtelijke
hevigheid mijner eerste gewaarwordingen, toen ik een God in hem meende te zien,
die mij een nieuwe en onbekende wereld van gevoel, denkbeelden en vormen ontsloot.
De tijd der dweeperij is voor mij voorbijgegaan, en schoon ik mij des beklaag, en in
een juister oordeel geene genoegzame vergoeding gevonden heb voor alles wat ik
met de begoochelingen mijner jeugd verloor’, misschien is mijn oordeel over hem
nu objectiever geworden.
Heye heeft zich later in hoofdzaak weten te beperken tot het terrein dat zijn talent
hem aanwees: propaganda en beoefening van het lied, zowel het kinderlied als het
volkslied, bezield door een vaderlandse geest. Geen tijdschrift, almanak of jaarboekje
deed vergeefs een beroep op zijn medewerking gedurende de vele jaren van zijn
werkzaam leven. De rijke oogst werd herhaaldelijk gebundeld, herdrukt, in 1861
bijeengebracht onder de titel Al de kinderliederen, en in 1865 gevolgd door Al de
Volksdichten. Als kinderdichter was zijn naam alom bekend: reeds in 1847 was hij
daarvoor door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met goud bekroond. De lof
van de tijdgenoten was verdiend. Alberdingk Thijm getuigde daarvan: ‘Welk een
overvloed van geestige, gevoelige, echt natuurlijke en toch echt verheffende liedtjens
heeft hij den kinderen, armen en rijken, in den mond gelegd’. Maar deze criticus
wijst er ook op, dat ‘zijne taal een lichten zweem van praetensie, iets al te korrekts’
had, om geheel de kindertoon te treffen. Terecht stelt Louise Wirth in haar studie
over Een eeuw kinderpoëzie hem als kinderdichter achter bij Jan Gouverneur. Hij
hield van kinderen, maar ‘grotendeels, omdat hij in het opgroeiende geslacht de
Nederlanders van later zag’; hij is ‘de vriendelijke grote mijnheer, die de kinderen
toespreekt en vermaant’, en mist te zeer de zin voor humor. Maar ook zij zegt prijzend:
‘er waait soms een frisse wind door deze gedichten, die pleiten voor levensvreugd
en levensdurf’. Mede door de aardige wijzen zijn verscheidene van deze liedjes
populair geworden en gebleven. Daarbij sloten zich vlot berijmde sprookjes aan.
Nog meer dan op zijn kinderpoëzie heeft Heye prijs gesteld op de liederen voor
zijn volk, dat hij wilde opvoeden, aansporen tot plichtsbetrachting en burgerdeugd.
In een voorrede van 1870, gericht Aan Neerlands Volk, schrijft hij: ‘Wat ik nu meer
dan 40 jaar eigenaardigs bij u opmerkte, met u dacht en voelde, in u liefhad of
misprees, van u hoopte en voor u
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begeerde, mijn Volk! sprak ik méest uit in kleine Liederen en Dichten die, als
gevleugeld zaadhulsel, door den adem des tijds gedreven, overal zijn heengewaaid’.
Die worden nu bijeengeplant, als in een Bloemhof, en bevatten ‘het innigst van wat
in mijn geest en gemoed aan wenschen en gebeden voor u leefde en leeft’. Door zijn
leven heeft deze ware ‘volksvriend’ getoond dat dit geen ijdele klanken waren.
Onvermoeid en met volle toewijding streed hij voor de belangen van de
volksgezondheid, de armenverzorging, het zangonderwijs en de muzikale ontwikkeling
van zijn volk, en bestreed hij de nationale ondeugden. De weerklank daarvan vindt
men in zijn Volksdichten. In de vooropgaande rubriek: Te land en ter zee klinkt het
Gids-motief: de strijd tegen de Jan-Salie-geest en de verheerlijking van het
voorgeslacht, zowel de zeehelden als de schilders. Daar is Heye, door de volkstoon
te treffen, beter op dreef dan wanneer hij een enkele maal ‘verzen van breeder
vleugelslag’ beproeft, als in het beschrijvende Dageraad aan Zee. Vooral sedert
1848 blijft Heye - in tegenstelling met Potgieter - de liberale optimist, die ‘de
voorboden van een nieuwen dageraad zich telkens bemoedigender ziet aftekenen’
voor zijn ‘tot frissche kracht ontwaakt Volk’.
In de volgende rubrieken: Door velden en dreven, Van Vrijen en Trouwen komt
Heye op het gebied van het eigenlijke volkslied, evenals in Op straat en in huis. Zijn
inspiratie vond hij, behalve bij Duitse voorgangers, in zijn romantische liefde voor
het Middeleeuwse lied. Dat blijkt uit een afzonderlijke groep: Naar oude trant op
nieuwe wijze. De ‘oude Liedekens’ - zegt hij in een woord vooraf - vertegenwoordigen
in aanschouwelijkheid, diepte van gevoel, puntig- en kernachtigheid, verrassende
wendingen en ongedwongen naïviteit het kostbaar erfdeel uit een tijdperk toen de
Poëzie zeker meer en inniger tot het Leven behoorde dan thans’. - ‘Ontspringe dan
uit die eeuwig frissche bron der Oudheid, ook door déze versjes een fijner en reiner
dichterlijk Volksgevoel’.
Naast moderniseringen van oude liederen als Van twee Koningskinderen, 't Looze
Molenarinnetje en navolgingen van Duitse liederen, geeft Heye dan eigen proeven,
waarin hij de oude toon, vorm en het oude ritme aardig weet te benaderen.
Moralist wordt hij weer in de rubriek Velerlei wijsheid, al vindt men daarin vaak
een gemoedelijkheid en vrome toon die aan De Genestet doet denken, en een
kernachtigheid die aan verwantschap met Staring herinnert. Daarbij sluit zich dan
ten slotte een Zedenspiegel in spreuken aan, twee honderdtallen pittige lessen
bevattend, met bezonken wijsheid, in de trant van Beets.
De letterkundige werkzaamheid van Heye heeft zich niet beperkt tot deze beide
verzamelingen. Door zijn bemoeiing met het muziekleven kwam hij er toe,
Nederlandse vertalingen te bewerken van liederen, oratoria, cantaten en psalmen,
waarbij hem zijn muzikaal gevoel te pas kwam. Ook voor feestliederen en
gelegenheidsmuziek bezorgde hij de tekst.

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

173
Tegen het einde van zijn leven, in 1873, gaf hij ook nog een bundel stichtelijke
liederen uit: Uw koninkrijk kome.
Opmerkelijk is dat Heye, in tegenstelling met dichters als Ter Haar, Beets en De
Genestet, intiem-huiselijke poëzie achterhield. Zijn twee bundels Innigst leven eens
dichters. Poëzie des huizes werden in 1873 alleen in vijftig exemplaren voor zijn
familie en vrienden bestemd.

Jacob van Lennep (1802-1868)
Jacob van Lennep, zoon van de bekende Amsterdamse hoogleraar David Jacob,
opgroeiend in een aristokratische, kunstzinnige omgeving, vlug van verstand en
leergierig, was vroeg ontwikkeld. Door velerlei lektuur, door belangstelling in
toneelkunst kwam hij al zeer jong tot eigen produktie van gedichtjes en toneelstukjes,
en zelfs tot het ontwerpen van een roman. De klassieken hadden voor hem, ondanks
de aansporing van zijn vader, minder aantrekkingskracht dan de modernen. In zijn
studententijd te Leiden, sedert 1819, maakte hij kennis met Byron, in Franse vertaling.
Eigenaardig is, dat hij begon met Marino Faliero van deze dichter, vertalend naar
de regels van het klassieke Franse drama, om te werken. Door zijn studiegenoot Dirk
van Hogendorp kwam Van Lennep in aanraking met Bilderdijk. Hij volgde met
enthousiasme het privaat-college over de vaderlandse geschiedenis, en werd niet
alleen voor Bilderdijk's politieke inzichten gewonnen, maar kwam ook diep onder
de indruk van zijn hartstochtelijk geloof en zijn orthodox Christendom. Een tijdlang
voelde hij zelf behoefte aan bekering en meende hij innerlijke geestesgemeenschap
te bespeuren met Da Costa en het Réveil. Da Costa was zeer ingenomen met deze
jonge bekeerling, die in het openbaar uiting gaf aan zijn pas verworven geloof door
een dichtstuk De Genade (1827), bewerkt naar La Grâce, van Racine, de jongere.
Dat hij inderdaad een religieuse crisis doorleefde, blijkt het duidelijkst uit een dagboek
van die dagen en zijn korrespondentie, o.a. met zijn liberaalgezinde vader, die in dit
dwepen een gevaar zag. Lang heeft deze toestand, met zijn eigenlijke aard in strijd,
niet geduurd. Luchtig, geneigd tot spot en scherts, keert hij weldra tot zijn meer
sceptische, rationalistische levensopvatting terug.
Intussen had hij zich, na zijn promotie in de rechten (1824) en zijn huwelijk met
Henriette Roël, voorlopig ambteloos te Amsterdam gevestigd. In 1826 werd hij
tijdelijk, in 1828 vast tot Rijks-Advokaat benoemd, een betrekking die hij tot zijn
dood vervulde. Hoewel hem daarnaast ereambten en allerlei werkzaamheden ten
bate van zijn vaderstad opgedragen werden, vond hij steeds tijd voor onafgebroken
publicaties op letterkundig gebied, Weinig romantisch en enigszins stijf en
conventioneel van taal en stijl zijn nog de Academische Idyllen (1826), door eigen
tekenwerk versierd. Dat zijn smaak
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hem vooreerst in romantische richting zou leiden bewezen de Gedichten van 1827,
met vertalingen van Byron en Walter Scott, maar nog duidelijker de Nederlandsche
Legenden van 1828 en 1829. Op voorgang van Scott en gedachtig aan de aansporing
van zijn vader poogt hij ‘de zeden en gebruiken van ons voorgeslacht op eene
behagelijker wijze, dan tot nu toe geschied is, voor te stellen’, namelijk niet in
ballade-vorm, maar in een samenhangend dichterlijk-romantisch verhaal. Het eerste,
Het Huis ter Leede, verplaatst ons naar een door helse machten bezeten kasteel,
waarin een terugkerend kruisridder doordringt, met tragische afloop. De volgende
verhalen spelen op minder legendarisch terrein: de Adegild in de tijd van de
Friezenkoning Radbout, Jacoba en Bertha in de dagen van Jacoba van Beieren. De
auteur had zich door deze vlot gedichte, boeiende verhalen opeens onder de jongeren
een vooraanstaande plaats veroverd.
De eerzucht om leiding te geven brengt Van Lennep er toe, met Van der Hoop het
weekblad De Nederlandsche Mercurius te stichten. Minder fel dan zijn mederedakteur,
maar even revolutionnair gestemd tegenover de konservatieve oudere generatie, de
onbeduidende almanakrijmelaars, het verworden toneel, trekt Van Lennep, ondanks
het bezadigde program, krachtig van leer in een lange reeks artikels. De verzen van
vader Yntema worden doorlopend bespot. Van Lennep gebruikte meer peper en zout
dan venijn. Om de Muzen-Almanak aan de kaak te stellen kiest hij de burleske vorm
van een Dramatische Voorstelling: op de Helicon laat hij de Muzen gericht houden
over de almanak-poëten. Als toneelliefhebber en trouw schouwburgbezoeker geeft
Van Lennep in een vaste rubriek kritisch verslag van het Amsterdamse toneelleven,
waarbij hij zijn ergernis uit over de slechte smaak van het publiek en het lage peil
van het repertoire. Dat de Mercurius de buitenlandse romantiek met gespannen
aandacht volgt, is begrijpelijk: door verslagen en vertalingen, o.a. naar Victor Hugo,
wordt er de aandacht op gevestigd. Ondanks de rijke, hoewel wat bonte inhoud van
dit weekblad, is het in 1829, na de eerste jaargang gestaakt. Voelde Van Lennep dat
hij de gaven miste om als letterkundig criticus een vaste positie te veroveren? Of gaf
hij er de voorkeur aan, alle krachten aan eigen letterkundig werk te besteden?
In deze zelfde tijd maakt hij plannen voor zijn eerste historische roman, De
Pleegzoon, waarmede hij vertrouwde zijn voorgangster, Mej. de Neufville met haar
Schildknaap te zullen overtreffen. Het werk kwam echter eerst in 1833 van de pers.
Te voren trokken de gebeurtenissen van 1830 en 1831 aller aandacht, en deden een
stroom van gedichten en geschriften vloeien. Van Lennep nam daar ijverig deel aan,
met een Wapenkreet en liederen aan de schutterijen, maar vooral zijn vrolijk en
aktueel blijspel Het dorp aan de grenzen (1830) maakte hem populair. Het grote
sukses van dit, overigens onbeduidend toneelstuk verleidde hem tot een pendant:
Het dorp over de grenzen (1831), dat minder bekendheid verwierf. Zonderling
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van opvatting is een toneelspel in verzen met zangkoren, bedoeld als een Hulde aan
Van Speyk (1831). In hetzelfde jaar zette hij de reeks Nederlandsche Legenden voort
door De strijd met Vlaanderen. Ontwakende belangstelling voor de
zeventiende-eeuwse letterkunde, die ook later vruchtbaar zal blijken, gaf hem in
1832 een ander gelegenheidsstuk in de pen: Een Amsterdamsche Winteravond in
1632.
In 1833 begint dan Van Lennep's zegetocht als romanschrijver met De Pleegzoon,
die door oud en jong geprezen en genoten werd. Het verhaal, spelende in het begin
van de zeventiende eeuw, is een eigenaardig mengsel van waarheid en verdichting.
Met de geschiedenis maakt hij weinig ernst: hij is ‘een guit die Clio knipoogjes geeft’,
zegt Koopmans(69). Hoofddoel is, de lezer te boeien door een vernuftig gesponnen
intrigue, hem te amuseren door komische taferelen en belachelijke posities van deftige
personen, door Dr Raesfelt's citatenwoede en Bouke's spreekwoorden.
Karakterontleding moet men in dat werk niet zoeken: een figuur als de Jezuiet Pater
Eugenio is eenvoudig het geïncarneerde kwaad, een zedelijk monster. Zijn personen
kennen geen strijd en geen twijfel: zij worden ‘behandeld’ en voortgedreven - en de
lezers met hen - naar het begeerde eind-tafereel: de ontwarring van de kunstig gelegde
knoop, zonder enig ontzag voor overtredingen tegen de logica en het menselijk
sentiment’.
De tijdgenoten hebben weinig oog gehad voor Van Lennep's zwakheden: de kritiek,
ook in De Vriend des Vaderlands, was onverdeeld gunstig. Alleen in Potgieter's
Galama-kritiek worden bezwaren tegen dit soort historische romans ontwikkeld, die,
als men tussen de regels leest, over het hoofd van Schut, ook tegen Van Lennep
aangevoerd worden, o.a. de mistekening van Pater Antonio, blijkbaar imitatie van
Van Lennep's Eugenio. Een merkbare vooruitgang vertoont De Roos van Dekama
(1836)(70), waarin Van Lennep meer de trant van Scott volgt; er zijn zelfs duidelijke
reminiscenties: de stof vertoont gelijkenis met Anne of Geierstein; het tornooi te
Haarlem herinnert aan een soortgelijk tafereel uit Ivanhoe; de verhouding van Jan
van Arkel en Madzy doet denken aan de Tempelier en Rebecca. Van Lennep slaagt
er echter niet in, de lezer in een Middeleeuwse sfeer te verplaatsen, al weet hij boeiend
te vertellen en te beschrijven, b.v. bij de belegering van het klooster. Hij speelt met
zijn personen als met marionetten, verdeeld in goede en slechte. Deodaat is volmaakt,
als de figuren bij Richardson. In zijn bekende beoordeling, in De Gids(71), maakte
Bakhuizen van den Brink Van Lennep het verwijt dat hij te zeer, als volgeling van
Scott, voorbijzag dat de romanschrijver een veel rijker en nationaler stof voor zijn
kunst zou kunnen vinden in de bloeitijd van de Republiek, en dat de enige
vertegenwoordiger van de burgerij, de poorter Claes Gerritsz in deze roman tegenover
de geïdealiseerde adel belachelijk gemaakt was. Overigens vond hij in deze roman
veel te prijzen.
De wenk van Bakhuizen heeft Van Lennep in zoverre gevolgd, dat hij in

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

176
zijn volgende, meest geslaagde roman: Ferdinand Huyck (1840) de Middeleeuwen
verlaat voor de tijd van onze Republiek. Zijn keuze viel niet op de 17de, maar op de
18de eeuw, waarin hij zich door familie-traditie thuis gevoelde, zodat hij lokale kleur
kon aanbrengen. Wel zijn de toestanden geantidateerd: het verhaalt speelt in het
begin van de eeuw, maar de lezer krijgt meer de indruk het einde van die eeuw mee
te leven. Daarnaast zorgde de auteur door romantische figuren (de Vliesridder,
Amalia) voor afwisseling met het alledaagse, en voor een boeiende intrigue met
gelukkige afloop. Echt achttiende-eeuws is het huiselijk leven in de families Huyck
en Blaek, de gelegenheidsdichter Lucas Helding. Men voelt verwantschap met de
kunst van Van Effen, van Wolff en Deken, vooral in de figuren van Ferdinand, weer
een Grandison-type, en zijn zuster Susanne. Het is alsof Van Lennep ‘te midden van
zijn demokratische tijd terugverlangt naar het Arcadia zijner kindsheid’. Aardig
getekend is ook een bijfiguur als kapitein Pulver.
Intussen had Van Lennep de Middeleeuwen niet uit het oog verloren. Een reeks
kortere verhalen, begonnen in 1838 en voltooid in 1844, werd bijeengebracht onder
de titel Onze Voorouders (o.a. Brinio, De Koorknaap, De Friezen te Rome). Voor
andere novellen zocht hij herhaaldelijk stof in de zeventiende eeuw, o.a. Cornelia
Vossius. In 1847 komt hij terug op zijn oude liefde voor de Nederlandsche Legenden,
door als vervolg Eduard van Gelre te dichten. Een laatste, zwakke, historische roman,
Elisabeth Musch, ‘een tafereel uit de zeventiende eeuw’, die eerst in 1850 verscheen,
maakte veel minder opgang dan zijn vroeger werk. Als romanschrijver teerde Van
Lennep op zijn oude roem.
Blijvend was zijn liefde voor het toneel, maar bijna al wat hij daarvoor geschreven
heeft: gelegenheidsstukjes, zangspelen, kluchtspelen, vertalingen o.a. van
Shakespeare's Romeo and Juliet, een treurspel De val van Jerusalem zijn terecht
vergeten, al werden ze als Dramatische Werken ‘met kritische beschouwingen en
aanteekeningen’ reeds in 1852-1854 in drie delen gebundeld, en daarna met nieuwe
afzonderlijk gepubliceerde bijdragen vermeerderd. Voor de verheffing van de
toneelkunst verwierf Van Lennep zich verdiensten in de rederijkerskamer ‘Achilles’,
in 1846 door samenwerking van vele vooraanstaande mannen gesticht, en waarvan
hij de ziel was. In 1848 werd hij tot ‘keizer’ benoemd. In hun gewone vergaderingen
werden voordrachten gehouden, in de grote vergaderingen toneelstukken en
treurspelen opgevoerd, waarbij Van Lennep als regisseur en medespeler talent bleek
te bezitten. Vondel werd daar geëerd o.a. door een opvoering van de Lucifer in modern
kostuum. Toewijding aan de Vondelstudie leidde ook in 1855 tot de standaard-uitgave,
die Van Lennep ondernam en vele jaren onvermoeid voortzette.
Een andere zijde van Van Lennep's karakter is zijn onbedwingbare lust om grappig
te zijn, waardoor hij zijn deftige, bezadigde tijdgenoten herhaal-
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delijk aanstoot gaf. Zijn Tafereelen uit de Geschiedenis des Vaderlands, tot nut van
groot en klein, vermakelijk voorgesteld en met karikaturen geïllustreerd (1854), werd
ongepast geacht voor de man, die in 1853 als konservatief volksvertegenwoordiger
was gekozen. In sommige gedichten van deze tijd daalt hij af tot het laag-komische
burleske genre van Focquenbroch. Die neiging verklaart ook zijn ingenomenheid
met de grappen van zijn vriend Gerrit van der Linden, wiens Gedichten van den
Schoolmeester hij in 1859 met een Levensschets uitgaf. Tegen het einde van deze
periode heeft de bijna zestig-jarige Van Lennep op letterkundig gebied zijn beste
werk geleverd en het hoogtepunt van zijn populariteit bereikt. Dat zijn
bewonderenswaardige werkkracht nog niet verzwakt is, zal in de volgende periode
blijken.

Jan Frederik Oltmans (1806-1854)
Opgegroeid in een welvarend gezin - zijn vader was rijksontvanger - kreeg Jan
Frederik een verzorgde opvoeding. Als kind toonde hij belangstelling in de
geschiedenis door boeken en prenten te bestuderen; volwassen geworden werkte hij
als chef op het kantoor van zijn vader. De roem van Walter Scott prikkelde hem tot
navolging. In 1834 kwam hij voor den dag met zijn eersteling: Het Slot Loevestein
in 1570. De bescheiden auteur verbergt zich achter het pseudoniem J. van den Hage.
Zijn Voorberigt, van November 1833 begint met de doorzichtige fiktie dat hij ‘eenige
oude handschriften’, sinds lang in zijn bezit, uitgeeft en aanvult. De stoot werd
gegeven door de afval van België, die een ‘edele geestdrift ontvonkt had’ en ‘de
zedelijke kracht van dit kleine plekje gronds op de luisterrijkste wijze ten toon
gespreid had’. Hij voelde zich daardoor geroepen, aan te tonen ‘hoe onversaagd ons
voorgeslacht zich kweet ten allen tijd’, gelijk ‘een geliefd Vaderlandsch Dichter’
(n.l. Beets) gezongen had. De zelfopoffering van Van Speyk herinnerde hem aan de
heldendood van Herman de Ruiter, waarop dan ook in zijn verhaal, anachronistisch,
gezinspeeld wordt (I, blz. 86 en II, blz. 134). Terecht noemt Oltmans zijn werk geen
eigenlijke roman, maar een ‘historisch verhaal’: de liefdesgeschiedenis van Karel
van Doorn en Anna de Manilla, pleegdochter van de kastelein D'Avilla, is
ondergeschikt aan het boeiende verhaal van de aanslag en de verdediging. De schrijver
onthoudt zich van uitvoerige beschrijving van kostuum, wapens of uiterlijk van zijn
hoofdpersonen, en is spaarzaam met archaïsmen, al getuigt zijn werk van ernstige
studie. Hoofdzaak blijft het boeiende verhaal van de gebeurtenissen, al laat hij de
strijders wel eens wat te veel redeneren en is de stijl soms wat pathetisch. Evenals
bij Scott staat bij de karakters licht en donker scherp tegenover elkaar: naast de wrede
Perea staat de edele Spanjaard Velasques, die eerbied heeft voor de Nederlandse
dapperheid, en die de Spaanse politiek afkeurt.
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Aangemoedigd door de gunstige ontvangst van deze eersteling, zette Oltmans een
breder verhaal op touw: De Schaapherder, dat in 1838 voltooid werd. Opnieuw koos
hij een vaderlandse held, Jan van Schaffelaar, die een rol speelde in de Utrechtse
oorlog van 1481-83, en zich na de slag bij Eemnes te Barneveld voor zijn
krijgsmakkers opofferde. Deze tweede roman, beter van compositie en boeiend van
verhaaltrant, is sterker romantisch gekleurd, met verrassende effekten: Perrol,
aanvoerder van de zwarte bende, ‘een duivel in menschelijke gedaante’, is de
tegenspeler van de edele Jan van Schaffelaar. De liefde van Frank en Maria vormt
het idyllische bestanddeel, tegenover de fantastische episoden bij de heks van de
Hunnenschans. Heroïsch is de botsing tussen de vijandelijke machten, ‘als een strijd
tusschen de engelen des lichts en die der duisternis’.
Meer dan bij Het Slot Loevestein is de invloed van Scott merkbaar: de uitvoerige
scène van het beleg doet denken - gelijk Vissink opgemerkt heeft(72) - aan het beleg
van het kasteel Front de Boeuf uit Ivanhoe, terwijl Perrol herinnert aan De la Marck
uit Quentin Durward.
Met deze beide boeken was het talent van Oltmans uitgeput. Toen hij in 1839 een
herdruk van zijn eerste roman bezorgde, sprak hij van drukkende omstandigheden,
die hem beletten daaraan de nodige zorg te besteden. In dat jaar was zijn vader
gestorven, en voor de opvolging werd hij gepasseerd, wat hij zich sterk aantrok.
Ambteloos nam hij zijn intrek bij zijn broeder Abraham, waar hij persoonlijk in
aanraking kwam met Potgieter, die grote verwachtingen koesterde van zijn gaven,
en hem als medewerker van De Gids wilde winnen. Bakhuizen van den Brink heeft
na de dood van Oltmans geschreven: ‘de jeugdige Gids legde met welgemeende,
maar wat al te grillige heerschzucht op hem de hand en vorderde onder de leus van
oorspronkelijkheid van het talent van Oltmans voorstellingen die buiten den kring
van zijn vorming en zijn vlijtige, maar eenzijdige studie lagen’(73). Van 1841-45
maakte hij zelfs deel uit van de redaktie, maar de novellen die hij in dit tijdschrift
publiceerde, o.a. Het huis van het Zeewijf, De Graaf van Bossu te Rotterdam, Friesche
gastvrijheid (1840-41) zijn minder belangrijk dan zijn vroeger werk. Zwak van
gezondheid, vertoonde hij zich weinig en trok hij zich steeds meer terug. Ter wille
van bezuiniging in 1847 naar Steenderen verhuisd, is hij daar zeven jaar later vrijwel
onopgemerkt in eenzaamheid gestorven.

Anna Louisa Geertruida Toussaint (1812-1886)
Truitje Toussaint, dochter van een Alkmaars apotheker, stamde van vadersen van
moederszijde uit een Hugenotengeslacht. Omdat de verhouding tot haar wat
luchthartige en zorgeloze moeder te wensen liet, vertrouwde de vader de opvoeding
van het tengere begaafde kind toe aan haar grootmoeder
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te Harlingen. Daar woonde zij van haar achtste tot haar achttiende jaar. Belangstelling
in letterkunde, leeslust ontwaakte al vroeg: naast veel Franse schrijvers genoot ze
van de werken van Scott en Byron, van de drama's van Schiller. In 1833 behaalde
ze de akte van schoolhouderes en werd gouvernante bij een familie te Hoorn, maar
toen zij voor die taak niet geschikt bleek, keerde ze in het ouderlijk huis terug. Haar
voornemen was nu door vertaalwerk en mogelijk door eigen letterkundig werk in
haar onderhoud te voorzien. Haar eersteling, de beknopte roman Almagro werd in
1837 door Robidé van der Aa opgenomen in het ‘Nederlandsch Magazijn van Romans
en Verhalen’. De Byroniaanse held van dit verhaal, geschreven onder de indruk van
Schiller's Räuber, is een zeerover, tegelijk salonheld. Door verbeelding, door eigen
stijl bleek uit dit werk reeds een veelbelovend talent, dat door Potgieter in De Gids
opgemerkt en aangemoedigd werd. De weg was nu gebaand: in De Gids kreeg zij
een drietal novellen geplaatst (1838-39); in dezelfde jaren in het bovengenoemde
Magazijn nog twee. Zelfstandig gaf zij haar eerste grotere roman, De Graaf van
Devonshire in 1838 uit. Hartstochtelijk ging zij op in haar werk. Nog in 1886
herinnerde zij zich die dagen: ‘Wat was ik gelukkig onder het schrijven. Hoe leefde
ik dubbel, ja driedubbel! De dagen waren te kort; ik knoopte er nachten bij aan,
ondanks de waarschuwingen van vader. Ach! ik kon niet slapen, het leefde alles voor
mijn geest - Elisabeth en Devonshire en Maria - ik leefde met hen en in hen, en het
kon mij overigens niet schelen wat er om mij voorviel’.
Diepgaande historische studie heeft de schrijfster voor deze roman niet gemaakt.
Haar voornaamste bron is het Leven van Elizabeth door Gregorio Leti, een Italiaans
werk, dat zij in vertaling raadpleegde. Behoefte aan romantiek, aan een zedelijke
grondslag veroorzaakte afwijking van wat de Italiaan medegedeeld had. Zij kende
de grote voorgangers die in de geschiedenis van Elisabeth en Maria Stuart stof
gevonden hadden: W. Scott, Victor Hugo, Schiller, maar zij wil dichter bij de
historische werkelijkheid blijven. De roman had een onverwacht sukses. Potgieter
was er zeer mee ingenomen; in een uitvoerige studie opperde hij bezwaren: waarom
had de schrijfster niet liever Nederlandse geschiedenis gekozen? Hij waarschuwde
tegen valse beeldenpronk, maar de lof overweegt. Persoonlijk ging hij de jonge
schrijfster een bezoek brengen, als inleiding tot een duurzame hartelijke vriendschap.
Daarop volgde een uitnodiging om in de pastorie van Heilo kennis te komen maken
met Hasebroek en zijn zuster Betsy, die de Alkmaarse kunstzuster hartelijk ontvingen.
Voor de jonge predikant gevoelde ze bewondering en zelfs tijdelijk meer dan alleen
vriendschap(74). In de kring van Heilo leerde zij allerlei interessante persoonlijkheden
kennen. Met W. de Clercq had ze te voren al kennis gemaakt en hem in zijn landhuis
bezocht. De openhartige, maar gestrenge kritiek werd door de schrijfster, hoewel
aanvankelijk pijnlijk getroffen,
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dankbaar aanvaard: ‘Het snoeimes moest gaan over de wilde ranken, zou een betere
vrucht verkregen worden’(75).
De volgende roman liet niet lang op zich wachten: reeds in 1839 verscheen De
Engelschen te Rome, waarvoor opnieuw een boek van Leti (Leven van Sixtus V) de
stof leverde. Evenals te voren heeft zij de gegevens zelfstandig verwerkt en
psychologisch verklaard. De figuur van de hoofdpersoon: eerzuchtig en heerszuchtig,
als kardinaal listig, als paus een schrikbewind invoerend, werkte op haar verbeelding,
die bekoord werd door sterke hartstochten en een geladen atmosfeer. Zelf heeft zij
als idee er in gelegd dat het kwaad ten slotte machteloos blijkt.
Nu was Bakhuizen van den Brink aan de beurt om het werk van de romancière te
beoordelen. Zijn kritiek was bijna onverdeeld gunstig: ‘Mejuffrouw Toussaint had
zich in helderder en tevens schitterender licht vertoond en door de macht van haar
talent zich tot zelfstandigheid verheven en zich een voornamen rang onder onze
romanschrijvers verworven’. Bezwaar maakte hij tegen ‘het donkere in de
levensbeschouwing’ van de schrijfster, maar haar stijl prees hij als ‘meer dan
alledaagsch: er is levendigheid, kracht, rijkdom in. Enkele plaatsen zijn zelfs
schitterend. Zijne gebreken zijn overdrijving, jacht naar overvloed van woorden en
beelden, en hier en daar het gemis van juistheid en netheid’(76).
De kennismaking met deze beoordelaar leidde in 1840 tot wat Potgieter genoemd
heeft ‘het jaar der verholen liefde’; het volgende jaar zag ‘al de dwaasheden der
declaratie’. De verloving van dit zo ongelijke paar wekte bij de bekenden
verwondering, en wellicht reeds het vermoeden dat deze verhouding niet duurzaam
zou blijken. Inderdaad was het bij Bakhuizen vooral een Platonische liefde,
samengaand met bewondering voor het talent van de veelbelovende schrijfster. Van
haar zijde echter ging de bewondering voor de geniale gaven van haar verloofde
samen met een diepgaande, onverbrekelijke liefde.
Intussen was Mej. Toussaint ingegaan op een voorstel van de uitgever Beyerinck
om een roman te schrijven over de invloed der Hervorming in het eerste tijdperk ‘op
het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders’. Daarmee zou zij tevens de raad
van De Gids opvolgen, aan een vaderlandse historische roman haar kracht te
beproeven, op grond van een ernstig en grondig onderzoek van alle bronnen. Haar
vriend Bakhuizen zal haar stellig met zijn historische kennis gesteund hebben:
gebleken is zelfs dat het achttiende hoofdstuk van Het Huis Lauwernesse, ‘dat ook
wel kan worden overgeslagen’, door hem ingevoegd is. Ondanks de toevallige
aanleiding werd deze roman een produkt van inspiratie: zij stelde haar gaven in dienst
van de godsdienst om ‘heiligend of opwekkend of vertroostend onder hare lezers te
werken’. Paul van Mansveld verkondigt aan Ottelijne het gezuiverd evangelie,
waardoor enigszins anachronistisch de eigen overtuiging van de auteur hem in de
mond gelegd wordt: men voelt
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de sfeer van het Réveil, die aan Drost herinnert. Ook het archaïstisch taalgebruik van
deze voorganger wordt nagevolgd. In het kamp van de tegenstanders worden bijgeloof,
dweepzucht, fanatisme en geloofsvervolging met sombere kleuren geschilderd, maar
de schrijfster toont ook meegevoel voor de tragiek van de rigorist Aernoud, die op
zijn wijze een zwaar zedelijk martelaarschap doorleeft. In allerlei schakering wordt
menskundig aangetoond hoe de hervorming familiebanden verscheurde en innerlijke
conflicten teweeg bracht. Paul blijft de harmonisch-gestemde, ideale
vertegenwoordiger van een evangelisch priesterschap, die wij in andere gedaanten
in haar later werk terug zullen vinden(77).
Van de bloemrijke taal, waarvoor de kritiek haar gewaarschuwd had, deed zij niet
zo licht afstand. ‘Mijn talent is wat koppig en onhandelbaar, en wil zich door teugel
noch sporen een anderen weg laten heenleiden’, schreef zij in een brief van deze
dagen. In Het Huis Lauwernesse vindt men b.v. nog zinnen als deze: ‘Zij was als
een dorrende hulst in het midden van eenen vrolijken bloemtuin; als een overgebleven
toren van een verwoest dorp, sterk en hoog, maar droef en eenzaam’.
Door de vele herdrukken bleef deze roman, die haar naam voor goed gevestigd
had, een der meest bekende. In de volgende jaren werden weer twee minder bekend
geworden romans in De Gids opgenomen: Een kroon voor Karel den Stoute (1841)
en De Hertog van Alba in Spanje (1842). Het plan om een roman aan de tijd van
Leycester te wijden bleef voorlopig rusten, omdat zij na haar verloving ‘alleen wilde
leven voor dien grooten geest’ op wiens bezit zij trotsch was en dien zij
‘onuitsprekelijk lief had’. Zwaar was dus de slag, toen Bakhuizen in het najaar van
1842 naar het buitenland moest vluchten. Door die scheiding brak een ‘bittere tijd’
voor haar aan; zij zocht troost in haar werk, en verdiepte zich met volle ernst in de
aangevangen studie. Het Leycester-tijdvak zou haar gelegenheid bieden - schreef zij
aan Da Costa - ‘om terug te zien op de reformatie, op hare winsten en verliezen, op
het nieuwe leven en den nieuwen strijd dien wij voor ons zien’. Maar er was meer:
al schrijvende bood deze breed opgezette roman haar gelegenheid om persoonlijk
liefdeleed in onpersoonlijke vorm te vertolken: er zijn passages in over versmade
liefde(78) die ‘met bloed en tranen geschreven zijn’. Aan Potgieter verzocht zij later
‘liefst geen kritiek, of anders een die de vrouw zou sparen’. Bakhuizen had namelijk
te Luik liefde opgevat voor Julie Simon, maar uit eerbied voor zijn verloofde zijn
ontrouw verzwegen(79). Eerst in 1846, toen de band feitelijk reeds verbroken was,
heeft zij hem zijn woord teruggegeven. De wonde bleef lang schrijnen: ‘Passie zal
ik nooit meer gevoelen, voor niemand’, schreef zij. Haar later huwelijk, in 1851, met
de schilder Johannes Bosboom, die zij in 1846 had leren kennen, werd gelukkig door
wederzijdse bewondering en hartelijk samenleven, maar haar eerste liefde heeft zij
nooit kunnen vergeten, en in haar hart heeft zij de
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bewonderde geliefde, al ontbrak hem ‘vastheid van karakter’, vergeving geschonken.
De Leycester-cyclus, die tot tien delen aangroeide, wordt terecht als haar
meesterwerk beschouwd(80). Het eerste gedeelte De Graaf van Leycester in Nederland
was in 1846 voltooid. Een intermezzo: De Vrouwen uit het Leycestersche tijdvak
verscheen in 1849-50; het laatste gedeelte Gideon Florensz. Episoden uit het laatste
tijdperk van Leycester's bestuur in Nederland eerst in 1854-55. Een strenge bouw
vertoont de cyclus niet: het is veeleer een reeks taferelen, een ‘kleurrijke film met
close-up’. De grondige tweejarige studie van de bronnen is overal merkbaar; sommige
hoofdstukken zijn overstelpt met historische gegevens. Daardoor krijgt de roman
een hybridisch karakter: deels geschiedverhaal, deels roman, zonder dat historie en
fiktie geheel versmolten zijn. Dit werk was de schrijfster vooral dierbaar als leniging
van een grote smart, door het doorleefde buiten zich zelf te plaatsen. Mej. Bouvy
heeft dat in haar scherpzinnige ontleding overtuigend aangetoond. Toen bij de
teleurgestelde de vraag opkwam, hoe verlossing uit het leed te vinden was, trof zij
in dit tijdvak ontreddering, maar ook uitkomst. Velen zoeken vergeefs, maar dan
duikt de reddende figuur van Gideon Florensz op, de belichaming van haar ideaal,
vermanend, bekerend, verzoenend: ‘Hij lijdt als anderen lijden en zich verharden’,
‘Gideon Florensz is de profetische zijde van juffrouw Toussaint's karakter, en door
hem moest zij getuigen’. Tegenover deze ideale Christen zien wij dan zijn bekrompen
Calvinistische ambtgenoten, en als kontrast de intrigant Reingout. Het 2de deel is
gekarakteriseerd als een ‘boek van destructieve krachten’. Wij zien hoe de hartstocht
verwoestend werkt. Waar tweedracht heerst, daar is ontbinding; zo kan de verlossing
niet bereikt worden. Het slot brengt de bezegeling: als de verlossing komt, geschiedt
dat niet door de mens, maar door goddelijke macht. Schijnbare mislukking strekt tot
nut, en lost zich op in ‘zedelijke wetmatigheid’. Deze leidende ‘idee’ bindt de drie
delen tot één geheel. Daarnaast bevat dit werk ook ‘de merktekenen van haar versmade
liefde’. Zij heeft later gezegd: ‘In mijn brieven en in mijn boeken kunt gij mij
vinden’(81). Autobiografische gegevens zou men in historische romans niet licht
zoeken, maar ‘zij die zich zoo gaarne verbergt, moest zich eindelijk uitspreken’.
Daardoor kon de Leycester-cyclus, vooral Gideon Florensz, in zekere zin haar ‘meest
subjectieve boek’ genoemd worden, een boek van ‘liefde en vriendschap’. Men vindt
hier De Burggrave die zijn vrouw Martina verwaarloost, terwijl zij ideale liefde
koestert voor de dichter Sidney, die getrouwd blijkt te zijn. In haar onbevredigd
vrouwenleven kwijnt ze weg. Duidelijker parallel biedt de verhouding van Ada Rueel
en Nicolaas de Maulde, die zijn liefde schenkt aan een onwaardige en daardoor
tegenover Ada verkoelt. Zij verbergt haar leed en verdedigt haar geliefde.
Nog duidelijker zinspeling op eigen liefdeleed treft men aan in Mejonkvrouw
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de Mauléon (1847), de roman die onmiddellijk op de eerste Leycester-roman volgt.
De hoofdpersoon Yolande moet afzien van de liefde van Jacques de Bossuet, die
egoïstisch-eerzuchtig naar hoger streeft, priester wil worden, en haar dwingt om
afstand van hem te doen. Na tweestrijd geeft zij toe en offert haar levensgeluk. Nog
enige jaren later geven eigen smartelijke herinneringen aanleiding om verhoudingen
te ontwerpen, die persoonlijk doorleefd zijn: in Graaf Pepoli (1860) de tegenstelling
tussen Mignanti's Platonische liefde voor Violante en haar echt vrouwelijke liefde
voor hem; in De Bloemschilderes Maria van Oosterwijk (1862) de ‘droefeindende
liefdesverhouding tot den haar zoo weinig geestverwanten, maar haar als kunstenaar
ver overtreffenden bloemschilder Willem van Aelst’.
Na enige kleinere stukken, o.a. een bundel verzamelde Historische Novellen (1856),
verscheen in 1860 weer een belangrijk werk: Graaf Pepoli, de roman van een rijk
edelman, volgens Kalff zelfs haar meesterstuk. De kern is een bekeringsgeschiedenis:
de beeldhouwer Mignanti, de enige die de rijke graaf durft trotseren, brengt hem tot
zich zelf, maar de wereld waarin hij zich opheft, treft hem met haar haat en vervolging.
Ten slotte sterft hij getroost als martelaar. De psychologie is menskundig verdiept,
de vrouwenliefde, in de figuur van Violante, met innigheid geschilderd. De opzet is
dus sober, al is de uitwerking, gelijk vaak bij Mevr. Bosboom, wat breedvoerig. ‘De
geschiedenis - merkt Jeronimo de Vries op - geeft karakter, kleur, realiteit aan haar
held; de historie drukt niet, zij draagt’. Het vermogen tot uitbeelding van zedelijk en
geestelijk leven, met historische achtergrond zien wij dus steeds meer verdiept en
ontwikkeld, totdat omstreeks 1860 een hoogtepunt bereikt wordt.

Hendrik Jan Schimmel (1823-1906)
Hendrik Jan Schimmel bracht zijn jeugd door in 's Graveland waar zijn vader
burgemeester en notaris was. Hij volgde uitstekende lessen in moderne talen en Latijn
op een voorname kostschool, maar moest op zijn dertiende jaar al klerkenwerk doen
op het kantoor van zijn vader. ‘Scherp Heintje’, zoals hij genoemd werd wegens
gevatheid en scherpheid van tong, onderscheidde zich door schranderheid, grenzenloze
eerzucht en ontembare wilskracht. Al vroeg begon hij met verzen maken, tegen de
raad van zijn vader. In het gezinsleven, in zijn omgang met vrienden gaf hij later een
kijkje in het grotendeels autobiografische Jan Willem's Levensboek. In 1842 kwam
er een grote verandering in zijn leven: zijn vader stierf en hij had de zorgen te dragen
voor zijn moeder en zusters, met wie hij naar Amsterdam vertrok. Een tijdelijke
betrekking aan het Agentschap der Schatkist gaf schrale inkomsten, maar het verblijf
in de hoofdstad verruimde zijn gezichtskring. Met zijn verzen had hij vooreerst weinig
sukses. In 1844 kreeg hij een dichtstukje 's Menschen Geest, geplaatst in de
Muzen-Almanak, maar
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door De Gids werd een in 1845 ingezonden gedicht geweigerd. Zijn eerste roem
verwierf hij op dramatisch gebied. Vooral de Amsterdamse schouwburg trok hem
aan. Dwepend met Schiller, met Victor Hugo, ergerde hij zich aan de wansmaak van
het publiek, het lage peil van het repertoire. Hij stemde in met de klachten en felle
kritieken van de Spektator. Zijn eerzucht dreef hem om een betere proeve te leveren.
In 1847 had hij de voldoening dat zijn drama in vijf bedrijven, Twee Tudors, aanvaard
werd, en bij de opvoering de aandacht vestigde op het talent van de jonge auteur.
Dat bracht hem in aanraking met Alberdingk Thijm, als redakteur van de Spektator,
die hem het mede-redakteurschap aanbood. Nog in hetzelfde jaar werd zijn tweede
drama Joan Woutersz opgevoerd, opgedragen aan Jacob van Lennep, die hem te
voren bijgestaan en hem zijn steun toegezegd had. Een derde stuk, Gondebald, was
bestemd om voorgedragen te worden in de door Van Lennep opgerichte
Rederijkerskamer Achilles. Doordat Schimmel van 1847 tot 1849 ambteloos was,
had hij ruimschoots gelegenheid om zich aan de letterkunde te wijden. Daarna kreeg
hij weer een bescheiden werkkring bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij.
Aan de jaargangen 1848 en 1849 van de Spektator heeft Schimmel ijverig
meegewerkt. Alberdingk Thijm, slechts drie jaren ouder dan hij, wordt zijn vriend
en mentor, die in dit tijdschrift aanmoedigend Schimmel's toneelwerk beoordeelde.
Aanvankelijk voelde de orthodox opgevoede Schimmel geestverwantschap met de
Christelijk-esthetische opvattingen die Thijm in zijn tijdschrift als leidend
beschouwde, maar uit hun briefwisseling blijkt dat er langzamerhand een diepgaand
verschil ontstaat. Als de Spektator ophoudt te verschijnen, is de mogelijkheid van
samenwerking tussen Schimmel en Thijm vrijwel ten einde. In de laatst verschenen
nummers had Thijm nog het jongste drama van Schimmel, Giovanni di Procida,
besproken. In de keuze van dit stuk, geheel in Thijm's geest, is de invloed van deze
beschermer merkbaar.
Een grondige beoordeling van Schimmel's dramatisch werk verscheen in 1850
van Potgieter's hand: Hollandsche dramatische Poëzie. De kennismaking met de
leider van De Gids werd voor zijn verdere ontwikkeling van buitengewoon belang.
‘Potgieter werd nu zijn bereidwillige, maar veeleisende leermeester’. In de breed
opgezette studie werden de vijf drama's van Schimmel beoordeeld. De Twee Tudors
werd gekarakteriseerd als ‘de eerste proeve van een nog vruchteloos naar bewustheid
strevend talent’, en vergeleken met De Graaf van Devonshire op het gebied van de
roman, niet alleen om de keuze van dezelfde heldinnen. Bij een voorganger en
voorbeeld als Schiller, in zijn Maria Stuart, staat het nog te ver achter, en aan de
geschiedenis is onnodig geweld aangedaan. Maar waarom koos de schrijver niet
liever een onderwerp uit ‘de geschiedrollen van zijn vaderland?’ Joan Woutersz, dat
wel aan het eigen verleden de stof ontleende, vond evenmin genade in de ogen van
de strenge beoordelaar: de hoge verwachting
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Mevrouw Boshoom-Toussaint, gravure door D.J. Sluyter
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die de twee eerste bedrijven inboezemden, werd niet vervuld door het geheel. Met
Gondebald als ‘dramatisch gedicht’ is de schrijver op de verkeerde weg: zulke
stukken, bestemd voor deklamatie in een Rederijkerskamer, kunnen niet baten voor
een verheffing van onze dramatische kunst: opvoerbaarheid, boeiende aktie zijn nu
eenmaal onmisbaar. Het best geslaagd is Giovanni di Procida. Dezelfde stof was
vroeger gedramatiseerd door Casimir de la Vigne en door Niccolini, maar ditmaal
verdïent Schimmel de hulde ‘dat hij zijne beide voorgangers overtrof’. Door een
vergelijking levert Potgieter daarvoor de bewijzen. Oranje en Nederland, een tafereel
in één bedrijf, wordt slechts beknopt besproken, maar deze greep uit het verleden
had als ‘prikkel der vaderlandsliefde’ verdienste, grote verdienste. Ondanks alle
kritiek moedigt Potgieter de jonge dramaticus aan: voor de toekomst van ons toneel
blijft hij veel verwachten van zijn genie, ‘want een geest als de zijne weet tijd te
vinden voor studie en schildering van toestanden’. ‘Daarom scheiden wij van hem
met een hartelijk: ‘tot weêrziens!’
Op deze aanmoedigende beoordeling van zijn werk volgde in 1851 de verrassende
uitnodiging om tot de redaktie van De Gids toe te treden. De jonge schrijver voelde
dat als een grote onderscheiding, die voor zijn verdere ontwikkeling, voor zijn
zelfvertrouwen van buitengewoon belang bleek, en die hij nog na lange jaren met
dankbaarheid herdacht. ‘Wat het groenzijn is voor den aankomenden student - schreef
hij aan Ten Brink - waren voor mij die eerste redactie-vergaderingen’. Hij vond er
‘trouwhartige waardeering’ en weldra hartelijke vriendschap. ‘Ik heb aan den
Gidskring mijn zelfbewustzijn te danken, niet alleen als kunstbeoefenaar, maar ook
als mensch’. In zijn denkwijze bracht de omgang met de overwegend-liberale
Gidsredaktie ingrijpende verandering: ‘Wat wonder, dat vele van de afgoden mijner
jeugd werden omvergeworpen en ik mij van gantscher harte den modernen begrippen
overgaf in Kerk en Staat’.
Het beste van zijn werk was voortaan bestemd voor De Gids. Reeds in 1851 en
1852 verscheen een drietal verhalen uit de tijd van het Directoire en het Consulaat,
die in 1853 gebundeld werden, en gevolgd door verhalen uit de eigen tijd (Sproken
en Vertellingen, 1855), herdrukken uit almanakken en tijdschriften. Schimmel had
namelijk in 1854 ook de redaktie op zich genomen van het tijdschrift Nederland,
terwijl hij van 1849-57 met De Bull de Nederlandsche Volksalmanak redigeerde.
De verering van deze ‘Gids-zoon’ - gelijk hij zich noemt - voor Potgieter is ook
merkbaar in zijn werk: in de keuze van zijn onderwerpen, zowel historisch als
eigentijds - b.v. het motief van Blaauw-bes in twee van zijn Vertellingen - maar
bovenal in de stijl en de inhoud van de hem opgedragen letterkundige kritieken.
Opmerkelijk is de aandacht die Schimmel schenkt aan Zuidnederlandse schrijvers,
blijkens zijn recensies van Conscience, Ledeganck en Van Beers.
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Door deze ijverige beoefening van verhalend en kritisch proza ging zijn dramatische
arbeid aanvankelijk in langzamer tempo. In De Gids van 1851 had hij nog ‘een
bladzijde uit een onuitgegeven drama’ gepubliceerd, dat het volgende jaar, met de
titel Napoleon uitkwam. Wat Schiller gedaan had voor Wallenstein, wilde hij voor
Napoleon beproeven. Voor dit stuk koos hij in plaats van de alexandrijn de vijfvoetige
jambe. Dit niet onverdienstelijke stuk achtte hij te zwaar voor de toneelkrachten van
die tijd, en hij weigerde dus het te laten opvoeren. Eerst in 1866, op aandrang van
de toneelleider Peters, kwam het met sukses ten tonele. Minder gelukkig was
Schimmel in 1852 met een poging om een burgerlijk toneelspel te schrijven. Schuld
en Boete werd een jammerlijke mislukking, een echte ‘draak’. ‘De taal is hol en
opgeschroefd, de toestanden zijn pathetisch in de slechte zin des woords, in de hoogste
mate gezocht en onwaarachtig’. De auteur heeft later zelf een scherp oordeel geveld
over dit werk. In 1854 volgde nog een ‘dramatisch tafereel’: De val van het Directoire.
Daarna schonk hij al zijn krachten aan de historische roman, waardoor hij het meest
zijn roem zou vestigen.
De reeks wordt geopend met een vaderlandse roman: De eerste dag eens nieuwen
levens, met als ondertitel, de ‘overgang van Enkhuizen in 1572,’ in 1854 gepubliceerd
in zijn tijdschrift Nederland.
Duidelijk is in dit werk de invloed van Walter Scott merkbaar, terwijl zijn
verheerlijking van het heldhaftig voorgeslacht in de lijn ligt van Potgieter's Gids. De
compositie is nog zwak, de intrigue fijn gesponnen, maar te ingewikkeld, het
historische en het fiktieve gedeelte onvoldoende versmolten: soms haalt hij zijn
bronnen letterlijk aan om het verhaal een antieke kleur te geven. Daar staat tegenover
dat uit de vlotte dialoog blijkt dat een geoefend dramaturg aan het werk is geweest.
Zwak is ook een tweede historische roman. Een Haagsche Joffer (1856), spelende
aan het Brusselse hof ten tijde van Isabella en met als achtergrond de samenzwering
van Willem van Stoutenburg tegen het leven van Maurits. Mogelijk heeft een
bekroond schilderij van H.J. Scholten zijn keuze bepaald. Gelijktijdig beschrijft
Lodewijk Mulder dezelfde aanslag in zijn Jan Faessen, die beter geslaagd is door
de psychologische motivering dan Schimmel, bij wie het intrigue-spel hoofdzaak is,
en die aan het intellekt een te belangrijke plaats toekent. Met de historische feiten
wordt vrij omgesprongen: onbelangrijke personen laat hij een te belangrijke rol
spelen. De historikus Bakhuizen van den Brink vatte zijn afbrekende recensie samen
in de woorden: ‘dit is geen kunst- maar knutselwerk’. Toen Schimmel de inhoud van
deze roman verwerkte in dramatische vorm (Juffrouw Servaes, 1857) had dit evenmin
een bevredigende uitslag. In principe had hij trouwens romanverhaspeling tot drama
ten scherpste afgekeurd! ‘In den roman beweegt zich de auteur te midden zijner
kompositie’ - d.w.z. in de stijl van de romantiek - ‘in het tooneelspel mag hij zich
nergens ver-
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toonen’. Maar tegelijk gaf hij eerlijk toe dat hij het zich niet moeilijk had gemaakt:
‘mijn roman toch was eigenlijk reeds een tooneelspel’. Dat is in zoverre juist, dat hij
streefde naar ‘de spanning van een ingewikkelde puzzle op de manier van Scribe,
en daar veel aan opofferde, om een niet veeleisend publiek te boeien, en de akteurs
voor zijn spel te winnen, wat dan ook gelukt is’.
Nu hij weer opnieuw aanraking gekregen had met het toneel, kwam hij er toe, in
1859 een nieuw ‘dramatisch tafereel in drie afdeelingen’ te doen opvoeren: Het Kind
van Staat, waarin zijn talent beter uitkomt. Het bevat een geheel gefingeerd voorval
uit de jeugd van Willem III. De voorstudie voor zijn aanstaande roman had zijn
aandacht op deze prins gevestigd. Zijn figuur wordt met liefde uitgewerkt: ‘hier en
daar met wat pathos aangedikt, is zijn held overigens zeer menschelijk en
psychologisch gedacht’. Het stuk is zeer speelbaar en werd nog in de twintigste eeuw
meermalen ten tonele gebracht.
Een bewijs van zijn grote werkkracht is, dat hij in deze jaren behalve een bundel
Nieuwe Gedichten (1857) en zijn Gids-kritieken - o.a. op Cremer en E. van Calcar
- in 1858 nog een drietal bijdragen leverde voor zijn tijdschrift Nederland: de roman
Drie tijdvakken uit een leven (herdoopt in Twee Vrienden); Uit het leven eener vrouw,
beide aan de eigen tijd ontleend, en De vlucht uit Bologna, een episode uit de jeugd
van Napoleon III. Maar zijn beste krachten bewaarde hij voor belangrijker werk: de
breed opgezette roman Mary Hollis (1860, in drie delen).
In deze roman, door sommige beoordelaars voor zijn beste werk gehouden, schildert
hij de Engelse samenleving ten tijde van Karel II en als episode uit het leven van
prins Willem III, zijn bezoek aan Engeland in 1670-71. Daarbij kon hij zijn voordeel
doen met gegevens aan Macauly ontleend, terwijl de techniek, waarin duidelijke
vooruitgang merkbaar is, weer aan Walter Scott herinnert: de aanhef doet ons denken
aan Ivanhoe; de schietwedstrijd, de schaking van Mary zijn eveneens reminiscenties
aan het werk van de bewonderde Engelse voorganger. Kunstig zijn dooreengeweven
de gefingeerde hoofdpersonen: Mary Hollis en Charles Digby en de historische
figuren uit de hofomgeving van Karel II. Als Hollander treedt naast de Prins ook de
gezant Van Beuningen op. Hoewel de spannende intrigue, sommige op effekt
berekende romantische episoden niet ontbreken, is, in tegenstelling met vroeger werk,
in deze roman het streven te waarderen om karakterontwikkeling van de
hoofdpersonen te doen uitkomen.
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Nicolaas Beets (1814-1903)
Nicolaas Beets heeft in het eerste gedeelte van zijn leven niets dan voorspoed gekend.
Opgegroeid te Haarlem, toen nog een eenvoudige provinciestad, genoot hij van een
gelukkig gezinsleven en een onbezorgde jeugd. Innig gehecht was hij aan zijn oudere
zuster Dorothea, de Serena van zijn eerste verzen, de auteur van Onze Buurt, die zijn
eerste ontwikkeling met belangstelling, later met bewondering volgde. Op zijn
letterkundige vorming was de omgang met een jonge Engelse vriend, John Lockhart,
van invloed: met hem las hij Byron; van hem leerde hij zo vlot Engels, dat hij later
een gedicht van zijn vriend Hasebroek in Engelse verzen kon vertalen (To a destined
nun). Al vroeg was hij dus ingewijd in de Engelse romantiek. Scott noemde hij ‘een
der weldoeners mijner jeugd; op nieuw vriend in later dagen’. Diep kwam hij onder
de indruk van Byron, maar tegelijk had hij bewondering voor de humor van Sterne,
bij wie hij ‘waarheid en natuur’, ‘een edelen geest en een hart vol liefde’ vond. Onder
de Nederlandse dichters stelde hij Bilderdijk het hoogst, al is van Bilderdijk's invloed
op zijn eerste gedichten niet veel te bespeuren. Na zijn zestiende jaar begonnen hier
en daar, met en zonder zijn naam, gedichten te verschijnen, o.a. in de Muzenalmanak
van 1833 Het veld-viooltje (later in Het Maartschviooltje herdoopt). Weldra volgden
een reeks navolgingen naar W. Scott en naar Byron, in Haarlem begonnen, in zijn
studententijd te Leiden voortgezet.
Beets was namelijk, aanvankelijk bestemd om in zijn vaders apotheek op te volgen,
in 1833 naar Leiden vertrokken om in de theologie te studeren. Zijn roem als
aankomend en veelbelovend dichter was hem al voorgegaan. Hij had het voorrecht
daar onder de studenten een groep talentvolle jongeren te ontmoeten, die levendig
belang stelden in letterkunde, dweepten met poëzie, en weldra naam zouden maken:
Kneppelhout, bewonderaar van de Franse romantici, Hasebroek, met wie hem een
vriendschap voor het leven verbond.
Beets heeft zich in het bekende opstel over zijn ‘Zwarte tijd’ (1839)(82) beklaagd,
dat zijn dwepen met Byron's sombere poëzie en wereldsmart hem op een
betreurenswaardige dwaalweg had gebracht, al was het bij hem nooit gekomen tot
‘oproerkreten’ of uitingen van cynisme. Diep is die invloed dan ook niet gegaan. In
1834, het jaar waarin hij zijn Proeven uit Lord Byron's werken uitgaf, verscheen ook
zijn eerste oorspronkelijk Byroniaans gedicht, José, een Spaansch Verhaal, zonder
naam van de auteur. Dat dit hevig-romantische gedicht door jongeren en ouderen
met instemming begroet werd, moedigde hem aan. Dat de jonge student meer
levenslustig dan somber gestemd was, bleek het volgend jaar, toen hij - eveneens
Byron's trant volgend - luchtig schertsend de Maskerade beschreef. In dit vruchtbare
jaar 1835 gaf hij een tweede Byroniaans verhaal uit,
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Kuser, met een opdracht aan zijn vriend Hasebroek. Eerst in 1837 volgde een derde
verhaal, Guy de Vlaming, waarvan de stof, evenals bij Kuser, weliswaar aan de
vaderlandse geschiedenis ontleend, naar vorm en inhoud nog even somber-romantisch
is, al is de eigenlijke ‘zwarte tijd’ voorbij, maar in die somberheid toch een
mode-produkt, een ‘zich vermeien in onwaar gevoel’.
Zijn letterkundig werk had voor Beets meer bekoring dan de theologische studie.
Dat is niet te verwonderen bij de destijds te Leiden heersende ‘doffe geest van
bekrompen zelfgenoegzaamheid’ en de achterlijkheid van de theologische wetenschap.
Verering gevoelde hij alleen voor Van der Palm, die buitengewoon ingenomen was
met de begaafde student, hem steeds gastvrij ontving, en zich zeer verheugde toen
hij later zijn kleindochter Aleida trouwde. Van zijn roeping als predikant was hij
zich nog weinig bewust. Als dichter zag hij zijn roem tot ver buiten de academiestad
verbreid. Bij de oprichting van De Muzen, van De Gids, werd op zijn medewerking
veel prijs gesteld. Met allerlei kringen van letterkundigen stond hij in betrekking; hij
korrespondeerde met Tollens, Bogaers, Withuys. Als hij zijn dichterlijke verhalen
op verschillende plaatsen ging voordragen, zag hij letterkundigen en geleerden onder
zijn gehoor die hem met de grootste onderscheiding ontvingen. Van Lennep,
Bakhuizen van den Brink, Heye, maar ook Da Costa prijzen hem. De dichter van de
Nederlandsche Legenden is bereid voor de jonge Beets de vlag te strijken: ‘Mijn hart
zal juichen in uw pogen, Zal juichen als om u, de nazaat mij vergeet’. En Heye
getuigt: En gaarne duikt mijn glans... Waar gij zoo hoog staat’. Alleen Potgieter, die
steeds een zekere antipathie gevoeld heeft, nam een meer gereserveerde houding aan
tegenover de jonge theoloog, wiens dichterlijk talent naar zijn mening overschat
werd. De toon van jeugdige overmoed, van zelfingenomenheid die in deze tijd uit
zijn brieven, o.a. aan Hasebroek en aan Potgieter klinkt, is begrijpelijk, als men ziet
hoe Beets door oudere en jongere tijdgenoten in deze periode over het paard getild
werd(83). Verwend werd hij ook, toen hij als geliefd gast ontvangen werd op de
Nyenburg bij de familie Van Foreest, waar hij zijn Aleida vond, met wie hij zich in
1836 verloofde. Daar was hij in de nabijheid van zijn vriend Hasebroek, de jonge
predikant van Heilo, met zijn zuster Betsy, en waar hij ook Truitje Toussaint kon
leren kennen.
In de latere studentenjaren begint Beets zich ook op het proza toe te leggen, Een
Beestenspel werd in de Studenten-Almanak van 1837 opgenomen; Vooruitgang,
onder het pseudoniem Hildebrand, in de eerste jaargang van De Gids. Deze vrij
onschuldige boutade bezorgde hem een afstraffing van Geel(84), die de jonge verwende
auteur zich zeer aantrok. Ook andere kleinere stukken, later in de Camera Obscura
opgenomen, dagtekenen al van 1837 en 1838, dus voordat hij het plan ten uitvoer
bracht om in 1839 het
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beste dat hij intussen voltooid had, te bundelen in het boek dat zijn naam voorgoed
zou vestigen.
Bij de eerste verschijning was de Camera beperkt van omvang. Hoofdschotel was
De Familie Stastok; vooraf ging Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout,
terwijl Een Oude Kennis volgde. Daarnaast stonden kleinere, deels reeds gepubliceerde
opstellen. Opnieuw had Beets zijn inspiratie in de Engelse letterkunde gevonden. De
humor van Sterne was sedert Geel's vertaling populair; vertalingen van Dickens
werden in de eerste Gids-jaargang geplaatst; Potgieter had Lamb geïntroduceerd.
Geen wonder dat Kalff in de Camera verschillende parallellen met figuren en episoden
van Dickens en Lamb heeft kunnen aanwijzen, maar desondanks blijft het realisme
van Beets oorspronkelijk Hollands. Hij richt zijn Camera - namelijk de primitieve,
waarin men het beeld op matglas kon natekenen - op uitgezochte typen, op een echt
burgerlijk-Hollandse omgeving, en zegt ter inleiding: ‘De schaduwen van schimmen
van Nadenken, Herinnering en Verbeelding vallen in de ziel als in eene Camera
Obscura, en sommige zoo treffend en aardig dat men lust gevoelt ze na te teekenen
en, met ze wat bij te werken, op te kleuren, en te groepeeren, er kleine schilderijen
van te maken’. Al drijft Beets in het opstel Humoristen de spot met de humorkultus
van zijn dagen, op eigen wijze heeft hij zijn schetsen humoristisch ‘opgekleurd’.
Humor uit de Duitse school van Claudius en Jean Paul, die men bij zijn vriend
Hasebroek aantreft, blijft hem vreemd, en de ware humor, voortkomend uit
vergevensgezinde mensenkennis en wereldwijsheid, vindt men bij hem maar zelden,
veeleer scherts en lichte spot met kleinburgerlijke toestanden en gewoonten, waaraan
hij ontgroeid is, met bekrompen burgerluitjes, waarop hij, als aristokratisch voelend
student, uit de hoogte neerziet. Bij zijn schildering blijkt zeldzame opmerkingsgave,
echte geestigheid en meesterlijke hantering van de levende taal, waarbij gebroken
wordt met de zoetelijke, breedsprakige deftigheid van het gangbare proza. Bij het
uittrekken van dit ‘zondagspak’ was Geel zijn voorganger geweest. Huet's opvatting
dat de Camera als satire bedoeld zou zijn(85), is onhoudbaar. Hildebrand bewaart zijn
goed humeur: ‘zijn glimlach is geen grijns.’
De Camera trok zozeer de aandacht, dat hij al het volgende jaar in dezelfde vorm
herdrukt moest worden. Dat spoorde de auteur aan om opnieuw zijn camera te
hanteren. In De Familie Kegge trachtte hij nu, in plaats van de losse schetsen van
De Familie Stastok, een meer samenhangend verhaal te geven, maar daarin lag zijn
kracht niet. Aan de als novelle opgezette Gerrit Witse ontbrak de ontknoping. Toch
leverde hij weer voortreffelijk werk, waar hij typen tekende als Jan Adam Kegge,
de parvenu, of de Rotterdamse familie Witse. Deze nieuwe bijdragen, waardoor de
omvang van de Camera verdubbeld zou worden, bleven in portefeuille, totdat in
1851 een derde uitgave nodig bleek(86). De vierde, in 1854 verschenen, werd
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opnieuw vermeerderd met de twaalf karakterschetsen die Hildebrand in 1840
geschreven had voor de verzamelbundel De Nederlanden(87), een Nederlandse
vertegenwoordiging van de zogenaamde physiologieën, die naar Frans voorbeeld Les français peints par eux-mêmes - in de mode waren, en waaraan volgens de
uitgever ‘de beste schrijvers’ medewerkten, o.a. Van Lennep, Hasebroek en
Kneppelhout, die in dit genre ook zijn Studententypen en Studentenleven samenstelde.
In de wordingstijd van de Camera zweeg de dichter niet. In zijn Ada van Holland,
dat in 1840 van de pers kwam, bleek hij van zijn Byroniaanse voorkeur bevrijd te
zijn, en leverde hij het beste van zijn dichterlijke verhalen. Een geheel ander genre
vertegenwoordigen de Liedekens, in 1839 en 1840 op uitnodiging van de Enkhuizer
Almanak gedicht en in de jaargangen 1840-41 opgenomen, bestemd om op populaire
wijzen gezongen te worden. Hier konkurreert hij met Heye en Gouverneur: in liedjes
als Groote plas, de Conducteur, het boertje van Heemstede weet hij de volkstoon
goed te treffen, al kan hij Gouverneur niet evenaren. Wellicht hebben Potgieter's
Liedekens van Bontekoe mede de stoot gegeven.
Een voorspel van zijn latere, stichtelijke poëzie is de Rijmbijbel (1839), grotendeels
vertaald en bewerkt naar W. Hey's Erzählungen für die Jugend. De jonge predikant
van Heemstede had zijn herderlijke taak met ernst en toewijding aanvaard. Het
traditionele geloof moest persoonlijk worden, en de ervaringen in zijn gemeente
gaven ‘meer diepgang in zijn eigen leven’. In zijn studentenjaren schreef hij nog aan
Potgieter: ‘Waar vindt gij ééne passage in eenig mijner gedichten, die den
toekomstigen Pfarheer dicteert?’ Nu stelde hij er een eer in, de kerk te dienen, en
zich in de vroeger enigszins verwaarloosde theologische studie te verdiepen. De
zelfgenoegzaamheid en onverdraagzaamheid bij kerkelijk-liberalen was hem een
ergernis. Steeds meer voelde hij innige geestverwantschap met de kringen van het
Réveil, en zocht hij de vriendschap van Da Costa en Willem de Clercq, die hem van
harte geschonken werd. De geschriften, in de eerstvolgende jaren uitgegeven, zijn
meest van stichtelijke aard: de Twaalf Preeken van 1845 worden ingeleid door een
geloofsbelijdenis. Het scheen zelfs alsof zijn eerzucht om een rol te spelen in de
jongere letterkundige beweging, voorgoed op de achtergrond zou geraken. Aan De
Gids werkte hij, sinds hij in 1840 van Potgieter vervreemd was, niet meer mee. Toch
aanvaardde hij in hetzelfde jaar het redakteurschap van de Muzenalmanak, dat hem
in aanraking en in korrespondentie hield met allerlei dichters. Bovendien dagtekent
het reeds besproken tweede gedeelte van de Camera waarschijnlijk van 1840 en
1841. Hij bewaarde deze stukken als herinneringen aan een afgesloten tijdperk, als
een ‘spel’, waarvan hij het niet betreurde dat hij er eenmaal aan deelgenomen had.
Een werk dat zijn volle liefde had, was het Leven van Van der Palm (1842), zijn
oude vriend en beschermer, de geliefde grootvader van zijn vrouw: in de zachtzinnige
vroomheid en
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wijze gematigdheid van de onlangs gestorvene voelde hij een verwante geest. Door
eigen gematigdheid en vredelievendheid voelde Beets zich onder de strijdlustige
aanhangers van Da Costa op den duur niet thuis. Het strijdgewoel ontweek hij liever
naar het ‘ware midden’. Omstreeks 1848 komt er een ruimer en frisser geest in zijn
werk. Dan begint hij de reeks met zorg en smaak gestileerde Stichtelijke Uren, die
vele jaren maandelijks verschenen, en zich in allerlei kringen lezers verwierven. De
invloed van Vinet is daarin duidelijk merkbaar. De titel van zijn eigen tijdschrift,
Ernst en Vrede, kan ook als leuze gelden. Daardoor werd Beets een van de
voormannen van de ethische richting in de Hervormde Kerk. Zijn prediking maakte
hem ver buiten zijn gemeente geliefd en beroemd. De als dichter verwende student
werd een niet minder verwende predikant. In de landelijke pastorie van Heemstede,
te midden van een jong gezin en goede vrienden, bracht hij de gelukkigste jaren van
zijn leven door.
Na een herdruk van zijn oude gedichten in 1847 ontwaakt opnieuw de lust om
zich in verzen te uiten: ‘Hoe woelt de poëzij In mij En haakt aan 't licht te komen’,
zingt hij in 1849. En op de in 1853 uitgegeven bundel Korenbloemen ziet hij later
‘met zekere voorkeur’ terug, ‘omdat ik in dezen van het begin tot het einde mijzelf
ben en mijzelven zie’. Hierin is namelijk de huiselijke poëzie, het eigenlijke genre
van Beets, oprecht en hartelijk, tot rijpheid gekomen. De vaak gesmade ‘onder-onsjes’
mogen niet tot de hoogste uiting van kunst behoren, het gaat niet aan, alle dichterlijke
waarde er aan te ontzeggen. Ook Potgieter, die er niet van hield, moest erkennen dat
het genre door-en-door Hollands is(88). De stroom van verzen hield aan: in 1857 kon
weer een bundel Nieuwe Gedichten verschijnen.
In 1854 begint een nieuwe levensperiode door het beroep naar Utrecht. De eerste
jaren brachten huiselijk leed, door het verlies van zijn Aleide, dat enige jaren later
verzacht werd door een tweede gelukkig huwelijk, met haar jongere zuster. Als
predikant vindt hij in de universiteitstad een ruimere werkkring en meer aanleiding
tot studie. Dat blijkt ook uit de geschriften op letterkundig gebied. Chantepie de la
Saussaye heeft beweerd: ‘Hildebrand is in Beets opgegaan, niet ondergegaan’. Dit
is slechts ten dele juist: de humoristische kunst van werkelijkheidsweergave vindt
men in het latere proza niet terug; wel een smaakvolle eenvoud, menskundige
opmerkingsgave en geestige inkleding. Bescheiden noemt Beets de bundel opstellen,
meest ‘voorlezingen’: Verpoozingen op letterkundig gebied (1856), gevolgd door
Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, die in afleveringen in 1858 begonnen
te verschijnen, terwijl een latere bundel Sparsa (1882) een aanvulling van ‘verstrooide
opstellen’ biedt.
De opstellen over dichters zijn gegrond op degelijke voorstudie, maar bieden
meestal geen nieuwe gezichtspunten. Bilderdijk wordt geëerd als ‘facile princeps’,
maar een diepere blik op zijn raadselachtige persoonlijkheid, gelijk Allard Pierson
zou geven, heeft Beets niet aangedurfd en niet aan-
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N. Beets, zwarte kunst door D.J. Sluyter

B. Ter Haar, naar een schilderij van Chimaer van Oudendorp
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gekund. Leerzaam zijn de studies over Poot, over Willem van Haren's Friso. Het best
geslaagd is de karakteristiek van Tollens, voor hem nog een ‘grote figuur’, aan wie
hij, op grond van geestesgemeenschap als dichter hartelijk gemeende lof geeft. Dat
geldt ook voor de biografie van Bogaers, leerling en volgeling van Tollens. In enkele
van zijn beste lezingen: Het populaire (1854), Het doen door laten (1859), spiegelen
zich eigenschappen van zijn eigen karakter af. In de Gesprekken met Querulus worden
we aan Geel herinnerd, al slaagt Beets er niet in, ze even geestig te dramatiseren.
Zijn biograaf prijst in deze opstellen en lezingen terecht Beets z'n ‘degelijkheid en
billijkheid’, en acht hem als criticus ‘miskend’, al geeft hij toe dat de leermeester
Vinet niet geëvenaard is. In zoverre is dat juist, dat men te vaak aan Beets uitsluitend
een ereplaats in onze letterkunde toekent op grond van zijn enige Camera: wegens
stijl en geest verdient ook de essayist Beets niet vergeten te worden. Maar als kritikus
kan hij de vergelijking met Busken Huet, met Pierson niet doorstaan: hij is niet
origineel, vernuftig en geestig als de eerste, noch diepgaand wijsgerig en
psychologisch verklarend als de tweede. Ook als deze jongeren aan het woord komen,
blijft Beets tot op hoge leeftijd werkzaam.

Johannes Kneppelhout (1814-1885)
De ouders van Joh. Kneppelhout behoorden tot de aanzienlijkste en rijkste families
van Leiden. Op vijfjarige leeftijd verloor hij zijn vader. De latere opvoeding werd
toevertrouwd aan het beroemde onderwijsinstituut Noorthey te Voorschoten, bestemd
voor jongelui van voorname stand, waar Dr De Raadt voortreffelijke leiding gaf.
Kneppelhout heeft levenslang dankbaar daaraan teruggedacht: ‘Men is Noortheysch
opgesnoeid en opgewassen. Onverbreekbare koorden hechten ons, kinderen, aan
deze voedster naar den geest’, schrijft hij later. Waarschijnlijk heeft De Raadt hem
reeds vroeg aangemoedigd tot het schrijven en ook het laten drukken van Franse
opstellen. In 1831 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de rechten, maar
in zijn acht studiejaren heeft hij geen enkel examen afgelegd. De juridische studie
trok hem niet aan en door zijn aanzienlijk vermogen behoefde hij zich niet tot een
maatschappelijke werkkring voor te bereiden. Van den beginne voelt hij zich
‘student-auteur’. Hij verwerft zich de vriendschap van Beets, Gewin, Hasebroek en
sloot zich met hen aan bij de in 1833 opgerichte Rederijkerskamer voor uiterlijke
welsprekendheid, het centrum van letterkundige studie en werkzaamheid onder de
Leidse studenten. Deze vereniging kreeg een belangrijke plaats in Kneppelhout's
studentenleven(89).
Liever dan zich in examenstudie te verdiepen, zocht Kneppelhout verdere
ontwikkeling door eigen studie van letterkunde en door buitenlandse reizen.
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Hij trok naar Parijs, waar hij door Jules Janin, en zelfs door de grote Victor Hugo
vriendelijk ontvangen werd(90). Dit bezoek hing samen met zijn eerzucht om in het
Frans te schrijven. Zijn eerste proeven onderwierp hij aan het oordeel van Janin, dat
niet aanmoedigend was: er waren wel niet veel fouten in, maar het bleef ‘l'ouvrage
d'un étranger’. Bij zijn terugkeer te Leiden begroette hij zijn vrienden in de
Rederijkerskamer met een Frans gedicht, waarin o.a. deze regels:
Quand je passais d'Hugo à Notre-Dame,
Ou de Versailles à l'aimable Janin,
O mes amis, ce qu'éprouvait mon âme
Etait un charme, un prestige divin.(91).

Prestige zal hij door zulke voorname betrekkingen en interessante ervaringen onder
zijn vrienden wel gekregen hebben. Van de ‘pedanterie’, die volgens Klikspaan aan
de romantische ‘student-auteurs’ verweten werd, was hij stellig niet vrij. Een
‘aflegger’ is hij niet geworden: daarvoor bewaarden hem zijn degelijkheid, zijn ernst,
zijn studielust. Evenmin een ‘hoveling’: daarvoor behoedden hem zijn
vooruitstrevende liberaal-demokratische denkbeelden, waarvan hij nog in 1840
getuigde(92). Toch was hij soms voor zich zelf onvoldaan en doorleefde hij ook wat
hij in navolging van Beets zijn ‘zwarte tijd’ genoemd heeft. In deze periode spoort
Beets hem in een brief aan: ‘Waak op, leef, bedrijf, wees nuttig - gij kunt het, zoo
gij wilt’(93).
Zulke mismoedigheid hing samen met zijn mislukking als Frans auteur. Na de
twee bundels die hij aan Janin getoond had, Mes loisirs van 1832, was hij niet
afgeschrikt: vóór 1839 volgen er nog zeven andere, deels met ultra-romantische
verhalen, imitaties van Franse romantici. Karakteristiek voor de schrijver is de
sentimentele verheerlijking van de vriendschap in L'éducation par l'amitié. Dat hij
zelf waarde bleef hechten aan zijn jeugdwerk blijkt uit de heruitgave van al deze
bundels, nog in 1848, onder de titel Opuscules de Jeunesse. Bij de uitgave van zijn
gezamenlijke Geschriften deed hij later daaruit een keuze(94). In 1837 had hij de
teleurstellende ervaring opgedaan, dat van buitenlandse roem door zijn Franse
produkten geen sprake zou zijn. Een ingezonden bijdrage voor de Revue des deux
Mondes, met het aanbod een reeks artikels over Nederlandse auteurs te schrijven,
werd geweigerd als ‘trop peu importants et écrits dans une style trop étranger’.
Inderdaad zijn de bewaarde proeven over Vondel en A. Drost onbeduidend(95). Hij
kwam tijdig tot het besef dat hij op de verkeerde weg was: ‘Je risquais, moi, pur-sang
Hollandais, de perdre ma propre langue’.
Meer sukses zou hij weldra hebben, toen hij tot het besef kwam dat de moedertaal
onmisbaar was, als hij eigen talent zou willen ontwikkelen. Er zijn al enige zwakke
proeven uit zijn vroege tijd: van 1834 dagtekent
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een gedicht Na een bezoek op Bilderdijks graf(96), met een hulde aan ‘den bard, die
der dichtkunst gouden staf een reeks van jaren zwaaide als vorst’, met verwensingen
aan zijn beschimpers. In 1835 verwelkomde hij de vijftienjarige dichter Ten Kate
als Eene nieuwe ster aan de kim, ten bewijze dat ‘het zaad, door Bilderdijk gestrooid,
wortelen schiet en welig opgroeit!’ Maar weldra gaf hij de voorkeur aan het proza
en beschreef in levendige stijl een Zwitserse reis (In den vreemde 1839)(97). Einde
1839 publiceerde hij onder het pseudoniem Klikspaan de 1ste aflevering van de
Studententypen, waarmee hij zijn letterkundige roem zou vestigen. Het waren vooral
de Franse zogenaamde physiologieën, in 't bijzonder L. Huart's Physiologie de
l'Etudiant, die Klikspaan de stoot gaven tot zijn onderneming, gegrond op een
achtjarige ervaring en waarneming in de Leidse studentenwereld. De aanvankelijke
bedoeling was, zijn letterkundige vrienden tot medewerking aan te sporen. Dat plan
is maar voor een klein gedeelte verwezenlijkt: slechts ongeveer een tiende gedeelte
komt voor rekening van medewerking van derden(98). In tegenstelling met de enkel
beschrijvende typen-literatuur, had Klikspaan's werk een duidelijke tendens. Zijn
werk zou opvoedende betekenis hebben: de grondslag leggen voor een krachtiger en
beter jong-Holland. Vandaar zijn scherpe hekeling van misstanden, zijn waarschuwing
tegen ‘wuftheid’, tegen elementen van bederf in de studentenmaatschappij: de
klaplopers, de diplomaten, de afleggers, de liefhebbers, de Bivalva's, de hovelingen.
Daartegenover stelde hij Flanor als de student naar zijn hart: jeugdig-overmoedig,
maar tegelijk begaafd en degelijk. Gehekeld worden ook de professoren en de Leidse
burgerij, met inbegrip van de student-Leidenaar.
De eerste bundel, met een twaalftal typen, was in 1841 voltooid; daarvan was
alleen de Jurist-Litterator niet van Kneppelhout, maar van zijn vriend Snellen van
Vollenhoven. De ernstige bedoeling blijkt ook uit de opdracht ‘Aan allen die het wèl
meenen met de Leidsche Hoogeschool, aan ouders en voogden’.
In de Studenten-typen is het realisme nog overheersend. Levendig, soms met felle
kleuren wordt het uitbundige leven, de feesten van de studenten op kamers en societeit
beschreven, vaak meer dramatiserend dan vertellend en beschrijvend. Men gevoelt
dat hier doorleefde werkelijkheid gegeven wordt. Al ontbreekt eigenlijke biografie,
al onthoudt de schrijver zich er van, zelf het toneel te betreden, Klikspaan is een
‘type, dat zich door de andere heenkronkelt’: er is iets in hem van de Jurist Literator,
van de aristokratische diplomaat; hij behoort tot de student-Leidenaars en vooral tot
de student-auteurs.
Als pendant ontwierp hij in 1841, nadat de Studententypen met toejuiching
ontvangen waren, een tweede reeks, het Studentenleven, eveneens uit twaalf
hoofdstukken bestaande. Daarin overheerst de tendens. Uitvoerig en kritisch wordt
verteld over colleges, examens, promoties, disputen, de
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Rederijkerskamer, de schouwburg, de studentensocieteit Minerva, en ten slotte de
omgang, uitlopend op een apotheose van de vriendschap, in pathetische bloemrijke
stijl, in Frans-romantische trant. Tegen zo menig somber tafereel dat hij ontwierp,
steekt de vriendschap af als ‘een parel op dien drabbigen bodem’.
Tijdens de bewerking van deze tweede reeks ontwierp Kneppelhout nog een derde,
opnieuw in twaalf hoofdstukken, de Bijloop van de studentenwereld, waarin ook de
studierichtingen getypeerd zouden worden: De Jurist, De Theologant, De Medicus,
enz.(99). Daarvoor had hij op een soort spectatoriale medewerking gerekend. Toen die
uitbleef, liep het op een mislukking uit. Toch werden als Bijloop de voor dit deel
bestemde fragmenten gedrukt, die later ten dele ingelast werden in de definitieve
uitgave van Studententypen en Studentenleven(100). Niet herdrukt werd de merkwaardige
Franse korrespondentie tussen twee gefingeerde Leidse juridische studenten: Quem
nosti en Totus tuus, leden van de poëtenclub en bewonderaars van de
buitensporigheden der Franse school, waarbij in de Leidenaar Totus tuus een
zelfportret uit de ‘zwarte tijd’ getekend wordt.
Kneppelhout heeft door zijn studentenschetsen naast Beets meegewerkt aan de
verjonging van de letterkundige stijl, die hij met zorg kultiveerde. Hij mist de
zelfbeheersing van de auteur der Camera. Naast rauw realisme vindt men een ‘dartele
weelderigheid’ van een verfranste stijl, die zich laat gaan in gezochte vergelijkingen,
personificaties en allegorieën, pathetische ontboezemingen. Zijn romantische
jeugd-stijl werkt nog lang na, maar is gerijpt tot een kunst, die het stempel van zijn
persoonlijkheid draagt. De populariteit van Hildebrand heeft Klikspaan niet
verworven, maar naast hem verdient hij een eigen plaats.
De verdere ontwikkeling van Kneppelhout beantwoordde niet aan de hoge
verwachtingen die de tijdgenoten, en in het bijzonder Potgieter van hem koesterden.
Sporadisch bleef zijn medewerking aan De Gids: in 1844 het niet zeer belangrijke
opstel over Mijn Zwarte tijd (gedateerd van 1842); in 1849 een opmerkelijke
karakteristiek van de dichter S.J. van den Bergh: Een dichter uit het volk (herdoopt
in: Een dichter uit den burgerstand(101), waarin lichtelijk hooghartig de liberale
drogist-dichter onderhanden genomen werd. Hij betoogt dat Van den Bergh geen
‘volksdichter’ is, maar behoort tot ‘de deftige burgerij’, minder spontaan dan het
volk, maar ook zonder ‘de zorgvuldige opleiding der hoogere standen’, als liberaal
partijman te eenzijdig om zijn volk te vertegenwoordigen. Zijn kunst is navolging
van buitenlanders; zijn vormen zijn vaak ‘rhetorisch en ontleend’. Eerst in 1857 volgt
nog een letterkundig artikel, een aanbeveling van Cremer's Betuwsche Novellen, met
het opschrift Weder eene nieuwe ster aan de kim(102). Bijzonder talent als criticus toont
Kneppelhout in deze opstellen niet. Later besprak hij uitvoerig Cremer's roman Anna
Rooze in een afzonderlijk geschrift: Eene jonge juffrouw in eene delicate positie
(1870)
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(103)

. Ook novellen heeft Kneppelhout herhaaldelijk gepubliceerd, maar
eerste-rangskunst is daaronder niet. Huet heeft als ‘enig belangrijk’ De Portlandvaas
geprezen, een treffend beeld van geestelijk en zedelijk verval bij een gewezen student,
een afschrikwekkend geval van verderfelijke ‘wuftheid’. Daarnaast staat als voorbeeld
van aardige geestige verhaaltrant de studentengrap in de schets Naar Zomerzorg(104).
In beide gevallen dus voortzetting van verhalen uit de studentensfeer. Tot schildering
van typen uit andere maatschappelijke kringen, die Potgieter van hem verwacht had,
is hij niet meer gekomen. Bij voorkeur legde hij zich toe op vlotte onderhoudende
reisverhalen en indrukken van buitenlands verblijf, als de Gemeenzame brieven uit
Engeland, Wales en Schotland (1857). In zijn latere levensjaren, tijdens zijn verblijf
op de buitenplaats de Hemelsche Berg, was hij bekend als weldoener en Mecaenas,
maar in de geschiedenis van onze letterkunde leeft Kneppelhout alleen voort als
Klikspaan.

Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896)
‘Vroomheid en een lichte melancholie heersten in het deftig-beschaafde burgermilieu
waarin Hasebroek opgroeide’. Van zijn moeder erfden hij en zijn zusters de
overgevoeligheid. Zijn vader, een stille, stroeve man, had op zijn geestelijke
ontwikkeling weinig invloed; des te meer zijn grootmoeder en de oudoom van moeders
zijde, J.P. Kleyn-Ockerse en Ds W. Ockerse, bekend uit de kring van Bellamy,
waaraan hij later in zijn ‘Dichteralbum’ hulde zal brengen. Daar vond de aanstaande
theoloog een geest, verwant aan die van het Réveil. Als zeventienjarige werd hij
student in de theologie te Leiden, maar reeds het volgende jaar moest hij zijn studie
onderbreken door zijn deelneming aan de Belgische strijd, een gebeurtenis die diepe
indruk op hem maakte en levenslang herdacht werd(105). Zijn studietijd bracht hij in
het ouderlijk huis door. Hij bleek begaafd, maar niet zo vroeg-rijp en zo vroeg
beroemd als zijn jongere studiegenoot Beets, door hem in bescherming genomen.
Zijn eerste produkt als ‘student-auteur’, een gedichtje in de Studenten-almanak van
1832, was nog onbeduidend(106). Op zijn verdere ontwikkeling was weldra de Leidse
‘Rederijkerskamer’ van invloed, die hij mede hielp stichten, en waar hij met
Kneppelhout en zijn vrienden, de ‘romantische club’, de geestelijke aristokratie in
de studentenwereld, kennis maakte.
De vriendschap met Beets was duurzaam. Doordat deze na de dood van Drost
invloed had in De Vriend des Vaderlands, kreeg Hasebroek daar zijn eerste
letterkundige kritiek geplaatst, een doorwerkte, vrij ongunstige beoordeling van Van
der Hoop. De toon was reeds zelfbewust, de geest verwant met die van De Muzen.
Het was een voorspel van zijn latere Gids-kritieken.
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In het jaar waarin hij zijn proponents-examen aflegde, verscheen zijn eerste bundel
Poëzij (1836), waarin Bilderdijk's invloed duidelijk merkbaar was, en zijn Proeven
van vertaling uit de gedichten van Thomas Moore, een hulde aan de Engelse
romantiek. Romantisch verlangen was de grondtoon van dit eerste dichterlijk werk,
dat gunstig beoordeeld werd, zowel door de oudere school, als door de jongeren.
Potgieter's warme lof in De Gids(107) klinkt ons nu overdreven, maar werd beheerst
door persoonlijke sympathie en door te hoge verwachtingen van Hasebroek's talent
en werkkracht. De bewaarde briefwisseling getuigt van Hasebroek's kant van grote
verering en bewondering voor Potgieter, tegenover wie hij zich uit met uitbundigheid
en openhartigheid(108). De leider van De Gids, steeds op zoek naar jong talent, ziet in
hem een waardeerbaar bondgenoot. Hij spoort hem aan om aan de letterkundige
kritiek deel te nemen, en om voor zijn Tesselschade bijdragen te leveren.
Intussen had de jonge predikant, beroepen te Heilo, zijn intrek genomen in de
rustige pastorie, vergezeld door zijn zuster Elisabeth, evenals hij letterkundig begaafd,
en schrijfster van letterkundige romans, maar ook de dienende geest en de hartelijke
gastvrouw. In zijn gemeente woonde de familie Van Foreest, waar Beets vaak op
bezoek kwam en zijn Aleida gevonden had. Truitje Toussaint was in de pastorie
weldra hartelijk welkom, toonde vriendschap voor zuster Betsy en verering voor de
jonge dominee. Hofdijk werd er geïntroduceerd; Willem de Clercq, en een enkele
maal Potgieter, kwamen er op bezoek. Zo werd Heilo enige jaren een centrum van
letterkundig verkeer.
Anoniem was Hasebroek medewerker aan de eerste Gids-jaargangen. Hij besprak
de Schetsen en Verhalen van A. Drost (1837), kritiseerde o.a. scherp het Dichterlijk
Mengelwerk van de Groningse jongeren (Hecker c.s.) (1838), Van der Hoop's
Horoscoop, de Byroniaanse Rietscheutgalmen en de Gedichten van Calisch (1839),
maar sedert hij van De Gids vervreemdde - de laatste kritieken bezorgden hem
bovendien heftige tegenaanvallen! - staakte hij deze kritische werkzaamheid(109). Meer
voldoening schonk hem zijn bijdrage aan de Tesselschade van 1838: De Haarlemsche
Courant, de eerste van een reeks schetsen, onder het pseudoniem Jonathan, die hem
grote populariteit zouden bezorgen. Dit werk was een uitwerking en voortzetting van
de ‘correspondance littéraire’, die hij met zijn vrienden Potgieter en Beets placht te
voeren: lange en geestig-humoristische brieven, in losse, levendige stijl, waarin hij
zich, causerend en bespiegelend, geheel liet gaan. Beets gaf hem zelfs in overweging,
uit die brieven fragmenten tot een opstel samen te voegen. Toen dit niet gelukte,
schreef hij in dezelfde trant zijn eerste schets, weldra door een reeks andere gevolgd,
en in 1840 gebundeld met als titel Waarheid en Droomen. Op zijn wijze nam
Hasebroek deel aan de romantische humor-cultus. Bij ontleding blijkt dat hij sterk
onder de invloed was van bewonderde voorbeelden, Engelse, Duitse en Franse,
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waaraan hij herhaaldelijk motieven ontleende. Sterne was sinds Geel's vertaling
algemeen bekend: de schets Het Schaap herinnert aan Yorick's dode ezel.
Herinneringen aan Lamb's Essays of Elia, door Potgieter hier te lande geïntroduceerd,
vindt men op allerlei plaatsen. Evenzo Jean Paul, een lievelingsschrijver van de
gevoelig-romantische Hasebroek. Later is er op gewezen dat ook Xavier de Maistre's
Voyage autour de ma chambre een van zijn modellen geweest is(110). Kortom, het is
een eigenaardig bont mengsel, dat hij zelf genoemd heeft ‘zijn salmagundi, zijn
ollapodrida’, waarin men alle gemeenschappelijke trekken van de romantiek bijeen
vindt: ‘de grilligheid, het weemoedig jeugdverlangen, de zucht tot afzondering, de
reislust, het zelfbeklag en de zelfspot’. Toch blijft er iets eigens in de wijze waarop
hij de vreemde motieven verwerkt. Zijn bedoeling is te geven ‘stichtelijke lektuur
in lichte en luchtige vorm’. Het is, gelijk Bakhuizen van den Brink in zijn recensie
opmerkt(111), ‘vrome’ humor, met een tweeslachtig karakter. Het is geen humoristische
werkelijkheidsweergave, gelijk Beets in zijn Camera beproefde - maar weemoedig
getinte overpeinzing, gepaard met een warm-godsdienstig gevoel. Het weerspiegelt
de tijdgeest, maar is juist daardoor eer verouderd dan het realisme van de Camera.
Aan de mode van de physiologieën offerde Hasebroek nog in 1841 door een aantal
‘typen’ te schrijven, als bijdragen voor de bundel De Nederlanden(112). Aangemoedigd
door het sukses, heeft Hasebroek nog een vervolg van zijn schetsen overwogen, met
behulp van zijn brieven, maar daarvan is niets gekomen.
Sedert 1840 geraakt hij ook vervreemd van de Gids-kring, door verschil van
levensbeschouwing. Vóór alles gevoelde hij zich predikant, bedienaar van een ‘heilig’
ambt, geestelijk het nauwst verwant aan het Réveil, aangetrokken door Willem de
Clercq(113) en steeds inniger bevriend met Beets. Tot de breuk met De Gids zal ook
aanleiding gegeven hebben, dat Bakhuizen van den Brink zijn gedicht Victoria, in
de Muzen-Almanak van 1841, onbarmhartig afgebroken had, en als
‘woordenknutselarij’ veroordeeld(114), temeer omdat Potgieter datzelfde gedicht
eigenlijk al aanvaard had voor de Tesselschade, als die in 1841 nog had kunnen
verschijnen. Daarbij kwam dat Hasebroek in 1843 Heilo verliet voor Breda en
vooreerst geen deel meer nam aan het letterkundig verkeer. Schrijven bleef hij wel,
o.a. een vertaling van Thomas à Kempis' Navolging van Christus (1844), bundels
leerredenen en bijdragen aan verscheidene almanakken, meestal van stichtelijke
aard(115).
Ook de poëzie liet hij niet voorgoed in de steek: na 1851 schrijft hij weer geregeld
verzen, en neemt door enige latere bundels, met poëtische titels als Winterkelken
(1859), Sneeuwklokjes (1878), Winterbloemen (1879), zijn plaats in als
predikant-dichter, naast Beets, Ter Haar en Ten Kate, al blijft hij op het tweede plan.
In zijn Amsterdamse ambtperiode, sedert 1851, is hij ook herhaaldelijk opgetreden
met gelegenheidspoëzie, bij
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kongressen en nationale feesten, die ouderwets aandoet door konventioneel dichterlijk
pathos(116). Veel beter is zijn proza, o.a. in zijn Dichteralbum voor honderd jaar, zijn
biografische inleiding bij Da Costa's Dichtwerken, zijn herinneringen aan Potgieter,
in de uitgave van Het Noorden. Niet onverdienstelijk zijn ook enige letterkundige
studiën in de bundel Proza en Poëzie(117), onderhoudend en anekdotisch, getuigend
van smaak en belezenheid, al kunnen ze de vergelijking met de dieper gaande studiën
van Huet en Pierson niet doorstaan.

Cornelis Eliza van Koetsveld (1807-1893)
Van Koetsveld, geboren te Rotterdam, in een gezin waar een gematigdliberale en
patriottische geest heerste, had al vroeg het voornemen om predikant te worden. Op
het gymnasium wekte de conrector Van Limburg Brouwer bij de ernstige en
leergierige leerling liefde voor de letteren, zodat hij in 1825 te Leiden een dubbele
studie koos, en ook een candidaatsexamen in de letteren aflegde. Doordat hij in 1830
afstudeerde en naar de pastorie in Westmaas vertrok, heeft hij geen deel kunnen
nemen aan de omgang met de romantisch gestemde jongeren, die eerst na 1830 in
Leiden aankwamen; hij heeft dus geen rechtstreekse invloed ondergaan van het
opgewekte letterkundige leven in studentenkringen. Na een vijfjarig verblijf in zijn
eerste gemeente werd hij beroepen in Berkel, en in 1838 in de grotere gemeente van
Schoonhoven. Daar heeft hij, tot zijn vertrek naar Den Haag (1849) sedert 1838 tijd
en gelegenheid gevonden om aan zijn ‘schrijflust’ te voldoen, en ook vroegere
geschriften uit te geven. Vóór alles predikant, begint hij met stichtelijke geschriften,
maar De Oudejaarsavond, een bundel van 1840, is al half novellistisch. Voorop gaan
preekfragmenten uit ‘De portefeuille van een dorpspredikant’; dan volgt Mijn album,
blijkbaar een navolging van Jonathan, met herinneringen aan eigen leven en aan
vertrouwde vrienden, waarheid omhuld door fantasie, opgesierd door dichtproeven,
waar de auteur zelf geen hoge dunk van had. In het laatste gedeelte is de novellist
aan het woord: Twee dagen van een' grijsaard is nog zwak, maar Het Kerkhof is niet
onverdienstelijk: er blijkt zowel mensenkennis als verteltalent. Romantisch van opzet
is de wijsgerige doodgraver, een ‘onverbeterlijke zedemeester’, die zijn drie wereldse
gasten de les leest. In De laatste klokslag, vier korte ‘fragmenten uit het werkelijke
leven’, is de invloed van Jean Paul merkbaar; de derde (Wroeging), sterk retorisch,
is - gelijk de schrijver zelf mededeelt - een uitwerking van De laatste dag van eenen
ongelukkigen, waarmee Weiland's Gedachten van Jean Paul opent.
Na deze voorproeven beseft Van Koetsveld dat hij het best zal slagen, als hij zich
tot het zelf doorleefde beperkt. ‘Hildebrand's beroemd boek zag
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voor hem niet te vergeefs het licht’, zegt Potgieter. Puttend uit zijn herinneringen
aan Westmaas, richt hij zijn camera op het leven en de omgeving van de
dorpspredikant. In de Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven
van den Nederlandschen dorpsleeraar (1843) schiep hij een werk van blijvende
waarde: ‘Hollandsche toestanden met een Hollandsch hoofd gedacht, met een
Hollandsch hart gevoeld’. De gemoedelijke, enigszins nuchtere maar tegelijk
gevoelige humor, met een stichtelijke, didaktische inslag, is van andere aard dan die
van Hildebrand, en doet meer denken aan Jacob Vosmaer. Zijn schildering mist reliëf
en beeldend vermogen. Hij is meer zelf aan het woord dan dat hij zijn personen
sprekend voor ons doet leven. Maar zijn opmerkingsgave vergunt ons een blik in die
kleine wereld. Wij maken kennis met de dorpsburgemeester, de typische
schoolmeester, de orthodoxe kleermaker; wij wonen begrafenissen, bezoeken,
cathechisaties, dorpsruzies bij. Met de auteur beleven wij zijn teleurstellingen en zijn
voldoeningen in de uitoefening van zijn herderlijke taak, waarbij hij, ondanks een
zekere zelfingenomenheid, ‘openhartig zijn eigen gebreken niet bemantelt’.
Ten onrechte heeft Jan ten Brink deze schetsen willen rangschikken onder de
‘dorpsnovelle’. Daarvoor zijn ze te realistisch, missen ze de zoetelijke verheerlijking
van het eenvoudige landleven, laten ze te veel licht vallen op bekrompenheid,
kleingeestigheid. De werkelijkheid wordt nergens geweld aangedaan.
Het boek van Koetsveld maakte verdiende opgang; de vele herdrukken bewezen
dat de belangstelling niet voorbijgaand was. In De Gids werd het door Potgieter, die
met het ‘afgemeten deftige’ domineestype weinig op had, zonder voorbehoud
geprezen. Al stelde hij het niet op één lijn met The vicar of Wakefield, hij zag er een
belofte in, en hoopte dat de schrijver, na rijper ervaring, ook de stadspredikant zou
schetsen. Die wens is niet vervuld, al bleef Van Koetsveld onvermoeid publiceren,
tot op hoge leeftijd. Het plan ‘een uitgebreid godsdienstig verhaal’ te schrijven, dat
‘de geestesstroomingen van onzen tijd zou beschrijven’, is nooit tot stand gekomen.
Naast allerlei godsdienstige en stichtelijke geschriften, bleef hij echter, vaak op
verzoek van redakteurs en voor jaarboekjes, novellistisch werk leveren. Niet minder
dan zeven bundels met 95 schetsen en novellen zijn in de loop der jaren verschenen,
o.a. drie bundels Godsdienstige en Zedelijke Novellen (1847, 1850, 1853), Fantasie
en Waarheid (1863), Ideaal en Werkelijkheid (1868). Het oordeel over dit latere werk
is veel ongunstiger uitgevallen dan over De Pastorij te Mastland. Het is inderdaad
ongelijk van waarde: er zijn gelegenheidsstukjes onder, met stichtelijke strekking,
zonder litteraire betekenis, waar de novellist zich liet verschalken door de zedemeester.
Daarnaast vindt men er, die een eigen genre vertegenwoordigen: sociale kunst,
menselijk en menskundig, niet enkel ontstaan uit ‘kopieerlust’, maar uit verontrusting
en verontwaardiging over sociale misstanden.
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Potgieter was hem voorgegaan door in zijn schetsen te wijzen op de ellende onder
kantoorbedienden, de troosteloze toestand van proponenten. Van Koetsveld heeft
als predikant, als filanthroop, rechtstreeks kontakt, ook met de laagste volkskringen.
Vooral in Den Haag aanschouwde hij de ellende van de achterbuurten van nabij. Met
een realisme, dat in die dagen aanstoot gaf, tekent hij in schrille kleuren de armoede,
als mensonwaardig en sociaal onrechtvaardig. Zijn verdraagzame orthodoxie wordt
vertederd door sentimenteel gekleurde mensenmin. Aalmoezen-liefdadigheid, de
officiële christelijke braafheid verwerpt hij. Een opstandige houding is echter niet
van hem te verwachten: in zijn beroep op het sociale geweten klinkt een gemoedelijke
toon, zodat hij meer vertedert dan schokt. Hij wil liever bekeren dan aanklagen.
Hoewel hij reeds in De Oudejaarsavond de naam van Eugène Sue noemt, is zijn
werk meer verwant met de sociale kunst van Dickens dan met die van de Franse
voorganger. Wanneer hij zich waagt op het terrein van de opkomende industrie, en
de model-arbeider naast de model-fabrikant ten tonele brengt, als in Oude Jonas,
dan wijkt zijn realisme voor een naief-idyllische beschouwing, die ver blijft van de
werkelijkheid, zoals men die b.v. geschilderd vindt in de romans van zijn Engelse
tijdgenoot Kingsley. Potgieter had ten slotte geen ongelijk, toen hij in 1853, Van
Koetsveld's Snippers van de schrijftafel beoordelend, zich teleurgesteld toonde, dat
opnieuw een veelbelovend talent voor onze letterkunde grotendeels verloren was
gegaan, niet aan de hooggespannen verwachting had beantwoord, en bij soortgelijke
grote buitenlandse kunstenaars ver ten achter gebleven was.

Willem Jacobs Hofdijk (1816-1888)
Hofdijk groeide op in een klein-burgerlijke omgeving te Alkmaar. Door de goede
zorgen van zijn stiefvader had hij een blijde, onbezorgde jeugd. Levendig en uitbundig
van aard, al vroeg romantisch gestemd, genoot hij met een vijftal vriendjes, de
‘ridderbond’, van tochten in het duinlandschap. Boeken en platen wijdden hem in,
als hij leergierig zich verdiepte in geschiedenis van stad en land. Aan akademische
studie viel niet te denken: het goud- en zilversmidsvak van zijn stiefvader trok hem
niet aan. Liever werd hij kwekeling en ondermeester, maar verder heeft hij het
aanvankelijk bij het onderwijs niet gebracht. IJverig legde hij zich toe op tekenen en
schilderen, op geschiedenis en natuurlijke historie. Verrijkt door zoveel heerlijke
jeugdherinneringen en zich een grote toekomst dromend, voelde hij zijn verblijf als
dorpsonderwijzer te Beusichem, in de Betuwe, als een ballingschap. Daar vond hij
gelegenheid om zijn eerste gedichtjes, nog zeer zwakke proeven, en zijn
ultra-romantische Rosamunde (1839) te schrijven, waarvoor hij een uitgever vond.
Dit sukses bracht hem in de waan, dat nu een
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letterkundige loopbaan voor hem openstond. In Mei van dit jaar verliet hij het dorp
en keerde naar Alkmaar terug. Daar wachtten hem materiële zorgen, maar zijn
studieijver verflauwt niet: hij blijft zich kunstenaar voelen als hij een tweede werk
Egmond in 1004 en 1021 (1840) voltooid heeft, en in de Muzen-Almanak een hymne
De Avondstar, in de trant van Ossian, geplaatst krijgt. Een teleurstelling was, dat
Potgieter de ter keuring ontvangen gedichten, volgens de dichter zelf ‘navolging van
den Beetsiaanschen trant’, te zwak acht, en vriendelijk maar beslist voor zijn
Tesselschade afwijst. Hij is vol bewondering voor zijn stadgenote Truitje Toussaint,
maar de ingenomenheid is niet wederzijds, al bleek zij bereid hem in kennis te brengen
met Ds Hasebroek, die hem vriendelijk ontving, maar op een afstand hield. In zijn
brieven aan Potgieter drijft Hasebroek de spot met de zelfoverschatting van de jonge
kunstbroeder, die hem ook door gebrek aan manieren onsympathiek was. In de
pastorie van Heilo kan hij ook de door hem zo bewonderde Beets ontmoet hebben.
Dat deze verwende jonge student, met aristokratische neigingen voor de eenvoudige
Alkmaarse burgerjongen toeschietelijk geweest zou zijn, is niet waarschijnlijk. Tot
de ‘kring van Heilo’ heeft Hofdijk niet behoord.
In zijn financiële toestand was enige verbetering gekomen. Door protectie kreeg
hij een aanstelling als schrijver ter secretarie, met een salaris van f 200, een betrekking
die hij zeven jaren (1840-47) vervuld heeft, zonder dat er uitzicht op een huwelijk
met zijn verloofde, Helene Ukena, bestond. Deze kantoorjaren zijn geweest ‘een tijd
van zelfinkeer, zelfdwang, oefening en gezette studie der Middeleeuwen’, maar ook
een kwelling voor zijn eerzucht, zijn besef van kunstenaarschap. Troost en steun gaf
hem zijn verloofde, zijn ‘Engel’. Erotische poëzie blijft schaars: in lyriek zocht
Hofdijk zijn kracht niet; in een enkel gedicht ‘O Innig hangt mijn hart aan 't bleek
gelaat’ wordt een gevoelige toon aangeslagen. Verder eert hij haar door aan de helden
van zijn Egmond haar naam (Helena) te geven, en door bij De Bruidsdans (1842)
‘een minnedicht in epische vorm’, een verheerlijking der liefde door ‘de Minstreel
van Kennemerland’, aan zijn eigen liefdeservaring te denken, en dit werk aan haar,
als Theda - een naam uit het geslacht der Ukena's - op te dragen. Duidelijk is, dat hij
daarbij Scott's Lay of the last Minstrel als voorbeeld koos. Onder invloed van Scott
en van het Middeleeuwse lied gaat hij zich oefenen in het genre van de ballade,
waarbij hij de volkstoon goed weet te treffen. Ondertussen begrijpt hij dat de
inkomsten van letterkundig werk hem niet van de kantoorsleur kunnen verlossen.
Hij vestigt dan zijn hoop op zijn talent voor schilderen. Bosboom, door hem te
Alkmaar geraadpleegd, durft hem niet aanmoedigen: hij acht Hofdijk meer
‘landschapschilder met de pen’ dan met het penseel. Met hulp van Alberdingk Thijm
en Jacob van Lennep weet hij dan verlof te krijgen uit zijn Alkmaarse betrekking.
Hij vestigt zich in 1847 te Haarlem en leidt de volgende jaren als leerling-
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schilder een ‘vie de Bohème.’ Zijn talent blijkt ontoereikend, maar opgewonden en
vol illusies geniet hij van zijn vrijheid: ‘het schilderen is slechts een voorwendsel,
waaronder hij in zijn Bohémiensbestaan kan volharden’. Alleen door de hulp van
zijn beschermers kan hij voor de ergste armoede bewaard worden. Zijn brieven aan
Alberdingk Thijm geven in dit merkwaardige tijdperk een blik in de ontwikkeling
van de typischromantische dichter, die onvermoeid bezig blijft om door allerlei
dichtwerk zijn naam te vestigen: retorische tijdzangen, een ‘Kunstenaars-Idylle’,
bedoeld als ‘een vurige kunstenaarsbelijdenis’, maar als zijn belangrijkste werk de
Kennemer Balladen (1850-1853), ten dele al vroeger ontstaan, en nu verdeeld naar
de baljuwschappen in het Middeleeuwse Kennemerland, met historisch-topografische
toelichting. Een langdurige studie van het ballade-genre was voorafgegaan. Hoffmann
von Fallersleben's Horae Belgicae behoorden tot zijn geliefde lektuur. Hij kende
Goethe's balladen, maar vooral de Engelse en Schotse waren zijn voorbeelden, naar
vorm en inhoud. De sobere toon, de springende verhaaltrant, de suggestie van het
verzwegene weet hij beter te treffen dan de meeste van zijn voorgangers. Door de
dialoogvorm krijgt zijn verhaal een meeslepende vaart. In zijn opdracht aan Koningin
Sophie noemt hij de sage ‘lieflijkst kind der Poëzij’, maar nu ‘een duive zonder dak’.
Met trots verklaart hij, ‘diep getroffen door heur schoon’, haar weer in ere te zullen
brengen. De Kennemer balladen zijn ongelijk van waarde, maar er zijn er verscheidene
goed geslaagde onder; in zijn Jonker van Brederode (1847) had hij trouwens al
uitstekende proeven opgenomen. Er moge veel navolging op te merken zijn, eigen
aan Hofdijk is zijn hartstochtelijk-romantische liefde voor de natuur, de innigheid
bij de tekening van vrouwenfiguren, ‘wier hart bewogen wordt door een liefde, zooals
hij die gevoelde voor zijn Helene’. Een inzinking vertonen de Legenden, dagtekenend
van 1850, grotere verhalen in dichttrant, in navolging van Van Lennep, ‘vermoeiend
breed uitgewerkte schilderijen met te felle kleuren en overdadigheid van compositie’.
Evenmin geslaagd is een groot episch gedicht, in alexandrijnen,
opgewonden-pathetisch van stijl: Aeddon (1850-51), waarvan de dichter grote
verwachtingen koesterde. Het speelt in de vóór-Germaanse tijd, en was geïnspireerd
door Hofdijk's ‘eerste kennismaking met de Hunebedden’. De intrigue is ontleend
aan een drama, Codrus, van Von Cronegh; de behandeling doet telkens denken aan
Ossian - naar Bilderdijk's Fingal - en Scott; als geheel een hybridisch produkt, al
berust Aeddon's liefde voor Olwene weer op een persoonlijke ervaring.
Zijn eerzucht doet hem weer grijpen naar een ander genre. Op verzoek van een
Haarlemse rederijkerskamer schrijft hij twee drama's: De laatste dag van Heemskerk's
Beleg (1850), en later Griffo de Saliër (1852), Theda en De bloem der Waereld
(1854). Ook daarbij schoot zijn talent te kort. Het zijn meer lyrisch getinte
samenspraken, om te reciteren, dan toneel-
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stukken met boeiende intrigue. Bestemd voor de voordracht was ook een later
romantisch drama in verzen, getiteld De gesluierde wichelares, dat in Nederland van
1869 afgedrukt is.
Aan zijn geldelijke moeilijkheden kwam in 1851 een einde, toen hij door de
bescherming van J. van Lennep benoemd werd tot ‘onderwijzer’, later leraar aan het
Amsterdamse gymnasium, in het Nederlands en de geschiedenis. Eindelijk kon hij,
na een tienjarige verloving, zijn Helene trouwen. Het huwelijksgeluk duurde kort:
na een jaar stierf de eerstgeborene, gevolgd door de teringachtige jonge moeder. Aan
de nagedachtenis van zijn ‘Engel’ wijdt de dichter een episch lied in twaalf zangen
(1854) Helene getiteld. Dit was het einde van zijn minstreelschap: de latere breed
opgezette gedichten misten reeds de pittigheid van zijn balladen: de eenvoud en
direktheid van zegging was teloor gegaan.
In zijn Amsterdamse tijd legde hij zich bij voorkeur toe op het proza: een drietal
geschriften waren de vrucht van zijn werkzaamheid, van zijn onverpoosde studie:
de Merkwaardige Kasteelen (1852-1861), in samenwerking met J. van Lennep, de
Historische Landschappen (1856) en Ons Voorgeslacht (1858-1864). Daarvan is
vooral het middelste karakteristiek, als pendant van zijn vroegere poëzie. In een
negental taferelen geeft hij ‘indrukken, herinneringen, overpeinzingen op eene
bepaalde plaats’, een ‘expozitie van kartons, niet van schilderijen’. Uitgaande van
landschapschildering, bevolkt hij in zijn verbeelding die streek met figuren uit een
ver verleden, o.a. Het Hunebed te Rolde (de ‘Keltische’ tijd), De Huneschans van
de Uddeler Meir (de oud-Germaanse tijd), De Bouwval van Brederode (de
Middeleeuwen), De Preekstoel onder Heilo (de komst van het Christendom). Door
de hevig-pathetische tonelen, de gezwollen toon blijft dit het werk van een
volbloed-romanticus. Van de dichtkunst doet hij nog geen afstand: waar hij
gelegenheid vindt, last hij verzen in. Ook Ons Voorgeslacht, een breed opgezette
kultuurgeschiedenis in zes delen met veel illustraties, is ondanks zorgvuldige
dokumentatie, niet bedoeld als wetenschappelijk werk: telkens laat de schrijver aan
zijn verbeelding vrij spel.
Ook gelegenheidspoëzie blijft hij ijverig uitgeven, evenals geschriften en
redevoeringen bij historische gedenkdagen, wat hem o.a. bij een Alkmaarse ‘vierdag’
in 1860, in botsing brengt met zijn beschermer en vriend Alberdingk Thijm.
Eigenaardig is, dat hij zich tegen het einde van zijn leven, begeeft op een geheel
nieuw gebied. Hij verdiept zich in de studie van land en volk van Nederlands Indië,
waarheen zijn zoon uit een tweede huwelijk als koloniaal vertrokken was. Toen hij
zich daarvan, op grond van allerlei geschriften, een levendige voorstelling gemaakt
had, stoffeerde hij het tropische landschap met Javaanse helden en heldinnen, die
zich echter in woord en daad Westers voordeden. Die stof bewerkte hij in epische
vorm, en koos als dichtmaat de hexameter. Zo ontstonden In 't harte van Java (1881),
In 't
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Gebergte Di-eng (1884), en Dajang Soembi (1887), die weinig tot Hofdijk's roem
bijgedragen hebben.
Door ‘bandeloze fantasie, onmatige eerzucht, lichtgeraakte ijdelheid en gekwetste
kunstenaarshoogheid’ doet Hofdijk denken aan Van der Hoop: tegenover de
namaak-romantiek van menige tijdgenoot was de hunne echt, een uitvloeisel van
hun aangeboren aard. Aangeboren dichterschap werd gesteund door kennisdrang,
maar gedwarsboomd door gebrek aan zelfkritiek. Zijn leven was een onafgebroken
worsteling met het lot, dat hem tot onmatige produktie dwong. Zijn zonderling
karakter en manieren verhinderden niet dat hij zich vrienden maakte. Hij was, zegt
zijn levensbeschrijver, een ‘ongeslepen diamant’.

Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889) (176)
Jozef Alberdingk Thijm was trots op zijn afstamming uit de oude Amsterdamse
burgerij. Zijn grootvader was overman van het kuipersgilde geweest. Zowel zijn
vader Joannes Franciscus Alberdingk als zijn moeder Catharina Thijm behoorden
tot de welgestelde middenstand, ‘catholiques avant tout’. De kunstzinnige vader was
ingenomen met de artistieke aanleg van zijn zoon, die al vroeg verzen begon te
schrijven. Hij raadpleegde op de societeit Doctrina de dichters Withuys en H.H.
Klijn, die bereid waren om de jonge dichter goede raad te geven: zij wezen hem op
Bilderdijk, als illuster voorbeeld, en deze wenk werd met graagte opgevolgd. De
eerste proeven zijn vol van reminiscenties aan Helmers en Bilderdijk. De praktische
vader, overtuigd dat men in Nederland van de literatuur niet leven kon, kocht in 1835
een groothandel in verduurzaamde levensmiddelen, waarin de zoon opgeleid zou
worden. De kantoorbezigheden gingen echter buiten zijn eigenlijk leven om,
onzakelijk als hij was, verlangend naar veelzijdige ontwikkeling, vol behoefte aan
poëzie. Aan de invloed van zijn eerste raadgevers is hij weldra ontgroeid. Al blijft
hij, ‘onder het vaandel van Teisterbant’, in de eerste plaats leerling en bewonderaar
van Bilderdijk, de romantiek van Byron, Scott, Lamartine heeft voor hem, evenals
voor zo vele jongeren, een onweerstaanbare bekoring. Het eerste tijdperk van zijn
dichterlijk leven, van 1840-44, is dus Byroniaans gekleurd. Dat blijkt uit zijn
aantekeningen in Mes Pensées, uit de niet voor publiciteit bestemde bundel Viooltjens
(1844) en ook uit zijn jeugd-korrespondentie. In 1839 vertaalt hij Byron's Solitude;
in 1840 noteert hij bij een gedicht Behoefte aan Poëzie: ‘Allerdroevigste
geestesstemming die een rond jaar geduurd heeft. Dit is de kalmste manifestatie
daarvan’. In Waereld-Warschheid (1842) ‘tracht hij zich aan die droevige stemming
te ontworstelen’, maar De dood des harten (1843), ten dele naar Théophile Gautier,
is weer somber en mistroostig, ‘zwart als een onstuimige November-nacht’, schrijft
hij
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aan zijn vriend Borret. Deze ‘zwarte tijd’ is bij Thijm geen aanstellerij of
auto-suggestie. Krachtens zijn aard is hij volbloed romanticus. Misleidend is de
voorstelling als ‘doorzweefde’ hij in rustige harmonie en onbegrensd optimisme het
leven. Gelijk uit de studie van Van Can gebleken is, was hij in aanleg onevenwichtig;
zijn onwrikbaar geloof, reeds een lichtstraal in zijn somberste tijd, zijn stellig
toekomstvertrouwen, hebben hem later in staat gesteld, zich zelf te beheersen en zijn
levenstaak te vervullen. Ook liefdeleed heeft hem in deze jaren getroffen. Zijn Delfts
nichtje Mimi van Berkel, aan wie hij zijn minnepoëzie wijdde, was reeds in 1842
gestorven. In 1845 bleek dat hij zijn krachten overschat had: een zenuwtoeval bracht
zelfs zijn leven in gevaar. Een reis naar het Zuiden gaf herstel, en vooral na zijn
verloving en weldra volgend huwelijk met Mina Kerst, kwam hij ‘lichamelijk en
geestelijk weer in het rechte spoor’. De jonge romanticus was nu gerijpt tot man.
Intussen was hij met zijn poëzie in het publiek verschenen. Een poging om een
romantisch-‘drakerig’ gedicht, Naar Hooger (1840), in de Muzen-Almanak geplaatst
te krijgen, was tot zijn heftige verontwaardiging afgestuit op een weigering van de
redakteur Beets. In 1844 gaf hij een bundeltje uit met Drie Gedichten. Het is geen
toeval dat het eerste gewijd was aan zijn vereerde meester: Bij Royers Borstheeld
van Bilderdijk, met het bekende begin: ‘U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide
trekken! U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd’. Door kernachtigheid
van zegging, dichterlijk ritme en eigen toon blijkt een reeds gerijpt talent. Zwakker
is de tot een verhaal uitgesponnen ballade Ermingard van Voorne, met wisselende
versbouw en, als voorproefje van Thijm's latere methode, met historische
dokumentatie en uitvoerige aantekeningen. Het derde gedicht, De Geboorte der
Kunst, opgedragen aan zijn vriend W. Cramer, is karakteristiek voor de
kunstbeschouwing van de dichter. Het speelt in het Paradijs, na de zondeval. Adam
verrast Eva in haar slaap en wordt plotseling diep ontroerd bij de aanblik van haar
vrouwelijke schoonheid: ‘En Adam drukt zijn Gade, uit schoonheidsliefde, aan 't
harte’. De schoonheid is voor hem een afspiegeling van het goddelijke. Van Can ziet
in dit gedicht het begin van een stijgende lijn: de ontwikkeling van het zinnelijke
naar het bovenzinnelijke, die langs de Maria-legende Adelart, in de Muzen-Almanak
van 1845, voert naar het eerste grotere werk De Klok van Delft (1846). De aan Adelart
vastgeknoopte legende van de ridder die het Mariabeeld zijn ring toevertrouwt, zich
verloofd voelt en zijn bruid daarom verlaat, vond Thijm in Maerlant's Spieghel
Historiael. Eigenaardig is het toegevoegd slot: in de hemel brengt Maria toch nog
het huwelijk met de eerste bruid tot stand. In De Klok van Delft stelt Ewout zijn liefde
voor Josina achter bij het nagejaagde ideaal: het volmaakte kunstwerk van zijn klok
- ‘het beeld der Harmonie, waar streng Verstand, en teêr Gevoel, Waar Maat, naar
Vorm en Melodie, in samenwerkt tot hooger
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doel’, maar ‘'t gewrocht zijn menschlijk leven lang gezocht’ blijkt voor hem op aarde
onbereikbaar. De kerngedachte van dit romantisch gedicht, ook in de merkwaardige
voorrede ontwikkeld, is dus: Liefde, Kunst en Schoonheid vinden op deze aarde
slechts een zeer onvolkomen bevrediging. Volmaaktheid is slechts eigen aan het
bovennatuurlijke.
In deze Voorrede ontwikkelt hij vaak zijn idealistische denkbeelden over de
romantiek, waarvan ‘nog iets groots te verwachten is’, ondanks de ‘drijvers voor het
klassieke’, al kunnen ‘klassieke vormen als bruikbaar opgenomen worden’. Vol
vertrouwen hoopt hij dat, als eenmaal ‘de afgesmeekte verzameling der kudde onder
één herder’ geslaagd zal zijn, een schone tijd voor de Christelijke Kunst zal aanbreken.
De romantiek is voor hem eigenlijk een terugkeer tot het Christendom. In de
renaissance waren met de heidense vormen ook de heidense denkbeelden
binnengehaald. Zowel in de dichtkunst als in de bouwkunst moest men de blik weer
richten op de Middeleeuwen, die opklimmend tot Karel de Grote, in de dertiende
eeuw een hoogtepunt bereikten. Daar moest men bezieling zoeken: de Gothiek
beschouwde hij niet als herinnering aan de Middeleeuwse bouwkunst, maar als
herleving van Christelijke vormen. Eerst veel later leerde hij de Romantiek
beschouwen als een reaktie, dus als eenzijdigheid. Deze idealen van een herleefde
Christelijke kunst, van een Katholieke Romantiek vindt men in de meeste gedichten
tussen 1844 en 1853, deels bijeengebracht in de bundels Legenden en Fantaziëen
(1847) en Palet en Harp (1849) o.a. het gedicht De Christen Kunst, waarin hij de lof
verkondigt van Overbeck en de Dusseldorfer schilderschool.
Intussen was ook een andere zijde van Thijm's karakter tot uiting gekomen: zijn
strijdbaarheid. Het bleek reeds hoe hij in 1843 met zijn vriend Cramer optrad in De
Spektator, waarvan hij in 1847, door de hoofdredaktie over te nemen, een zuiver
Katholiek orgaan wilde maken, een poging die reeds in 1849 opgegeven moest
worden: ‘de Spektator ging een beetje slapen, als zoo velen die hij vergeefs getracht
heeft wakker te schudden’, zegt hij, teleurgesteld. Bij zijn geloofsgenoten werd hij
vaak als een gevaarlijk voorvechter beschouwd: tegenover zijn romantiek stond men
vreemd; zijn waardering voor andersdenkenden, met wie hij opzettelijk aanraking
en medewerking zocht, werd misduid of niet vertrouwd; zijn zelfstandigheid ‘tot in
het eigenwijze toe’, wekte tegenstand. Als ‘voorloper en vrijbuiter’ werd hij soms
‘pijnlijk van zijn geloofsgenoten gescheiden’.
Dat hij de vriendschap van andersdenkenden zocht en waardeerde, komt ook voort
uit zijn liefde voor land en volk. Hij blijft ‘kind van den huize’ in het nationale gezin;
hij is gehecht aan zijn vaderstad Amsterdam; hij eert het vaderlandse verleden, ook
in de ‘gouden eeuw’, al trekt hem het Katholieke leven in die Protestantse omgeving
het meest aan. Hij ziet in Potgieter de ‘hoofdaanvoerder der nieuw geborene kritiek’,
erkent het gezag van de liberale Gids, en is er trots op als dit tijdschrift hem prijst
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en aanmoedigt om de Katholieke letterkunde te vertegenwoordigen. De Calvinistische
ijveraar Da Costa, zijn ‘vriend en vijand tevens’, bewondert hij als dichter, en
waardeert hij als mens. De enthousiaste romanticus Hofdijk, als medestander en
volgeling beschouwd, neemt hij als weldoener in bescherming. Hij schroomde ook
niet, lid te worden van een debatklub, de ‘Vrijdagse Vereniging’, waar hij met
vertegenwoordigers van allerlei geestesrichting in het strijdperk kon treden.
In 1851 verscheen weer een groter gedicht, Het Voorgeborchte. De dichter krijgt
aan het strand, te midden van stormgeloei, een visioen: hij dringt door in het
Voorgeborchte, de voorhof der afgestorvenen uit alle tijden, waar de schim van
Bilderdijk hem als geleider tegemoet treedt. Daar heerst een geest van verzoening
en vrede, ook onder hen die in het aardse leven vijandig tegenover elkaar stonden.
Allen, ook de machtigste vorsten in de loop der eeuwen, ziet hij zich scharen om de
troon van Charlemagne, en hij hoort Bilderdijk een somber gekleurd verslag
uitbrengen over de toestand en de geest op aarde, in het bijzonder in zijn vaderland.
De keizer smeekt dan Gods hulp af ‘voor ons arme Nederland.’ Daarop verschijnt
een engel, die een zegenrijke toekomst voorspelt: eenheid van Kerk en Staat, eenheid
in Geloof. Na dit bevredigende slot ontwaakt de dichter uit zijn ‘droomgezicht’.
Dit merkwaardige gedicht, door Gerard Brom ‘een doorlopende litanie tot bekering
van Nederland’ genoemd, kan gelden als een Katholieke tegenhanger van Da Costa's
tijdzangen. Het is ook ‘uit de leerschool van Bilderdijk’, die zelfs, tot ergernis van
de Protestanten, in het hiernamaals optreedt als bekeerd tot het Katholicisme. Toch
begint juist in deze tijd de bewondering voor de oude meester enigszins te verflauwen
voor ‘het herstel van Vondel’, de universele dichter en vurige geloofsgenoot, die in
toenemende mate zijn liefde zal winnen, al treedt Bilderdijk nooit geheel in de
schaduw. Dat ook de Middeleeuwen niet uit zijn gezichtsveld verdwijnen, blijkt uit
de met zorg bewerkte Karolingsche Verhalen, bewerkingen van ridderromans, die
in hetzelfde jaar 1851 uitkwamen.
Een nieuw middel om onder geloofsgenoten en andersdenkenden de Katholieke
beginselen te verkondigen en goed-Katholieke lektuur te verbreiden bood de in 1852
gestichte Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, grotendeels door Thijm
zelf gevuld. Daarin kwam ook zijn dubbelganger Pauwel Foreestier van Buiksloot
weer aan het woord, die al in 1843 voor de Spektator geschapen was, telkens als de
schrijver een luchtiger, meer volkseigen toon aan wilde slaan. Dat de eerste jaargang
geopend werd met een gedicht De Godsdienst gids der poëzie had weer de betekenis
van een beginselverklaring.
De Aprilbeweging van 1853 prikkelde Thijm's strijdlust: de verworven emancipatie
moest nu met kracht gehandhaafd worden, maar dat maakte hem tot ‘een mikpunt
van papenhaat’, en stelde hem bloot aan hatelijke
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kritiek, niet alleen van onbevoegde, naamloze schrijvers: ook G. Toussaint viel het
Voorgeborchte aan, en Schimmel deed hem in De Gids verwijten. Tijdelijk had hij
het gevoel alleen te staan, maar zijn vroegere vrienden bleven niet van hem vervreemd
en eerbiedigden zijn oprechte overtuiging. Sedert 1853 geraakte de dichtkunst op de
achtergrond en verkreeg het verhalende proza de voorkeur. Het werd een tijd van
‘overweldigende vruchtbaarheid’: door zijn Almanak kwam hij tot geregelde produktie
van novellen en verhalen. Een voorproef had hij al gegeven in een van zijn
aantrekkelijkste novellen De organist van den Dom (1849), met de Middeleeuwse
pendant Geertruide van Oosten (1853), behorend tot zijn beste werk. De bedoeling
van zijn novellen was vaak tevens propagandistisch: ‘geloofsgenoten en
andersdenkenden bekend te maken met wat er aan Katholiek leven en kultuur, in het
bijzonder nog: aan intiem Katholiek leven, bestond in vroeger tijd’. Vandaar het
eerherstel van de dichterpastoor Stalpaert van der Wielen, de aandacht geschonken
aan de achttiendeeeuwse geestelijke Joan Nanning, maar vooral ook zijn onvermoeide
studie en belangstelling in de Katholieke Vondel en zijn omgeving, zijn voorliefde
voor Maria Tesselschade.
In deze genre-kunst van de historische novelle was Thijm niet zonder voorgangers:
Drost, Potgieter, met zijn Foliobijbel, en vooral Van Lennep, maar Thijm's werk
behoudt een eigen karakter. Grondige studie van het onderwerp, historische
nauwkeurigheid, zorgvuldige dokumentatie en aantekeningen achtte hij onmisbaar,
maar daardoor ontkomt hij niet altijd aan het gevaar dat de verbeelding overwoekerd
wordt door de eruditie, dat zijn verhaal het tweeslachtig karakter krijgt van novelle
en historische verhandeling: ‘de historische snuffelaar die in Thijm leefde, werd
gedoubleerd door een novellist met zeldzame kijk op het pittoreske, speciaal het
Hollands schilderachtige’.
Een nieuwe prikkel tot werkzaamheid bracht de stichting van de Dietsche Warande,
in 1855, een tijdschrift dat het gehele kunstgebied wilde omvatten: Nederlandse
oudheden, bouwkunst, schilderkunst, letteren, en waarvoor hij de medewerking inriep
en verkreeg van verscheidene niet-Katholieken. Een Franse samenvatting van de
inhoud bezorgde hem lezers en zelfs medewerkers onder buitenlandse geleerden.
Opnieuw trad hij in dit maandschrift als Pauwel Foreestier op, als hij
luchtig-schertsend kritiek wilde uitoefenen; als het hem ernst was, kon hij scherpe
en felle uitvallen doen, vooral wanneer het zijn beginselen gold. De gekozen titel
wijst ook op zijn belangstelling voor Vlaanderen en zijn sympathie voor
groot-Nederlandse verbroedering. Sinds lang had hij vertrouwde vrienden onder
vooraanstaande Vlamingen als David, Snellaert en Delecourt. Reeds in de Spektator
had hij zijn landgenoten ingelicht over de betekenis van de Vlaamse beweging. Zijn
Almanak verheugt zich in ruime Vlaamse medewerking; aan de Taal- en Letterkundige
kongressen neemt hij geestdriftig deel: daar vindt
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hij een spreektribune voor zijn groot-Nederlandse propaganda. De Dietsche Warande
verwierf zich dan ook in het Katholieke Zuiden een goede naam: dichters en geleerden
wedijverden om aan Thijm hun bijdragen te zenden. Maar ondanks de overvloed van
goede bijdragen bleef de medewerking van een lezend publiek ontbreken. Des te
meer is zijn onverflauwde energie te waarderen.
Grondige en voor deze vroege tijd merkwaardig volledige kennis van onze oudere
letterkunde toonde Thijm in de tweedelige bloemlezing Nederlandsche Gedichten
(1850 en 1852), met een inleiding en een uitvoerige studie over De Poëzij der
Renaissance. Daarbij sluit zich aan: zijn studie De la Littérature Néerlandaise (1851),
waarin hij het Zuiden even zeer als het Noorden aandacht schenkt, en in tegenstelling
met zijn voorgangers de Middeleeuwse periode recht doet wedervaren, en zijn uitgave
van Oude en nieuwere Kerstliederen (1852). Een studie over de symboliek van de
kerkbouw, De heilige linie (1858), waaraan hij zelf grote waarde hechtte, werd van
toongevende Katholieke zijde doodgezwegen, en eerst later ten volle gewaardeerd.
Karakteristiek voor zijn breedheid van opvatting is ook de hulde die hij, in een
afzonderlijk uitgegeven geschrift bij de dood van Da Costa, aan zijn vriend en
tegenstander bracht (1860).

Terugblik ± 1860
In het begin van de afgelopen periode ontbot aan alle zijden nieuw leven, dat op een
komende bloeitijd wijst. Jonge romantici nemen de leiding. Al zien sommigen, als
Beets en Kneppelhout, later met spijt en berouw terug op hun ‘zwarte tijd’, dan
overschatten ze daarvan de ‘verderfelijke invloed’, en zien voorbij dat diezelfde
romantiek ‘bron van poëtisch leven’ was, dat daarvan de stoot uitging om kennis te
nemen van de wereldliteratuur, tot het besef te komen van onze achterlijkheid, ons
schromelijk tekort, verlost te worden uit het te eng-nationale kader. Bovendien
ontwikkelde zich uit de nabootsing en vertaling van buitenlandse modellen weldra
een nationale romantiek, onder leiding van De Gids, bezield door internationale
belangstelling en idealistisch jong liberalisme, maar met een gezonde oorspronkelijke
kern.
In tegenstelling met de voorafgaande periode, toen de behoudend-liberale
verlichting bijna uitsluitend aan het woord was, stond het vooruitstrevend liberalisme,
dat vooral sedert 1845 tot ontwikkeling kwam, op ruimer standpunt. De Gids
waardeerde ook de kunst van andersdenkenden, als van de aanvankelijk reactionnaire
Da Costa, later van de Katholieke emancipatie, vertegenwoordigd door Alberdingk
Thijm. Dat andere volksdelen in de letterkunde hun aandeel opeisten en woordvoerders
op letterkundig gebied kregen, werd dus niet, gelijk vroeger, met verontwaardiging
bestreden, maar met toejuiching begroet.
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Een eerste teken van vernieuwing was een letterkundige kritiek, die zich een
opvoedende taak toekent, hoge eisen stelt, en alle dilettantisme in de kunst verwerpt
en bestrijdt. De recensies groeien uit tot waardevolle kritische studiën; het gezag van
De Gids wordt geleidelijk aanvaard, al ligt na 1848 het zwaartepunt niet zozeer als
daarvoor in het letterkundig gedeelte van het tijdschrift, en wordt vooral sedert 1853
verslapping merkbaar.
Een verheugend verschijnsel is ook de verjonging van de letterkundige taal, vooral
van het proza, van de knellende banden van een konventionele ‘schrijftaal’ verlost.
Het gevolg is, dat we deze middelste tientallen jaren van de negentiende eeuw als
een bloeitijd kunnen beschouwen, waarin vrij veel werk van blijvende betekenis
voortgebracht is: historische romans, realistische schetsen, kritische essays, tijdzangen,
kleine lyrische gedichten.
Opmerkelijk blijft dat de toonaangevers in deze periode, die toch alle aanleiding
hadden tot gegronde kritiek op de voorafgaande literatuur, toch niet zo revolutionnair
optraden tegen de ouderen, hun kunst niet zo onvoorwaardelijk verwierpen als b.v.
later in de Nieuwe-Gids-tijd geschied is. Weliswaar was er strijdrumoer in de tijd
tussen 1830 en 1840 bij de eerste botsingen, maar dat is spoedig geluwd. Van een
scherpe kloof tussen de beide generaties is eigenlijk geen sprake. Bilderdijk werd
nog steeds als een groot dichter van de eerste rang beschouwd: de jonge Potgieter
wijdde hem nog een artikel in een Zweeds blad. Heye maakte zich met moeite los
van zijn dwepen met Bilderdijk, die hij in zijn jeugd aanhing ‘met die hartstogtelijke
hevigheid zijner eerste gewaarwordingen’, toen hij ‘een God in hem meende te zien,
die hem een nieuwe en onbekende wereld van gevoel, denkbeelden en vormen
ontsloot’. Da Costa en de jonge Alberdingk Thijm houden de nagedachtenis van
Bilderdijk in ere.
Ook Tollens wordt allerminst verworpen. Hasebroek noemt hem in een brief aan
Potgieter ‘onzer aller meester’. Ter Haar, die met Tollens dweepte ‘als knaap en als
jongeling’, draagt hem nog in 1851 zijn gedichten op, en spreekt daarbij de wens uit:
‘Nimmer worde in Nederland een tijdperk geboren, waarin men Uwe heerlijke Poëzij
als verouderd zou beschouwen’. Bakhuizen van den Brink herdenkt hem waarderend
bij de inwijding van het standbeeld.
Evenmin staat Potgieter afwijzend tegenover de oudere generatie en hun aanhang.
Als hij in zijn Tesselschade een keur hoopt samen te stellen van wat er in de
toenmalige dichtkunst waardevol was, dan nodigt hij niet alleen Beets uit, laat Ten
Kate toe, maar verleent ook plaats aan Tollens en Ter Haar, ondanks zijn minder
gunstig oordeel over de laatste in De Gids van 1841. Daarbij mag niet voorbij gezien
worden, dat de groep van predikant-dichters: Beets, Hasebroek, Ter Haar, Ten Kate,
in hun jeugd romantisch gestemd en verwantschap gevoelende met De Gids, op
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grond van hun levensbeschouwing en godsdienst reeds omstreeks 1840 afzwenkten
in behoudende richting, temeer toen dit tijdschrift steeds duidelijker liberale politiek
voorstond, en in de jaren 1845 en het revolutiejaar 1848 duidelijk kleur bekende.
Dat wekte de reaktie van het behoud, en op letterkundig gebied sterker gevoel van
verwantschap met Bilderdijk en Tollens; dat leidde tot de politieke botsing van 1853,
bij de Aprilbeweging, en Thorbecke's val. Tegen het einde van deze periode klinkt
reeds in de poëzie van De Genestet, in de kritiek van Busken Huet een nieuw geluid,
als voorteken dat een nieuwe generatie weldra aan het woord zal komen, met een
poging om nieuwe denkbeelden veld te doen winnen en nieuwe leiding te geven aan
het letterkundig leven.

Eindnoten:
(42) Vergelijk de uitlatingen van Tollens in die geest en zijn korrespondentie met Immerzeel, op de
Kon. Bibl. in Den Haag bewaard.
(43) Gepubliceerd in De Tijdstroom II (1859).
(44) Dit is nader uitgewerkt in mijn studie Potgieter en het Liberalisme.
(45) Aan de reeks Bijbelsche Vrouwen werd medewerking verleend door Tollens, Ter Haar, Beets,
Hasebroek en Ten Kate. Het werk had zoveel sukses, dat de uitgever nog een bundel Apostelen
en Profeten liet volgen (Zie TE WINKEL VII, 40).
(46) Hasebroek's mededeling vindt men in zijn toelichtingen bij Da Costa's compleete Dichtwerken
(1861).
Een volledige monografie over deze romanticus ontbreekt nog. Op zijn karakter geeft een
interessante kijk de nog niet gepubliceerde briefwisseling met Immerzeel, in de Kon. Bibliotheek
te Den Haag bewaard. Daarvan heeft J. Koopmans reeds gebruik gemaakt in zijn
Beweging-artikel: Adriaan van der Hoop, herdrukt in zijn Letterkundige Opstellen (1931), 198
vlg. Over het optreden van Van der Hoop als letterkundig criticus en polemist werd hiervoor
al gesproken.
(47) In De Gids van 1838.
Een volledig overzicht van zijn leven en werken, met de ontdekking dat De Pestilencie te
Katwijk grotendeels werk van zijn vrienden is, vindt men in het Utrechtse proefschrift van Mej.
J.M. De Waal (1918), die kort daarvoor de briefwisseling van Drost met Potgieter en Heye
uitgegeven had in het Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterk. XXXVIII (1918). Belangrijk is ook
het artikel van J. Koopmans in De Beweging, herdrukt in zijn Letterkundige Studiën, I, 243.
(48) De Hermingard is met een uitstekende, uitvoerige inleiding uitgegeven door P.N. VAN EYCK
in de Bibliotheek der Nederlandse letteren (1939).
(49) Herdrukt in Potgieter's Schetsen en Verhalen I.
(50) De Augustusdagen werden herdrukt door J. PRINSEN in De Beweging VIII, 261.
(51) De Pestilencie te Katwijk is opnieuw uitgegeven door Albert VERWEY met aantekeningen van
C.G.N. de VOOYS (Amsterdam 1906).
(52) In zijn Drost-studies (Tijdschr. voor Ned. taal en letterk. LX, 161).
Over Potgieter's leven en werken bezitten we twee verdienstelijke werken die elkaar aanvullen,
namelijk dat van J.H. Groenewegen: E.J. Potgieter (1894), die alle geschriften chronologisch
bespreekt, met grote waardering, vastknopend aan een vooraf door hem uitgegeven, zorgvuldig
bewerkte Bibliografie, en dat van Albert Verwey: Het leven van Potgieter (1903), boeiend in
vogelvlucht overzien, maar voor de laatste periode zeer beknopt. Een aanvulling daarbij bracht
de uitvoerige Inleiding op Verwey's uitgave van Gedroomd Paardrijden met de titel Potgieters
Testament (1912).
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(53)
(54)

(55)

(56)

Dat men Potgieter steeds meer als centrale figuur is gaan bestuderen blijkt uit de vele
détail-studies, waarvan Walch t.a.p. een lange lijst heeft samengesteld.
Over de treurige omstandigheden in Potgieter's familie is een artikel geschreven door A.
STAKENBURG in het Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde LXI, blz. 25 (Potgieter's familie).
Aldus Beets in zijn Persoonlijke herinneringen. De geringe sympathie van Potgieter voor Beets
blijkt uit hun briefwisseling uit de jaren dat Beets aan De Gids meewerkte, waarvan er
verscheidene in VAN RIJN's Biographie van Beets zijn afgedrukt. Bij de verwende jongere is
het deels een zekere afgunst, deels hooghartigheid tegenover de autodidakt. Hasebroek die meer
eerbied gevoelt voor de grote begaafdheid van de Gids-redacteur, tracht als bemiddelaar op te
treden, Potgieter tot toegeeflijkheid te bewegen en gunstig voor Beets te stemmen. (Zie zijn
brieven, in de diss. van WILLEMS uitgegeven).
Nader onderzocht door K.H. DE RAAF: Uit Potgieter's jongelingsjaren (De Nieuwe Gids 1910,
I, blz. 569). Vergelijk ook: Potgieter en Hilda Wijk door ALB. VERWEY (De Beweging, 1910,
I en II).
Het gedicht Afscheid van Zweden blijft hem dierbaar. Als ‘gemoeds’-getuigenis opent hij
daarmee zijn Poëzij.
Zie de hiervóór vermelde correspondentie met Drost.

(57)
(58) Door GERARD BROM besproken in zijn boek over de schilderkunst en de letterkunde in de 19e
eeuw.
(59) Het typisch romantische karakter van Lief en Leed in het Gooi is besproken door H.W.
STAVERMAN in de degelijke inleiding tot zijn uitgave.
(60) Albert is afzonderlijk ingeleid en uitgegeven door ENGELS in de Zwolse Herdrukken.
(61) Van Jan, Jannetje bestaat een voortreffelijk ingeleide en toegelichte uitgave door J.H. VAN
DEN BOSCH in de Zwolsche Herdrukken.
(62) Het Rijksmuseum is met verklarende aantekeningen uitgegeven door VAN DIJK in het Lett.
Pantheon, en zonder toelichting in een mooi geïllustr. uitgave.
(63) Deze tijdzangen zijn uitvoeriger besproken in mijn opstellen over Potgieter en het Liberalisme.
(64) Een wonder is de nieuwe Beurs is toegelicht in De Nieuwe Taalgids II, 198.
(65) Na deze kritiek trok zich Ter Haar ontstemd uit de Gids-redaktie terug.
Het breed opgezette Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink door Potgieter is een torso
gebleven: het loopt maar tot 1843. Een volledig biographisch opstel van R. Fruin: Bakhuizen
van den Brink in De Gids 1886, II is voornamelijk geschreven van het standpunt van de
historikus, en behoeft eigenlijk uit letterkundig oogpunt aanvulling. Deels is die te vinden in
de door S. Muller uitgegeven Briefwisseling met zijn vrienden gedurende zijn ballingschap
(1844-1851) (Haarlem 1906).
(66) Over de onenigheid met Potgieter vindt men bijzonderheden in GROENEWEGEN's biografie.
Geel koos toen partij voor Bakhuizen; ook Jonckbloet speelde daarbij een rol.
(67) Zie Scharten Antink: De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink (De Gids 1913,
afzonderlijke uitgave 1914).
(68) Deze recensie is door WALCH ten onrechte aan Potgieter toegeschreven. Vgl. mijn artikel
Niet-herdrukte letterkundige kritieken van Bakhuizen van den Brink in De Nieuwe Taalgids
XXXIX (1946), 3.
De Levensschets door A.J. De Bull achter de Romantische Werken (1875) is weinig belangrijk.
Onmisbaar is de uitvoerige geïllustreerde biografie door zijn kleinzoon M.F. Van Lennep (1909),
zeer rijk aan allerlei documenten en brieven, maar daardoor meer nuttig ter raadpleging dan
boeiend om te lezen.
Door N. Beets werd hij geëerd in 1868: Mr. Jacob Van Lennep herdacht (Jaarb. Kon. Acad.),
herdrukt in Verscheidenbeden (1876), terwijl A. Beelo een Levensbericht samenstelde voor de
Maatschappij der Ned. Lett. 1869 met een uitvoerige bibliographie. - A.J. De Bull schreef over
hem in Mannen van beteekenis (1871). Vgl. ook het hoofdstuk bij Ten Brink (I, 148-159), en
J.H. Van den Bosch: Van Lennep en de achttiende eeuw (Noord en Zuid 1890).
(69) Vgl. het opstel van J. KOOPMANS over Van Lennep's eerste roman. (De Beweging IX2 113).
(70) Over De Roos van Dekama schreef J.H. VAN DEN BOSCH in het Tijdschrift voor Onderwijzers;
over De Roos van Dekama en De Gids in Noord en Zuid XII, 244.
(71) De Gids van 1837.
Een monografie over Oltmans ontbreekt nog steeds: het uitvoerigste overzicht geeft Ten Brink's
hoofdstuk (I, 200-241). Het gunstige oordeel van Bakhuizen van den Brink is herdrukt in Studiën
en Schetsen, deel III.
(72) Zie VISSINK's bovengenoemd proefschrift over de invloed van W. Scott.
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(73) Deze recensie werd opgenomen in de Ned. Spectator.
Het eerste gedeelte van een auto-biografie gaf Mevr. Bosboom in haar Herinneringen aan mijn
Jeugd (in De Gids 1886), waarnaast haar Brieven aan Potgieter, uitgegeven door J. Bosboom
Nz. (1918) te raadplegen zijn. Een beknopte levensschets gaf Jo de Vries in Mannen van
Beteekenis XVII; Uitvoeriger en zeer leesbaar is de levensbeschrijving in het boek van J.
Dyserinck (1911), maar doordat het meer het leven dan het werk behandelt, missen we nog een
standaardwerk zoals er de schrijfster een verdient. Bouwstoffen daarvoor leveren een reeks van
interessante beoordelingen en studiën over afzonderlijke romans. Belangrijk vooral om de
methode van onderzoek is de Leidse dissertatie van Mej. J.M.C. Bouvy (1935): Idee en werkwijze
van Mevr. Bosboom-Toussaint.
(74) Gelijk aangewezen is door P.J. MEERTENS in De Gids, 1925, 260-265, op grond van haar brieven.
(75) In haar auto-biografie opgenomen in De Gids (1886).
(76) De recensie van Bakhuizen van den Brink staat in De Gids van 1839.
(77) Van Het Huis Lauwernesse gaf J. KOOPMANS een diepgaande ontleding in een Beweging-artikel
(1912), herdrukt in Letterkundige Studiën.
(78) Zie om haar liefdeleed en de weerklank daarvan in haar romans het artikel Versmade Liefde
van MACLAINE PONT in Stemmen des Tijds, Juni 1921.
(79) Zie de openhartige en oprechte brieven aan zijn vaderlijke vriend en beschermer, prof. Bake,
in de bovengenoemde brievenpublicatie van Mr. S. MULLER.
(80) Vgl. het belangrijke opstel van J. PRINSEN: De liefde in de Leycestercyclus (De Gids, 1912).
(81) In een brief aan Potgieter, uitgegeven door N. BOSBOOM.
Een samenvattend boek over Schimmel bestaat nog niet, maar de twee belangrijkste zijden van
zijn werkzaamheid zijn behandeld in Utrechtse proefschriften: Schimmel als dramaticus door
B. Hunningher (1931), als romanschrijver door Mej. C.M. de Beaufort (1944). Deze studies
zijn nog aangevuld door een beschouwing over Schimmel als letterkundig kritikus in De Gids
van Dec. 1947. Beknopt werd zijn leven beschreven door H. Robbers in Mannen van Beteekenis
(XXXVIII). Van belang blijft nog steeds de uitvoerige beoordeling van het vroegste dramatische
werk door Potgieter in 1850: Hollandsche dramatische poezie, herdrukt in Studiën en Schetsen
I.
De aanhalingen in deze paragraaf zijn ontleend aan de beide bovengenoemde proefschriften.
Over leven en werken van Beets bezitten we twee monographieën: die van Chantepie de la
Saussaye, door Beets zelf als zijn biograaf aangewezen, niet te uitvoerig, met lof, maar niet
zonder voorbehoud (1906), en die van G. Van Rijn, overvol van dokumenten, wat dilettantistisch
van opvatting maar nuttig om te raadplegen over bijzonderheden, ook omtrent de verhouding
van Beets tot tijdgenoten. Het eerste deel is van 1911; het tweede (1917) werd voltooid door
J.J. Deetmans; het derde, vluchtiger behandeld, verloopt in onbeduidende bijzonderheden.
Aanvullingen zijn nog: De student Beets (1914) door H.Ph. 't Hooft, Aanteekeningen uit het
dagboek van Nicolaas Beets in Onze Eeuw 1915, en de anecdotische Herinneringen aan Nic.
Beets in Woord en Beeld door Dyserinck. Bij het hoofdstuk van Ten Brink (I 294-355) vindt
men ook een bibliographie.
(82) Het opstel over de Zwarte tijd is opgenomen in de bundel Sparsa.
(83) Zie over de briefwisseling van Hasebroek met Potgieter en zijn verhouding tot die beiden het
proefschrift van WILLEMS over Hasebroek.
(84) De ‘afstraffing’ van Geel werd gepubliceerd als inleiding op zijn Onderzoek en Phantasie.
(85) Huet kwam tot deze karakteristiek door een parallel te trekken tussen de Camera en Max
Havelaar.
(86) De opeenvolgende drukken van de Camera Obscura zijn vergelijkend bestudeerd door J.
DYSERINCK in De Gids 1881, ook afzonderlijk uitgegeven (1882).
(87) De volledige titel luidt: De Nederlanders. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en
voorkomen van verschillende standen. Tweehonderd teekeningen van de voornaamste
kunstenaren, tekst van de beste schrijvers, gravuren van den heer Henry Brouon. Het was
bedoeld als een prachtuitgave en opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
en uitgegeven door de Maatschappij voor Schoone Kunsten. Een konkurrerende uitgever kwam
voor de dag met een dergelijke verzameling: Nederlanders door Nederlanders geschetst, waarin
Ten Kate een belangrijk aandeel had, naast veel minder bekende auteurs. Op deze beide werken
had Potgieter voornamelijk het oog toen hij in De Gids enigszins geringschattend sprak van
Kopieerlust des dagelijkschen Levens. Zijn grief was ook ‘de bekrompenheid van kader’: alleen
volkstypen werden gekozen. ‘Wat een bende’, roept hij uit. Waarom ontbreekt onze degelijke
middenstand, die toch ook typen van Nederlanders bevat?
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(88) De term ‘onder-onsjes’ is afkomstig van Potgieter, die daarover schreef in een niet-herdrukte
recensie in De Gids van 1862.
Een Levensbericht voor de Maatsch. der Ned. lett. werd samengesteld door W.P. Wolters. Vgl.
ook Gerrit de Clercq in De Gids 1844, Busken Huet in Litt. Phant. en Kr. XXII en Ten Brink
III, 306-311. De oorspronkelijke uitgave van de Studententypen heeft aardige illustraties door
O. Veralby, d.i. Alexander Verhuel, die ook zelf een bundeltje Schetsen met de pen (1853)
uitgaf. De verzamelde Geschriften van Kneppelhout zijn in 12 delen uitgegeven. Een degelijke
studie over zijn Studentenschetsen biedt het Leidse proefschrift van A.J. Luyt (1910). Over zijn
medewerkers schreef J. Dyserinck (Het Studentenleven in de litteratuur, 1908). Bij het eeuwfeest
van Klikspaan's ‘Studententypen’ publiceerde W.H. Staverman een artikel in De Nieuwe Taalgids
XXXV (1941), dat meer kritiek dan hulde bevat.
(89) Over de Rederijkerskamer kan men een en ander vinden in Studentenleven.
(90) Une visite chez M. Jules Janin (Geschriften X, 135 vlg.)
(91) Afgedrukt bij LUYT, a.w., 28-29.
(92) Landgenooten (Geschriften X, 80 vlg.)
(93) J. DYSERINCK: Herinneringen aan N. Beets, 103.
(94) Geschriften, deel IX.
(95) Afgedrukt in Geschriften IX, 35 vlg., 59 vlg. Van Drost wordt gezegd: ‘Il venait de triompher
de toute la sauvagerie intraitable du Hollandais’.
(96) Geschriften XI, 199.
(97) Geschriften XI, 7 (Ten Kate). Als eerste van een reeks Reisverhalen in Geschriften VII.
(98) Uitvoerig nagespoord door J. DYSERINCK: De medewerkers van Klikspaan. Vergelijk ook LUYT,
a.w. 52.
(99) LUYT, a.w. 67. Als typen waren alleen voltooid De Praetor, later ingelast in de Studententypen,
en De Wafelmeid.
(100) De bundel De Studenten en hun Bijloop (1844) is dus niet in zijn geheel herdrukt. De bedoelde
Franse brieven komen voor in het opstel Wuftheid, blz. 11 vlg.
(101) Geschriften XI, 22.
(102) Geschriften XI, 49 (Cremer).
(103) LUYT, a.w., 112.
(104) Beide in de bundel Verhalen (Geschriften IV, 178 en 81).
Een Levensbericht voor de Maatsch. der Ned. Lett. werd samengesteld door M.W. Maclaine
Pont (1896). Vgl. Ten Brink I, 257-293, met bibliographie. Een uitvoerig en degelijk Utrechts
proefschrift van J.H.J. Willems (1939) is aan zijn leven en zijn werken gewijd. Zeer interessant
is zijn briefwisseling met Potgieter, als Bijlage in dit proefschrift opgenomen. Verklarende
aantekeningen bij Waarheid en Droomen gaf Taco H. de Beer, met de titel Na een halve eeuw,
in Noord en Zuid, daarna ook afzonderlijk verschenen (1895).
(105) WILLEMS, a.w., 18.
(106) Afgedrukt bij WILLEMS, a.w., 20.
(107) Herdrukt in Kritische Studiën I.
(108) Deze boeiende briefwisseling is voor het karakter van de jonge Hasebroek van veel belang (zie
bovengenoemde Bijlage).
(109) Deze kritische werkzaamheid is nauwkeurig bestudeerd door WILLEMS, a.w. 128 vlg. Vergelijk
ook achterin Bijlage II.
(110) Deze invloeden en ontleningen zijn uitvoerig nagegaan door WILLEMS a.w. 128 vlg.
(111) In De Gids van 1841 anoniem verschenen (vgl. Nieuwe Taalgids XXXIX). blz. 4.
(112) Een aantal niet zeer belangrijke ‘typen’.
(113) Zie daarvoor Mijn Herinneringen aan W. De Clercq in de bundel Proza en Poëzie, 161.
(114) In een anonieme beoordeling van de Muzenalmanak in De Gids 1841 (vgl. Nieuwe Taalg. t.a.p.).
(115) Van zijn omvangrijk werk geeft WILLEMS (Bijlage V) een nauwkeurig bibliografisch overzicht.
(116) Zie daarvoor de bundel Proza en Poëzie, passim.
(117) o.a. De mensch en de dichter; Poëzie en Kritiek en over buitenlandse letterkunde: Mevrouw de
Stael als Corinne.
Haar eerste roman was Te laat (1838), daarop volgde nog Eliza (1839). Bij haar Verhalen en
Schetsen (1852) gaf zij autobiografische aantekeningen. Nog in 1877 schreef Busken Huet
uitvoerig over haar romantische werken (Lit. Phant. en Kr., X).
De oudere zuster van N. Beets, Mevr. Bohn-Beets volgde later haar voorbeeld door de publicatie
van schetsen, getiteld Onze Buurt.
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Een uitvoerig hoofdstuk met bibliografie vindt men bij Ten Brink (I, 242-251). Zijn Levensbericht
voor de Leidsche Maatschappij (1893-94) werd geschreven door J.J. Prins. Een aardig artikel
over de Pastorie van Mastland door J.M. Acket verscheen in De Gids (Febr. 1908). Vgl. over
zijn Novellen mijn vroeger genoemde rede over De sociale roman en novelle en het Amsterdamse
proefschrift van A. Saalborn: Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de literatuur (1931).
Een Levensbericht voor de Maatschappij der Ned. Lett. is samengesteld door J.G. Frederiks
(1889). Ten Brink gaf achter zijn hoofdstuk (II, 215-259) een uitvoerige bibliografie. Over
Hofdijk, de Minstreel van Kennemerland is een Utrechts proefschrift verschenen van A. Hendriks
(1928). Van de oudere kritieken noemen wij die van Potgieter in Kritische Studiën III, 50-145,
en 184-208, Schimmel: De dichter-schilder Hofdijk in De Gids (1851). Onbeduidend is een
beknopt boekje van C.J.B. Van der Duys: W.J. Hofdijk in zijn leven en werken (1890); interessant
de beschouwing van Gerard Brom in zijn boek Romantiek en Katholicisme in Nederland I, 147
vlg.
Aan de toneelstukken van Hofdijk is nog weinig aandacht besteed. Hendriks, die zich tot de
Kennemer dichtstukken beperkt, geeft slechts de opsomming van het toneelwerk, waarbij het
typisch-romantische Oosterse drama in verzen De gesluierde Wichelares, dat niet afzonderlijk
verschenen is, ontbreekt. Ook Ten Brink en Worp vermelden het niet. De laatste is over de
drama's van Hofdijk zeer kort, en beperkt zich tot de opmerking dat ze in hoofdzaak lyrisch
zijn en dat de handeling ontbreekt. De beide drama's van 1854 zijn door Schimmel uitvoerig
besproken in De Gids van 1855.
De levensbeschrijving door zijn zoon, onder het pseudoniem A.J., merkwaardig objectief, leert
ons het karakter en de sfeer van A. Thijm goed kennen. Als aanvulling kan dienen het boek
met documenten dat zijn dochter schreef onder de titel J.A. Alberdingk Thijm in zijn brieven
geschetst als christen, mensch en kunstenaar. In geen van beide worden eigenlijk Thijm's
geschriften en zijn letterkundige verdiensten besproken. Belangrijk daarvoor is het
jubileumnummer van De Beiaard (Aug.-Sept. 1920), Ger. Brom's Romantiek en Katholicisme,
maar vooral het Leidse proefschrift van M. Van Can (1936) over zijn dichterlijke periode, dat
nog door een tweede deel zal moeten aangevuld worden. De betrekkingen met de
Zuidnederlandse letterkundigen zijn behandeld in een Utrechts proefschrift (1932) van F.A.
Vercammen: Thijm en Vlaanderen.
De oudere literatuur over Thijm's leven, werken en betekenis is zeer omvangrijk. Ten Brink
(II, 174-214) gaf een bibliografie. Bij Te Winkel (VII, 207, noot) vindt men een uitvoeriger
opsomming. Daaruit vermelden wij nog: Busken Huet: Litt. Phant. en Kr. II; Quack in De Gids
1889; Schaepman in Menschen en Boeken I; Paul Alberdingk Thijm in het Jaarboek der Kon.
Vlaamsche Academie, 1891, en het berdenkingsnummer van de Dietsche Warande en Belfort
1906.
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Het tijdperk van ± 1860 tot ± 1885
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Overzicht en karakteristiek
DE LEVENWEKKENDE KRACHT VAN DE GIDS-GEdachte, de nationale
romantiek, begon tegen 1860, ondanks de energie die Potgieter ontwikkelde, te
verslappen. De grote verwachtingen, in de eerste Gids-jaren gekoesterd, waren
teleurgesteld. Toenmalige jongere krachten, als veelbelovend verwelkomd: Oltmans,
Van Koetsveld, Kneppelhout, Helvetius van den Berg, waren òf verdwenen òf hadden
hun belofte niet vervuld. Andere, als Hasebroek, Beets, Ter Haar, die aanvankelijk
aansluiting gezocht hadden bij de liberale Gids-kring, waren door hun afwijkende
levensbeschouwing van de vroegere bondgenoten vervreemd, en hadden in andere,
meer konservatieve of kerkelijke kringen aansluiting gezocht. Ook in eigen liberale
kring heerste niet meer het idealisme van 1848, dat o.a. nog Gerrit de Clercq bezield
had. Mederedakteurs als de Leidse hoogleraren Buys en Vissering waren Potgieter
te doctrinair geworden: hij begon uit te zien naar jongeren die hem konden steunen
om opnieuw De Gids een zuiverende kritische taak te doen vervullen, en daarvan
weer het middelpunt van het letterkundig leven te maken(1). Dat het jongere geslacht,
geboren ± 1825-1830, voor een goed deel tegenover zijn oude idealen vreemd zou
staan, dat hun belangstelling anders gericht was, hun streven gericht op het verwerven
van een nieuwe levensbeschouwing, zou hem eerst later helder bewust worden.
Rondom 1860 was in dit opzicht een duidelijke kentering merkbaar. In dat jaar
stierf Da Costa en kwam, als onverwachte verschijning, Multatuli met zijn Max
Havelaar de Nederlandse samenleving verrassen en opschrikken. Een scherpe
scheidingslijn is natuurlijk met dat ene jaartal niet aan te geven. Daarvóór vallen
verschijnselen op te merken, die op verandering in de tijdgeest wijzen. Het
modernisme, dat met zijn radikale bijbelkritiek de orthodoxe kerkleer ondermijnde,
was reeds lang aan de universiteiten verkondigd(2), trouwens al vroeger voorbereid
door de Groninger richting die nog een meer romantische inslag vertoonde. Scholten
had te Leiden sinds 1843, Opzoomer, te Utrecht, sinds 1846, overtuigde leerlingen
gevormd(3), maar de verbreiding in de bredere kringen van
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de gemeenten, was te danken aan Busken Huet's Brieven over den Bijbel (1856) en
De Genestet's Leekedichtjes (1860-61).
Veel scherper en radikaal afwijzend was de strijd tegen de gevestigde kerken en
de heersende godsdienst, zowel orthodox als modern, in de aanvankelijk zeer kleine
en weinig invloedrijke groep van ‘vrijdenkers’, die hun orgaan vonden in De
Dageraad(4), bedoeld als voortzetting van een sensatie-makend boek, in 1854 anoniem
verschenen onder de titel Licht- en Schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java.
De schrijver bleek te zijn Franz Junghuhn(5), die zich als natuuronderzoeker op Java
verdienstelijk gemaakt had. Kenmerkend voor de tijd is zijn overschatting van
natuurwetenschappelijke kennis, gepaard met gebrek aan filosofische ontwikkeling.
Daardoor komt hij op rationalistische gronden tot een platte bestrijding van een
karikatuur-Christendom, waaraan hij door mengeling van allegorie en werkelijkheid
een boeiende vorm trachtte te geven. Zijn werk werd herhaaldelijk herdrukt, en van
kerkelijke zijde fel bestreden; zijn aanhangers werden als ongelovigen gebrandmerkt
en geschuwd, ook door de voorstanders van de moderne richting, hoewel Junghuhn
zelf eer deïst dan atheïst was, en zich zelfs ‘regtzinnig geloovig’ noemde, en zijn
eerste volgelingen nog ver stonden van een wijsgerig materialisme. Maar geleidelijk
koesterde de beweging radikaler denkbeelden: ook op sociaal gebied werden
opstandige gevoelens gekweekt.
Onder deze ‘vrijdenkers’ wekte Multatuli's verschijning een waar enthousiasme(6).
Junghuhn bleek maar de Johannes de Doper van de nieuwe beweging. Multatuli,
‘Nederlands grootste vrijdenker’, zou zijn werk voltooien. In hem vonden ze de
kritiek op het Christendom en op de Maatschappij verenigd. Hij trad als
onverschrokken kampioen uitdagend op, en hanteerde het rake woord met een
virtuositeit, die ook tegenstanders verbaasd deed staan(7).
Een aanvankelijk eenzame strijder tegen Kerk en Christendom, zowel orthodox
als modern, is Johannes van Vloten, die een overtuigd aanhanger van de leer van
Spinoza geworden was. Vroegere medewerking aan De Gids was uitgelopen op
teleurstelling en wederzijdse vervreemding. Hij gaf er, na zijn benoeming als
hoogleraar te Deventer, in 1854, de voorkeur aan, over een eigen orgaan te beschikken:
in 1855 gaf hij zijn IJselkout uit, later de Levensbode, die hij bijna geheel vulde met
aktuele beschouwingen over feiten en boeken, propaganda voor zijn anti-kerkelijke
denkbeelden en zijn Spinozistische levensbeschouwing(8).
Multatuli, ultra-individualist, kon uiteraard in bestaande tijdschriften geen
aansluiting vinden: zijn Ideën vormden in los verband, een anarchistisch-bont
persoonlijk orgaan.
In het anti-revolutionnaire kamp ontbeerde men na het heengaan van Da Costa,
leiding met litterair of dichterlijk gezag. De Bilderdijkiaanse kunst vond voornamelijk
nog weerklank bij meer gematigd-orthodoxe dichters als
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Ter Haar en Ten Kate, maar tot groepvorming of stichting van een eigen tijdschrift
geraakten ze niet. Beter slaagde daarin Alberdingk Thijm, die zijn aangevangen
propaganda voor de emancipatie der Katholieken, voor zijn Katholiek-romantische
kunstbeschouwing en kunstverering voortzette in zijn eigen tijdschrift, de Dietsche
Warande.
De overheersende geest in deze periode bleef echter liberaal. De Gids, het liberale
tijdschrift bij uitnemendheid, begon juist omstreeks 1860 zijn alleenheerschappij te
verliezen. Voor jongere medestanders werd het op politiek gebied te
behoudend-doctrinair, als wetenschappelijk tijdschrift te geleerd en te weinig litterair.
Het was een teken des tijds, dat juist jongere auteurs elders plaats begonnen te zoeken
voor hun opstellen en hun kritiek. In Den Haag werd het letterkundig leven in 1860
georganiseerd door de stichting van het weekblad De Nederlandsche Spectator(9), dat
in zekere zin als liberaal orgaan zich aanmeldde, als een konkurrent van de
Amsterdamse Gids. De kring van novellisten, die het initiatief nam om Lindo's
Spectator over te nemen en te reorganiseren, bezat reeds een eigen tijdschrift, namelijk
De Tijdstroom, in 1858 gesticht. Cremer was met moeite overgehaald om tot de
redaktie toe te treden en de inleiding te schrijven: voor kritiek voelde hij weinig,
maar als novellist en leider verklaarde hij zich bereid. Naast hem namen o.a. de
novellisten Arnold Ising(10), Gerard Keller, Carel Vosmaer en T. van Westhreene
plaats. Het weekblad gaf ook letterkundige kritiek en stilistische varia, met de titel
Pluksel. Een sympathieke bespreking van Busken Huet's Brieven over den Bijbel
bewees dat men in vooruitstrevende richting wilde sturen. De tweede jaargang opent
met een schertsende inleiding van Cremer en een plaat, waarop de negen redaktieleden
afgebeeld zijn, bezig een Middeleeuws slot te bombarderen. In de tweede helft van
deze jaargang is verslapping merkbaar. Daarna heeft de samensmelting met het
humoristische blad van Lindo plaats, maar gelijktijdig wordt ook een wetenschappelijk
tijdschrift, de Konst- en Letterbode er in opgelost. Ten gevolge daarvan komt ook
een veteraan in de redaktie, die het prestige van het nieuwe orgaan belangrijk
verhoogt, namelijk de rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink, die sinds 1854 aan
de Konst en Letterbode meegewerkt had. Weldra vormde hij het middelpunt van
deze kring. Veel belangrijks heeft hij in de Spectator niet meer geschreven; meestal
waren het kleine aktuele mededelingen of herinneringen. Opmerkelijk is evenwel in
de eerste jaargang (1860) een felle kritiek op een bundel rijmelarij van Molster, die
aan de stemming van de eerste Gids-jaren herinnert. Onder de medewerkers vindt
men ook de naam van Busken Huet, die daarin zijn afbrekende kritiek op Bilderdijk
publiceerde. In een voorafgaand woord: Wat wij willen wordt aangekondigd dat het
tijdschrift zich voorstelt ‘De drie Gratiën te dienen: Wetenschap, Kunst en Fraaije
letteren’. Daartoe moesten ‘de versnipperde krachten’ bijeengebracht worden. De
redaktie wil de vooruitgang
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dienen in nationale en liberale geest, want ‘Echt Nederlandsch is volgens ons
Vrijzinnigheid’. Gelijktijdig ontstond te Haarlem een nieuw vooruitstrevend blad,
dat geen lang leven gehad heeft, maar dat eveneens als een teken des tijds te
beschouwen is: het Zondagsblad(11), waarin o.a. Busken Huet, Allard Pierson, Quack
en De Genestet schreven, en waaraan ook Alberdingk Thijm bijdragen leverde,
namelijk een vrij scherpe kritiek op Huet's lezingen. Deze namen waren al een
waarborg voor de vrijzinnige en vooruitstrevende bedoelingen van deze groep van
jongeren.
Potgieter voelde zich krachtig en fris genoeg om te trachten het gezag van De
Gids, dat verloren dreigde te gaan, te herwinnen, en zo mogelijk zijn tijdschrift aan
de oorspronkelijke roeping: gids te zijn, te doen beantwoorden. Hij begreep dat hij
daartoe de hulp van jongere krachten niet kon missen. Dat hij, als overtuigd
vooruitstrevend liberaal, daarbij geen beroep zou kunnen doen op een ‘dolleman’,
een ‘verdwaald genie’ als de revolutionnaire Multatuli, spreekt vanzelf. Evenmin op
lastige, prikkelbare naturen als Van Vloten, trouwens naar zijn smaak in wijsgerig
opzicht te doctrinair. Zijn sympathie gold de talentvolle jonge Busken Huet, die hij
voor zijn doel wist te winnen, en die een grote aanwinst voor De Gids bleek te zijn,
door de letterkundige kritiek op een hoog peil te brengen en naar Potgieter's smaak
de dagen van de ‘blauwe beul’ te doen herleven, door een slachting aan te richten
onder al wat onbeduidend was, ook al stond het op naam van gevierde auteurs. Hoe
deze scherpe kritiek, te zamen met zijn aanval op het liberalisme, moest uitlopen op
de Gids-krisis van 1865 zal elders uitvoerig besproken worden. Een gevolg was ook
dat Potgieter afscheid nam van De Gids en zich in een duurzaam letterkundig
isolement terugtrok, en dat Huet, niet meer over een eigen tijdschrift beschikkende,
zijn kritisch werk voorlopig alleen tweemaal kon voortzetten: door gastvrijheid te
aanvaarden voor zijn kritiek op Van Lennep in Thijm's Dietsche Warande, voor zijn
Ten Kate-kritiek in Van Vloten's Levensbode. Ook in de kerkelijke kringen had hij
zijn invloed prijs gegeven. In 1868 draaide hij zijn vaderland en de geminachte
liberale samenleving de rug toe. Een andere geestelijke balling was Multatuli, die in
1864 zijn land had moeten verlaten, voor een wisselvallig bestaan in den vreemde.
Van Vloten kwam in botsing met zijn Deventer omgeving en werd in 1867 als
hoogleraar afgezet: hij blijft in de rol van een ‘beeldenstormende geus’, de meeste
tijdgenoten, zelfs hen die geestelijk dicht bij hem stonden, door zijn eigenaardig
prikkelbare en strijdbare aard, afstoten. Allard Pierson, afvallig geworden van het
modernisme, gevoelde zich in de vroegere kerkelijke gemeenschap niet meer thuis,
beschouwde zijn rol hier te lande als uitgespeeld en zocht een nieuwe werkkring aan
de universiteit van Heidelberg in 1865. Vosmaer, wiens optreden in 1864 als Flanor
in de Nederlandsche Spectator van frisheid en onbevangenheid getuigt, die Multatuli
bewondert en in bescherming durft te nemen, staat verzoenend tegenover
andersdenken-
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den, voelt zich gebonden aan de Spectator-kring, en kan zich dus zonder moeite, ook
in de konservatievere Haagse omgeving, handhaven.
De jaren 1860-1864 waren dus rijk aan hoopgevende verschijnselen: onder de
jongeren stonden talentvolle nieuwe krachten ter beschikking; de kritiek herleefde,
het peil van eigen produktie steeg. De tijdgenoten moeten de indruk gekregen hebben
dat een belangrijke letterkundige periode aangebroken was. En ook achteraf
beschouwd is er in die jaren veel geschreven dat van blijvende waarde is. Het lot
heeft gewild dat na dit lustrum van opbloei vrij spoedig een inzinking volgde: niet
de belangrijke figuren die vernieuwing en verjonging van de letterkunde beoogden,
maar een oudere, behoudende generatie, in verbond met jongeren, wier burgerlijke
smaak aan de hunne verwant was, hebben het pleit gewonnen. Potgieter, Huet,
Pierson, Van Vloten werden van hun leidende plaats verdrongen, Multatuli geestelijk
in de ban gedaan. Wellicht hadden ze zich gezamenlijk, in het verband van een nieuw
tijdschrift, kunnen handhaven, maar daarvoor liep hun aard te zeer uiteen, of was die
voor harmonische samenwerking te individualistisch. Potgieter was van oordeel dat
Huet een eigen tijdschrift diende te hebben, maar Huet wilde zonder de oude
bondgenoot niet in zee gaan(12). In Indië gekomen, had hij inderdaad een eigen
spreektribune. Leiding kon hij uit de verte moeilijk geven, wel zich in volle vrijheid
en met de nodige scherpte uiten. Door Multatuli, met wie hij evenals Vosmaer kontakt
gezocht had, werd hij afgestoten. Na zijn terugkeer in Europa, bediende hij zich van
het tijdschrift Nederland, zonder sympathie of geestelijke gemeenschap, maar om
zijn kopij geplaatst te krijgen. Van Vloten houdt door zijn karaktereigenschappen
de tijdgenoten op een afstand, al blijft hij met de eenzame Potgieter op goede voet.
Met de in veel opzichten verwante Multatuli heeft hij radikaal gebroken. Pierson,
het meest buigzaam van aard, vindt na zijn terugkeer volle gastvrijheid in De Gids
en weldra een eervolle positie als hoogleraar. Van Vosmaer, met wie hij de
schoonheidsverering gemeen heeft, houdt hij zich weer verwijderd: hij vindt hem
voor zijn fijngevoeligheid te oppervlakkig, te weinig wijsgerig en te zeer
anti-godsdienstig. Vosmaer is trouwens niet te rekenen tot de ‘malcontenten’.
Tegenover zijn publiek is de houding verzoenend: een geest als die van Huet is hem
te scherp. Dientengevolge wordt Vosmaer zelfs door de behouders, die hij bestrijdt,
niet in de ban gedaan, al laat hij zich uit in Multatuliaanse geest. Hij behoudt iets
gedistingeerds, waardoor men ook om zijn spot en satire vrij kan lachen. Potgieter
blijft tot zijn dood behoren tot de stillen in den lande: zijn onverzwakte belangstelling
in de publieke zaak, in de letterkunde, zijn gegronde kritische beschouwingen leert
men kennen door de breed opgezette korrespondentie met Busken Huet, maar deze
kritiek wordt achter de schermen uitgebracht(13). De beste krachten zijn dus
verbrokkeld. Daartegenover staat het eenheidsfront van de middelmatigheid. Populair
zijn de predikant-dichters, de
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novellisten, de auteurs van alledaagse romans. Als men dus nagaat wat er sedert 1865
jaarlijks in Nederland verschijnt en in de smaak valt, als men ziet hoe het
middelmatige en zelfs het slechte produkt als belangrijk beschouwd en door de kritiek
aangeprezen wordt, dan kan men begrijpen dat onder invloed van de Tachtiger-kritiek
vrij lang het gehele tijdperk, tot ± 1882, als onbeduidend in de ban gedaan is. Maar
men mag niet vergeten dat Potgieter in zijn vereenzaming, juist gedurende zijn tien
laatste levensjaren, zijn rijpste dichterlijk werk schreef, dat de bovengenoemde
‘malcontenten’ - gelijk Kalff ze genoemd heeft - niet alleen met volle kracht belangrijk
werk leverden, maar wegbereiders of leermeesters bleven voor een jongere generatie:
Multatuli tot 1870, Huet, Van Vloten en Pierson nog lang daarna. Trouwens, ook in
andere opzichten is er bij de geringschatting van deze periode, van 1865 tot 1882,
veel overdreven. De Gids had wel in 1865 zijn beste krachten en de zelfbewuste
leiding verloren, maar bleef een degelijk wetenschappelijk tijdschrift, telde
medewerkers met smaak en inzicht, die bijdragen van hoog gehalte leverden als
Quack, Fruin, Van Limburg Brouwer. Zelfs de letterkundige kritiek zonk niet geheel
beneden peil. De redakteur Schimmel, die de taak van Huet overnam, leverde wel
geen bijdragen, welke die van zijn voorganger evenaarden, maar zijn kritieken waren
grondig en instruktief(14).
Te waarderen was ook, dat hij, meer dan vroeger geschiedde, aandacht schonk
aan Zuidnederlandse schrijvers en dichters. Dat hij in 1867 deze litterair-kritische
werkzaamheid gestaakt heeft, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat in datzelfde jaar
het tijdschrift een belangrijke aanwinst verkreeg in de medewerking van Simon
Gorter(15). Deze begaafde jonge predikant leverde, behalve korte besprekingen in het
Bibliografisch Album, ook uitvoerige kritische beschouwingen, als de studie over de
romans van Busken Huet, Cremer en Keller. De hooggespannen verwachting werd
door zijn vroege dood, in 1871, teleurgesteld. Opmerkelijk is een van zijn laatste
kritieken, op de gedichten van Mr du Quesne van Bruchem (Dec. 1870), waarin hij
de platte poëzie van een huiselijk poëet belachelijk maakt, door die te parodiëren in
de trant van Van Eeden's Grassprietjes. Bijna gelijktijdig heeft een andere belangrijke
schrijver, nl. de vroegere Gids-redakteur Van Limburg Brouwer, een poging gedaan
om de principiële Gids-kritiek in Potgieter's geest te hervatten. Hij vond daarvoor
plaats in een vaste maandelijkse rubriek, die het tijdschrift Nederland in 1869 tot
zijn beschikking stelde. Waarom deze kritiek, die later ter sprake zal komen, zo
spoedig gestaakt werd, is niet meer na te gaan(16).
Na 1870 wordt de inzinking van de letterkundige kritiek duidelijker: critici als
Charles Boissevain of J.N. van Hall zijn geen eigenlijke gidsen meer. Als Busken
Huet in 1878 een overzicht van de Nederlandse Tijdschriften geeft(17), konstateert hij
met enig leedvermaak: De Gids komt op jaren; hij verkeert in ‘een lijdensperiode,
waaruit de Letteroefeningen,
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na langen doodstrijd eindelijk verlost zijn. De rubriek ‘Boeken der Maand’ is ‘het
ondegelijkste wat van dien aard in Nederland het licht ziet’. De redaktie ‘slaat de
plank aanhoudend mis’. ‘Wat zij afkeuren verdient lof, wat zij prijzen blaam’. Zij
missen de ‘gave van divinatie’ en ‘geven blijken van onbevoegdheid’: de degelijkste
boeken worden verzwegen of vluchtig besproken. Noch leiding noch initiatief gaat
van het tijdschrift uit, dat dus in geen geval ‘als een standaard der nederlandsche
beschaving kan aangemerkt worden’. Voor de andere tijdschriften geldt dat, naar
zijn mening, evenmin. De Nederlandsche Spectator wil een ‘Athenaeum’ zijn, maar
blijft een partijorgaan, dat alles uit één oogpunt beschrijft en beoordeelt, al zijn
medewerkers als Flanor, Ising, Doorenbos te prijzen.
De Tijdspiegel en de Dietsche Warande onderscheiden zich door kerkelijke kleur
en zijn beide op hun wijze klerikaal. Met het eerste tijdschrift wordt de spot gedreven;
het tweede heeft hoger gehalte doordat Alberdingk Thijm artikels van de eerste rang
weet te schrijven. Andere, als Vragen des Tijds, Los en Vast, de Levensbode zijn
organen voor één denkbeeld of één persoon, voor beperkter kring bestemd. In dit
artikel wordt ook een oordeel geveld over De Banier, het tijdschrift van een groep
jongeren.
Daarmee zijn wij genaderd tot de laatste jaren van deze periode, die de overgang
vormen naar de Nieuwe Gids-tijd. In 1874 zuchtte Huet, met instemming van
Potgieter: ‘Waar blijven de jongeren?’(18). Inderdaad had het de schijn alsof de
heerschappij van het middelmatige nog lang zou voortduren, en door gebrek aan
talentvolle jonge krachten een tijd van onvruchtbaarheid onvermijdelijk was. Dat er
iets broeide was dan ook nauwelijks te bespeuren: nieuwe groepvorming naast of
tegenover gevestigde invloedrijke tijdschriften was niet gemakkelijk.
Een eerste zwakke poging vinden we in het bondgenootschap van Marcellus
Emants en F. Smit Kleine, die te voren, met twee medestudenten een klein eigen
tijdschrift: Quattuor hadden laten drukken (1870-71), merkwaardig omdat het de
eerste, weliswaar nog onrijpe, maar karakteristieke bewijzen bevat van Emants' zich
ontplooiend talent(19).
In 1872 verscheen onder dezelfde leiding het tijdschrift Spar en Hulst. Zelfbewust
is hun optreden nog niet: ‘Of het een tijdschrift worden zal en voor hoelang, zal
afhangen van de ondersteuning die wij bij lezers en schrijvers vinden’, zegt het korte
Voorwoord. Een program ontbreekt: de bijdragen moeten ‘oorspronkelijk van gedachte
en door den vorm ‘geniessbar’ zijn. Bij anoniem schrijven moet men zich onderwerpen
aan ‘zekere censuur, minder van beginselen (wij streven naar reeële liberaliteit), dan
van uitvoering’.
Al dadelijk blijkt het verschil tussen de beide redakteurs. De bijdragen van Smit
Kleine hadden in het meest achterlijke tijdschrift kunnen staan: een onbeduidend
proza-schetsje, een stuk ouderwetse vaderlandse poëzie op 1 April 1872, waarin het
‘dierbaar pand’ en ‘der vad'ren bloed’ niet
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ontbreekt. Emants is een jonge geest in volle gisting. Zijn opmerkelijke bijdrage
Bergkristal, een reeks bespiegelingen, met losse draden verbonden aan
reisherinneringen uit Oberammergau, is uit de school van Heine en Multatuli. Met
vrijdenkershaat keert hij zich tegen de godsdienst, de priester en de dominee. De
dienst van het schone kan op de goede weg helpen, al moet dat geen nieuwe afgoderij
worden. Onze beschaving is meestal niet meer dan een verraderlijk vernis: daarvoor
moet de ware humaniteit in de plaats komen. Tegenover het vaderlandse stelt hij het
kosmopolitische: daarin ‘ligt de toekomst, die kunst en wetenschap zullen bereiden.
Daarin alleen ligt de kracht, die de beschaafde wereld op den duur zal kunnen in
stand houden’.
Radikaal is ook de medewerker, die zich achter het pseudoniem Chremes verbergt:
hij ontwikkelt een politiek program van vèrgaande strekking, spreekt met sympathie
over de Parijse Commune en bepleit de stelling dat ‘het kapitaal moet worden
gemoraliseerd’.
De vroege dood van het tijdschrift zal wel evenzeer veroorzaakt zijn door gebrek
aan lezers, als door te weinig medewerking: aan het einde plaatste Emants een geheel
blijspel (Jonge harten) dat ruim een derdedeel van de ‘jaargang’ vult.
In 1874 vinden we de beide redakteurs onder de medewerkers aan Van Vloten's
nieuw weekblad De Nederlandsche Kunstbode, ‘aan de zoo gewenschte opwekking,
aankweeking en veredeling van Neêrlands Kunstsmaak en Schoonheidszin gewijd’(20),
maar daar vonden ze geen vergoeding voor wat ze van een eigen tijdschrift
verwachtten, zodat in 1875 opnieuw, op bredere grondslag, een orgaan gestichtwerd,
met de fiere naam De Banier. De toon klinkt nu veel bewuster: Nu er weer ‘frische
krachten’ aanwezig zijn, ‘dient gewaakt zoowel tegen verbrokkeling van krachten
als tegen samensmelting met die van een vorig tijdperk’. - ‘Niet minder kloek dan
voor 40 jaren, streeft het tegenwoordige “Jonge Holland” op het gebied van vrije
geestesbeschaving en gezonde ontwikkeling vooruit te komen’. Op zijn beurt haakt
het naar zelfstandigheid. Op velerlei gebied zal het tijdschrift zich gaan bewegen:
‘Critiek, Kunst, Letteren, Staatswetenschap, Staathuishoudkunde, Wijsbegeerte’,
maar als het op een nauwkeuriger bepaling aankomt, blijft de aanduiding vaag: in
de kunst zal hun richting gaan ‘naar het Schoone’; in de wetenschap zullen zij zich
richten naar ‘beginselen die bestaanbaar zijn met de rechtmatige eischen van onze
vooruitstrevende 19de eeuw’. De slotwens luidt: ‘dat de Banier fier en vroolijk
uitwappere, en dat velen zich om haar mogen scharen!’
Het waren niet alle ‘frisse’ krachten, die zich gedurende zes jaren om deze banier
schaarden. In wetenschappelijke degelijkheid bleef De Gids nog de baas, maar op
sommig gebied vernemen we wel nieuw geluid. De politieke en wijsgerige
beschouwingen, o.a. van Domela Nieuwenhuis en Van Vloten's medestander Mr.
Betz, gaan in radikale richting. Ook in de
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schilderkunst en de muziek is het tijdschrift vooruitstrevend: J. van Santen Kolff is
een vurig voorstander van het realisme der Haagse school, een bewonderaar van
Richard Wagner - wiens kunst door de muziekmedewerker van De Gids, Dr. Pijzel,
verworpen werd - en tegelijk van Zola's naturalisme. Reeds in de tweede jaargang
krijgt deze gewaardeerde medewerker een plaats in de redaktie.
In de rubriek voor poëzie komen naast een paar Zuid-Nederlanders, Virginie
Loveling en Antheunis, enkele jongere talenten voor den dag, namelijk M. Coens,
als geregelde medewerker, sedert de vierde jaargang ook Hemkes, en in de laatste
Pol de Mont en Victor de la Montagne.
Zwakker nog is het proza: te midden van een schare novellisten, die hun oudbakken
moraliserende en historische novellen overal elders evengoed hadden kunnen plaatsen
(G. Keller, Piet Vluchtig, Willem Otto e.a.), onderscheidt zich alleen Emants, die
behalve zijn reisschetsen (Zweden, Monaco) in de vijfde jaargang duidelijk kleur
bekent met zijn novellen Najaarsstormen en Fanny, uit de Frans-naturalistische
school. In de eerste gaf hij een studie van vrouwelijke hartstocht; in de tweede het
‘geval’ van een erfelijk belaste zenuwzieke, die in krankzinnigheid zelfmoord pleegt.
Zetten we daarnaast de ‘dorpsnovelle’ Jeroen en Jeroentje van Smit Kleine (Jaarg.
III), dan blijkt hoe ver de beide redakteurs van elkaar stonden. Eigenlijk is dan ook
Emants sinds de tweede jaargang meer medewerker dan leider. Dat kwam duidelijk
uit, toen Emants voor dezelfde vijfde jaargang (1879) een derde novelle, Een
Avontuur, geschreven had, die hij, zelfs toen de tekst al afgedrukt was, terugnam op
aandrang van de redaktie, omdat ‘fatsoenlijke dames en bestuurderen van deftige
leesgezelschappen’ aanstoot zouden nemen aan deze naturalistische kunst(21). Onder
de litterair-historische en esthetische studies is ook niet veel van blijvende waarde.
De causerieën van de belezen Berckenhoff zijn niet onverdienstelijk. Vosmaer geeft
zijn bekende studie over Homeros in Nederland; Dr. Penon levert degelijke bijdragen;
J. Winkler Prins publiceert hier zijn eerste proza-opstellen over Volk en Letterkunde;
Emants geeft een verantwoording van zijn esthetiek in twee opstellen: Kunst (Jaarg.
III) en Schoonheid (Jaarg. V), waarbij hij overeenkomstig de naturalistische leer
aldus definieert: ‘Het kunstwerk is de geslaagde poging van den kunstenaar om den
indruk dien hij van de natuur ontving ook in het brein van den toeschouwer of
toehoorder te doen ontstaan’, een definitie waarbij opzettelijk het element
‘schoonheid’ uitgeschakeld is, terwijl hij later de schoonheid doet voortkomen uit
het aanschouwen en reproduceren der waarheid: ‘Waarheid is het wezen der kunst,
en schoonheid dier waarheid helder licht’ (blz. 397).
Het zwakst is de Banier juist waar hij het sterkst had moeten zijn om inderdaad
leiding te geven, nl. in de letterkundige kritiek. De redakteur Smit Kleine, die het
leeuwendeel voor zijn rekening nam, toonde daarbij
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even weinig inzicht als zelfkennis. Hij prijst b.v. de poëzie van Elliot Boswel, neemt
Van Zeggelen als ‘volksdichter’ in bescherming tegen Huet's kritiek (jaarg. III, 2,
140) en verdedigt de romankunst van Jan ten Brink tegen een Gids-kritikus, die Het
Verloren Kind had durven afkeuren(22). De poging om de Gids-kritiek in ‘frisheid’ te
overtreffen is dus wel jammerlijk mislukt.
Emants heeft zich tot letterkundige kritiek nooit aangetrokken gevoeld. Ik vond
slechts één zijdelingse uitlating tegen het oudere tijdschrift(23), waar hij De Gids noemt
‘niet zoozeer een wegwijzer dan wel een schildwacht, die alleen vrijbiljetten laat
doorgaan’.
Smit Kleine is er meer op uit, om de smaak van het grote publiek te ontzien en
mannen van gezag te sparen. Dat kwam reeds in de tweede jaargang uit, toen twee
‘vertrouwelijke brieven’ aan Emants en Van Santen Kolff, met hatelijkheden tegen
Joan Bohl door een ‘betreurenswaardig misverstand’ gedrukt in De Banier verschenen.
De redakteur haast zich, zijn verontschuldigingen aan te bieden: drie jaar later neemt
hij weer een bijdrage van Bohl in zijn tijdschrift op. Daarentegen laat hij Emants in
de steek, toen de openbare mening in 1879 zich heftig tegen hem keerde. Dat Lilith
niet in zijn eigen tijdschrift verscheen, zou door de grote omvang verklaard kunnen
worden, maar het werd daarin ook niet besproken. Toen een inzender zich daarover
verwonderde, antwoordde de redaktie ontwijkend. Na de bekende aanval van
Boissevain in De Gids(24), die zich over het hoofd van Emants heen tegen het Franse
naturalisme richtte, had De Banier - al nam Emants wegens verblijf in het buitenland
niet meer aktief deel aan de redaktie - niet mogen zwijgen. Tweeslachtigheid blijkt
ook daaruit, dat in de laatste jaargang Dr. Francesco onvoorwaardelijk instemt met
de beginselen van Zola-Daudet, terwijl kort daarop G. Valette Zola's kunstleer en
werken zeer gereserveerd beoordeelt.
Is die stuurloosheid de hoofdoorzaak van de ondergang? Of begon de samenwerking
en de medewerking te verslappen?
De laatste jaargang bevat reeds vrijwat ‘vulling’. Volgens de redaktie werd de
onderneming op het einde van 1880 gestaakt ‘wegens gebrek aan overleg’.
Waarschijnlijk is juister: ‘wegens gebrek aan leiding en inzicht’. Het oordeel dat
Busken Huet reeds in 1878 uitsprak, werd dus bevestigd: de redaktie was niet berekend
voor haar taak. Smit Kleine miste het talent, Emants de lust en de toewijding. ‘Een
redakteur die tucht noch toezigt uitoefent, heeft weldra geabdiceerd’, schreef Huet.
En hij vervolgde, pessimistisch: ‘Zoo dit de zonsopgang van het nieuwe Jonge Holland
is, dan moet de eklips van het oudere des te ernstiger worden betreurd’.
De verstrooide Banier-groep heeft zich nog tweemaal tijdelijk om een nieuw
middelpunt verenigd. Eerst in Astrea onder leiding van W. Gosler (1881-1882), het
tijdschrift waarin ook Willem Kloos enkele sonnetten plaatste(25); daarna in het
weekblad De Lantaarn (1885-1886)(26).
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Intussen waren de Amsterdamse jongeren opgegroeid, die binnen enkele jaren de
leiding zouden veroveren. De aanval van Jacques Perk tegen de huiselijke poëzie
van de Gids-redakteur Honigh - hoe bezadigd ook gesteld - had het vuur geopend,
maar Perk was een te weinig strijdbare natuur om van de Spectator, waar hij onder
Vosmaer's bescherming vrije toegang had, een bolwerk te maken voor zijn
denkbeelden over poëzie. Zijn vriend Kloos greep met meer strijdlust naar de wapenen
van de kritiek, weldra gevolgd door de jonge Albert Verwey. Hoe snel Kloos gerijpt
was, blijkt uit een vergelijking van zijn In memoriam J. Perk (Nov. 1881), in de
Spectator verschenen, en zijn bekende Inleiding op Perk's gedichten van 1882. In
het eerste is nog een zekere schroom, een betrekkelijke waardering voor ‘de
koorleiders onzer Nederlandsche zangrenrij’. Al voelt hij de behoefte aan een literatuur
van hoger betekenis, al is hij reeds overtuigd dat ‘Perk's val roept tot opstand’, eerst
in 1882 komt hij tot een afgeronde beginselverklaring, tevens een nadrukkelijke
breuk met de voorafgaande generatie.
Voor een eigen orgaan was de tijd nog niet rijp. Onder de bestaande organen
konden Kloos en zijn vrienden alleen bij de Spectator, die ook hun verzen opnam,
en bij het nieuwe weekblad De Amsterdammer - in 1880 opgericht - een welwillende
ontvangst verwachten.
Zou Vosmaer hun zijn gezag als redakteur, bij al te revolutionnaire uitingen, niet
hebben doen gevoelen? Daarvan zullen ze niet zo heel zeker geweest zijn. Liever
zochten ze hun heil bij J. de Koo, die ‘min of meer partij koos voor de jongere
schrijvers en dichters, die hun wensch naar een omwenteling in onze letteren zoo
onomwonden verkondigden’, en bereid was om over ‘hun hartstochtelijke
verdoemredenen, minachtende uitspraken en weerhakige ironieën zijn
spiegelgladgepolijste schild te houden’(27). In dit weekblad waren ze in gezelschap
van Dr. Doorenbos, de Thijm's, vader, zoon en dochter - de ‘drieeenheid Thijm’,
spotte later de Lantaarn - en Willem Paap.
De bijdragen, door Kloos, Verwey en Van Deyssel gedurende de jaren 1882-1884
in het groene weekblad geschreven, zijn slechts voor een deel herdrukt. Onder de
vergetene zijn er, die in historisch verband onze aandacht verdienen.
Evenals Kloos reeds in 1881 over het hoofd van de onbeduidende poëet Knoppers
heen een hernieuwde aanval gedaan had op Honigh en - vooral aan het slot - de
bevoegdheid van Busken Huet om verzen te keuren in twijfel had getrokken, zo keert
zich Verwey's kritiek op Van Loghem's Een liefde in 't Zuiden (17 Sept. 1882)
eigenlijk ook tegen de oude Alberdingk Thijm, die in hetzelfde weekblad (19 Maart)
Fiore's verzen met veel waardering besproken had(28). Verwey - zich verschuilende
achter het pseudoniem Homunculus - zegt van deze bundel dat er ‘niet alleen een
betrekkelijk groot aantal gedichten voorkomen, die, in den trant van onzen
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zanger Ten Kate, hun gemis aan iedere uiting van poëtische vermogens door melodie
trachten te verbergen, bijna even veelvuldig zijn de plaatsen, die een spotachtig
criticus belachelijk zou noemen’. Hij citeert dan o.a.: ‘Als een heiligenbeeld, op
welks sneeuwwitten koon “Aanbid!” geschreven staat’. En: ‘Rosaura is haar naam....
een schoone naam Zacht als 't gemurmel van den avondwind’. Wie herkent hier niet
de plaatsen die Julia geïnspireerd hebben?
Van Deyssel geeft in deze jaargang reeds zijn waarderende beoordelingen van
Zola en Lemonnier. Zijn beschouwingen over Nederlandse schrijvers vertonen nog
geen spoor van zijn latere polemische kracht(29).
In het jaar 1883 neemt Kloos krachtig de leiding: de opzet van zijn kritiek(30) wordt
breder; zijn aanval feller en persoonlijker: ‘Een Fransche revolutie in de kunst kan
dikwijls uitstekende diensten bewijzen, en de guillotine heeft nog altijd niet
uitgediend’. Op zijn voetspoor volgt Verwey met beoordelingen van Hemkes, Waalner
(een pendant van de biografische Doedes-kritiek door Kloos!) en Coens, terwijl hij
daarnaast Couperus prijst (Santa Chiara) als volgeling van Potgieter, aan wiens
Florence hij een bewonderende studie wijdt(31).
Ook Van Deyssel wordt zich nu van een nieuwe taak bewust, blijkens zijn
Nieuwejaarsontboezeming(32). Zijn lof van Zola wordt warmer gestemd; in zijn kritiek
op de poëzie van Karel de Gheldere horen we al de latere Van Deyssel-toon(33). Willem
Paap werkt in een drietal artikels de door Kloos op de voorgrond gebrachte stelling
uit: Vorm en inhoud zijn één. Daarin moeten o.a. Boissevain, Jan ten Brink en Allard
Pierson het ontgelden, terwijl Vosmaer's Nanno in zijn ogen genade vindt. In de
jaargang 1884 ontbreekt kritisch werk van Kloos(34), maar in dezelfde richting zetten
Verwey en Van Deyssel de veldtocht voort: de eerste door zijn aanval op de
grootmeester van de Nederlandse dichters, Nicolaas Beets(35), zijn minder gunstig
oordeel over de latere verzen van Couperus(36); de tweede voornamelijk als kampioen
voor het naturalistisch proza, Zola vererend, jonge Nederlandse naturalisten als
Netscher (H. van den Berg) aanmoedigend, en De aesthetiek van Dr Schaepman
verwerpend.
Als nieuwe medewerkers komen F. van der Goes en Frans Erens, evenzeer
bewonderaars van de moderne Franse kunst, de gelederen van de jongeren
versterken(37). Toch nadert reeds de tijd dat zij alleen in een eigen tijdschrift hun
krachten naar wens kunnen ontplooien. Niet alleen gebrek aan ruimte zal dit verlangen
veroorzaakt hebben. Op den duur voelden ze zich in het weekblad niet thuis: in De
Koo zagen zij meer een beschermer dan een bondgenoot. Verwey zegt in het reeds
genoemd artikel: ‘De Koo zag ons, zoo komt het mij voor, niet als kunstenaars, maar
als maatschappelijke verschijnselen. Hij bleef ons vreemd; toch beschermde hij ons;
en als zelfs in de redactie van zijn eigen Weekblad vijandelijke invloeden zich
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ons kennen deden, dan weten wij hem dat niet, maar beklaagden hem dat hij met die
invloeden moest rekenen’.
Dat Fiore della Neve, voor de Tachtigers de inkarnatie van de verfoeide retoriek,
onder het pseudoniem Scaramouche aan het weekblad bleef meewerken was niet het
ergste; wèl dat zijn verskunst er geprezen werd. In een artikel van H.F. de Canter(38),
wordt verteld hoe op een avond bij Alberdingk Thijm Een liefde in het Zuiden
voorgedragen was: ‘de aandacht werd waardeering, de waardeering bewondering’.
Ieder was voldaan: ‘men had muziek gehoord’. ‘Moge dus onze “Sneeuwbloemen”
voortgaan ons op staaltjes van zijn uitstekend talent te onthalen’. Men kan zich
voorstellen hoe zulk een kritiek de ergernis en de spotlust van Kloos en Verwey
gewekt zal hebben! Dat verklaart ook waarom de Julia-poëten juist dit model kozen.
Evenzeer wordt het uit deze voorgeschiedenis duidelijk, waarom juist Fiore della
Neve en Smit Kleine - de man die zich een tijdlang leider van het jonge Holland
waande - bij de strafoefening in de brochure De Onbevoegdheid der Hollandsche
litteraire kritiek de uitverkoren slachtoffers waren.
Mochten wij ook Van Deyssel's Nieuw-Holland, dat het jaartal 1884 draagt, tot
de voorgeschiedenis van De Nieuwe Gids rekenen, dan zou ons nog duidelijker
worden dat een breuk met het oudere geslacht onvermijdelijk geworden was. Daar
werd met ongekende felheid in de personen van Vosmaer, Ten Brink en Van Hall,
de redakteurs van de Spectator, Nederland en De Gids, al wat tot nu toe macht en
gezag had in de Nederlandse letterkunde, gehoond en weggetrapt. Dit opstel schijnt
intussen eerst veel later, in de Verzamelde Opstellen gedrukt te zijn(39). Of het reeds
in 1884 in dezelfde vorm bestond, en of het buiten de kring van de intieme vrienden
bekend was, blijft dus onzeker.
Ongestoorde samenwerking zou alleen mogelijk zijn in een eigen orgaan, waarin
naast en vóór de afbrekende kritiek plaats zou zijn voor de nieuwe vers- en prozakunst,
waar ook de verwante schilderkunst, de radikale politiek en ekonomie, wetenschap
en wijsbegeerte vrijuit besproken konden worden. Zulk een centraal orgaan schiepen
de jongeren zich in De Nieuwe Gids, waarvan de eerste aflevering in Oktober 1885
verscheen.

Op de voorgrond komende genres
I. - Poëzie. - Als wij nagaan welke letterkundige verschijnselen uit de vorige periode
zich handhaafden, welke op de voorgrond kwamen, dan valt allereerst op, dat het
voor de poëzie een onvruchtbare tijd, een tijd van stilstand geweest is. De retorische
school van Bilderdijk-Da Costa enerzijds, de huiselijk-nationale van Tollens werken
nog steeds na. Beets, Ter Haar, Ten Kate gelden voor het grote publiek als de
voornaamste dichters.
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De Genestet, van wie een verjongende invloed uit had kunnen gaan, was te vroeg
gestorven. Potgieter's Florence bleef vrijwel ongewaardeerd; zijn later dichterlijk
werk trok nauwelijks meer de aandacht. Daarentegen werd Schaepman, die de oude
retorische baan volgde, niet alleen van Katholieke zijde, als een nieuwe ster aangezien.
Zelfs Potgieter begroette hem aanvankelijk met ingenomenheid, hoewel hij later op
zijn gunstig oordeel terugkwam(40). Van de jonge dichter Honigh, de later door Kloos
afgetakelde huiselijke dichter van Mijn lente, koesterde Potgieter, die hem in
bescherming nam, goede verwachtingen(41), maar zijn verdere ontwikkeling
beantwoordde daar niet aan. Bij Potgieter's dood, in 1875, was nog niet te voorzien,
dat voor de dichtkunst langzamerhand een betere tijd zou naderen. Eerst tegen het
einde van dit tijdperk klinkt in de natuurpoëzie van Jacques Perk, van Winkler Prins,
een nieuw geluid, terwijl de jonge Penning zich meer beweegt in de lijn van
Staring-Potgieter dan in die van Tollens-Beets, en daardoor bewijst dat de huiselijke
poëzie niet als zodanig te veroordelen is, zodat ook daarin verdienstelijk werk geleverd
kan worden. Een voordeel is, dat de stroom van dilettants gerijmel, die vroeger onder
de Almanak-poëten zo ruim placht te vloeien, door het in onbruik raken van deze
jaarboekjes, wat gaat minderen. Wellicht heeft ook het gezag van Huet, die in 1865
de Aurora zo vernietigend beoordeeld had, daartoe bijgedragen.
Belangstelling voor de grote dichters van het buitenland, voor de klassieken,
hoewel uiteraard in beperkte kring, komt aan den dag door de vele vertalingen die
in deze tijd uitgegeven werden(42). Vooral Ten Kate was onvermoeid werkzaam als
vertaler van beroemde dichters, maar ook vele andere: Dante en Shakespeare, Milton
werden voor de Nederlandse lezers toegankelijk gemaakt; Pierson vertaalde de Orestie
van Aeschylos, Vosmaer de Ilias van Homeros. Maar ook klassieke en gelijktijdige
Duitse dichters, Goethe zowel als Hamerling, werden in het Nederlands overgebracht.
Dat al zulke boeken debiet vonden, wijst toch op belangstelling voor dichtkunst bij
een deel van het Nederlandse publiek.
II. - Proza. - Het overheersende genre werd evenwel in toenemende mate de roman
en de novelle. Daarbij doet zich een verschuiving voor: de historische roman, die in
de vorige periode door de nationale romantiek tot bloei kwam, verliest terrein. Een
nabloei vertoont zich nog in de laatste, veelal ook rijpste werken van Mevr.
Bosboom-Toussaint en van Schimmel, in de novellen van Alberdingk Thijm, maar
bij hun navolgers vindt men of mislukte produkten, als bij Cremer, of werk van
mindere betekenis, als bij Ising, Jan ten Brink, W.P. Wolters met kunsthistorische,
W. Otto met litterair-historische novellen; Huf van Buren (pseudoniem voor J. Heuff)
met historische romans, en enkele vrouwelijke auteurs. Alleen tegen het einde van
dit tijdperk wekte Wallis (pseudoniem van Adèle Opzoomer) grote verwachtingen
door haar beide grote romans In dagen van Strijd (1878)
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en Vorstengunst (1883), die echter door de volle nadruk te leggen op het
psychologische element, afweken van de traditionele historische roman in de trant
van Scott(43).
Ook in het buitenland had trouwens de historische roman, uit de romantiek
voortgekomen, reeds lang plaats gemaakt voor grote kunst van geheel andere aard.
Dat Nederland ten achter was, konstateerde Huet reeds in 1864, toen hij in een
bespreking van Schimmel's werk de historische roman een ‘afgedaan genre’ noemde,
en deze schrijver aanmaande ‘de historische roman maar eens te laten’(44). Als
Schimmel die wenk volgt, en een burgerlijke roman schrijft, loopt het op een
mislukking uit. Van Lennep had met zijn Klaasje Zevenster niet veel meer voorspoed,
al had hij een tijdelijk sensatie-sukses. Het best slaagde Mevr. Bosboom-Toussaint
later met Majoor Frans, maar al deze oudere auteurs viel het moeilijk zich uit de
vertrouwde historische stof en stijl tot het moderne leven te wenden.
Pierson en Huet hebben elk op hun wijze getracht, de romankunst op hoger peil
te brengen: Pierson door de geestelijke konflikten uit te beelden, in Adriaan de
Mérival, Huet, met zijn Lidewijde, door de tijdgenoten te tonen dat ‘passie’ een eerste
vereiste was(45). Vooral voor Huet was het een bittere teleurstelling dat zijn poging
niet geslaagd is: bij meer zelfkennis had hij, als kenner van de moderne Franse
letterkunde moeten inzien hoe ver zijn werk bij dat van de Franse meesters achter
bleef. Een troost voor hem was, dat er vooreerst niet veel van beter gehalte verscheen.
De hoeveelheid was groot genoeg! Een stroom van romans en novellen brak
onophoudelijk los, waarbij de novellen naar verhouding in de meerderheid waren.
Het tijdschrift Nederland, gesticht door De Keyser, voortgezet onder de redaktie van
Schimmel, werd een bekken om die stroom op te vangen. Ook De Gids, sedert het
heengaan van Potgieter en Huet wel eens om kopij verlegen, plaatste, weinig
kieskeurig, na 1865 rijp en groen(46). Een uitvoerig verslag zou tientallen namen en
vele honderden titels tellen: naast bekende figuren als Van Lennep,
Bosboom-Toussaint, Huet, Schimmel, Alberdingk Thijm, Cremer, Keller, die alle
ook novellen schreven, zou men namen aantreffen van schrijvers en boeken die sinds
lang vergeten zijn, en waarbij de vrouwelijke auteurs in toenemenden getale te
voorschijn komen. Deze verwarrende veelheid van feiten laten wij achterwege, om
ons te beperken tot enige groepering, en tot voor deze tijd kenmerkende verschijnselen.
De middelmatigheid van dergelijk werk en de overschatting van de auteurs door
publiek en kritiek wekte de ergernis van Potgieter. In zijn brieven aan Busken Huet
komt die herhaaldelijk tot uiting. In 1863 schreef hij reeds: ‘We hebben de rijmelaars
verjaagd: hebben wij aan de novellisten gewonnen? Hoe schaarsch zijn geest en
gemoed! hoe vloeit gezeur en gewawel over!’ Even later: ‘Als ik de novellenschrijvers
behandelen moest, ik zou weer bar, weer de blaauwe beul zijn’. En in 1868: is onze
littera-
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tuur iets anders dan een stokvischwinkel? ‘Gebeukt wordt er, gebeukt op stokvisch
en leng. Maar wat wij afleveren, op zijn best, leng, vezelig en taai!’(47).
Het nog steeds voortlevende, hoewel afnemende genre van de historische novelle
met vaderlandse stof naast de historische roman, kwam reeds ter sprake. Evenals in
het buitenland, o.a. in de romans van Von Scheffel, Félix Dahn, Hamerling en Georg
Ebers, die hier te lande in vertaling gretig gelezen werden, viel bij uitzondering de
aandacht op andere kultuur uit een ver verleden, als in Van Limburg Brouwer's Akbar,
of op andere kunst, als in Vosmaer's Amazone. Toenemende voorkeur is merkbaar
voor het omringende leven: de zin voor uitbeelding van de werkelijkheid is in onze
letterkunde diep geworteld. Parallel met de huiselijke poëzie, zou men kunnen spreken
van de ‘huiselijke’ roman en novelle, vaak met een autobiografische inslag, b.v. bij
Pierson en Huet, bij Haversmidt in zijn Familie en Kennissen. Dat verklaart ook de
opgang van boeken als Lief en Leed in een kleine wereld van Christine Muller, als
De Veer's Trou Ringh voor 't jonge Holland (1868).
Aktuele vraagstukken verkrijgen ook hun beurt in roman en novelle: de opkomst
van het modernisme bij Pierson, de vrouwen-emancipatie in de geruchtmakende
romans van Mina Kruseman, de opvoeding bij Jan Holland (pseudoniem van Vitringa).
Opmerkelijk is ook de belangstelling voor de koloniën sedert 1860, die zich in de
romankunst afspiegelt(48), en waaraan de verschijning van de Max Havelaar wel niet
vreemd zal zijn. Jan ten Brink begon zijn loopbaan als romanschrijver met
Oost-Indische Dames en Heeren (1866). Het eerste boek van Mina Kruseman, Een
Huwelijk in Indië, schildert ook het Nederlandse leven in de Oost. Melati van Java
(pseudoniem van Mej. M. Sloot) en Annie Foore (pseudoniem van Mevr.
IJzerman-Junius) sloten zich daarbij aan met Indische schetsen. Daarnaast stonden
reisverhalen en ethnografische schildering van de binnenlanden in romantrant, als
Borneo van Zuid tot Noord (1881) van de majoor M.F.H. Perelaer.
Een eigenaardig, in deze tijd vertegenwoordigd genre, is ook de sociale novelle
en roman(49). In de vorige periode hadden de schetsen uit de werkelijkheid reeds een
sociale inslag: Potgieter verlangde, in zijn kritiek op de Camera Obscura, een
‘schildering van de toestanden des volks, opdat het er door mogt worden geboeid,
getroost, geleerd’, en gaf zelf het voorbeeld in schetsen als 't Is maar een pennelikker
en Als een visch op het drooge, maar hij voelde meer de behoefte aan een sociale
romankunst dan de kracht om die zelf te verwezenlijken. Sterker was die behoefte
bij Van Koetsveld, die reeds in 1847 en 1850 zijn Godsdienstige en Zedelijke Novellen
verzameld had, maar vooral na 1860 novellen schreef met een duidelijke sociale
strekking, die op verwantschap met Dickens wijst: in 1863 de bundel Fantasie en
Waarheid, in 1868 Ideaal en Werkelijkheid. De parallel met
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Dickens ligt voor de hand: de verdraagzame orthodoxie, vertederd tot een sentimenteel
gekleurde mensenmin, was beiden gemeen. Het verschil tussen de moderne Engelse
en de Nederlandse maatschappij verklaart de konservatiever houding van de
Nederlandse prediker. Busken Huet heeft smalend het werk van deze
predikant-novellist ‘dienstboden-litteratuur’ genoemd, behorend tot ‘de orde der
traktaatjes’, maar van letterkundig standpunt de vinger op de zwakke plek gelegd
door de opmerking: ‘de novellist in hem laat zich verschalken door den
godsdienstleeraar, den zedenmeester’. Inderdaad, eerste-rangskunst heeft Van
Koetsveld niet geleverd, maar de vergetelheid verdient zij niet. Als predikant had
hij ‘het raderwerk der menschelijke zamenleving’ leren kennen, en in 't bijzonder de
ellende van de achterbuurten gepeild. Daar heeft hij het verschil gevoeld tussen de
aalmoezen-liefdadigheid van de ‘bourgeois satisfait’ en de nieuwe filanthropie, die
toenadering predikte uit naam van de sociale rechtvaardigheid. Voor realistische
aanschouwelijkheid deinst hij niet terug; in de typering en schildering van zijn figuren
toont hij diepgaande mensenkennis. Zijn kunst draagt dus een echtere stempel, doet
ons moderner aan, dan de sociale novelle en de sociale roman van Cremer, die eer
als een mode-verschijnsel te beschouwen is, en bij wie de oude filanthropie weer
aan het woord komt.
Op de novelle Wouter Linge (1861), een pleidooi voor de Maatschappij van
weldadigheid, volgde in 1863 de schets Fabriekskinderen. Daarin kiest de
liefdadigheidsnovellist, de moralist van de dorpsidylle, de kinderexploitatie in de
groot-industrie tot onderwerp. Onder het schrijven windt hij zich op, maar de
gewoonte van het ‘mooi schrijven’ zit te diep. De toon klinkt vals-retorisch; de
tegenstelling tussen de harteloze ouders van het mishandelde kind en de jonge
liefdadige baron is opgeschroefd en onnatuurlijk. Ondanks zijn goede bedoeling,
zijn innig medelijden, vervalt hij tot pathos en sentimentaliteit, waardoor hij ver
achterstaat bij Van Koetsveld. Toch maakte zijn pleidooi indruk, en aangemoedigd
door het sukses waagde hij zich later nog eens aan een breder opgezette, sociale
roman: Hanna de Freule (1873).
Het is duidelijk dat de Engelse sociale romankunst daarbij tot voorbeeld strekte.
Daar had een viertal auteurs in dit genre belangrijk werk geleverd: Dickens, met zijn
Hard Times (1854), de predikantsvrouw Mrs Gaskell o.a. met North and South (1855),
de bekende politikus Disraeli en de Christen-socialist Kingsley, de bewonderaar van
Carlyle. Elk van deze heeft op eigen wijze het ‘interventionisme’ in romanvorm
behandeld. De beide eerstgenoemde romans heeft Cremer stellig gekend, en met de
auteurs daarvan zich het meest verwant gevoeld. Het daarin behandelde probleem
van klassenstrijd, van werkstaking was in Engeland aktueel; Cremer kende het niet
uit de werkelijkheid: voor hem was het een romanmotief. In Hard Times, niet een
van Dickens' beste boeken, valt de groot-industrie eigenlijk
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nog buiten zijn gezichtskring. In de maatschappelijke verhoudingen ziet hij allereerst
de persoonlijke verhouding: de liefdadigheid van beurs en hart is voor hem in veel
gevallen een afdoende leniging van de armoede. Door zijn partij kiezen voor de
verdrukten is hij geneigd de deugden van de arme te idealiseren, en de hulp van de
rijke als een recht op te eisen. De tegenstelling van arm en rijk wordt met felle kleuren
getekend. Dit standpunt van Dickens is juist voor Cremer aannemelijk, als hij eigenlijk
over Van Koetsveld tot Tollens teruggrijpt. Hij neemt er dan ook geen aanstoot aan,
dat in het Engelse voorbeeld de cynische parvenu-fabrikant Bounderby te veel heeft
van een karikatuur, en de vrome arbeider Stephen Blackpool te zeer ‘a dramatic
perfection’ is, om als levend mens vóór ons te staan. De gebreken van de meester
worden stuitender in de navolger. Het theatrale wordt hinderlijk, het gevoel ontaardt
in pathos. Het beroep op rechtvaardigheid krijgt een valse klank. Cremer's
optimistische levensbeschouwing is meer geschikt voor de idyllische dorpsnovellist
dan voor een tolk van ‘social compunction’. Als Cremer de egoïstische
parvenufabrikant Degen ontleent aan Dickens, dan zijn de kleuren vergrofd tot een
echte karikatuur; zijn schoonzoon Bronsberg, de model-fabrikant, overlaadt zijn
ondankbare arbeiders met weldaden. Deze laatste is, evenals de ideale ‘verlichte’
arbeider Wouter Glover, weggelopen uit de roman North and South van Mrs Gaskell,
die hem ook stof leverde voor de werkstakingsoproeren. Maar hoe onwerkelijk staan
die Engelse verbeeldingen, aan werkelijke toestanden ontleend, in de toenmalige
Nederlandse samenleving! Hoe onmogelijk wordt het karakter van de onontwikkelde
Wouter Glover, die zelfs zijn naam niet kan schrijven, maar toch redevoeringen houdt
met welverzorgde, beeldrijke retoriek, en goedgelovig aanneemt wat de schurkachtige
fabrieksbaas, een opruiende ‘duivel-souffleur’, hem op de mouw spelt. Ook het
pathetische slot: de bekering van Glover, de dood van de schurkachtige fabrikant
door een beroerte, is vol romantische onnatuur en steekt hoogst ongunstig af bij de
roman van de Engelse predikantsvrouw, die te Manchester het arbeidersleven had
waargenomen en de verwoestingen, door de groot-industrie aangericht, door een
intiem meeleven had leren kennen.
Erger nog is de mislukking van Gerard Keller, toen hij in hetzelfde jaar met een
‘sociale’ roman, Gedérailleerd, voor den dag kwam. Dit knutselwerk, dat terecht
vergeten is, verdient alleen vermelding als tegenhanger van Cremer's roman. Daarmee
vergeleken komt Hanna de Freule nog gunstig uit: Cremer weet nog te bekoren door
schilderachtige details, te boeien door spannende vertelkunst. Ook waar hij zich
opwindt tot retorische uiting, blijft hij in zijn verhaal. Keller geeft koel verstandswerk:
een legkaart van traditioneel-pakkende romanmotieven. De werkstaking is bij hem
niets meer als een romandekoratief; de fabrikanten en arbeiders wezenloze
romanpoppen. Alleen wegens de verstandelijk-liberale kijk op de sociale
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verhoudingen blijft een dergelijk boek merkwaardig. Maar hoe blijkt de
waardeloosheid en de achterlijkheid van dergelijke romans, als we die vergelijken
met een hoogstaand boek als b.v. Alton Locke van Kingsley! Een soort novellen dat
in deze tijd in zwang komt, is de dorpsvertelling(50) in het dialekt van de eigen streek,
als reaktie tegen een overspannen romantiek, die zich verdiepte in een onwerkelijk
verleden, in verre streken. Voor de stadsbewoner ging een eigenaardige bekoring uit
van de schilderachtige natuur, de landelijke eenvoud. Vaak was ook - gelijk Busken
Huet opmerkte - de dorpsvertelling ‘een speculatie op het geloof van de stadsmensch
aan de onbedorvenheid van het boerendom’. De eerste stoot kwam waarschijnlijk
van Duitse zijde, waar Gotthelf sedert 1838 in zijn verhaal Uli der Knecht reeds van
dialekt gebruik gemaakt had, maar vooral Auerbach door zijn Schwarzwälder
Dorfgeschichten (1843) het nieuwe genre ingang wist te doen vinden. Een mededinger
kreeg hij later in Fritz Reuter.
Toen Cremer hier te lande met zijn Betuwse novellen een triomftocht begon, had
hij nog een ander voorbeeld, namelijk Conscience, die na zijn romantische tijd een
tegenwicht gezocht had in landelijke verhalen als De Loteling, Blinde Rosa, Baas
Gansendonck. Al gaat Huet wat te ver, als hij beweert: ‘Conscience heeft Cremer
voortgebracht’, er is een onmiskenbare overeenkomst: de neiging tot ‘moraliseren
en evangeliseren’ leidt tot overdrijving, tot de scherpe tegenstelling tussen
deugdzamen en slechten, tot nadruk op de welverdiende straf van de ondeugd en de
beloning van de deugd. Cremer heeft school gemaakt: in allerlei gewesten werd zijn
voorbeeld nagevolgd. De Drentse predikant Van Schaik had te voren reeds Gotthelf's
Uli vertaald en de hoofdpersoon verkleed als een Drentse Geert. H. Hollidee gaf
Noordbrabantse schetsen (Etsen naar het leven), de predikant P. Heering Overijselsche
Vertellingen. De verhalen van Thineus (pseudoniem voor Van Duinen) spelen in
Groningen; die van Lesturgeon in Drente. Emile Seipgens gaf, eerst in 1880, met
dieper gaande psychologie, schilderingen uit het Limburgse volksleven (o.a. De
kapelaan van Bardelo), H.E. Beunke koos zijn stof op Walcheren, D.M. Maaldrink
in het graafschap Zutfen (o.a. Kreupel Jantje).
Niet al deze verhalen zijn in dezelfde toonaard geschreven: ook het humoristisch
element ontbreekt vaak niet, maar de meeste hebben een optimistisch idealisme
gemeen, dat typerend is voor de burgerlijke mentaliteit van dit tijdperk, en dat
contrasteert met de latere, inderdaad realistische schildering van het landleven als
bij Stijn Streuvels.
In het laatste gedeelte van deze periode zien we in de prozakunst weer een wending
naar het realisme, doordrongen van een geheel andere geest dan de
zoetelijk-optimistische van de dorpsvertelling. Eigenlijk was Multatuli met zijn
Woutertje Pieterse daarin al voorgegaan, terwijl ook de sociale novellen van Van
Koetsveld, ondanks de morele strekking, in wezen realistisch zijn. Een pessimistische
kijk op de eigen tijd geeft ook Huet in
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zijn Lidewyde, maar als romankunst is het, ondanks de aanbevolen ‘passie’, nog
verwant met oudere Franse romankunst; met de kunst en de stijl van Stendhal, De
Balzac, Flaubert of De Goncourt heeft het weinig gemeen. Eerst in de laatste jaren
wordt het naturalisme van Emile Zola hier te lande bekend, zonder nog dadelijk
instemming of bewondering te vinden. Integendeel: de eerste die zijn werk inleidt
en er in de jaren 1873-1879 over schrijft, Busken Huet, toont eerst ‘afschuw’, en
komt er eerst geleidelijk toe, deze kunstopvatting te verdedigen en in 1885 zelfs te
waarderen.
Op zijn voetspoor volgt Jan ten Brink, die zelfs in 1879, een uitvoerig boek over
Zola uitgeeft. Maar in het eigen roman-werk, noch van Huet, noch van Ten Brink,
is invloed van het Franse naturalisme te bespeuren: hun bewondering gaat niet diep.
Krachtiger invloed en warmer waardering komt eerst ten volle tot uiting bij een
jongere generatie, in de praktijk van Emants, Van Deyssel, Netscher. Diepgaande
invloed van het Franse naturalisme, expressionisme en sensitivisme, openbaart zich
eerst later. Wij beperken ons er dus bij, te wijzen op enkele voortekenen die nog
binnen ons tijdperk vallen.
Hiervóór werd reeds opgemerkt dat Emants zich rekenschap trachtte te geven, in
welk opzicht hij tegenover Kunst en Schoonheid anders stond dan het oudere
geslacht(51). In zijn opstellen in De Banier schakelt hij in zijn kunst-definitie het
element ‘schoonheid’ uit, om daar ‘waarheid’ voor in de plaats te stellen. Zelfs het
afschuw-wekkende kan onderwerp van de kunstenaar zijn, als in Zola's l'Asomnoir.
Zelf brengt hij dat beginsel in praktijk, in zijn studiën over Monaco (1877-78), maar
vooral in zijn novellen van 1879 (zie blz. 214): Najaarsstormen is een studie van
vrouwelijke hartstocht; voor Fanny plaatste hij een motto uit Balzac's Cesar Birotteau,
dat bij de herdruk weggelaten is: ‘Le mal physique, considéré dans ses ravages
moraux, examiné dans ses influences sur le méchanisme de la vie a peut-être été
jusqu'ici trop négligé par les historiens de moeurs’. Een derde novelle, Een Avontuur,
die al voor De Banier gezet was, werd bij de herdruk in de bundel Een drietal novellen
(1879) opgenomen. Merkwaardig is de verantwoording in polemische toon, van de
Voorrede. Daarin geeft Emants zijn naturalistische en pessimistische belijdenis.
Een botsing bleef dan ook niet uit. In De Gids van 1879 verscheen een artikel van
de redakteur Charles Boissevain, getiteld Iets Nieuws, waarin hij het betoog van
Emants ‘wetenschappelijk-wijsgeerig gekwezel’ noemt, ‘bijna even walgelijk als
Zola's beschrijving in den Assomnoir’, gevaarlijk en verwoestend voor de kunst:
‘doode zee-appels, glad van buiten, asch van binnen’. Ook in De Banier ontstaat, na
de verschijning van Ten Brink's boek, een twistgeschrijf. Dr Francesco verdedigt
‘Le roman expérimental’; G. Valette veroordeelt Zola's kunstleer en werken. Wanneer
echter Emants zich aan het werk zet en in 1881 voor den dag komt met zijn eerste
roman Jong-Holland, dan is dit jeugdwerk eer Multatuliaans dan naturalistisch.
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De eigenlijke kampioenen voor het naturalisme zijn Van Deyssel, de enthousiaste
bewonderaar van Zola, en de door hem weldra op zij gedrongen Frans Netscher, met
zijn theoretisch betoog: Wat wil het Naturalisme? in Nederland van 1885. Een
bespreking daarvan zou ons buiten de grenzen van dit tijdvak voeren en moet dus
voor een volgend deel bewaard blijven.
III. - Toneel. - Sedert ± 1860 is er in de toneelwereld merkbare verbetering. Van
Lennep's poging om door moderne Rederijkerskamers belangstelling te wekken voor
dramatische literatuur van beter gehalte dan gewoonlijk in de schouwburgen
opgevoerd werd, vindt navolging: tot 1870 worden nog verscheidene nieuwe Kamers
opgericht. Het mislukte plan van 1851 om door een toneelschool op te richten
ontwikkelde en goed opgeleide spelers te verkrijgen, naderde de verwerkelijking,
toen J.N. van Hall in 1869 op het Taal- en Letterkundig kongres te Leuven de stoot
gaf tot de stichting van het Tooneelverbond, dat het volgende jaar met medewerking
van Schimmel, Cremer en Jan van Beers tot stand kwam. Daarnaast ontstond de
vereniging Het Nederlandsch Tooneel, dat in 1876 de exploitatie van de Amsterdamse
Stadsschouwburg wist te verkrijgen, terwijl het Verbond er in slaagde een toneelschool
en een eigen tijdschrift in dienst te stellen van de verheffing van de dramatische
kunst.
Belangrijk oorspronkelijk werk, dat het répertoire duurzaam zou kunnen vullen,
bleef intussen schaars. Schimmel bereikte weliswaar in 1868 zijn hoogtepunt in zijn
beste drama, Struensee, maar daarna komt een daling, als hij naast zijn burgerlijke
romans ook nog burgerlijke toneelstukken, uit die romans geput, wil stellen, als Zege
na strijd, waarvan de stof ontleend is aan Het gezin van baas van Ommeren, of
Juffrouw Bos. Tijdelijk hebben ze, ondanks innerlijke zwakte, succes, maar in dit
genre kon Schimmel evenmin slagen als in de soortgelijke romans. Hetzelfde geldt
voor Cremer, die op zijn populariteit vertrouwend, voor het toneel gaat werken met
Boer en Edelman en Emma Berthold. Het liep op een mislukking uit door dramatisch
onvermogen. Weinig gelukkiger waren andere novellisten - gelijk reeds opgemerkt
werd - als Gerard Keller en Johan Gram, toen ze zich waagden aan blijspelen, die
sinds lang vergeten zijn. Nieuwe krachten van betekenis vertoonden zich niet. Wel
kwam er nu en dan een oorspronkelijk stuk op de planken, dat grote toeloop had en
verwachtingen wekte, maar die roem was vergankelijk. Daarbij denken wij in de
eerste plaats aan Multatuli's Vorstenschool, dat door de energie van zijn vriendin
Mina Kruseman in 1873 te Rotterdam opgevoerd werd, en waarin zij als dilettante
de hoofdrol vervulde, later met meer sukses overgenomen door Mevr. Beersmans.
Douwes Dekker was al in 1864 te voorschijn gekomen met zijn dramatische proeve
De Bruid Daarboven, in het ouderwetse larmoyante genre, waarmee hij veel eer
hoopte te behalen, maar dat dit ijdele hoop was, bleek maar al te duidelijk. De opgang
van Vorstenschool was te danken aan de
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daarin verkondigde ideeën, aan de hartstochtelijke toon en enige talentvol
gedramatiseerde taferelen, maar dit alles kon de innerlijke zwakte uit dramatisch
oogpunt niet bedekken. De bewondering van Vosmaer werd door latere beoordelaars
niet gedeeld(52). De betekenis van het stuk is nu beperkt tot de plaats die het in
Multatuli's werk inneemt.
Tijdelijk sukses had ook het blijspel Uitgaan (1873) van Glanor (pseudoniem van
H. Beyerman), dat getuigde van talent en smaak, maar dat - evenmin als indertijd de
eersteling van Helvetius van den Bergh - niet door gelijkwaardig of beter werk
gevolgd werd.
Als hekelend blijspel viel ook Lodewijk Mulder's Kiesvereeniging van Stellendijk
(1877) in de smaak, maar in populariteit kon dit 't niet halen bij de stroom van stukken
waarmee sedert 1872 Justus van Maurik en de toneelspeler Rosier Faassen om strijd
een weinig eisend publiek wisten te boeien, tot tranen te roeren of te vermaken; de
eerste o.a. door Een bittere pil (1874), Janus Tulp (1879), Fijne Beschuiten (1883).
Dat deze beter waren dan gelijktijdige vertaalde zouteloze Duitse kluchten, is een
schrale lof.
Voorteken van een betere tijd was het optreden van Marcellus Emants, al bleek
uit zijn jeugdwerk: Jonge harten (1872), Juliaan de Afvallige (1874) nog niet wat
hij later voor de verbetering van de toneelkunst zou betekenen. Daarom kan zijn
werk beter in het verband van een volgend tijdperk behandeld worden.

Eindnoten:
(1) Over het liberalisme in deze periode en de politieke achtergrond kan men o.a. mijn opstel over
Potgieter en het Liberalisme (in Letterkundige Studiën, 1910) vergelijken.
(2) Over het modernisme bestaat een proefschrift van Dr K.H. ROESSINGH: De moderne theologie
in Nederland; hare voorbereiding en eerste periode (Groningen, 1914). Meer populair en breder
opgezet is het boek van Dr J. HERDERSCHEE: De modern godsdienstige richting in Nederland
(1904). Reeds in 1862 heeft ALLARD PIERSON een artikel geschreven over De oorsprong der
moderne richting. Zie verder P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE: Geestelijke stroomingen, in
Een halve Eeuw.
(3) Over het leven en de werken van Opzoomer schreef VAN DER WIJCK in Mannen van Beteekenis
XIX; over zijn wijsbegeerte: G. VON ANTHAL (zijn schoonzoon:) Die holländische Philosophie
im neunzehnten Jahrhundert (Utrecht, 1888), 53 vlg. - ALLARD PIERSON, zijn leerling, gaf in
1893 zijn persoonlijke herinneringen in een artikel Over Opzoomer (Verspreide Geschriften II,
386 vlg.).
(4) De geschiedenis van De Dageraad, van 1856-1906, is beschreven door A.H. GERHARD: De
Dageraad; Geschiedenis, Herinneringen en Beschouwingen. Aan dit tijdschrift hebben o.a. ook
Van Limburg Brouwer en Vosmaer meegewerkt. Alle bijdragen verschenen anoniem of onder
pseudoniem.
(5) Junghuhn's leven is beschreven door Max C.P. SMIDT. Hij noemt de zonderlinge mengeling
van allegorie en werkelijkheid - gesprekken van Dag en Nacht - ‘flach und matt, verfehlt und
geschmacklos’.
(6) De invloed van Multatuli's werk op oudere en jongere tijdgenoten is het onderwerp van een
Leidse voordracht (Handelingen van de Maatsch. van Ned. Lett. 1909-1910), herdrukt in mijn
Verz. Letterkundige Opstellen (1947).
(7) aldaar, blz. 19-20.
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(8) Het Spinozisme was reeds te voren gepropageerd door Van Limburg Brouwer. Vgl. over hem
en Van Vloten de paragrafen in het derde hoofdstuk.
Bij blz. 227, andere toneelschrijvers:
LODEWIJK MULDER (1822-1907). Zie over hem en zijn werk TE WINKEL VII. 260; KALFF
VII, 479 (over zijn historische roman), 691 (over zijn toneelwerk). TEN BRINK acht hem
belangrijk genoeg voor een afzonderlijk hoofdstukje met bibliografie (II, 227-257).
Ook JUSTUS VAN MAURIK (1846-1904) krijgt bij TEN BRINK (III, 76-113) een eigen
hoofdstuk. Zie over Rosier Faessen, aldaar III, 479-480.
(9) Over de Spectator en zijn medewerkers vindt men een en ander bij TEN BRINK II, 217 vlg.
(10) ARNOLD ISING. Zijn naam, met bijzonderheden over zijn werkzaamheden, komt herhaaldelijk
voor bij TEN BRINK II en III.
(11) Een van de redakteurs van dit Zondagsblad, QUACK, vertelt bijzonderheden in zijn Persoonlijke
Herinneringen aan Conrad Busken Huet, in De Gids 1886 II, 399 vlg.
(12) Brief van Busken Huet aan Potgieter.
(13) De drie delen brieven van Potgieter aan Busken Huet (Haarlem 1901-1902) zijn eerst in 1925
door Albert VERWEY aangevuld door de uitgave van Busken Huet's antwoorden. Daardoor
hebben Kalff en Te Winkel van deze belangrijke bron nog geen gebruik kunnen maken. Zie
ook de artikels van J. SAKS over Busken Huet en Potgieter, gebundeld in 1927.
(14) Schimmel's letterkundige kritiek in deze jaren is uitvoerig besproken door C.G.N. DE VOOYS
in een Gids-artikel van Dec. 1947.
(15) Zie over hem het artikel van G. STUIVELING: Simon Gorter, een verloren kans, in
Groot-Nederland, Febr. 1940, herdrukt als inleiding op de Brieven van Simon Gorter, door
dezelfde auteur bezorgd (Amsterdam 1940). KALFF zag hem voorbij in zijn paragraaf over ‘Het
modernisme in de literatuur’. Bij TEN BRINK wordt hij slechts terloops vermeld.
(16) De verdiensten van Van Limburg Brouwer zijn in het licht gesteld door P. VAN EYCK in de
inleiding op zijn uitgave van Akbar, in de Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 26 vlg.
(17) Lit. Phant. en Kritieken X.
(18) In een brief van Busken Huet aan Potgieter. In 1870 had Potgieter hem al geschreven: ‘Als ik
jonge lieden wist, in staat de pruiken te vervangen, ik zou nog hart voor het tijdschrift (n.l. voor
De Gids) hebben (Brieven III, blz. 3). De uitlating: ‘Waar blijven de jongeren?’ komt voor in
een van de laatste brieven (III, 353).
(19) Zie het Utrechtse proefschrift van F. BOERWINKEL: De Levensbeschouwing van Marcellus
Emants (1934), blz. 24-30. Vgl. ook NETSCHER's opstel over M. Emants in de Hollandsche
Revue.
(20) Het eerste nummer verscheen 10 Maart 1874; ook Huet, A. Pierson en J.A. Alb. Thijm
verklaarden zich tot medewerking bereid. In Dec. 1876 neemt Van Vloten afscheid als redakteur,
en belasten M. Emants en D. van der Kellen zich met die taak.
(21) Emants nam de tekst toen op in Een drietal novellen (Haarlem, 1879), in een zeer merkwaardige
voorrede zijn naturalistische kunstopvatting verdedigend. Deze voorrede is een van de
dokumenten voor de opkomst van het naturalisme hier te lande. Zie verder het artikel van P.
VALKHOFF, Over het realisme in de Nederlandse letterkunde na 1870 in De Nieuwe Taalgids
XXIII.
(22) HEYSE in De Gids 1879 IV, 355.
(23) De Banier III, 1, 68.
(24) Iets nieuws (De Gids 1879 IV).
(25) Daar vinden we o.a. terug: Smit Kleine, M. Coens, Willem Otto, Gerard Keller, Berckenhoff,
Pol de Mont, Johan Gram, Piet Vluchtig, Waalner (Van Nouhuys), Hemkes, Victor de la
Montagne, Virginie Loveling.
(26) o.a. Smit Kleine, Berckenhoff, M. Coens, Waalner.
(27) Albert VERWEY: J. de Koo herdacht (in de Groene Amsterdammer).
(28) Ook in Astrea werd de bundel terzelfdertijd met ingenomenheid begroet door G. Waalner (Van
Nouhuys), als ‘een rijke gave’.
(29) Hij prijst o.a. de kindergedichtjes van De Rop en de novellenbundel van de Loveling's.
(30) Iets over Kritiek en iets over Poëzie en Iets over dichters, n.l. Waalner, Hemkes en Coens, juist
de drie dichters van de Banier-groep!
(31) Herdrukt in de Oude Strijd.
(32) Zie Verz. Opst. II, blz. 51.
(33) Hij raadt de dichter o.a. aan ‘niet voort te gaan op het ingeslagen pad, want wij zouden ons ziek
geeuwen.’
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(34) Volgens een latere uiteenzetting van Kloos zou hij zich niet vrijwillig teruggetrokken hebben:
‘Nadat ik korten tijd in het Weekblad “De Amsterdammer” had mogen schrijven, kreeg ik daar
mijn congé, zooals mij dat reeds vroeger was gegeven door De Nederlandsche Spectator... De
heele toenmalige pers raakte dus langzaamaan gesloten voor mij.’ Wellicht slaat dit meer op
zijn verzen dan op zijn kritieken, want als de redactie die te ‘ongepast’ had gevonden, zouden
ook soortgelijke bijdragen van de vrienden wel geweerd zijn.
(35) Iets over Beets en zijn laatste bundel (25 Mei), gevolgd door het opstel Iets over dichterlijke
taal (10 Aug.) en, na een brief van Beets, in de Sept.-afl. van De Gids afgedrukt: Nog eens iets
over Beets en zijn laatsten bundel (30 Nov.), alle drie herdrukt in De Oude Strijd.
(36) Een dag van weelde. Iets over Dichters (17 Febr.) naast zijn waardering van de oudere Hofdijk
(In 't harte van Java).
(37) Erens schrijft over Daudet's Sapho (10 Aug.) en Maurice Barrès (21 Dec.); Van der Goes over
een boek van W. Paap en over de verschijning van De Lantaarn, in een ironische lofrede
verwelkomd.
(38) Over Van een sultane en andere gedichten (14 Dec. 1884).
(39) Volgens een mededeling van de schrijver: ‘indien mijn geheugen mij niet zeer ontrouw is,
verscheen het voor het eerst in den eersten druk van den eersten bundel’.
(40) Over Schaepman schreef Potgieter hoopvol in zijn brieven aan Busken Huet (I, 285), maar in
1870 is hij overtuigd dat hij zich vergist had. (III, 56; vgl. III, 36).
(41) C. Honigh (geb. 1856) was door Potgieter persoonlijk ook aan Busken Huet aanbevolen (Brieven
III, 89, 331). In de Nieuwe Gids-tijd was hij redacteur van dit tijdschrift. Zijn beide dichtbundels
zijn besproken door TEN BRINK (III, 443-446).
(42) Een lange reeks vertalingen vindt men opgesomd bij TEN BRINK (III, 441-442).
(43) A.S.C. Wallis, pseudoniem van Adèle Opzoomer, de begaafde dochter van de Utrechtse
hoogleraar, werd uitvoerig besproken door TEN BRINK (III, 372-379).
(44) Lit. Phant. en Krit. II.
(45) Vgl. mijn voordracht Allard Pierson naast en tegenover Busken Huet (Groningen, 1941),
herdrukt in Verzamelde letterkundige Opstellen (1947).
(46) Deze medewerkers aan De Gids, zestien in getal, worden vermeld bij TEN BRINK (III, 382-383).
(47) Brieven aan Potgieter I, 15, 21, 252.
(48) Andere romanschrijvers (bij blz. 221):
CHRISTINE MULLER (pseudoniem van Mevr. van Walrée-Gobée) maakte tijdelijk opgang
door een herhaaldelijk herdrukte roman: Lief en Leed uit een kleine Wereld (1869), o.a. door
Busken Huet gunstig beoordeeld, maar een tweede, spoedig vergeten roman van 1877 stelde
de gewekte verwachting teleur.
HENDRIK DE VEER (1829-1890), is het meest bekend gebleven door dit werk, een navolging
van Gustave Droz: Monsieur, Madame et Bébé, maar hij heeft veel meer geschreven o.a.
verscheiden romans. Als modern theoloog nam hij van de Kerk afscheid, werd directeur van
een H.B.S. en later hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag. Zowel KALFF (VII, 557, 576,
639) als TE WINKEL (VII, 285-286) die hem ‘tot de meest geliefde schrijvers’ rekende, hebben
zijn werk uitvoerig besproken; TEN BRINK wijdt hem zelfs een afzonderlijk hoofdstuk in zijn
boek (II, 1-37). Daarmee is m.i. zijn betekenis overschat. Wij achten het niet gewenst hem in
de rij van ‘hoofdpersonen’ een plaats te geven. Ook KALFF geeft trouwens toe dat ‘zijn
letterkundig talent schaars was’, al stelt hij hem parallel met Haverschmidt. In tegenstelling
met Huet en Pierson bleef hij zijn modernistische theologie getrouw, en trad hij als redacteur
van Los en Vast, van 1867-72, daarvoor op de bres, ook tegenover de afvalligen. Als journalist
in Het Nieuws van den Dag noemt KALFF hem ook ‘lekepreker’. Een Levensbericht gaf Johanna
DE VEER voor de Leidse Maatsch. (1895).
MINA KRUSEMAN, die aanstellerig als Stella Oristorio di Frama in 1873 met haar eerste boek
optrad, en voor vrouwenemancipatie propaganda maakte, met Multatuli bevriend was, belust
op sensatie en polemisch rumoer, is uitvoerig besproken door TEN BRINK III, 423-426. Op haar
reizen werd zij veel vergezeld door haar vriendin en geestesverwante Betsy Perk, eveneens
romanschrijfster en tante van Jacques Perk.
JAN HOLLAND (1827-1901), pseudoniem voor A.J. Vitringa, debuteerde in De Tijdspiegel
van 1855. Vgl. TEN BRINK III, 390. Zie voor een opsomming van zijn vele geschriften het
artikel in het Nieuw Biographisch Woordenboek, door ZUIDEMA.
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Over romans en reisbeschrijvingen die op Indie betrekking hebben handelt TEN BRINK in een
afzonderlijke afdeling: III, 422-429. Aan het werk van Melati van Java besteedt hij zelfs een
afzonderlijk hoofdstuk: III, 246-264.
Zie over dit onderwerp ook Gerard BROM's boek: Java in de kunst. (1931).
Onder het pseudoniem HILDA, dat aanvankelijk niet ontraadseld werd, schreef Mevr. M.P.W.C.
van der Does-Scheltema in De Gids van 1871, een novelle Constantijn, over theologische en
wijsgerige vragen handelend, in vooruitstrevende Multatuliaanse geest. Door bijzondere
kwaliteiten trok dit werk zowel de aandacht van Multatuli's vrienden, blijkens Multatuli's
correspondentie met Roorda van Eysinga, als van Potgieter en Busken Huet. POTGIETER (Brieven
aan Busken Huet, III, 105, 124, 137) noemde het echter ‘mijn genre niet’. Door later werk heeft
de schrijfster niet aan de goede verwachtingen beantwoord. Vgl. TEN BRINK III, 404.
(49) Uitvoeriger is dit onderwerp behandeld in mijn ‘Openbare les’ als privaatdocent te Groningen:
De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw (Groningen,
1912), herdrukt in Verzamelde letterkundige opstellen (1947). Vgl. het proefschrift van A.L.B.
SAALBORN over Het ontwaken van het sociaal bewustzijn in de literatuur (Amsterdam, 1931).
Dat de Nederlandse schrijvers meer voelden voor het Engelse interventionisme dan voor de
revolutionnair getinte Franse sociale romans van Eugène Sue en Victor Hugo, komt voort uit
meerdere verwantschap met het Engelse volkskarakter.
(50) Vergelijk voor de dorpsvertellingen in verschillende landen het opstel van BUSKEN HUET (Lit.
Phant. en Kritieken IX, 197 vlg.) en daarnaast ook TEN BRINK II, 391 vlg. in het hoofdstuk
over Cremer, aangevuld in deel III, 417-422 met nog andere gegevens en namen, o.a. voor
schetsen uit Marken, Tessel, Noord-Brabant Zeeland. Huet bespreekt behalve de Duitse literatuur,
ook dergelijk werk in Frankrijk (Erckmann-Chatrian), Rusland en Skandinavië.
(51) Zie over Emants' kunstopvattingen, het in noot 19 genoemde proefschrift.
(52) Reeds tijdens de wording van dit toneelstuk was Busken Huet kritisch gestemd. Hij zag reeds
dat het na het derde bedrijf eigenlijk doodloopt, dat de schrijver met zijn opzet: de tegenstelling
in het eerste en tweede bedrijf, geen raad meer weet, en schreef aan Douwes Dekker: Een
allerliefst koninginnetje, maar waar blijft de handeling? (Brieven).
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Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding
WAT BIJ HET VORIGE HOOFDSTUK OPGEMERKT is, geldt ook hier. Als er
een nieuwe generatie optreedt, is de rol van de oudere niet uitgespeeld: alleen door
ze contemporain te beschouwen krijgt men een juist beeld van het letterkundig leven
in deze periode. Het voorop plaatsen van Potgieter is misschien bevreemdend, omdat
reeds enkele jaren na de aanvang zijn leidende positie voorgoed ondermijnd is, en
hij zich berustend uit het letterkundig leven terugtrekt. Nu wij echter zijn
korrespondentie met Busken Huet kennen, weten wij dat hij van 1865 tot 1875
levendig deel is blijven nemen in al wat er zowel op letterkundig als op politiek
gebied in ons land voorviel, dat hij scherpe kritiek blijft uitoefenen en door zijn
invloed op Huet's kritiek achter de schermen mee blijft doen, meer afbrekend dan
opbouwend, maar nog steeds vol hoop op verbetering. Hoofdpersoon blijft hij ook
door zijn rijpste werk, dat binnen deze periode valt, zijn dichterlijk ‘Testament’, in
de Nalatenschap van den Landjonker. Dat dit werk bijna onopgemerkt bleef bij de
verschijning, is even kenmerkend voor de tijd als dat de optimistische Van Lennep,
hoewel zijn later werk van veel minder betekenis was, een populaire figuur bleef.
De Gids-traditie wordt in zekere zin voortgezet door de historische-romankunst van
Bosboom-Toussaint en Schimmel. Als geestverwant plaatsen wij naast elkaar een
drietal, vooral in kerkelijke kringen gevierde predikant-dichters, die zowel de
stichtelijke als de huiselijke en nationale poëzie van de vorige periode voortzetten:
Beets, Ter Haar en Ten Kate. Daarnaast schept zich Alberdingk Thijm een eigen
Katholieke sfeer en bezit hij in De Dietsche Warande een eigen orgaan.
Als vertegenwoordigers van een jonger geslacht volgen dan eerst twee auteurs die
er in slaagden de gunst van een grote groep lezers te winnen: de populaire novellist
Cremer, oppervlakkig optimist en de werkelijkheid idealiserend en verbloemend
door moralisatie, en de beminnelijke De Genestet, geestig vertellend en als lekedichter
hekelend, zonder veel aanstoot te geven.
Tegenover deze zachtzinnigen staan dan, in felle oppositie tegen de tevreden-
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heid van de zelfgenoegzame bourgeois, van de zelfbewuste gezaghebbende
letterkundigen, als ‘malcontenten’: Busken Huet en Multatuli, weldra buiten de
Nederlandse liberale gemeenschap gesloten. In mindere mate geldt dat voor Pierson
en nog minder voor Vosmaer, gelijk reeds hiervoor uiteengezet is. Veeleer kunnen
we Van Vloten met het eerste tweetal vergelijken, al blijft hij door zijn vaderlandse
gezindheid, zijn liberalisme, zijn overschatting van veel oudere Nederlandse
middelmatigheden in de letterkunde, weer ver van de beide opstandige tijdgenoten.
Een auteur van betekenis blijkt ook Van Limburg Brouwer, als vrijdenker en
Spinozist met Van Vloten verwant, met Vosmaer bevriend door hun samenwerking
in de Spectator. Wat verhinderde dat deze zes auteurs zich aaneen sloten, een eigen
leidende groep vormden met een eigen tijdschrift, is hiervóór uiteengezet. De groep
wordt besloten door twee contrastfiguren: de retorische dichter Schaepman, die zich
in het Katholieke kamp aanmeldt als de bondgenoot en opvolger van Alberdingk
Thijm, maar eigenlijk als bewonderaar van Bilderdijk en Da Costa hun lijn
voortzettend, meer ouderwets en minder artistiek is dan de fijne, dichterlijke Thijm,
en daardoor weldra als slachtoffer dienst zal doen, als de Tachtigers er een kiezen
bij hun strijd tegen de dichterlijke taal. Tegenover hem staat de jeugdige dichter Jac.
Perk, die door zijn vroege dood nog binnen dit tijdperk valt, een onvervulde belofte
van een echt dichterlijke aanleg. Had hij langer geleefd, dan zou de bespreking van
zijn vroeger werk meer in het verband van een volgend hoofdstuk gepast hebben.
Hij blijft nu een grensfiguur - een soortgelijk geval als bij De Genestet - maar wij
meenden hem in een hoofdstuk dat tot 1885 loopt, niet te kunnen missen.

E.J. Potgieter
(sedert ± 1860)
Nieuwe verwachting van een herleefde Gids-kritiek en hoop op de toekomst waren
omstreeks 1862 gewekt door de samenwerking met Busken Huet, door de versterking
van de redaktie met frisse krachten als Quack en Buys. De strijd tegen veldwinnende
middelmatigheid, tegen verdovende zelfgenoegzaamheid zouden ze samen aanbinden.
Potgieter genoot van Huet's geest en durf: aan hem liet hij in hoofdzaak de afbrekende
kritiek over: ‘Als ik de novellenschrijvers behandelen moest - schrijft hij aan Huet
- ik zou weer bar, weer de blaauwe beul zijn. Gij zijt thans in de gelukkige vaag, u
met dat volkje te amuseren’. Toch onttrekt hij zich niet geheel aan de kritiek. In de
jaargangen 1862-64 vindt men nog een reeks, deels niet herdrukte boekbeoordelingen:
hij neemt o.a. De Veer en Cremer onderhanden, en geeft in Poëtisch Morgenrood
een weinig vleiend overzicht van de poëzie. Door hoffelijkheid van toon, enigszins
vergoelijkend, missen
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ze de scherpte van Huet's kritieken, maar in hun oordeel over de toenmalige
letterkunde trekken ze één lijn, en de juistheid van hun oordeel is onmiskenbaar.
Thorbecke's tweede ministerie gaf de liberalen nieuwe moed. Het jaar 1863 kon weer
een feestjaar worden. Weerklanken van die verbeterde stemming treft men aan in
interessante tijdzangen en belangrijke gedichten, als: Een ander visioen (1863), Ter
gedachtenisse (1863), Bronbeck (1864), William Shakespeare's Geboortedag (1864),
Eene Revue in het Bois de Boulogne (1864), en enkele niet herdrukte. Van 1864
dagtekenen ook proeven van gerijpt proza: Wenschen en Droomen, Eene Novelle?
en vooral het terecht geprezen visioen Onder weg in den regen(53).
Aan deze herleefde werkzaamheid kwam een plotseling einde door de Gids-krisis
van 1865. Zijn afscheid van het tijdschrift, zijn schepping waaraan hij een groot deel
van zijn leven en werkzaamheid had gewijd, was niet zozeer een opoffering voor
zijn jongere vriend en bondgenoot, als een gevolg van trouw aan eigen beginsel(54).
Gedurende het isolement in de jaren 1865-1868 troostte hij zich door de omgang en
de vriendschap met Huet en zijn gezin(55). De genotvolle reis naar de Dante-feesten
te Florence gaf weer nieuwe werklust en inspireerde een nieuw plan. Voor de tot
eenzelvigheid en pessimisme neigende jongere vriend bleef hij de goede genius; hij
blijft hem in zijn brieven aanmoedigen. Zelf verdiept hij zich in de voorstudie van
een monumentaal gedicht, breder van opzet dan wat hij ooit schreef: Florence(56),
waarmee hij de ontworpen, als Zangen des Tijds verzamelde bundel Poëzie wilde
besluiten, als een waardige bekroning. Hij koesterde bewondering voor het genie
van Dante, en de ‘gouden eeuw’ van Italië: Dante was voor hem de ideale burger,
maar ook de balling, met wie hij lotsgemeenschap voelde. ‘'t Stiefmoederlijk Florence
stiet mij uit’, laat hij hem verbitterd zeggen. Maar met Dante zoekt hij voor alle
teleurstelling bevrediging en troost in de gedachte:
Onsterflijk is op aarde slechts het schoone
Vermaagschapt zijn alle eeuwen en gemoed.

En hij laat Dante zijn ‘zegen’ besluiten met de triomfantelijke voorspelling:
In schoonheid zal het heilige overwinnen.

Op die troost, in zijn kunst gevonden, zinspeelt de dichter, die ‘eenige zijner diêrste
verwachtingen verijdeld zag’, in de aanhef van zijn Toelichtingen, door een aanhaling
uit Alfred de Musset:
Quand on perd par triste occurrence
Son espérance
Et sa gaieté,
Le remède au mélancholique
C'est la musique
Et la beauté!
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Bij de luisterrijke onthulling van Dante's standbeeld ‘waren aan de kanten van het
plein doeken gespannen, waarom in 37 tafrelen Dante's leven was weergegeven en
40 portretten van commentatoren en dichters, op wie hij bizonder veel invloed heeft
gehad, aan de andere kant’. Dat kan Potgieter op het denkbeeld gebracht hebben,
voor de lezers visioensgewijs een reeks taferelen uit dit veelbewogen leven, als in
een droom, te doen opdoemen en weer vervagen(57). Van de twintig zangen, ongelijk
van lengte, verplaatsen de eerste en de laatste ons in het heden, waarbij het vaderland
niet uit het oog verloren wordt. Daartussen verrijst het verleden in levendige kleuren.
Alleen in de vijftiende en zestiende zang, keert hij terug naar de Florentijnse feesten,
terwijl dan nog een aantal schimmen uit het verleden, mannen op wie Dante invloed
gehad heeft, te voorschijn geroepen worden en tot bespiegeling aanleiding geven.
Aan de kunstrijke bouw van het geheel beantwoordt ook de samenstelling van de
onderdelen. Als dichtvorm is de terzine gekozen, evenals in de Divina Commedia,
maar met een eigenaardige wijziging, nl. niet aba/bcb maar aba/cbc; zodat aan het
begin van elke strofe een nieuwe rijmklank optreedt. Verwey noemde dat ‘een
vlechtwerk, waarbij iedere lijn wordt onderbroken door een andere en iedere knoop
zich verbergt of verrast’, een ‘vieren en intoomen, dat misschien het kenmerk is van
Florence, het kenmerk van Potgieter’(58). In de groepering van de strofen is ook vaak
een symmetrie waar te nemen, die de schoonheid verhoogt. De stijl is uiterst verzorgd
en gekenmerkt door dichterlijke zeggingskracht en schilderachtige trekjes. In dit
meesterlijke gedicht bereikte Potgieter een der hoogtepunten van zijn kunst. Dat de
meeste tijdgenoten, aan andere lektuur gewend, zulk werk niet naar waarde wisten
te schatten, is niet verwonderlijk.
Met Huet's vertrek naar Indië, in 1868, heeft Potgieter zich nooit kunnen verzoenen.
Hij bleef overtuigd dat Huet, door zich aan de journalistiek over te geven, zijn roeping
gemist had. Dat verzwaarde de smart van de scheiding. De trouw, waarmee hij de
lotgevallen van de Indische vrienden blijft volgen, de opoffering om de redakteur te
steunen en op de hoogte te houden van al wat in het vaderland voorviel en verscheen,
de onophoudelijke aansporing en aanmoediging maken Potgieter's uitvoerige brieven
tot boeiende lektuur. De dichter en kritikus, die voor de Nederlandse tijdgenoten
nauwelijks meer bestond, zien wij hier achter de schermen nog in volle actie. In zijn
oordeel over de toenmalige letterkundige en politieke toestanden straalt teleurstelling
door, maar afgewisseld met hoopvolle waardering, waar iets te prijzen viel.
Ter wille van Huet spant hij zich in om kopij te leveren voor zijn blad: in 1868
een opstel over Liedertafel-Poëzy; in 1869-70 een studie, in luchtiger trant, maar rijk
van inhoud en artistiek van opvatting, over Noorweegsche Letterkunde van onzen
Tijd. Björnstjerne Björnson; in 1871-72 een Potgieter-
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iaans doorwerkt, grillig samengesteld artikel, Herinneringen en Mijmeringen,
getuigend van rijke belezenheid, en kernachtig, maar zwaar van stijl. Het bleef
onvoltooid, doordat de schrijver overtuigd werd, dat dit geen feuilleton-kost was
voor Indische lezers.
Zijn beste krachten schonk hij in deze jaren aan twee grootse plannen: het Leven
van Bakhuizen van den Brink en De Nalatenschap van den Landjonker. Beide kwamen
voort uit verdieping in eigen verleden. Het eerste was aanvankelijk in opzet een
inleiding bij Bakhuizen's verzamelde geschriften, maar toen hij voor deze biografie
gegevens zocht, boeide het onderwerp hem zozeer, dat hij een breed tafereel ontwierp,
bedoeld als duurzaam monument voor de betreurde vriend en vroegere bondgenoot.
De chronologische orde werd opgegeven voor een artistieke groepering, door een
uitvoerige inhoudsopgave verduidelijkt(59). Zinrijk is de grondgedachte, in een Inleiding
vastgeknoopt aan Bakhuizen's Vondelstudie, het eerste opstel van de verzameling:
‘teleurstelling, ondanks welke het streven zijne waarde behoudt’. Was dat niet ten
dele voor hem toepasselijk op het leven en streven van zijn vriend? En hoort men
daarin niet een naklank van de teleurstelling in 1865? Maar aan het slot van deze
inleiding klinkt het tegenmotief: ‘liefde voor vaderland en vrijheid’, elk bedrijf zal
bezield blijken ‘door de heugenis van een verleden, 't geen ons volk eene glorierijke
toekomst scheen te waarborgen’. Tot deze bedrijven is de biograaf nauwelijks
genaderd: het wordt afgebroken bij de stichting van de Muzen, in 1833. Dat is ook
zijn uitgangspunt, als hij zich in het eerste hoofdstuk verdiept in de herinnering aan
Drost. Echt Potgieteriaans is weer de bouw van het werk: tussen die beide punten
uitgespannen, als een grote tussenzin wordt Bakhuizen's ontwikkeling gevolgd,
afstekend tegen een brede achtergrond van de toenmalige letterkundige, staatkundige
en maatschappelijke toestanden. Deze biografie wordt in het midden (hoofdstuk VI)
weer onderbroken. Dit ‘Intermezzo’ is slechts schijnbaar een uitweiding naar
aanleiding van een korrespondentie met zijn vriend Ter Meulen: het heeft een diepere
zin: een blik in de toekomst om te tonen hoe toen reeds in zijn geniaal aangelegde
geest ‘begint om te gaan, wat hij later, als hoofd der beweging, zal verkondigen’.
Bij het bewerken van deze rijke stof doorleefde Potgieter een deel van zijn eigen
jeugd. Er zijn zelfs gedeelten: de Belgische opstand te Antwerpen, waar hij een stukje
autobiografie inlast. Men voelt hoe dit werk met grote toewijding geschreven is, met
een tot volle ontwikkeling gekomen talent. Het is dus te betreuren dat het een torso
gebleven is. In Potgieter's nalatenschap werd nog een fragment voor het volgende
deel (80 blz. druks) gevonden, maar het is moeilijk na te gaan in welk verband hij
dit te pas gebracht zou hebben: een onmiddellijk vervolg is dit belangrijke fragment
niet. Jeugdherinneringen waren ook verbonden aan de gedichten De Nalatenschap
van den Landjonker door Joan Unico, in De Muzen gepubliceerd(60). Dat
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bracht hem op het denkbeeld, deze Landjonker te doen herleven in een nieuwe cyclus
van vijftien gedichten. In een inleiding beschrijft hij de omgang met zijn gefingeerde
jeugdvriend, de landjonker Theodoor, zijn ‘alter ego’, zo levendig en aanschouwelijk,
dat menigeen, zelfs Mevr. Bosboom en Huet, geloofd hebben dat Potgieter inderdaad
nagelaten werk van een jong gestorven dichter aan zijn uitgave ten grondslag gelegd
had. Alsof een beginner in staat geweest zou zijn, verzen van zulk een gehalte te
schrijven! Men vindt er geestige en puntige korte gedichten als Of Rhijnschen Roemer
of Fransche Fluit, Bloei; genre-stukjes als Meester Jochem (al in De Gids van 1842
verschenen), Grauwtje en Geerte's Uitvaart, beide in sombere toon, maar vooral
intieme gedichten, een ‘klein heiligdom’: de ‘droom van jonge liefde, altijd hopende
altijd vliedende liefde’. Daarin treedt de Jonker zelf op. Ommekeer geeft een
‘mijmerende beschouwing met een weemoedig slot: het ontwaken van liefdeverlangen;
Onder de Linde I, de ‘bemijmering’ van een Middeleeuws liefdes-tafereel; Verrassing
een bezoek aan het ‘logeetje’ in de koepelkamer op Meerhof; Stil spel een diner op
Meerhof, een aandoenlijk toneel op de heuveltop en een waarschuwing van de gravin
tegen komende wanhoop; in Gemijmer maakt de hoop plaats voor vrees; in Onder
de Linde II stijging van 's jonkers extaze tot de zaligheid van het verwachte ja-woord:
‘Beminde zij me als ik 't haar doe’. Ondanks de gesluierde vorm is het duidelijk dat
de dichter eigen jonge liefde, in 't bijzonder zijn gevoelens voor Hilda in Zweden
herdenkt, en dat de cyclus bestemd was als laatste deel van zijn
Gemoedsgetuigenissen, die hij weldra als tweede deel van zijn Poëzij wilde in 't licht
geven. Toen hij zover gevorderd was, voelde hij behoefte om dit deel te bekronen
met een groot opgezet slotgedicht, een parallel aan Florence uit het eerste deel. Zo
ontstond een van zijn meesterwerken: Gedroomd Paardrijden, dat in de winter van
1872-73 geschreven moet zijn. Verwey heeft er in zijn voortreffelijke Inleiding op
gewezen dat deze reeks historische visioenen in verband staat met het jaar 1872. De
gedroomde rit - het paardrijden is een geliefd motief, ontleend aan de oude
Nalatenschap - ‘gaat naar Frankrijk, naar Parijs en Versailles, tot op een jaar van
vaderlandse gedachtenis: 1672’. Daarop zien we de rit van Willem III met zijn page;
in Den Haag, op het huis in 't Bos heeft hij in hetzelfde jaar 1672 zijn laatste
samenkomst met Jan de Witt. De historische visioenen volgen dus ‘twee hoofdlijnen’,
één over Frans en één over Nederlands gebied, aanlopend op het jaar 1672. In het
herdenkingsjaar 1872 herdacht hij dus op eigen gelegenheid 1672. Zijn gedicht is
niet alleen een ‘gemoedsgetuigenis’, maar tevens ‘een verheerlijking van Holland
zoals hij er nooit een geschreven had’.
‘Het hele gedicht speelt zich af als brief van de dromende dichter aan de zusterlijke
vrienden; alleen aan het eind lost zijn gedroom zich op in de ontmoeting van zijn
geliefde’. Hoe juist Potgieter's kunst gekarakteriseerd is als ‘droom en tucht’ blijkt
het duidelijkst uit Gedroomd Paardrijden.
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Ogenschijnlijk laat de dichter zich gaan in de teugelloze verbeelding van de droom,
maar de vorm is ‘wonderbaar evenwichtig’ en met weloverwogen kunst streng
gebonden(61). De zesregelige strofe, die hij bij De Musset aangetroffen had, een soort
verdubbelde terzine, met regelmatig wisselend rijmschema, 384 in getal, kunnen
verdeeld worden in 12 groepen van 32, die weer in 4 maal 8 te splitsen zijn. De bouw
van het gedicht komt met die groepering overeen.
Aan Verwey, die dit grootse gedicht, ‘Potgieters Testament’, naar inhoud en vorm
voor het eerst recht heeft doen wedervaren, ontlenen wij nog de volgende
karakteriserende zinnen: ‘De grens zoekende tussen Fantasie en Kritiek had Potgieter
van jongs af die beide elkaar zien raken en eindelijk, in dit laatste dichtstuk, beleeft
hij ze volkomen. Vizioen en oordeelvelling slingeren zich om en door elkaar: de
droom wordt ten slotte onderwerp van bespiegeling. - ‘Zich te verzinken in de
schoonheid, - dat is de liefde waar Potgieters leven mee uitklinkt: hij stierf toen de
“Landjonker” was afgedrukt’.
In zijn nalatenschap vond men nog fragmenten van een groot opgezet gedicht:
Abraham Lincoln. Sympathie voor het energieke, demokratische Amerika blijkt
herhaaldelijk in zijn korrespondentie met Huet. De dood van de edele president,
‘zonder aanzien of vermogen, Arg of list, Doch zoo zeer van hoofd als harte Goed
en groot’, in 1865, kan hem tot dit plan gebracht hebben. Groenewegen onderstelt
dat het toen ter zijde gedrongen is door Florence, en omstreeks 1870 hervat en weldra
gestaakt: alleen de gebeurtenissen van 1860 en '61, de verkiezing en het uitbreken
van de burgeroorlog worden bezongen in korte strofen, overeenkomend met die van
Vondel's Geuzenvesper, kernachtig van inhoud, dichterlijk door klank en beeld. De
ontworpen bouw is uit de losse fragmenten niet meer met stelligheid te reconstrueren.
Na de voltooiing van deze tweede bundel Poëzy, die hij juist nog in druk gezien
heeft, is Potgieter overleden. De opleving van omstreeks 1880 heeft hij dus niet meer
beleefd.

Jacob van Lennep
(sedert ± 1860)
In de laatste levensjaren van Jacob van Lennep overweegt de ernst van volhardend
en degelijk werk, al komt de scherts telkens ter afwisseling te voorschijn. De
Vondel-uitgave, die eerst in 1869 voltooid werd, eiste een breed opgezette voorstudie
en aandacht voor allerlei détail-onderzoek. Taalkundige belangstelling leidde tot
bijdragen aan het Taalmagazijn, aan de Verslagen van de Koninklijke Akademie.
Maar een werk dat hem het meest ter harte ging, was het Leven van C. en D.J. van
Lennep (1861-62),
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een voortreffelijke biografie van zijn grootvader en zijn vader, toegelicht uit hun
gedichten, uit familiepapieren en ‘in verband met hunnen tijd beschouwd’. Van
folklorische aard is zijn boek De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en
Volksleven beschouwd (1867), in samenwerking met J. ter Gouw. In eigenaardig
kontrast met zulk echt wetenschappelijk werk staat dan weer de Vermakelijke
Spraakkunst (1865), gevolgd door De vermamelijke Latijnsche Spraakkunst (1866).
In de trant van de ‘Schoolmeester’ verkoopt hij daarin grappen, waaraan evenwel
een gezonde kritiek op kunstmatige grammatikale onderscheidingen en nutteloze
schoolmeesterij ten grondslag ligt.
Het voornaamste werk uit zijn ouderdom is de breed opgezette roman Klaasje
Zevenster (1866). Met dit werk was hij al in 1847 begonnen; met tussenpozen had
hij er aan gewerkt en verbeterd. Als een bewijs dat hij met zijn tijd meegegaan was,
en ook een eigentijdse realistische roman kon schrijven, was hij er zelf mee
ingenomen. Toch is terecht opgemerkt dat de geest meer achttiende-eeuws dan
modern is, en herinnert aan de breed uitgesponnen romans van Richardson, Fielding,
Wolff en Deken. Gelijk in zijn meeste werk kan Van Lennep de lust niet weerstaan
om grappig en daardoor amusant te zijn. Tussen met ernst getekende figuren bewegen
zich andere die meer op karikaturen gelijken of die door eigenaardigheden op de
lachlust werken. Uitweidingen maken deze vijfdelige roman uitvoeriger dan voor de
opzet nodig was.
Met grote belangstelling werd deze nieuwe roman van de geliefde veteraan door
het publiek ontvangen, maar de ingenomenheid sloeg bij de fatsoenlijke Nederlander
om in ergernis, toen het derde deel een bordeelscène bracht. Daarmee was de roman
als ‘onzedelijk’ veroordeeld. Een stroom van geschriften brak los: uitingen van heftige
verontwaardiging vooral, maar ook pleidooien voor Van Lennep, die met het
blootleggen van wantoestanden juist een lofwaardig doel nagestreefd had. Deze
pennestrijd is voor een later geslacht, dat van een veel krasser realisme getuige
geweest is, niet veel meer dan een curiosum, al geeft het een kijk op de toenmalige
letterkundige smaak. Belangrijker is de vraag welke plaats deze roman bekleedt
onder Van Lennep's werken. Zonder twijfel is dit slotwerk geen ‘meesterwerk’ dat
‘de kroon zet op een lang en voorspoedig literarisch leven’, gelijk de lofredenaar
H.J. Polak oordeelde. Maar ook de scherpafbrekende kritiek van Busken Huet, met
de hatelijke titel Ernst of kortswijl? is niet zonder meer te aanvaarden, en is niet vrij
van vooroordeel. Naar zijn mening blijft het boek niet alleen beneden het
middelmatige, maar is er ongeveer niets in te prijzen en heeft Van Lennep,
speculerende op zijn populariteit, eenvoudig een loopje willen nemen met zijn publiek.
Een geringe dunk van Van Lennep's produkt toonde ook Mevrouw Bosboom, die
aan Potgieter schreef: ‘het is als alles wat van hem komt, amusant - maar laag bij
den weg - geene elevatie, alles is overgoten met een
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zelfde van Lennepsop... En als hij dan soms schitteren wil, grijpt hij in de écrins van
anderen - zeker uit paresse d'esprit, want hij heeft kennis en vernuft genoeg om
zonder diefstal te kunnen leven’.
Na dit boek heeft Van Lennep geen groot werk meer aangevat. Hij blijft de gevierde
patriarch onder de oude auteurs. In 1867 is hij de hoofdpersoon bij de Vondelviering
en de onthulling van het standbeeld. Bij deze gelegenheid schreef hij zijn laatste
toneelstuk, het gelegenheidsspel Een dichter aan de bank van leening. Van
folkloristische aard is Het boek der Opschriften (1868) dat hij in samenwerking met
J. ter Gouw uitgaf.

A.L.G. Bosboom-Toussaint
(sedert ± 1860)
Na jaren van ingespannen werkzaamheid en rijke produktie volgt na 1860 een periode
van tijdelijke inzinking. Haar man leed in toenemende mate aan melancholie, was
prikkelbaar en mismoedig, zodat zijn schilderkunst er onder leed, en de inkomsten
door werkeloosheid verminderden. Zij moest dus het gezin grotendeels onderhouden
met haar honoraria en bovendien wederzijdse familie geldelijk steunen. Dat verklaart
haar koortsachtige werkzaamheid en soms wat haastige afwerking, al blijft zij
conscientieus. Voor die drukkende zorgen vond zij troost in haar geloof: ‘Ik zou
onder dat deel van des levens last dat mij is opgelegd, zekerlijk bezwijken, als ik niet
de smarten en de moeiten van deze aarde kon zien in het licht der eeuwigheid’, schreef
zij in een brief van 1864. Bovendien doorstond zij in dit jaar een zware ziekte, die
haar aan de rand van het graf bracht. De vriendschap met Potgieter had zij
onderhouden: in 1861 stond zij hem nog een roman (De triomf van Pisani) voor De
Gids af, terwijl daarna ook Nederland van kopie voorzien werd (Het laatste bedrijf
van een stormachtig leven, 1864), maar een toen reeds ontworpen lievelingsplan, De
Delftsche Wonderdokter, bleef steken, en het werk aan een andere historische roman:
De verrassing van Hoey in 1595, voor De Gids bestemd, wilde niet vlotten. Potgieter
en zijn jongere vriend Busken Huet besloten toen, haar bij de bewerking van dit
onderwerp hulp te bieden(62). Met de laatste was zij bevriend geraakt, in weerwil van
een voorafgegane botsing.
Huet's modernisme had in 1862 haar ergernis gewekt en was aanleiding geweest
tot een scherpe aanval in een opstel De terugkeer van Golgotha, voorafgegaan door
een woord aan Cd. Busken Huet. Een bezadigd antwoord van Huet werkte verzoenend;
zijn vriendelijke Gids-kritiek van 1864 op haar werk stemde haar gunstig, zodat
duurzame vriendschap en wederzijdse waardering ontstond.
Potgieter en Busken Huet wilden dus de kopie van De Verrassing van Hoey
‘plooijen naar de lijst van den Gids’, maar dat hield eigenlijk ook kritiek
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in op de zwakke zijde van haar kunst, zelfs in haar beste werk, de lust tot uitweiden,
tot breedvoerige beschrijving en inlassing van zakelijkhistorische gegevens. Zij
moest, volgens Potgieter, ‘korter en levendiger zijn’. Bovendien viel aan de konstructie
ook vrijwat te verbeteren. Deze poging tot samenwerking was nauwelijks begonnen,
toen de Gids-krisis van 1865 losbrak. Mevr. Bosboom stelde daar levendig belang
is, gelijk uit haar brieven aan Potgieter blijkt. Zij bezwoer hem: de Gids niet uit
handen te geven. ‘U scheiden van den Gids, neen, dat kan niet zijn, dat mag niet
zijn’. - ‘Tot elken prijs laat de breuke geheeld worden’. Toen dit niet mogelijk bleek,
waren de vrienden toch bereid om hun medewerking aan de vervolgen van haar
roman in De Gids van 1865 voort te zetten. De korrespondentie van Potgieter en
Huet geeft ons een kijkje achter de schermen: de wijzigingen, met schrappen en
invoegen, werden steeds ingrijpender. De schrijfster, die eerst dankbaar geweest was
voor Potgieter's verbeteringen en Huet's ‘fijne’ opmerkingen, begon mismoedig te
worden, en verzocht vriendelijk van haar ‘dwarskijkers’ verlost te worden: ‘ik moet
vrij zijn - en ik kan niets doen als ik mij verbeeldde, dat iemand over de schouders
naar mij keek’. Er is immers een publiek, dat ‘aan mijne manier gewend is’.
Zelfstandig voltooide zij dus haar werk. Nog eenmaal slaagde zij er in, een historische
roman te schrijven, die wegens de hoofdpersoon met volle liefde en grote toewijding
geschreven werd: De Delftsche Wonderdokter (1870).
Jacob Jansz Graswinckel belichaamt opnieuw haar ideaal van Christelijke ootmoed
en mensenliefde, in zijn verhouding tot de ongelukkige zwerveling Juliaan de
Ghiselles. Het lievelingsthema van Het Huis Lauwernesse, van Gideon Florensz,
wordt in nieuwe bewerking weer opgevat, in een tijd waarin de belangstelling voor
de historische roman begint te verflauwen. Mevrouw Bosboom, de bewonderaarster
van Walter Scott, heeft nu ook de romans van G. Eliot, van G. Sand leren kennen en
bewonderen. Al voelt zij met de persoon van deze schrijfster geen
geestesgemeenschap, de gedachte kwam toch langzamerhand bij haar op om ook
haar kracht eens te beproeven op romankunst, op het moderne leven gegrond. Zij
voelde wel dat ze iets beters zou kunnen leveren dan Van Lennep's Klaasje Zevenster,
waarin zij handigheid maar geen diepte vond: ‘is dat schoone kunst?’ Zij noemde
Lidewijde van Huet een ‘afschuwelijke’ roman, en had geringschatting voor
enkel-realistische uitbeelding van het alledaagse leven bij andere auteurs. De eerste
stoot om een moderne roman te schrijven kwam voort uit een ‘oude belofte’ aan de
redaktie van Nederland, die zij nog vóór de Wonderdokter wilde vervullen. Maar schrijft zij aan Potgieter - ‘het regte pleizier is er niet meer en zal er niet zijn voor ik
eerst weer aan een fikschen historischen roman ben’. Zo ontstond Frits Millioen en
zijne vrienden (1868), waarmee zij zelf weinig ingenomen was: ‘Enfin, 't is maar
voor “Nederland” en 't is voor eens’. Deze voorspelling kwam niet
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uit, want toen de Wonderdokter, die haar ‘in 't hoofd en in 't hart lag’, tot haar
voldoening geslaagd was, schreef zij in hetzelfde jaar: ‘ik zal eens zien of de roman
in brieven mij réusseeren zal’. De wording van Majoor Frans liep echter niet vlot
van stapel. Het opnieuw geschokte zenuwgestel van Bosboom baarde zorgen. Het
zelfvertrouwen ontbreekt: ‘liefst nam ik voor goed mijn afscheid van werk en publiek’,
heet het in 1872. En in het volgende jaar verzekert zij: ‘Huet vergist zich, als hij
meent dat het mijn fort zou zijn over dezen tegenwoordigen tijd te schrijven’. ‘Ik
ben zelf niet genoeg van mijn tijd, geloof ik’. Des te meer is het te waarderen dat
Majoor Frans, ‘sinds jaren in de maak’, in veel opzichten geslaagd mag heten. Het
is half in brief-, half in dagboekvorm. Karaktertekening is de hoofdzaak: zij koos
een vrij en mannelijk opgevoed, geëmancipeerd meisje, en de strijd tussen trots en
liefde, waarbij de laatste overwint. Zowel het motief als de uitwerking is fris en
oorspronkelijk: een beoordelaar sprak dus van de ‘tweede jeugd’ van de talentvolle
schrijfster. Zelf schatte zij dit werk lager dan haar grote historische romans. Aan
Huet schreef zij: ‘Er zijn twee menschen in ons. De een drijft ons tot het serieuse en
de geschiedenis; de andere tot wat luchtiger levensopvatting’. Vandaar dat men van
kerkelijke zijde enigszins verbaasd was en weinig ingenomen met deze nieuwe
richting bij de auteur van Het Huis Lauwernesse. Het lezerspubliek dacht er anders
over: het boek beleefde verscheidene herdrukken en vertalingen. Daardoor
aangemoedigd liet zij in 1877 een soortgelijke, maar minder geslaagde roman, Langs
een omweg, in De Gids publiceren. De heldin Regina van Berchem vertoont in haar
fier karakter, haar uittarten van de wereld, overeenkomst met Majoor Frans. In deze
boeken werkt de vertrouwde stijl van de historische romans in zoverre na, dat de taal
in de gevoerde gesprekken te zeer gestileerd is, en dus het leven niet nabij komt.
Haar voorliefde voor de historie wordt tot het einde toe niet verloochend, want in
Raymond de schrijnwerker (1879), keert ze weer tot het verleden terug, namelijk tot
de tijd na de grote revolutie in Frankrijk. Onderwerp is de botsing tussen twee
generaties: de oude markies de Mercoeur voert een onverzoenlijke strijd tegen de
nieuwe denkbeelden van zijn verloren geachte, weergevonden zoon die in
arbeiderskringen is opgevoed. Merkwaardig is, dat de bejaarde schrijfster weer een
nieuwe proeve waagt: een roman te schrijven die door de dialoogvorm een dramatisch
karakter verkrijgt. Met een beknopter historisch verhaal: Het kasteel Westhoven op
Walcheren wordt dan in 1882 haar letterkundige loopbaan gesloten. Op het einde
van haar leven begon ze nog een autobiografie, waarvan maar een klein gedeelte
voltooid was toen zij in 1886 stierf. Haar man publiceerde dit fragment in de
Jubileum-uitgave van De Gids in ditzelfde jaar. Vooral door haar historische romans
is deze begaafde schrijfster een blijvende, vooraanstaande plaats verzekerd in onze
negentiende-eeuwse letterkunde.
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H.J. Schimmel
(sedert ± 1860)
In de eerste jaren na 1860 beweegt zich de kunst van Schimmel nog in stijgende lijn.
Van het toneel had hij voorlopig afscheid genomen om zich voornamelijk aan de
romankunst te wijden. Als letterkundig kritikus in De Gids moet hij weldra wijken
voor Busken Huet. Terwijl hij in 1860 nog gedichten van Da Costa en Beets
beoordeelt, neemt de jongere met meer talent die taak over in een vaste rubriek. Maar
na het met Mary Hollis behaalde sukses, onderneemt Schimmel zonder verwijl een
tweede roman, uit de Engelse geschiedenis geput, Mylady Carlisle, die bij gedeelten
in De Gids van 1861-63, daarna in boekvorm (1864) gepubliceerd werd.
In dezelfde tijd komt hij maatschappelijk op hoger peil door een zelfstandige
werkkring als direkteur der Amsterdamsche Crediet-vereeniging (1863). Daardoor
wordt hij ook in staat gesteld een gezin te vestigen: in 1865 valt zijn huwelijk met
Anna Maria Kalff. Zijn naaste bloedverwanten, met wie hij zo lang samen geleefd
had, waren alle twee jaren te voren, tot zijn diepe smart, overleden. Zijn zuster
herdacht hij in een gevoelig gedicht, In November, opgenomen in De Gids van 1864.
Daarvoor geldt niet wat Herman Robbers in het algemeen terecht over Schimmel als
dichter geschreven heeft: ‘Schimmel was geen zanger. Schrijven was voor hem een
hoog spel van vernuft, ernstig en belangrijk om den invloed op anderen, niet als eigen
gevoels- of temperamentsuiting; daaraan had hij geen behoefte’.
Voor Mylady Carlisle koos Schimmel opnieuw een episode uit de Engelse
geschiedenis, de tijd van Karel I met Mylady Carlisle als hoofdpersoon, die hij uit
Macauly's werk en andere Engelse bronnen leerde kennen, maar ook uit twee schetsjes
van Mevrouw Bosboom-Toussaint, door hem in De Gids van 1852 gerecenseerd. De
hoofdpersoon wordt weer in een grote kring van historische en gefingeerde personen
geplaatst, waardoor hij aan zijn verbeelding vrij spel kan laten, en ingewikkelde en
boeiende verwikkelingen te weeg kan brengen, die wel eens wat bont-romantisch
zijn, maar toch door levendigheid van schildering, door menskundige waarneming
uitmunten. Van het karakter van Mylady Carlisle, volgens de historie een ‘onbekeerde
vrouwelijke demon, geweven uit hartstogt en wereldzin’, heeft hij een eigen opvatting,
die door zijn beoordelaar Busken Huet ongeoorloofd geacht wordt(63). Dat de roman
niet veel opgang maakte, bevestigt Huet's mening dat de belangstelling voor de
historische roman uit de school van Scott begon te verflauwen, al gaat hij te ver door
dit genre als ‘bastaardgenre’, als ‘coquetteeren met de geschiedenis’ te vonnissen.
Door de Gids-krisis van 1865, die Schimmel betreurde, maar die hij door
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zijn bemiddeling niet kon verhinderen, ontstond verwijdering van zijn vriend Potgieter
en de jongere bondgenoot Huet. Een gevolg was ook, dat Schimmel weer belast werd
met de taak die Huet met zoveel talent vervuld had: de letterkundige kritiek. Schimmel
beleefde daaraan niet veel genoegen: op zijn in hoofdzaak gunstige beoordeling van
Van Lennep's Klaasje Zevenster (1866), van Ten Kate's Schepping (1867) volgde
de felle afbrekende kritiek van Huet, die veeleer in het kader van Potgieter's oude
Gids gepast zou hebben. Was dat mede de oorzaak dat Schimmel in 1867 uit de
redaktie trad?
Na de onderbreking van bijna tien jaren keerde Schimmel in 1868 tot het drama
terug, met twee stukken: een van minder belang, Het Slot van Abcou, een voorval
uit het jaar 1672 behandelend, en zijn meesterwerk Struensee, waarmee hij zijn
hoogtepunt bereikte, en waaraan hij zelf, zonder aan een ogenblikkelijke opvoering
te denken, de meeste waarde hechtte: ‘Ik wenschte een drama te ontwerpen, dat geen
rekening hield met de eischen van het gewone schouwburgpubliek’. Het onderwerp
had hem al lang aangetrokken en bezig gehouden: van 1856 dagtekent een dramatisch
fragment van die naam; tussen 1860 en 1867 verschenen episodes van het stuk in
De Gids. Het onderwerp is voor een tragedie zeer geschikt: Struensee, de verlichte
despoot die het goede zocht, maar door eigen karaktereigenschappen bezweek, is
diep-menselijk opgevat. De bouw van het stuk is uitnemend; de kontrast-figuren zijn
goed gekozen en tot levende mensen gemaakt: het zijn niet meer de verpersoonlijkte
deugden en ondeugden van het traditioneel-romantische toneel. Door de kernachtige
rijmloze vijfvoetige jamben behoort het ook tot het beste dat Schimmel geschreven
heeft. Het stuk beleefde echter maar een enkele, onvoldoende opvoering.
In zijn kritiek op Mylady Carlisle had Huet Schimmel de raad gegeven, dat hij de
historische roman nu maar eens moest laten rusten, met de beste elementen van zijn
historische-romankunst ‘zijne tooneelen uit onze tegenwoordige samenleving bezielen’
en deze ‘minder burgerlijk, grootscher, diepzinniger, belangwekkender maken’. Heeft
deze aansporing de stoot gegeven tot de roman Het gezin van Baas van Ommeren,
gedeeltelijk in Nederland (1869), met de titel Voor dertig jaren, in 1870 in twee
delen verschenen? De schrijver, die tegenover zijn toneelwerk vaak zelfkritiek
toepaste, heeft zijn talent overschat. ‘Burgerlijk’ is zijn roman wel, maar allesbehalve
‘belangwekkend’ of ‘diepzinnig’. Hij is dan ook terecht vergeten. Nog meer mislukt
is het uit deze roman getrokken toneelstuk: Zege na strijd (1871): uit zijn boek zijn
‘stukjes geknipt en aan elkaar gelijmd’, met haast en slordigheid. Er is wel
vooruitgang, vergeleken bij Schuld en boete: de omgangstaal is ongedwongener
gehanteerd en er zijn enkele aardige realistische taferelen, maar blijvende waarde
heeft dit spel niet.
Schimmel handelde dus verstandig door terug te keren naar zijn eigenlijk
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gebied: in 1875 gaf hij weer een van zijn beste historische romans: Sinjeur Semeyns.
Het verhaal speelt rondom en is de vrucht van een studie van dit tijdvak, waarvan gelijk reeds opgemerkt werd - Het Slot van Abcou een voorloper is. Waarschijnlijk
had hij deze roman in het herdenkingsjaar 1872 willen doen verschijnen, maar hij
beperkte zich toen tot het gedicht Aan mijn Vaderland, en werkte door aan zijn boek,
dat drie jaar later het licht zag.
Sedert was hij overtuigd spiritist geworden. Deze roman vertoont daarvan de
sporen, doordat meer dan aan de intrige aandacht geschonken is ‘aan de geestelijke
groei van de personen, gezien in het licht van zijn spiritistisch christelijke overtuiging’.
De kompositie vertoont overeenstemming met die van Mary Hollis; in zijn personen
wil hij de verschillende standen van de Republiek vertegenwoordigen, waarbij vooral
de macht van de regenten uitkomt. In de figuur van de landmeter Semeyns, eigenlijk
niet de hoofdpersoon, heeft hij veel autobiografische elementen verwerkt. Slechts
enkele werkelijk historische personen komen ten tonele, maar ondanks zijn
verzekering dat hij de fout vermeden heeft om deze in onmogelijke situaties te doen
optreden, is hij hier en daar toch in die fout vervallen: zijn fantasie blijft hem parten
spelen. Van allerlei romantische kombinaties en intriges kan hij geen afstand doen.
Van de landadel maakt hij een karikatuur, en een figuur als de spion-marskramer
‘herinnert aan de vroegere romantiek’. Daardoor ontstaan er nevenepisodes die gemist
zouden kunnen worden en die de aandacht afleiden.
Uit Schimmel's zelfverdediging in het Voorbericht, en in verschillende
beoordelingen bleek de opvatting veld te winnen dat ‘de historische roman niet meer
van dezen tijd is’.
Op dramatisch gebied koos hij voor het eerstvolgende stuk weer stof uit eigen tijd
en eigen ervaring: ‘het woelig bedrijf der speculanten, een geschikt onderwerp tot
intrige en hekeling’. Naar de hoofdpersoon was het getiteld Jufvrouw Bos (1878).
De schrijver was er zelf mee ingenomen en kon moeilijk verdragen dat het publiek
er anders over dacht. Dat gold ook voor De Towerkat (1879), een drama, ontleend
aan Mylady Carlisle, met als hoofdpersoon Nel, die in de roman een belangrijke rol
had. De schrijver was overtuigd ‘de gewone gebreken welke het dramatizeeren van
een roman aankleven’, vermeden te hebben, maar dit was zelfbegoocheling: ‘Het
werk is zeer episodisch, er is veel bijgesleept dat in het stuk zelf overbodig is; wat
alleen daaruit te verklaren valt, dat zooveel mogelijk de roman in het drama gepropt
moest worden’.
Voor zijn tijdschrift Nederland waagde Schimmel zich in 1882 nog eens aan een
roman uit de eigen tijd: Verzoend, die blijkbaar veel gelezen werd, want reeds het
volgend jaar verscheen daarvan een derde druk. Bij de volgende generatie deelde dit
werk het lot van Het gezin van baas Van Ommeren.
De beweging van Tachtig maakte nog geen einde aan Schimmel's letter-
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kundige werkzaamheid, nòch als romanschrijver nòch als dramaturg. In de volgende
periode zal hij dus nogmaals, als een van de toongevende vertegenwoordigers van
een oudere generatie, ter sprake moeten komen.

Nicolaas Beets
(sedert ± 1860)
Ook na 1860 blijft Beets als dichter, schrijver en redenaar in hoog aanzien. Hij
aanvaardde de erfenis van Tollens en stelde er een eer in, volksdichter te zijn, tolk
van de gevoelens die de behoudende, gegoede burgerij kenmerkten. Door eenvoud,
gemoedelijke vroomheid, wijze bezadigdheid wist hij zich populair te maken. Wanneer
wij hem in 1861 horen vermanen: ‘Dankt allen God en weest verblijd, Omdat gij
Nederlanders zijt!’ dan menen we Tollens te horen. Aan de tevredenheidsprediking
en het optimisme van die voorganger worden we ook herinnerd, als Beets zes jaar
later zingt:
Wat wil men toch in Nederland
Met praats en staatsgeschillen?
De vorst die hier de rijkskroon spant,
Wil juist hetgeen wij willen.

En te voren:
Partijman wezen, wil ik niet.
'k Wil aan geheel mijn volk behooren.

Beets werd dan ook de aangewezen dichter om bij nationale herdenkingsdagen en
feesten op te treden, de ‘poet laureate’. Maar zijn eigenlijk genre blijft het huiselijk
lied, stichtelijke vermaningen, bezonken wereld- en mensenkennis in pittige vorm.
Hij kent de grenzen van zijn talent, als hij in een puntdicht zegt: ‘ik zie rond, merk
op, herinner mij’. Wel zegt hij in het puntdicht Vleugels: ‘Van dichters wensch ik
liefst te ontmoeten 't Gevleugeld soort’, maar hij is zich bewust dat hij zelf niet tot
dat ‘gevleugeld soort’ te rekenen is. Voor groter werk schieten zijn krachten te kort:
‘zijn vinding is uiterst zwak’; zijn proeven van natuurpoëzie zijn schaars en beperkt
van stof (Najaarsliederen) en verlopen nog vaak in didaktiek: ‘een smal beekje dat
in het zand loopt’(64).
Zijn talent komt het best uit in gelegenheidsgedichtjes en huiselijke poëzie, die of
door losse toon en geestigheid, of door hartelijkheid bekoren. Gelegenheids- en
huiselijke poëzie behoeven niet als zodanig buiten de dichtkunst gesloten te worden.
Dat Beets slechts onbeduidende verzen of rijmelarij geschreven zou hebben, heeft
men te veel nagepraat. Wel heeft de roem verdovend gewerkt op zijn letterkundig
geweten. Daardoor kwam hij in de waan dat al wat hij dichtte belangrijk was, of
tenminste met
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belangstelling door zijn bewonderaars ontvangen zou worden. Terecht heeft zijn
biograaf Chantepie de la Saussaye, die hem als dichter waardeert, maar niet overschat,
opgemerkt dat het billijk is een dichter naar zijn beste werk te beoordelen. Met nadruk
wijst hij ook op de verdienste van de vele ervaringsspreuken, puntdichten in pittige
taal, b.v. Polemiek, Handen thuis, Zijn of schijn in ‘Madelieven’, en uitgebreider:
De deuvik en de kompasnaald, die niet onderdoen voor soortgelijke bij de door Beets
bewonderde Staring. Maar ook deze biograaf acht het te betreuren dat de dichter niet
wat kieskeuriger geweest was. Dan zou veel huiselijk klein-goed, b.v. gedichtjes als
‘In schoonmaakstijd’, in portefeuille gebleven zijn.
Na de reeds genoemde bundels volgen in onafgebroken rij: Verstrooide gedichten
(1863), Madelieven (1869) en, nadat de ‘volledige’ dichtwerken in drie delen
verschenen waren (1873-76), weer Najaarsbladen (1881) en Nog eens Najaarsbladen
(1885). De afbrekende kritiek door de jonge Albert Verwey nog vóór De Nieuwe
Gids uitgeoefend, verhinderde niet dat Beets nog gelijktijdig met de Tachtigers een
drietal bundels het licht deed zien. Tijdens zijn predikantschap te Utrecht, maar ook
nadat hij in 1875 Ter Haar als hoogleraar opgevolgd had, bleef Beets naast zijn vele
publicaties op stichtelijk en kerkelijk gebied, aandacht schenken aan letterkundige
studie. De vruchten daarvan vindt men in lezingen (Gesprek met Vondel, 1861),
kongresvoordrachten (b.v. over Dichterlijke vrijheid, 1862), inleidingen bij dichters
(Staring-uitgave, 1862), levensberichten (Jac. van Lennep, 1868), (Ter Haar, 1881),
vergelijkende literatuurstudie (De Paradijsgeschiedenis en de Nederlandsche dichters)
en wetenschappelijke tekstuitgaven (Gedichten van Anna Roemer Visscher, 1881).
Hiermee is nog niet alles vermeld uit de lange lijst van zijn geschriften, en ook na
zijn zeventigste verjaardag, die met grote luister gevierd werd, was zijn vruchtbaar
werk nog niet ten einde, maar zijn roem als eerste-rangs dichter, hem door zoveel
tijdgenoten rijkelijk toegedacht, krijgt in de volgende periode door de scherpe kritiek
van de jongeren, een gevoelige knak.

Bernard ter Haar (1806-1880)
Ter Haar groeide op te Amsterdam en begon daar aan het Athenaeum zijn studie in
de theologie en in de letteren op zeventienjarige leeftijd. Al vroeg stelde hij levendig
belang in letterkunde, blijkens grote verzamelingen in handschrift uit allerlei dichters
en schrijvers en uit eigen dichtproeven, waarbij Warnsinck hem raad gaf. Zijn
lievelingsdichters waren Tollens, een ‘niet genoeg te bestudeeren model’, Schiller
en Lamartine, die zijn romantische neiging bevredigden. In zijn studententijd, die te
Leiden voortgezet werd, heeft hij een en ander gepubliceerd: op twintigjarige leeftijd
verwierf hij zelfs dichterroem, namelijk een zilveren medaille voor
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een gedicht in alexandrijnen, Zelfopoffering (1826) bij een prijsvraag van een
Amsterdams Genootschap. Toen hij in 1830 als predikant te Eemnes-Binnen beroepen
was en zich in zijn pastoraal werk verdiepte, had hij genoeg zelfkennis en
bescheidenheid, om deze onrijpe dichtproeven achter te houden. Door een gedicht
in het jaarboekje Calliope vond hij in 1838 bij Potgieter aandacht en aanmoediging:
een uitnodiging om aan de Tesselschade mee te werken was het gevolg. Dat gaf hem
moed om met een groot gedicht voor den dag te komen, Johannes en Theagenes
(1838), een legende, in romantische trant bewerkt. Ook nu werd zijn werk in De
Gids, door een bespreking van Bakhuizen van den Brink, als veelbelovend
verwelkomd. Voortaan konden allerlei jaarboekjes en almanakken rekenen op
bijdragen van zijn hand: enkele van zijn meest bekende en meest geliefde gedichten
dagtekenen uit de eerstvolgende jaren: de Elegie aan een spelend kind (1840), Aan
een apostel des ongeloofs (1841), een scherpe uitval tegen Strausz, Huibert en Klaartje
(in de Aurora van 1843)(65) Nadat hij herhaaldelijk zijn standplaats verwisseld had,
werd hij in 1843 te Amsterdam beroepen. De redakteuren van De Gids namen hem
toen als gewaardeerd medewerker in hun midden op; zijn letterkundige verdiensten
werden geëerd door zijn benoeming tot lid van het Koninklijk Instituut.
In 1846 had hij een groot gedicht voltooid: De Sint-Paulusrots, de beschrijving
van een schipbreuk in 1845, bewerkt naar een dagverhaal van een der slachtoffers,
de scheepsheelmeester Hanou, een bron die Ter Haar achter zijn gedicht deed
afdrukken. Hij volgde daarbij dus het voetspoor van Tollens en Bogaers met hun
verhalen van avonturen ter zee. Bij zijn voordracht in verscheiden steden en in het
Instituut had de dichter een groot sukses: het moest zelfs het volgende jaar tweemaal
herdrukt worden. Ook veel later spreekt Beets nog van ‘wegslepende’
beschrijvingskunst. Deze opgang maakte de teleurstelling van de gevierde dichter
des te groter, toen zijn mederedakteur Potgieter in De Gids een zeer uitvoerige,
hoofdzakelijk afbrekende kritiek liet drukken(66). De recensent konstateerde een
achteruitgang, bij vergelijking met Johannes en Theagenes. Het eenvoudige en
aanschouwelijke proza van de scheepsheelmeester had hem meer getroffen dan de
opgepronkte parafrase in verzen. Zonder zijn verbeelding vrij spel te geven, had hij
zijn bron te slaafs gevolgd, en verzuimd zich in te leven in de gemoedstoestand van
de schipbreukelingen. Het ‘overgieten in den vorm van een dichtstuk’, ‘hier theatraal
declameerend, dáár modern sentimenteel of melodramatisch dóórdravende’, was
volgens Potgieter op een mislukking uitgelopen. Na deze meedogenloze maar rake
kritiek trok de hevig ontstemde dichter zich uit de Gids-redaktie terug. Verwend door
de uitbundige lof, genietend van de verworven populariteit, wilde hij het gevelde
vonnis trotseren, door vlug opeenvolgend in twee bijeenbehorende bundels al zijn
vroeger werk te verzamelen, ten bewijze dat hij niet alleen beschrijvingskunst
beoefend had, maar ook wel in staat was ‘den inwendi-
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gen mensch tot het voorwerp zijner studie te stellen’. Een Verzameling van verspreide
en onuitgegeven Gedichten (1849) bevatte al wat sinds vele jaren verschenen was;
de Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten (1851) ook alle jeugdpoëzie,
zelfs het prijsgedicht van 1826 en nog vroegere van 1823 en 1824. Daarmee gaf hij
dus een tot nu toe onbekend kijkje in de ontwikkeling van zijn talent, in zijn leven
vóór de Johannes en Theagenes. De invloed van Tollens wordt nu duidelijk in
huiselijke poëzie als Het vroeggestorven kindje (1826), Vadervreugde (1831) e.d.
Zijn ‘zevental Erotische stukjes’ herinneren aan ‘de liefde-elegie, de chant-d'amour
van Lamartine, aan wien ook de naam Elvire denken doet, onder welken Bernard ter
Haar hier zijne Johanna Maria van Woudenberg bezingt, teeder, ernstig, innig en
weemoedig’.
De dichterroem van Ter Haar was nu bij de tijdgenoten voorgoed gevestigd. Men
vond hier allerlei lievelingsstukken terug: een verzameling gewijde poëzie, de
bijdragen die hij voor Bijbelsche Vrouwen in 1847 geschreven had, nl. Hanna en De
Moeder des Heeren, onder de Zangen des Tijds een door recitatoren zeer gezochte
tekst: Abd-el-Kader.
Voor de kennis van zijn politiek standpunt is van belang een uitgebreide tijdzang
van 1850: Het Communisme onzer dagen, voorgedragen in een zitting van het
Instituut. Wie luistert naar de aanhef: ‘Gij tweede helft der eeuw! Wat brengt ge ons;
vloek of zegen?’ zal daarin dadelijk een echo horen van Da Costa, die in hetzelfde
jaar zijn tijdzang De Chaos en het Licht voordroeg. ‘Een wedstrijd van twee
dichtwerken, die elkander waardig waren, waarvan misschien uit het oogpunt van
dictie en versificatie aan dat van ter Haar de palm toekomt’, zegt Beets. Daarvoor is
echter deze jammerklacht over ‘de ontzettende gevolgen en heillooze uitwerkselen’
van socialisme en communisme te breedsprakig en te kennelijke navolging. Als
kampioen tegen de revolutie had hij zich te voren reeds doen kennen in een van zijn
‘Tijdzangen’: Parijs op een der Junidagen van 1848, gelijk hij ook op kerkelijk
gebied zijn strijdlust getoond had in zijn krachtig protest tegen het modernistische
‘ongeloof’ van Strausz. In 1853 kreeg hij gelegenheid om zich te verzetten tegen wat
hij als aanmatiging van de Katholieken beschouwde, door als woordvoerder in de
April-beweging op te treden.
Niet lang daarna volgde een belangrijke verandering in zijn leven: in 1854 werd
hij benoemd tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis te Utrecht. Door zijn, deels
uitgegeven, Leerredenen, in een stijl die aan Van der Palm herinnert(67), had hij zich
een goede naam als theoloog verworven, door zijn kerkhistorische geschriften(68) zijn
wetenschappelijke bekwaamheid getoond. De nieuwe werkkring belette hem niet,
ook aan de dichtkunst aandacht te blijven schenken. In 1866 kon hij nog een derde
bundel laten verschijnen, waarin o.a. het populair geworden Eliza's vlucht, een tafereel
uit Uncle Tom's Cabin voorkomt, naast ontboezemingen van persoonlijk
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leed (Tonen van Weemoed en Rouw) en Stemmen des Tijds, als pendant van de
vroegere Zangen des Tijds: daarin loopt een bestrijding van Renan parallel met de
vroegere op Strausz.
Met deze bundel is Ter Haar's dichterlijk werk eigenlijk voltooid: een nalezing in
Laatste Gedichten (1879) is van weinig betekenis.
De grote populariteit die Ter Haar tijdens zijn leven als dichter genoot, maakt hem
voor de geschiedenis van onze letterkunde naast Beets een figuur van blijvende
betekenis: hij is het type van de vrome, huiselijke dichter, de gemoedelijke, enigszins
breedsprakige verteller, onkritisch geworden tegenover zichzelf wegens overschatting
door bewonderende lezers. In navolging van Beets acht hij onbeduidende huiselijke
rijmen soms waard om gedrukt te worden, b.v. Mijn winterpels, Aan mijn gade, dat
een gevaarlijke gelijkenis toont met de parodieën van Cornelis Paradijs! Ook de hem
zo nauw verwante Beets is schuldig aan die overschatting, als hij schrijft:
‘Welluidender, klankvoller luit dan de zijne had, gedurende zijn leeftijd niet
geklonken’. En wanneer hij hem noemt ‘den geboren dichter, den geoefenden
versificateur’, dan is het nageslacht, zijn wezenlijke betekenis voor de kunst taxerend,
meer geneigd de nadruk te leggen op de tweede dan op de eerste kwalifikatie.
Dichterlijke aanleg, een gevoelig hart, zeggenskracht bezat Ter Haar stellig, maar
om een groot dichter te worden, had hij in de loop van zijn ontwikkeling tot een eigen
stijl moeten komen, terwijl hij nu telkens geslingerd wordt tussen de eenvoud van
Tollens en Beets enerzijds, en de dichterlijke taal en techniek van Bilderdijk en Da
Costa anderzijds. Een eerste-rangs plaats in onze letterkunde moet hem dus ontzegd
worden.
In 1874 moest hij om gezondheidsredenen als hoogleraar aftreden en trok hij zich
te Velp terug, waar hij zes jaar later overleed.

Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889)
De jonge Ten Kate, zoon van een Haagse hoofdcommies, werd op vijftienjarige
leeftijd als een wonderkind begroet. Als dertienjarige jongen met een vlug verstand
en ambitie werd hij op een kantoor geplaatst: twee jaren later was hij daar al
boekhouder. Tegelijkertijd vonden zijn eerste dichtproeven bijval in de kring van
‘Oefening kweekt kennis’, die de boekhouder-dichter in hun midden als lid opnamen,
en waar hij zijn eerste voordracht hield. Nadat hij afzonderlijk in 1835 al
gelegenheidsgedichten had laten drukken, vond hij een uitgever voor zijn verzamelde
Gedichten, die in 1836 konden verschijnen. Gezaghebbende ‘letterkundigen’ als
Immerzeel en Withuys hadden hem van raad gediend. Kneppelhout begroette hem,
in een beoordeling van hetzelfde jaar, als Eene nieuwe ster aan de kim(69). Hij was
‘verwonderd over forsche, gespierde verzen van den jeugdigen dichter, over zijne
zuivere vormen, bevallige-welluidendheid, sierlijke en
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eenvoudige uitdrukking en taal’. Hij verheugt zich ‘dat het zaad, door Bilderdijk
gestrooid, wortelen schiet en welig opgroeit!’ en wanhoopt niet aan de toekomst van
de jonge dichter, al waarschuwt hij dat deze door vlijt en studie dient te ontwikkelen
‘om eenmaal hoofd te worden op het groote schip, hetwelk hem thans gaarne
opneemt’. ‘Stel onze hoop niet te leur!’ roept hij hem toe.
De lust om zich door studie te ontwikkelen werd bevredigd. Ten Kate zou predikant
worden. Met hulp van Ds Heldring, die hem in zijn pastorie opnam en leiding gaf,
bekwaamde hij zich voor de Universiteit, en studeerde van 1838-1843 te Utrecht in
de theologie. In de dichtkunst bleef hij zich ijverig oefenen: snel volgden de bundels
(o.a. Bladeren en Bloemen, Rozen, Nieuwe Rozen, Vertaalde poëzie, 1838; Byron's
De Gjouwer, Ahasverus op den Grimsel 1840; Zangen des tijds, 1841) en afzonderlijke
gelegenheidsgedichten elkaar op.
In 1838 kreeg Ten Kate ook van de andere zijde aanmoediging, namelijk in Hecker's
Hippokreen-Ontzwaveling:
Ten Kate! welkom in Apollo's Tempelchoor;
O, stel geen toekomst door verspeelde hoop te loor,
De krans om 't jeugdig hoofd blijf de eer der grijze slapen.

Maar deze ingenomenheid duurde niet lang. Dezelfde schrijver is door de reaktionnaire
Zangen des Tijds, door Ten Kate's stichtelijke zangen, ontgoocheld en valt hem in
Quos ego scherp aan als een ‘laffe zwetsersbaas’, ‘zijn boetbazuin raast en blaast
ons de ooren doof’.
In 1842 werd hij door Ds Winkler Prins uitgenodigd om als redakteur mee te
werken aan het satirische en kritische tijdschrift Braga, waarvoor hij in 1842-43 een
groot aantal bijdragen leverde.
In 1844 proponent geworden, vestigde hij zich in 1845 te Marken, weldra met
overgang naar grotere gemeenten: in 1850 te Middelburg, in 1860 te Amsterdam.
Als predikant van gematigd-orthodoxe richting, zich niet mengend in partijstrijd,
goedhartig en vriendelijk van aard, werd hij gevierd en geliefd door zijn gemeente.
Zijn levensbeschrijver Ds E. Laurillard zegt dat ook zijn preken ‘een zangerige
beeldrijke vorm hadden’. De dichtkunst werd allerminst verwaarloosd: behalve in
zijn eerste predikantsjaar, vloeiden de verzen in onafgebroken stroom. De titels alleen,
die wij niet zullen opsommen, vullen vele bladzijden: allerlei genres zijn
vertegenwoordigd: stichtelijke gedichten, in ethisch-ironische trant, tijdzangen, vooral
in 1848-49, legenden, lierzangen, gelegenheidsverzen. Talrijk zijn de vertalingen,
waarvoor Ten Kate door technische oefening en rijmgemak grote geschiktheid bezat.
Hij vertaalde uit Shakespeare en Milton, Dante en Tasso, La Fontaine en Victor
Hugo, Tegner en Andersen, volgens Laurillard ‘in een taal die muziek is’. Typerend
voor de overschatting onder geestverwanten is de uitbundige lof, hem door deze
ambtgenoot toegezwaaid.
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Zijn werk bevat ‘een schat van schoonheid’. Voor hem is de moedertaal ‘wonderbaar
kneedbaar, of liever vloeibaar’.
Nadat Ten Kate in 1861 reeds zijn Dichtwerken uitgegeven had, bij herdruk in
1866 tot niet minder dan acht delen aangegroeid, volgt nog weer een overvloedige
produktie, waaronder grotere gedichten die het meest geprezen werden: De Schepping
(1866), De Planeten (1869). Naar aanleiding daarvan zegt Laurillard: Ten Kate ‘staat
niet onder Bilderdijk en veelal naast Vondel. De Schepping, ‘aan de hoogste
schoonheden rijk’, spant de kroon, ‘door schitterende beschrijvingen’.
Dat Ten Kate niet de grote dichter was waarvoor zoveel tijdgenoten, o.a. ook Jan
ten Brink, hem aanzagen, dat zijn virtuositeit, zijn overproduktie de kritiek verblind
had, is al vroeg ingezien door Potgieter en Busken Huet. Het is bekend hoe de laatste
in 1867 de spot gedreven heeft met De Schepping. Toen hij zijn stuk ter keuring aan
zijn oudere vriend en bondgenoot toezond, kreeg hij een zeer uitvoerige brief(70), en
ontwierp een eigen artikel, waarin Ten Kate's doopceel gelicht werd, en op grond
van een vijf-en-twintig jarige ervaring aangetoond dat de Gids-kring van den beginne
sceptisch gezind geweest was tegenover Ten Kate's dichterschap: van een
‘persoonlijkheid’ kon eigenlijk nauwelijks sprake zijn. Voor de eerste Gids-jaargang
had hij uit eigen beweging een gedicht ingezonden, maar dat had hij teruggenomen,
toen in dezelfde jaargang over hem geschreven was: ‘Dwaasheid mag het heeten
aldus à la Bilderdijk te schrijven. Welligt beweegt hij zich in een kring van jonge
lieden, misschien eenige jaren ouder dan hij, zeker veel lager staande in de kunst van
versificatie ‘die hem over het paard tillen, om door hem op hunne beurt in de hoogte
te worden geheven; er is geen gevaarlijker klip voor veelbelovende geniën’. Toch
stelde Ten Kate er prijs op, dat een berijmd verhaal van zijn hand in de Tesselschade
opgenomen werd. Later dichtwerk werd herhaaldelijk, grotendeels afwijzend
beoordeeld door de Gids-redakteur Pol. Eindelijk komt Bakhuizen van den Brink in
1842, in een kritiek op de Zangen des Tijds hem nogmaals waarschuwen tegen dwaze
navolging van Bilderdijk, waardoor hij licht verleid kon worden om ‘woordenpraal
en opgewondenheid voor inspiratie te houden’, maar ook tegen zijn ‘kinderachtig
geschreeuw tegen den tijd’. Potgieter's scherpe toon, als hij spreekt van Ten Kate's
‘diefachtige natuur’, van zijn gebrekkige vertalingen is niet vrij van rancune tegen
de Braga-dichter noch van diepgewortelde antipathie: met een ‘bravissimo’ toont
hij zijn instemming met het onbarmhartig vernietigend oordeel van Huet, die hem
te voren al geschreven had: ‘Is er eigenlijk wel één land in Europa, waar zulk een
versifex onder de dichters gerekend zou worden?’(71). Tot de verwerking van Potgieter's
gegevens, in breder verband, is hij niet gekomen: ze ‘zijn te massief voor mijn ligt
en digt getimmerte’, antwoordde hij, enigszins onvoldaan over deze Ten Kate-studie.
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In 1869, toen De Planeten verschenen waren, wilde Potgieter opnieuw Huet aansporen
tot een vernietigende kritiek. Daartoe schreef hij een ‘overzicht’ dat tegelijk alle
gegevens bevat om aan te tonen dat de dichter na De Schepping ‘de mal en pire’
gegaan is(72). Een reeks aanhalingen wordt telkens onderbroken door schertsende en
spottende opmerkingen, die in de verte herinneren aan de latere kritieken van Kloos
en Van Deyssel. En als hij genoeg gesold heeft met zijn slachtoffer, luidt het
eindoordeel dat het vers ‘gloeijend vervelend’ en ‘verdrietig eentoonig’ is. Huet heeft
zich niet laten verleiden om voor de tweede maal Ten Kate onderhanden te nemen.
Hij schreef terug: ‘Moet die versifex mij zelfs tot in Indië komen vervolgen?’(73).
In zijn laatste jaren heeft Ten Kate nog moeten beleven dat een jongere
dichtergeneratie het vonnis van Potgieter en Huet bevestigde, en dat Cornelis Paradijs
hem als dankbaar voorwerp voor zijn parodie uitkoos.

Josephus Albertus Alberdingk Thijm
(sedert 1860)
Gedurende deze gehele periode bleef Alberdingk Thijm een figuur van betekenis in
onze letterkunde. Hij behoudt een eigen plaats als ‘gangmaker van een vernieuwde
Roomse aesthetische kultuur’, als traditionalist maar met oog voor de behoeften van
het heden, als ‘ultramontaan’, maar tegelijk minnaar van ‘dat Dietsche vaderland’.
In 1863 had hij de leiding aanvaard van de boekhandel en uitgeverszaak Van
Langenhuizen, maar hoofdzaak bleef zijn studie, zijn letterkundig en kultureel werk.
Zijn verdiensten als artistiek geleerde bezorgden hem in 1876 een professoraat aan
de Rijks-Akademie voor beeldende kunsten, een ambt dat hij met toewijding vervulde:
een groot aantal, later beroemde schilders volgden zijn lessen. Terwijl zijn dichterlijk
werk tot gelegenheidspoëzie beperkt bleef, groeide de reeks historische novellen nog
steeds aan, grotendeels ten bate van zijn Almanak: met trots werd de 36ste jaargang
aan Vondel opgedragen. Twee-en-twintig van deze novellen werden, chronologisch
naar de behandelde stof, in vier delen Verspreide verhalen (1879-84) bijeengebracht.
De zeventiende eeuw is daarin voornamelijk vertegenwoordigd door Vondel en zijn
Katholieke tijdgenoten, maar daarnaast werden afzonderlijk vijf novellen, op zijn
leven betrekking hebbende, gebundeld als Portretten van Joost van den Vondel, met
de lichtelijk-polemische ondertitel: ‘een laatste aflevering tot het werk van Jac. van
Lennep’: Thijm's verering geldt voornamelijk, in tegenstelling met Van Lennep, de
Katholieke Vondel en zijn kring. Deze portretten zijn weer de vrucht van grondige
studie, aangevuld door dichterlijke verbeelding. Maar ook waar de schrijver - gelijk
later onderzoek aangetoond heeft - mistastte, is hij
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overtuigd op historische bodem te blijven. Merkwaardig is de opdracht aan de
nagedachtenis van Potgieter. Dankbaar herinnert hij zich, hoe deze leider van De
Gids hem reeds in 1846 tot taak had gesteld, zich te wijden aan de ontwikkeling van
het ‘Hollandsch-Catholijke’, vooral in de zeventiende-eeuwse letterkunde. Nog op
het einde van zijn leven heeft Thijm het als ereplicht en bekroning van zijn
Vondelstudie beschouwd, een volledige uitgave van zijn vereerde dichter te bezorgen,
maar dat werk bleef onvoltooid. Dat zijn groeiende liefde voor Vondel ‘de fanatieke
Bilderdijk in zijn hart verdrong’, is niet geheel juist: nog in zijn Almanak van 1868
vindt men een warm pleidooi voor de betekenis van Willem Bilderdijk.
Als Katholieke Noord-Nederlander met gezag, blijft Thijm de aangewezen
‘trait-d'union’ met Vlaanderen. Levendig blijft zijn belangstelling voor de Kongressen.
Tal van geschriften zijn daaraan gewijd. Wanneer de felle strijdvraag van het
Westvlaamse partikularisme de verbroedering in gevaar dreigt te brengen, dan treedt
Thijm bemiddelend op door zich boven de partijen te plaatsen. Krachtens zijn
beginselen waardeert hij het volkseigene, het volbloed-Katholieke in de opbloeiende
Vlaamse kunst: reeds in 1856 had hij een gedicht van Gezelle in zijn Almanak
opgenomen, en later ‘de broederhand uit Vlanderland’, die de Westvlaamse dichter
hem reikte, ‘met dank aanvaard’, maar de groot-Nederlandse taaleenheid kon hij niet
prijsgeven(74).
In zijn laatste levensperiode zoekt Thijm opnieuw aanraking met een grotendeels
niet-Katholieke lezerskring door zijn medewerking aan De Koo's weekblad De
Amsterdammer, opgericht in 1880, in gezelschap van zijn jongste zoon Karel, die
ook bijdragen gaat leveren voor de Dietsche Warande. Met zijn geloofsgenoten kwam
hij in botsing door zijn liefde voor de schouwburg. Zijn vertaling van de Tartuffe,
in 1881 verschenen, gaf aanstoot en veroorzaakte een breuk met Dr Schaepman, te
meer toen zijn zoon Karel aan de toneelstrijd deel ging nemen(75).
Belangstelling in de opkomende jongeren bleek ook daaruit, dat hij o.a. Jacques
Perk ontving in de intieme ‘Vrijdagse vriendenkring’. Zijn laatste levensjaren, toen
hij zich steeds meer geïsoleerd ging voelen, werden versomberd door een melancholie,
waaraan hij uiting gaf in de brieven aan zijn geliefde dochter Catharina. Bij zijn
overlijden bleek hoe zeer deze Roomse strijder, door zijn oprechtheid en
beminnelijkheid, de achting en bewondering in allerlei kringen verworven had.

Jacob Jan Cremer (1827-1880)
Cremer werd te Arnhem geboren. Zijn ouders woonden 's zomers in een landhuis te
Driel, waardoor hij al vroeg vertrouwd werd met de natuur en de bevolking van de
Betuwe. Zijn aanleg voor tekenen wekte de verwachting dat hij als schilder naam
zou kunnen maken. Van 1844-46 werkte
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hij op een schildersatelier, maar zijn gaven waren niet toereikend: als schilder met
de pen zou hij later beter voldoen. Door de roem van Van Lennep verlokt beproefde
hij zijn kracht aan een historische roman, De Lelie van 's Gravenhage (1851), maar
dat liep op een mislukking uit. In 1852, na zijn huwelijk, vestigde hij zich te Loenen
aan de Vecht. Daar schreef hij zijn eerste Betuwsche Novellen, die van 1853-1856,
met een eigenhandige illustratie in De Geldersche Volksalmanak opgenomen werden.
De dorpsnovelle was een genre dat juist bij Cremer's aard paste. Zacht van aard, rein
van hart, gevoelig voor het leed van de medemens, was zijn levensbeschouwing
optimistisch. Hij zag de slechtheid, de zonde, maar achtte het goede onoverwinnelijk;
hij geloofde aan schuldeloosheid en zondeloosheid; hij verwachtte bekering en heil
van een moraliserende kunst. Zijn psychologie was oppervlakkig en schematisch:
deugd en ondeugd stonden als licht en donker scherp tegenover elkaar. In
overeenstemming met buitenlandse dorpsnovellen gaf hij een idyllische voorstelling
van het landleven. Gevoelig voor natuurschoon, zorgde hij voor een schilderachtig
decor en de lokale kleur werd aangebracht door een voor eigen, min of meer
dichterlijk, gebruik gemodelleerd Betuws dialekt(76). Het vijftal Betuwsche Novellen
werd geopend met Wiege-Mie en besloten door Deine-Meu, terwijl hij de spot drijft
met de naieveteit en nuchterheid van zijn Betuwnaars in de grappige Reis van Gerrit
Meeuwsen en zien zeun noar de Amsterdamsche Karmis.
Beter geslaagd is de reeks van Over-Betuwsche Novellen, een twaalftal, die van
1856 tot 1877 geschreven werden. Hier is Cremer in zijn volle kracht: het zijn
genrestukjes, met liefde en zorg bewerkt, kunst met een eigen karakter, met
taalbeheersing, dichterlijke natuurbeschrijving en karakteristieke taferelen uit het
dorpsleven. De schrijver blijft idealist en moralist tegelijk. Zijn deerntjes zijn
gewoonlijk beeldschoon en engelachtig lief; hun minnaars meestal brave jongelingen;
de mannelijke hoofdpersonen belichamen vaak een aan de afkeuring van de lezer
prijsgegeven ondeugd: b.v. in Op de Kniehorst de gierigheid, in Bruur Joapik de
afgunst; in 't Blinkende hoanje de schijnheiligheid; in Oan 't kleine rivierke de luiheid;
in Grietje op 't Höningsarf de bijgelovigheid. Gerard Keller heeft aardig opgemerkt
dat Cremer de beeldenreeks, uit eigen ondervinding verzameld, geplaatst heeft in
een letterkundige kaleidoskoop, die door eindeloze verschikking een eindeloos aantal
taferelen te aanschouwen geeft. ‘Telkens is het een andere groep, eene andere
kleurschakeering, een ander geheel, maar de détails waaruit zij werden gevormd,
zijn dezelfde’. Terecht prijst hij ook de levendig-natuurlijke dialoog: Cremer hóórt
zijn personen spreken. Dat hangt samen met de bestemming als voordracht. Zijn
eerste sukses behaalde hij, toen hij in 1856 in de bekende Haagse vereniging Oefening
kweekt kennis als spreker optrad. In 1857 naar Den Haag verhuisd, vond hij in dat
genootschap zijn letterkundige vrienden o.a.A. Ising en G. Keller, met wie hij in
1858-1859 het tijdschrift De Tijdstroom redigeerde, in 1860 met
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De Nederlandsche Spectator samengesmolten. Daar werd het talent van Cremer
gewaardeerd en aangemoedigd. De voordrachten van zijn novellen werden met
stijgend sukses voortgezet: hij bleek een geboren toneelspeler, die door stem en
gebaar zijn publiek wist te boeien. Waar hij optrad, stroomden de zalen vol met
enthousiaste luisteraars, die ook tot zijn bewonderende lezers behoord zullen hebben.
Beoordelaars die scherper toezagen en dieper peilden, als Potgieter en Huet, wezen
ook op de zwakke zijde van deze enigszins zoetelijk-idyllische kunst. De eerste sprak
van een gastheer die bij het teeschenken te veel melk en suiker in de kopjes doet, de
tweede, met spot, van Cremer's ‘banketbakkersgaven’.
Tussen 1853 en 1871 schreef Cremer ook een groot aantal novellen, vertellingen,
schetsen in algemeen Nederlands, die achterstaan bij zijn dialektnovellen: ze zijn
konventioneler van taal en niet zelden overdreven en sentimenteel-pathetisch, maar
er zijn ook verdienstelijke stukken onder.
Als novellist had hij dus recht verworven op een eervolle plaats, als romanschrijver
is hij minder geslaagd. Na de mislukking met zijn eerste historische roman, liet hij
in 1856 een roman volgen die in de eigen tijd speelde: Daniel Sils, maar ook deze
was uiterst zwak. Van 1867 dateert zijn beste roman, Anna Rooze, eigenaardig bont
van samenstelling, doordat de geschiedenis van Hanneke Stoffels, als een dialektisch
gekleurde Veluwse novelle, voor de intrige onmisbaar, in de roman ingelast is. Het
lot van dit boerenmeisje, van kindermoord beschuldigd, geeft de schrijver aanleiding
tot een pleidooi tegen de preventieve hechtenis. Van minder belang zijn de drie laatste
romans: Dokter Helmond en zijne vrouw (1869), Hanna de Freule (1872),
Tooneelspelers (1874).
Hanna de Freule is merkwaardig als eerste proeve van een sociale roman in onze
letterkunde. Belangstelling voor sociale vraagstukken had Cremer al te voren getoond,
toen hij in 1861 zijn novelle Wouter Linge schreef, een pleidooi voor Frederiksoord
en de Maatschappij voor Weldadigheid, maar vooral door zijn krachtig protest tegen
de kinderarbeid in de novellistische schets Fabriekskinderen (1863). Evenals bij zijn
voorganger Van Koetsveld herinnert zulk een beroep op het sociale geweten aan
Dickens, maar ondanks oprechte gemoedsvertedering en edelmoedige bedoeling
blijft Cremer, als maatschappelijk-konservatief en rationalistisch optimist, achter
zowel bij de Engelse voorganger als bij de Haagse predikant. In Wouter Linge vertelt
hij van een verarmd en verzwakt gezin, dat uit de hel van een Amsterdamse
achterbuurt trekt naar de hemel van een idyllische landarbeid op de Drentse hei. In
tegenstelling met Van Koetsveld - men denke aan zijn Asschen Kaatje - is Cremer
hier meer de opgewonden lofzanger van filanthropie dan wekker van het sociale
geweten. In Fabriekskinderen is de aanklacht retorisch aangekleed en het verhaal
hoogst onnatuurlijk: een door harteloze luie ouders aan de fabriek overgeleverd
arbeiderskind wordt op straat uitgeput aangetroffen door een student, een liefdadige
jonge baron,
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die het naar zijn kamer meeneemt, laat opvoeden en onderwijzen om er een
‘waarachtig mens’ van te maken. Dat Cremer's ‘bede niet om geld’ uit innig
medelijden voortkwam blijkt uit zijn latere pogingen om de regering tot ingrijpen
door wetgeving te bewegen. In Hanna de Freule wordt de klassenstrijd bij een
werkstaking ten tonele gebracht. Bij de opzet stond Hard Times van Dickens hem
voor de geest. Dat hij ook een andere belangrijke Engelse sociale roman gekend
heeft, nl. North and South van Mrs Gaskell, is zeer waarschijnlijk. In vergelijking
met Dickens zijn de kleuren vergrofd tot een echte karikatuur. De rijke
parvenu-fabrikant is tegelijk een schurkachtige verleider; zijn schoonzoon een
liefdadig modelfabrikant, die met zijn ‘onmondige kinderen’ eigenlijk geen raad
weet en wiens heldenmoed verloopt in melodramatische onnatuur. Onmogelijk is
ook de figuur van de ideale arbeider, zonder opvoeding, maar toch ontwikkeld en
begaafd, tegelijk slachtoffer van een opruiende ‘duivel-souffleur’, zodat hij na de
staking berouwvol zijn revolutionnaire vergissing inziet. De gehele staking is trouwens
een melodrama geworden. Het is duidelijk dat Cremer hier toestanden en personen
vertoont, die onbegrepen aan Engelse sociale romans ontleend zijn, waar ze betrekking
hebben op sociale verhoudingen in de groot-industrie, die hier te lande omstreeks
1870 nog onbekend waren. Gegevens uit een omringende werkelijkheid bestonden
voor de auteur nog niet, toen in Engeland het sociale vraagstuk aan de orde kwam.
In plaats van realisme kon Cremer niets anders geven dan onware, bonte romantiek,
gekleurd door zijn burgerlijk-liberaal konservatisme op sociaal gebied. Dat maakt
dit werk vrijwel waardeloos.
Zijn laatste roman Tooneelspelers (1875) heeft evenmin bijgedragen tot de roem
van de door zijn lezers verwende novellist. De keuze van het onderwerp staat in
verband met Cremer's werkzaamheid voor het toneel. Twee vlug opeenvolgende
stukken: Boer en Edelman (1864), Emma Berthold (1865) maakten geen opgang.
Later volgde nog Titulair. Klucht of geen Klucht (1874). Ook zijn naaste vrienden
oordeelden er ongunstig over: de intrige was niet boeiend of verrassend en de dialoog
zwak. Bij het nageslacht is Cremer dus alleen als novellist bekend gebleven.

Petrus Augustus de Genestet (1829-1861)
De Genestet, die zijn beide ouders vroeg verloren had, werd opgevoed door zijn
grootmoeder en later in het gezin van de schilder J.A. Kruseman. Op zestien-jarige
leeftijd toonde hij al letterkundige belangstelling en opmerkelijke technische
vaardigheid in een aardige hulde aan Jacob van Lennep: Morgen is mijn dichter jarig.
Aan 't Latijnsche School dacht hij later met genoegen terug. Langs de weg van het
‘weleer beruchte staatsexamen’, met schrik en beven afgelegd, bereikte hij in 1847
de studie in de theologie

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

t.o. 272

Buste van Alberdingk Thijm (uit 1889)

P.A. de Genestet, schilderij van Jan Veth
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als kwekeling van het Seminarium der Remonstrantse Broederschap te Amsterdam,
onder leiding van de gevierde kanselredenaar Des Amorie van der Hoeven, die voor
de jonge beminnelijke student grote genegenheid opvatte(77). Gedurende zijn
studententijd genoot hij hartelijke vriendschap van de jonge Des Amorie van der
Hoeven; hij werd gastvrij ontvangen ten huize van Da Costa, die goede verwachtingen
van hem koesterde. Zonder onderbreking zette hij zijn dichtproeven voort, o.a. in de
Studentenalmanak(78). In breder kring werd hij bekend door voordrachten: in 1848
zijn Fantasio, voorgedragen te Rotterdam en te Amsterdam; in 1849 met nog meer
sukses, zijn Sint-Nicolaasavond. Uit de aantrekkelijke korrespondentie met zijn
studievrienden Adriaan Gildemeester en Allard Pierson(79) blijkt dat hij door de
vroegtijdige dichterroem niet pedant werd, en zijn natuurlijke eenvoud behield. Aan
het einde van zijn studententijd, in 1851, besloot hij tot de uitgave van zijn Eerste
Gedichten, waarin de beide bovengenoemde vertellingen niet opgenomen werden:
de Sint-Nicolaasavond werd eerst in 1860 gedrukt; Fantasio eerst na de dood van
de dichter.
Uit deze eerste gedichten leren we de jonge De Genestet kennen als een
idealistische natuur, even natuurlijk als beminnelijk, soms overvloeiend van
levensblijheid, maar ook vatbaar voor levensernst en diepe weemoed. Hij is op zijn
tijd ‘jolig student’, maar kent ook ogenblikken van diep godsdienstig besef (Stem
des harten; De Avondzon). Zijn illusie is, dichter voor zijn volk te zijn (De
Volksdichter) en hij treft de pittige volkstoon in zijn lessen Aan iedereen, in zijn spot
met de Alarmisten van 1848. De vaderlandse romantiek van De Gids blijft hem
vreemd - een herinnering aan de Muiderkring (Op een vervelende soirée) blijft een
uitzondering - ook als bewonderaar van de romantiek verkiest hij het heden boven
de verheerlijking van het verleden. Vondel en Hooft liet hij ongelezen; de
levenswijsheid van Cats trok hem meer aan. Een eigenlijke ‘zwarte tijd’, met
Byroniaanse wereldafkeer, heeft hij niet doorleefd, al kende hij ogenblikken van
pijnigende twijfel. De pathetische toon van Kritiek, onder invloed van Barbier's
Jambes, ligt hem niet. Liever volgt hij de luchtig-schertsende toon van Byron's Beppo,
en wordt hij bekoord door Alfred de Musset's Namouna. Beter dan Beets, in zijn
Maskerade, slaagt hij reeds in de eerste proeve, Fantasio, al is daar de anekdotische
stof wat schraal voor een breed opgezette vertelling. In de Sint-Nicolaasavond kon
hij ten volle zijn spot en scherts botvieren(80). Onder invloed van de regen van
ridderorden, in 1848, had hij daar, evenals vroeger Staring, de draak mee gestoken:
Maar geen kist vol ridderstarren
Maakt van vijf-en-twintig narren
Ooit één knap, verstandig man.

Dit motief wordt uitgewerkt in het kostelijke lied van Kokanje, de kern van zijn
geestige vertelling, waarin de onbeduidende deftigheid, lichtelijk
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tot karikatuur geworden, tentoongesteld wordt. Hier is De Genestet meer humorist
dan satiricus, omdat ‘deze niets, ook zich zelf niet ontziende spotter samenwoont
met dat andere teere, fijne, medelijdende wezen’.
Oudere tijdgenoten hebben deze Eerste Gedichten niet weten te waarderen:
Zimmerman verweet de dichter, in een Gids-recensie, oppervlakkigheid en gebrek
aan ernst. Het heeft dan ook negen jaren geduurd, eer de bundel een herdruk beleefde.
In 1852 deed De Genestet zijn proponentsexamen, werd in de kleine Delftse
gemeente beroepen en vestigde zich daar met zijn jonge vrouw, Henriëtte Bienfait.
Een tijd van ongestoord huwelijksgeluk brak voor hem aan: hij genoot van zijn
huiselijk leven, van zijn drie voorspoedig opgroeiende dochtertjes. Maar het leed
bleef hem niet bespaard: na de geboorte van een zoontje, zijn naamgenoot, in 1859,
leed zijn vrouw aan een kwijnende ziekte, en stierf na een geduldig gedragen lijden.
Kort daarop stierf ook de kleine jongen. De Genestet zag zich wegens zijn wankele
gezondheid genoodzaakt zijn ontslag te nemen, en vertrok naar zijn familie, die 's
winters te Amsterdam, 's zomers te Bloemendaal woonde. Slechts twee jaren, van
ijverige werkzaamheid, werden hem nog geschonken. In Juli 1861, is hij te
Roozendaal gestorven en begraven, diep betreurd door zijn vele vrienden. De
dichterlijke oogst van de periode 1854-1860 is bijeengebracht in de bundel Laatste
der eerste (1861). Met deze titel wilde hij te kennen geven, dat zijn nieuwe gedichten
nauw bij die van de vorige bundel behoorden, en dat daarmee een levensperiode
afgesloten was, die naar hij hoopte gevolgd zou worden door een tijd van rijping en
verdieping, waarin zijn kunst nog ‘iets beters zal mogen geven, dan ik gaf tot heden’.
De bundel Leekedichtjes, eveneens in 1861 gedrukt, maar na de vorige ontstaan, had
daarvan het voorspel kunnen zijn.
‘De meeste dezer vaerzen en dichten, het zijn en blijven toch maar Onderonsjes!’
fluistert nevens mij eene geestige en geniale Kritiek’, zegt De Genestet in de voorrede,
met een zinspeling op een Gids-artikel van Potgieter(81). En hij vervolgt: ‘Ja,
Onder-onsjes! Wij hebben niet anders te doen dan het hoofd te buigen en ons vonnis
te ontfangen, en dat nog wel met een lach op de lippen!’ Maar in diezelfde voorrede
heeft hij uiteengezet ‘welke eischen de kunst stelt aan de intieme Poëzij’.
‘Zoogenaamde intieme gedichten - genietbaar of verstaanbaar alleen voor
belangstellenden, die den Dichter, cum suis, van nabij kennen, doet men wijzer voor
zich en de zijnen te houden’. Voor ruimer kring is zulke poëzie alleen geschikt,
‘wanneer de toon door eigen bijzondere ondervinding van weelde of smart aan het
dichterlijke gemoed ontlokt, tevens de ware en schoone uitdrukking is van het
menschelijk gevoel, zoodat hij een teedre snaar doet trillen in veler gelijkgestemd
hart’. Dan heeft die kunst waarde in zich-zelf, ‘omdat zij het hart en het leven raakt’.
Daarmee is het verschil aangegeven tussen de ‘huiselijke poëzie’ van De
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Genestet - al geldt het niet voor al zijn gedichten - en zovele van Tollens, Ter Haar
of Beets.
In de nieuwe bundel vindt men ‘de vriendelijke bekoring van een Hollandsche
huiskamer’ (Jong-Hollandsch binnenhuisje), zijn vaderweelde, maar ook weerklanken
van grievend leed, met vrome berusting gedragen, een open blik voor de natuur van
de geliefde duinstreken, pittige levenswijsheid, als voorspel van de Leekedichtjes:
in plaats van de Musset trekt nu Rückert hem aan. Ook het leed van anderen treft
hem diep: het lot van een bevriende teringlijdster gaf aanleiding tot een van zijn
bekendste gedichten: Het haantje van den toren. Het motto ‘fiat voluntas’ leidt tot
een berusting in eigen lot, die treffend geuit wordt in het slotgedicht: Een kruis met
rozen. Tot de grotere verhalende gedichten behoren het uitstekend vertaalde Arme
Visschers (1860) naar Victor Hugo, De Schoenlapper van Alexandrie (1857) en de
onvoltooide vertelling De Mailbrief (1858), opgezet in de trant van de
Sint-Nicolaasavond, maar waarin hij de luchtige toon en trant niet zo goed meer weet
te treffen. In zijn laatste levensjaren ontwaakt zijn belangstelling voor de theologische
strijdvragen, door omgang met zijn vrienden Pierson en Busken Huet, weldra
voorvechters van het modernisme. In zijn studiejaren had de ‘sancta theologica’
weinig aantrekkelijkheid voor hem gehad. Zijn ondogmatische vroomheid was te
zeer verwant aan het piëtisme van het Réveil, dat - naar Pierson opmerkt - ‘gelijk
alle piëtisme kerkelijk kleurloos was, immers op het geloof des harten den nadruk
legde’. Aan ‘een zachtzinnige rechtzinnigheid’ is hij nooit geheel ontworsteld’; de
twijfel aan oude geloofswaarheid wist hij telkens te overwinnen. Hij bezat noch de
strijdlust van Huet, noch de wijsgerige bezinning van Pierson. Als hij zich in de strijd
mengt, richt hij de pijlen van zijn vernuft naar verschillende doelen: de bekrompen
orthodoxie, de vechtersbazen, de onverschilligen, de ongelovige Jan Raps, allen
krijgen hun beurt. Zonder aangematigd gezag, zonder geleerdheid spot en schertst
hij, spreekt hij ernstig en vermanend, als leek onder leken. Zijn Leekedichtjes zijn
‘puntig zonder weerhaak, geestig zonder hatelijk te zijn’(82). Ze zijn - gelijk Oort zegt
- ‘geen wanklank in het leven van de vriendelijke en diep-ernstige dichter’. Vooraf
gedeeltelijk in De Gids verschenen, werden ze in 1861 voor de druk gereed gemaakt.
In een laatste gesprek met zijn vriend Busken Huet ontwikkelde de dichter nog allerlei
toekomstplannen. Niet lang daarna maakte de dood een einde aan dit korte, maar
rijke leven. Zijn dichtwerk, herhaaldelijk herdrukt, vond bij een jonger geslacht veel
weerklank, totdat het door de beweging van Tachtig en de afkeer van de ‘huiselijke’
poëzie meer op de achtergrond geraakte. Ten onrechte wordt het soms op één lijn
gesteld met soortgelijk werk van Tollens of Beets. Het zal blijven behoren tot het
beste, het innigste wat de negentiende eeuw in dit genre voortgebracht heeft.
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Conrad Busken Huet (1826-1886)
Conrad Busken Huet werd geboren te Den Haag, waar zijn vader Rijksbetaalmeester
was. In zijn familie, van Hugenoten afstammend, ‘struikelde men over Waalsche
predikanten’. Ook zijn moeder was een predikantsdochter, van Franse afkomst. Al
vroeg stond het vast dat de zoon ook voor predikant zou studeren. Na een
degelijk-Hollandse opvoeding in een eenvoudig gezin, vertrok hij in 1844 voor zijn
studie naar Leiden. Het studentenleven trok hem meer aan dan de theologische studie.
Wel toonde hij letterkundige belangstelling en ambitie. Hij was lid van de bekende
‘Rederijkerskamer’, al trof hij daar niet meer de opgewekte geest en het talent uit de
dagen van Beets, Hasebroek en Kneppelhout. Als ijverig redaktielid van de
Studenten-Almanak plaatste hij daarin zijn eerste letterkundige proeven. Dat de toen
heersende geest overwegend liberaal was, blijkt o.a. uit een smakeloos gedichtje in
de Almanak van 1850: ‘Aan Isaak da Costa, dertiende kleine profeet’, waarin hij de
spot dreef met ‘'t surnumerair profeetje’. Herinneringen aan zijn studentenervaring
vindt men in de novelle Nog onverzoend (1856), waarin twee studententypen ten
tonele komen: de aristokraat Van Polanen en de geniale ‘Streber’ Thomas van Gelder.
Onder zijn leermeesters was er maar een die diepe indruk op hem maakte, J.H.
Scholten, de baanbreker van de moderne richting, doch meer door zijn persoonlijkheid
dan door zijn theologie, waar Huet zich eerst na zijn studietijd meer wetenschappelijk
in zou verdiepen, al koos hij in principe partij tegen de orthodoxie.
Na zijn candidaats-examen, in 1849, kreeg hij de keuze, een dissertatie te schrijven
of enige tijd in Zwitserland te studeren en zich in het Frans te bekwamen. Zonder
aarzeling koos hij het laatste. Dat hij zich voor zijn toekomstig ambt nog weinig
geroepen voelde, blijkt uit een brief van 1849 aan zijn vriend Van Deventer: ‘Om U
een denkbeeld te geven hoe weinig ik nog geschikt ben om dominé te worden, dat
is een geregeld jongmensch die met orde werkt, en in die ernstige stemming waarin
men preeken maakt, geef ik u de beschrijving van mijne tafel en de boeken die mij
omringen’. Dan volgt een bonte rij van theologische werken met een overwicht van
vooral Franse dichters en schrijvers, o.a. Alfred de Musset, ‘die ik beter ken dan het
Nieuwe Testament’. ‘Eindelijk een paar schrijfboekjes waarin brokken van Fransche
en Hollandsche verzen, schetsen van preeken, losse texten en plannen voor kleine
romannetjes. - Wat dunkt u van dat alles? Is dat een atmosfeer waarin een deugdzaam
theologant kan ademhalen? Wordt men zoo voor den preekstoel grootgebracht?’
Volkomen oprecht bekent hij zijn innerlijke strijd: ‘Als ik nu nog maar den gek stak
met mijn preeken of onoplettend verzen las, ik zou mij troosten, maar neen, ik heb
in mijn zeven preeken nog geen woord gezegd dat ik niet voor mijn geweten
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kan verantwoorden, en ik zou tegelijkertijd bereid zijn mijn regterhand te laten
afhakken om Namouna geschreven te hebben’. ‘Heb ik twee gewigten en twee
weegschalen? Nog eens, ik weet het niet; ik weet alleen dat ik gedurende heel mijn
studententijd zoo geweest ben’(83). Is het, na dit voorspel, verwonderlijk dat de litterator
het later van de predikant zal winnen?
Een herinnering aan zijn eerste preek voor een eenvoudige Zwitserse dorpsgemeente
is bewaard in de novelle Les Croisettes (1870). Typerend voor Huet's aristokratische
geest is de geringschatting van zijn boeren-auditorium. Na dit Zwitsers intermezzo
keerde hij naar het vaderland terug om zijn proponentsexamen bij de Waalse gemeente
af te leggen. Tot zijn grievende teleurstelling werd hem het getuigschrift voor goed
gedrag eerst geweigerd, op grond van deelneming aan een relletje tegen een hoogleraar
in zijn studentenjaren. Eerst in December 1849 werd hij toegelaten. In afwachting
van een beroep bleef hij een jaar te Amersfoort. Een merkwaardige berouwvolle
brief aan zijn oom, de predikant l'Ange Huet geeft opnieuw een blik in zijn karakter,
in de tweestrijd tussen lichtzinnigheid en ernst, lust en plicht(84). Meerkerk heeft daar
weinig van begrepen, als hij schrijft: ‘Huet dorst het christendom niet loslaten, uit
een gevoel van tweeslachtigheid die zwakheid heet, geboren uit den tweestrijd
tusschen gewijde traditie en neiging’. Veel dieper gaat Pierson's menskundige analyse,
die de oorzaak van die weifeling voornamelijk zoekt in de opleiding, en de oplossing
vindt in het feit dat Huet door zijn beroep naar Haarlem voor de vervulling van een
ernstige taak kwam te staan, en voor het eerst met het volle menselijke leven in
aanraking kwam: ‘hij is Kristen geworden door en in de uitoefening van zijn kerkelijk
ambt’(85). Hij had het voorrecht, een aanhankelijke en trouwe gemeente te vinden, die
zijn talent waardeerde. Van de aan de orde zijnde theologische vraagstukken begon
hij nu eerst diepere studie te maken, waardoor hij niet alleen een overtuigd aanhanger
bleef van de moderne richting, maar zich ook geroepen voelde om die in zijn
gemeente, en weldra daarbuiten ijverig te verbreiden. Intelligent, geestig en
welsprekend, was hij daartoe buitengewoon geschikt.
Voor Waalse geestverwanten redigeert hij een tijdschrift La seule chose nécessaire,
(1856-1857). Voor het lezende lekenpubliek gaf hij na zesjarige prediking een
samenvatting van de moderne bijbelkritiek in zijn Brieven over den Bijbel, die in
liberale kringen instemming en daarbuiten opschudding veroorzaakten. Hij koos een
populaire briefvorm: een gedachtenwisseling tussen Reinout, een ‘makelaar’, en zijn
zuster Machteld. Dat de leider de theologisch geschoolde auteur zelf is, behoeft geen
betoog; voor de zuster speelde zijn verloofde en vroegere cathechisante Anna
Dorothée van der Tholl. Dat er inderdaad gesprekken met het belangstellende meisje
aan ten grondslag liggen, blijkt uit een plaats in zijn brieven: ‘Ziehier Machteldjelief,
eenige lektuur om aanstonds samen te bespreken’(86). Waar hij
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zich zelf wetenschappelijk niet zeker voelt, raadpleegt hij vooraf professor Kuenen,
‘vanwege de geleerdheid’.
De jonge predikant bleef zich litterator voelen. Onder het doorzichtig pseudoniem
Thrasybulus (= Koenraad) gaf hij in 1854 een bundeltje Groen en rijp uit, vijf novellen
uit zijn studententijd, vermeerderd met zes nieuwe; in 1858 Overdrukjes, Schetsen
en Verhalen, die hij opzettelijk te gelijk met zijn Brieven over den Bijbel liet
verschijnen(87). Van orthodox-behoudende zijde werden deze bemoeiingen met de
belletrie afgekeurd. Zijn verantwoording gaf hij in een tweetal gefantaseerde brieven,
gepubliceerd in de Nederlandsche Spectator van 1858 en herdrukt als inleiding bij
de herdruk van de Schetsen en Verhalen (1863). Een ‘zoon’ verdedigt daar tegenover
zijn konservatieve vader zijn optreden als novellist. Dat is iets meer dan ‘liefhebberen’,
zegt hij, ‘ik geef daarin typen van wat ik onder levend en waarachtig christendom
versta’. Kunst is geen tijdverdrijf, maar ernst. Inderdaad is de novellist bij Huet niet
gescheiden van de predikant. Daarvoor levert o.a. de novelle Dokter George het
bewijs: aan het sterfbed van een waarlijk vrome komt de betekenis van de godsdienst,
de waarde van de bijbel duidelijk uit. Ten dele bieden deze novellen nog zwakke
proeven van Huet's talent als schrijver: in Ten halve gekeerd b.v. zit hij met de
oplossing verlegen. Het moet hem een voldoening geweest zijn, dat een zo streng
beoordelaar als Potgieter in De Gids van 1859 zijn werk aanmoedigend prees. Te
voren had hij al medewerking verleend aan Lindo's Nederlandsche Spectator. Onder
het pseudoniem Lodewijk van Montalte schreef hij daarin Brieven van een
Klein-Stedeling, als veiligheidsklep voor zijn ‘esprit’. Inderdaad zijn deze brieven,
waaraan de meeste levensbeschrijvers weinig aandacht geschonken hebben, zeer
merkwaardig: ze vertonen in kiem een zijde van Huet's kritiek, die eerst veel later
tot volle ontwikkeling zal komen: geestigheid en satire die aan Heine en zelfs aan
Multatuli doen denken. De ‘speldeprikkunst’ die hij hier beoefent, moet - zegt hij een kunst zijn. ‘Ook de zachtmoedigheid heeft hare verontwaardiging. Niet aan de
lichtzinnigheid, maar aan de waarheid komt het recht van schertsen toe’. Hij neemt
een loopje met ‘de jongelui van den tegenwoordigen tijd’, en spot in een brief ‘Over
de vormen’ met ‘de onbepaalde eerbied voor de Witte Das’.
Ook onder eigen naam begint hij letterkundige kritiek te beoefenen, o.a. in de
Wetenschappelijke Bladen. Deze kritieken op werk van Beets, Vosmaer, Pierson,
Da Costa (1856-1859) is nog tamelijk oppervlakkig en soms onbeduidend. Van beter
gehalte is een breed opgezette kritische beschouwing over Stichtelijke lektuur (1859),
waarmee hij dan ook in De Gids debuteert, en die daarna in boekvorm uitkomt.
Besproken worden geschriften van zijn geestverwant Zaalberg, van de middenman
Beets, van de leek Pruys van der Hoeven. Kenmerkend voor Huet is, dat hij dit werk
vooral aesthetisch keurt.
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Tot voller ontplooiing komt zijn kritiek omstreeks 1860. In een niet herdrukt opstel
over Van Effen spreekt hij over de eisen, aan een geschiedschrijver van de letterkunde
te stellen. Dat hij zelf zich in werk van een afgelopen tijd gaat verdiepen, hangt
daarmee samen. Naar aanleiding van Da Costa's biografie geeft hij in de Spectator
een uitgebreid artikel over Bilderdijk, waarin hij de reputatie van deze nog steeds
gevierde hoofddichter tracht af te breken. Gelijktijdig werkt hij aan een reeks lezingen
over onze letterkunde onder de Bataafse republiek, waarmee hij te Haarlem en
Amsterdam een groot gehoor weet te boeien. Deze lezingen, in causerie-vorm, zijn
geestig en onderhoudend door novellistische inkleding, maar blijven wat oppervlakkig.
Alberdingk Thijm had gelijk, toen hij hem verweet dat hij ‘bij het schetsen en schatten
van letterkundige groepen, ongelijk meer werk van de uiterlijke en pittoreske
hoedanigheden zijner beelden heeft gemaakt, dan dat hij ons het levensbeginsel van
ieders kunst, het kenmerkende van ieders denkwijze en dichtstijl volkomen
gedefinieerd en afgeschilderd zoû hebben’(88). Neemt men echter in aanmerking dat
Huet de stof voor deze weinig bewerkte literatuurperiode zelfstandig moest vergaren,
dan blijft het verdienstelijk werk, en bewijst het de verwijding van zijn gezichtskring.
Twee invloeden hebben daartoe meegewerkt.
Te Haarlem had hij aanraking gekregen met mannen die elk op hun gebied wat
betekenden. Sedert 1860 ging hij om met Quack, die zijn liefde voor de Franse
letterkunde deelde. Er werd een debating-club opgericht, een letterkundig Zondagsblad
gesticht, waarvoor medewerking verleend werd door Gidsredakteurs als Buys, Van
Limburg Brouwer, Zimmermann; door Alberdingk Thijm, Pierson en De Genestet.
Belangrijker nog was de persoonlijke kennismaking met Potgieter, die in zijn
verder leven van zoveel betekenis zou worden. In de latere, met piëteit geschreven
Persoonlijke Herinneringen (1877) getuigt Huet, hoe hij zich tegenover de autodidakt
en geboren dichter de mindere voelde, en als het ware ‘een tweede opleiding’ kreeg.
Anderzijds vatte Potgieter dadelijk sympathie op voor het frisse talent van Huet, al
besefte hij de noodzakelijkheid van verdiepte studie. De weg naar een leidende positie
in De Gids was door deze kennismaking reeds gebaand.
Intussen doorleefde Huet een krisis. Hij begon zich ernstig de vraag te stellen of
zijn modernisme wel paste in een orthodox gefundamenteerd kerkgenootschap, en
of hij niet aan zijn geweten verplicht was, heen te gaan, als hij het geloof der gemeente
niet langer kon delen. Niet lang na de uitgave van zijn Kanselredenen (1861), in
Januari 1862, vroeg hij zijn ontslag. Meerkerk geeft daarvan weer een scheve
voorstelling, door te gissen dat hij aan de ‘misère van de Haarlemsche Zijlstraat’,
waar hij het ‘te benauwd’ kreeg, zocht te ontkomen, in het vooruitzicht als journalist
een betere positie te krijgen. In werkelijkheid genoot Huet van een gelukkig tehuis,
sinds hij in 1859 getrouwd was met haar, die hem levenslang moed inge-
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sproken heeft en zijn trouwe steun geweest is. Vooruitzichten had hij aanvankelijk
niet, en zijn werk aan de Oprechte Haarlemmer, hem door de firma Enschedé
aangeboden, was voor een man van Huet's bekwaamheid volstrekt niet
benijdenswaardig: zonder eigen meningen te verkondigen, moest hij voor dit blad
het buitenlands nieuws samenvatten. De breuk met de Waalse kerk belette niet dat
hij gemeenschap met zijn geestverwanten en vereerders wilde handhaven in een soort
vrije gemeente, die 's Zondagmorgens in de Haarlemse Concertzaal samenkwam om
naar zijn Toespraken te luisteren. Ook deze zijn in druk verschenen, in 1864. Potgieter,
die vooraf de proeven te lezen kreeg, schreef hem: ‘Ze zullen een belangrijk licht
werpen op de geschiedenis van Uw geest’. De oude lust in polemiek bleef
onverflauwd: in 1862 schreef hij een brochure tegen Mevrouw Bosboom-Toussaint,
die in De terugkeer van Golgotha de moderne predikanten beledigd had; in 1864 een
nog scherper brochure tegen de Haagse predikant J.H. Gunning, die eveneens de
moderne theologie had aangevallen. Maar steeds meer kwam hij tot het inzicht dat
zijn breuk niet alleen de Kerk, maar ook het Christelijk geloof gold, en dat hij goed
zou doen zijn krachten voortaan aan letterkundige studie te wijden. In Mei 1864
staakte hij zijn toespraken in de Gehoorzaal met een Afscheidsrede: ‘Diegene handelt
verkeerd, die zich niet onverdeeld wijdt aan wat hij in een gegeven oogenblik als
zijn voornaamste bezigheid beschouwt’, betoogde hij. De mens staat in een ‘kruisvuur
van tegenstrijdige belangen’. Men kwelle zich niet met onoplosbare raadsels, en
make zich het korte leven ten nutte’. Hier is dus reeds de scepticus aan het woord.
Potgieter juichte dit afscheid van de theologie van harte toe: ‘Vaar niet op dat troebele
meertjen van de kerk, vaar op het ook niet overheldere maar toch frisschere onzer
litteratuur’. Huet was toen al sinds enige tijd werkzaam litterator door zijn vaste
medewerking aan De Gids: van 1862 dagtekenen enige belangrijke
boekbeoordelingen; in 1863 had hij de beschikking over een vaste rubriek Kroniek
en kritiek.
Om Huet's kritiek naar waarde te schatten dient men rekening te houden met de
leerschool die hij doorlopen had. Zijn oudste leermeesters waren de Fransen, in het
bijzonder Sainte Beuve(89). Evenals deze scherpzinnige, veelzijdige en smaakvolle
criticus ‘rechter zonder wetboek’ wilde zijn, de persoonlijkheid van de behandelde
auteurs trachtte te doorgronden, verkondigt ook Huet de stelling: elk auteur is een
belangwekkend wezen’; bij de beoordeling is alleen ‘gezond verstand en goede smaak
het richtsnoer’. De mening van Jan ten Brink dat Huet, in tegenstelling met Potgieter,
de methode van Taine toegepast zou hebben, is onjuist. Hij zal Sainte Beuve's
bezwaren gedeeld hebben: uit ‘race, milieu, moment’ kan men het individu nooit
construeren! Immers, dogmatisch verkiest hij nooit meer te zijn: na een worsteling
met het theologische dogma, is hij die heerschappij ontworsteld, en geeft hij aan zijn
subjektieve beschouwing de voorkeur.
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In andere richting trachtte Potgieter hem te sturen. De oudere vriend achtte het de
taak der kritiek: het vaderlandse verleden te leren kennen en bewonderen; in het
heden krachtige leiding te geven, in het vertrouwen op een grote toekomst. Dit hoge
doel wettigt krasse middelen: bastaardkunst onverbiddelijk aan de kaak stellen,
werkelijk talent door openhartige opvoedende kritiek te leiden en aan te moedigen.
Als wij Huet's studie en snelle ontwikkeling in deze jaren nagaan, blijkt dat hij zich
met de negatieve doelstelling verenigen kan, maar Potgieter's voorgang volgens het
idealisme van de eerste Gids-tijd óf aarzelend volgt, óf er zich bewust tegen verzet.
Hoe Huet over onze zeventiende eeuw denkt, blijkt uit zijn opstellen over Hooft
(1862) en Cats (1863). De aristokratische renaissance-geest van de eerste is naar zijn
smaak, al is de vaderlandse dichtschool van de zeventiende eeuw ‘uit den tijd’, maar
aan de plat-burgerlijke smaak van Cats, met zijn ‘dienstboden-idioom’ kan hij zich
slechts ergeren. Kunst behoeft niet zedelijk te zijn, want ‘kunst is passie’, en die
ontbreekt juist. Het enige prijzenswaardige is een zekere oorspronkelijke eenvoud.
Ook Potgieter had Cats om de Jan-Saliegeest veroordeeld, maar hij had ook oog voor
de keerzijde van Cats z'n tekortkomingen. Vondel schijnt Huet nog niet aangedurfd
te hebben.
Twee andere onderwerpen van 1863: Staring en Kinderboeken, waren vroeger
ook door Potgieter behandeld. De poging om in een beschouwing van Da Costa's
kunst volgens de methode van Sainte Beuve, een geest uit een geheel andere sfeer
te naderen, is grotendeels mislukt, al maakt hij treffende opmerkingen. Daarin slaagt
Pierson beter!
Toen Huet in 1864 de handen vrij kreeg, toog hij eerst goed aan het werk. Een
rijke oogst werd binnengehaald: niet minder dan twintig artikels, waaronder maar
één over een buitenlands onderwerp. Opnieuw waren het voor een groot deel auteurs
waarmee Potgieter zich in de vroege Gids-jaren beziggehouden had: Van Lennep,
Van Koetsveld, Helvetius van den Bergh, Beets, Bosboom-Toussaint, Alberdingk
Thijm, Ter Haar, Bogaers, 'Withuys. De taak van Huet was nu, na te gaan hoe hun
talent zich sedert ontwikkeld had, en dat oordeel was zelden gunstig! Bij het werk
van sommigen, als de laatste drie vroeger algemeen in aanzien, durft hij
geringschattende termen te gebruiken als ‘onmannelijk, knapenlektuur, knutselwerk,
dilettantisme, chauvinistische vaderlandsliefde’. Ook mede-redakteuren van De Gids
kwamen ter sprake: Schimmel, Vissering en Potgieter zelf, die alle vrijmoedig
besproken werden. Een ware slachting werd aangericht onder middelmatige en
onbeduidende novellisten, romanschrijvers en dichters, als Van Zeggelen en S.J. van
den Berg, die in Haagse kringen als belangrijk en toongevend werden beschouwd,
onder schrijvers als Marius en Dercksen, wier namen nu alleen nog bekend zijn
doordat Huet over hen geschreven heeft. Juist zulke kritiek maakte Huet in burgerlijke
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kringen gevreesd en gehaat. Potgieter's brieven geven een kijkje achter de schermen.
Hij spoort Huet aan om dit beulswerk te verrichten, maakt een werkplan voor hem,
betuigt zijn instemming met rake, geslaagde kritiek, en schrijft hem: ‘amuseer u met
dat volkje!’ Aandacht verdient ook over welke auteurs Huet in deze jaren niet schrijft,
o.a. over Multatuli, Potgieter's antipathie.
In de Gids-redaktie was door Huet's optreden, doordat Potgieter hem steeds meer
naar voren schoof, een zekere spanning ontstaan. In het begin van 1865 leidde dat
tot een geruchtmakende krisis. De Januari-aflevering bracht twee bijdragen van Huet,
die ergernis en afkeer wekten. Een vinnige kritiek op het jaarboekje Aurora,
opgedragen aan de Koningin, werd door Huet geënsceneerd in Een avond aan het
hof(90). Hij legde Hare Majesteit en haar hofdames, met name genoemd, in gesprekken
aan de theetafel, zijn kritiek in de mond. Dit gaf in Haagse kringen aanstoot, als
onwelvoeglijk en onbeschaamd, en gaf tot twistgeschrijf aanleiding. Die ergernis
zou geen blijvend gevolg gehad hebben, als niet een tweede bijdrage, een anoniem
politiek artikel: De tweede Kamer en de Staatsbegrooting de liberale mederedakteuren
Buys en Vissering in het harnas gejaagd had. Schijnbaar was het een stilistische
kritiek op de welsprekendheid tijdens de begrotingsdebatten. In werkelijkheid was
het een aanval op de konservatief wordende liberale politiek, en een scherpe aanval
op de liberale leider Thorbecke, die eigenlijk van beginselverzaking beschuldigd
werd, en wiens stijl een ‘geniale kakografie’ genoemd werd. Dat was meer dan de
Leidse hoogleraren, zijn liberale volgelingen, konden verdragen. Kollektief nam de
overige redaktie ontslag, om De Gids aan Potgieter en Huet over te laten. De uitkomst
was dat Huet heenging, en dat Potgieter, zijn partij kiezend, het tijdschrift, zijn eigen
schepping, verliet. Deze voelde het niet als een opoffering voor zijn jongere vriend,
maar als een principiële noodzakelijkheid: een Gids die geen vrije meningsuiting
toeliet, die een doctrinair partijorgaan zou worden, had zijn sympathie niet meer.
Voor Huet stond het anders: het verlies van zijn eervolle positie in De Gids was
voor hem een breuk in zijn loopbaan, het afsnijden van zijn toekomst in de
Nederlandse journalistiek, het gemis van een eigen letterkundig orgaan. Zijn werk
aan het Haarlemse dagblad schonk hem geen bevrediging: dat was voor hem louter
een broodwinning; een andere werkkring was voor hem, uit de liberale gemeenschap
gebannen, niet licht te vinden. Onderhandelingen met de firma Nijgh over een
voordelige positie bij de Nieuwe Rotterdammer Courant werden door de Gids-krisis
plotseling afgebroken. Potgieter deed zijn best om de teleurstelling te verzachten
door afleiding te verschaffen. Hij nodigde zijn vriend uit, hem te vergezellen op een
reis naar Florence, om daar de Dante-feesten bij te wonen. Dankbaar teruggekeerd
van deze interessante tocht, slaagde Huet er vooreerst niet in, zijn verbittering te
boven te komen. Bitterheid en scherpte zijn kenmerkende
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trekken van de geschriften uit de tussen-periode 1865-1868. Het is niet toevallig dat
juist in deze jaren toenadering plaats heeft tot Multatuli, die andere geestelijke balling
uit de toenmalige Nederlandse samenleving. Zeer juist heeft Meerkerk opgemerkt:
‘Multatuli schuift zich van lieverlede tusschen Huet en Potgieter in’(91): dat was al
duidelijk te zien in zijn anti-liberale politieke beschouwingen van 1865.
In 1866 volgde eerst een afrekening met de Kerk, toen hij zich in zijn Ongevraagd
advies mengde in de door Pierson opgeworpen strijdvraag of de modernen wel of
niet zich in het kerkverband moesten schikken. Gelijktijdig tast hij het gezag van
twee der meest populaire Nederlandse auteurs aan: de romanschrijver Van Lennep
en de dichter Ten Kate. Van Lennep's Klaasje Zevenster werd vernietigend
afgebroken, onder het hatelijke opschrift Ernst of kortswijl? Deze kritiek, in Thijm's
Dietsche Warande opgenomen, verscheen op zijn advies ook in brochure-vorm, trok
zeer de aandacht, en gaf opnieuw aanstoot. De beoordelaars zijn boos, schreef Huet,
omdat ‘ik hen onmagtig verklaard heb, zelf iets beters te leveren’. Ten Kate's
Schepping kwam er niet beter af. Het spottende, maar felle vonnis van deze
‘stichtelijke lektuur in dichtmaat’ werd door Potgieter, die er juist zo over oordeelde,
zonder voorbehoud onderschreven: ‘Ten Kate had nooit een eigen karakter gehad’(92),
maar de openbare mening was daarmee in strijd en verwierp Huet's kritiek, die
intussen in Van Vloten's Levensbode gaarne geplaatst werd, en daarna eveneens
afzonderlijk uitgegeven. Tegenover deze afwijzing staat een warme aanbeveling van
Multatuli's Pruisen in Nederland, wegens zijn rake aanval op de liberale bourgeoisie
als ‘virtuoos van het sarkasme’ toegejuicht. Het artikel werd in het tijdschrift
Nederland van 1867 opgenomen. Terwijl hij dus in allerlei tijdschriften gastvrijheid
zocht en vond, wilde ook De Gids zich weer voor de oude medewerker openen, door
hem een bijdrage te vragen voor de Vondelherdenking van 1867. De wijze waarop
hij aan dat verzoek voldeed, toont aan dat hij volstrekt niet verzoend was: wat hij
inzond was allesbehalve een huldiging: het is doortrokken van Huet's pessimisme,
die ook bij dit feest voor ‘enfant terrible’ wilde spelen. Hij betoogt dat Vondel's
reputatie kunstmatig in stand gehouden wordt door H.B.S.-leraren, dat deze dichter
het keurslijf van het bastaard-klassicisme nooit afgelegd heeft, dat zijn Gijsbrecht
eigenlijk een vervelend stuk is, al blijft hij belangrijk door zijn taalbeheersing en
psychologisch inzicht. Als pessimistisch slot dient dan de opmerking dat Vondel een
voorloper was, op wie niets gevolgd is. Potgieter achtte, van zijn standpunt
begrijpelijk, de inzending van dit artikel een ‘malgracieuse daad’, en wist Huet te
bewegen, het tijdig terug te nemen. Eerst een jaar later werd het in de eerste bundel
der Literarische Phantasiën en Kritieken gepubliceerd.
In deze jaren van isolement blijft de omgang en de hartelijke vriendschap met
Potgieter hem tot steun en troost. Met Douwes Dekker maakt hij ook
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persoonlijk kennis; hij helpt hem als ‘Mainzer Beobachter’ aan geld, en verleent hem
gastvrijheid, maar het door Dekker geopperde denkbeeld van een eigen dagblad
verwerpt hij. Daarentegen aanvaardt hij het aanbod om redakteur van de Java-bode
te worden en treft toebereidselen voor zijn reis naar Indië. Door Dekker kwam hij
in aanraking met minister Hasselman. Tegen vergoeding van zijn reiskosten neemt
hij de opdracht van konservatieve zijde aan om in Indië het bestuur te dienen van
advies, hoe de persvrijheid ‘gebreideld’ zou kunnen worden. Toen deze geheime
transaktie na de val van het ministerie openbaar werd, brak van liberale zijde een
storm van verontwaardiging los tegen de ‘afvallige’ Huet, die uit eigenbelang zijn
beginsel van vrije uiting verloochend zou hebben. In werkelijkheid had Huet een
wrok tegen zijn vroegere liberale geestverwanten, en voelde hij, onder invloed van
Multatuli, langzamerhand meer voor een aristokratisch absolutisme dan voor het
doctrinair geworden liberalisme, maar dat hij zich toch enigszins schaamde, blijkt
uit de geheimhouding tegenover zijn intieme vriend Potgieter, die ondanks zijn
gehechtheid aan Huet, deze daad niet kon verkroppen, en evenmin tegenover anderen
kon en wilde verdedigen. Onder deze bedrijven was de roman Lidewyde in wording.
Daarvoor had Huet zijn beste krachten gespaard. Hij was ‘gedurende jaar en dag met
die beelden vervuld’ en had na ernstige voorbereiding ‘elke zin, elke bladzijde
verzorgd’. Zelf had hij er grote verwachtingen van: het is ‘zoo goed als ik ooit iets
geleverd heb en in staat ben iets te leveren’, schreef hij aan Van Deventer(93). Potgieter
volgde de vorderingen met zijn belangstelling en zijn kritiek. Tegenover de zoetelijke
burgerlijke kunst van zijn dagen wilde Huet door een roman uit de Franse school
eens tonen dat ‘passie eerste vereischte’ is, al voorzag hij dat hij aanstoot zou geven.
Hij had met zijn boek nog een tweede bedoeling: eigen denkbeelden over de
Nederlandse samenleving onpersoonlijk te uiten, door middel van romanfiguren,
‘zonder te hoeven goedkeuren; daarom vrijer en feller’(94), opnieuw dus een uiting
van verbittering bij zijn afscheid van het vaderland. De roman is verdeeld in drie
hoofdstukken. In Eene Idylle maken we kennis met de ingenieur André Kortenaer,
verloofd met Emma Visscher uit een sympathiek gezin: voor de vader, een
oud-vaderlander, heeft Potgieter als model gezeten: het interieur van zijn woning is
zelfs fotografisch nauwkeurig weergegeven. In het vuur brengt ons in kennis met de
aspirant-politicus Dijk en zijn vrouw Lidewyde, de verleidster van André, en als
bijfiguren: dokter Ruardi, een cynicus en zedelijk monster en de advokaat Lefebre.
Nemesis brengt de ontknoping: de echtbreekster wordt door haar man op heterdaad
betrapt, André gedwongen tot zelfmoord, en de ontrouwe echtgenote met de
hondenzweep afgeranseld. Haar leven gaat dan gewoon verder.
Deze poging ging boven Huet's macht en liep op een mislukking uit: hij miste de
scheppende verbeelding en vertrouwdheid met de realistische
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romanstijl van grote Franse voorgangers als Balzac en Flaubert; veeleer toont hij
bekendheid met Oct. Feuillet en geestesverwantschap met Dumas fils. Hij weet de
Hollandse omgeving van de familie Visscher betrekkelijk goed weer te geven, maar
figuren als Lidewyde en haar kamenier, of Ruardi zijn ‘Franschen naar het tooneel’.
Zijn stijl blijft de ‘aangenomen hollandsche schrijfwijze;’ hij redeneert over zijn
personen en komt zelf keuvelend om de hoek. Echte hartstocht blijft evenwel aan
zijn schildering vreemd(95).
Merkwaardig blijft het boek voor de kennis van Huet's geestestoestand: Zijn
beschuldigingen tegen Nederland en de Nederlanders, in het bijzonder de liberalen,
worden dus in de mond gelegd van Ruardi en Lefebre: het liberalisme is tegelijk ‘een
ideaal en een negatie’. Wij zijn de ‘traïnards’ van Europa. De liefde voor Nederland
en Oranje, de verering van onze zeventiende eeuw wordt onbarmhartig aangetast.
Geen wonder dat Potgieter zich daaraan ergerde: ‘Het is of Ge, heengaande, er
genoegen in vindt ons nog even in 't gezigt te slaan,’ schrijft hij(96).
Dat het oordeel van de meeste tijdgenoten ongunstig was, is begrijpelijk. Vroegere
slachtoffers van Huet toonden leedvermaak over dat ‘onzedelijke’ boek: S.J. van den
Bergh b.v. vergelijkt hem met de duivel, die stank nalaat. Simon Gorter, in een brede
beschouwing(97), wijst op het ‘onbillijk sarkasme’ en ziet er terecht de uiting in van
een ‘verscheurd en verbitterd gemoed.’ In latere jaren heeft Van Deyssel een hard,
maar volkomen juist oordeel geveld: blijvende waarde als roman heeft Lidewyde
niet. Het pleit niet voor de zelfkennis van de scherpzinnige kritikus Huet, dat hij ‘de
stille hoop koesterde dat ook aan Lidewyde eenmaal regt wedervaren zal’, en dat hij
zich later - gelijk zal blijken - aan nog erger mislukking blootgesteld heeft.
In hetzelfde jaar 1868 verschenen ook de beide eerste delen van zijn Literarische
Phantasiën en Kritieken, met uitgezochte letterkundige studiën van 1862-1864,
vermeerderd met die over Vondel en Multatuli van 1867. Hier vertoont zich dus Huet
in zijn volle kracht: Potgieter begroette hem reeds als ‘toekomstige historicus onzer
letteren’. In een Voorrede ontwikkelt hij zijn program, aansluitend bij Sainte Beuve,
met wiens ‘Causeries de lundi’ hij dus wil wedijveren. Zijn beginselverklaring is
tegelijk verklarend en verdedigend. Tegenover het verwijt van onnodige scherpte
beweert hij, dat ‘een te vurige liefde voor de eer der nationale letteren’ zijn enige
zedelijke fout geweest is. Liever had hij een brede galerij van portretten geleverd en
geschiedenis in ideale zin gegeven, maar de omstandigheden hadden dit verhinderd.
Daartoe zouden ‘een rustiger geest’ en ‘een kalmer lot’ onmisbare voorwaarden
geweest zijn. Huet voelt blijkbaar dat met deze beide werken een levensperiode
afgesloten was, en een geheel nieuw leven zou beginnen.
In Batavia aangekomen, moest hij al dadelijk de strijd aanbinden met
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konkurrende bladen, die zijn optreden verdacht maakten. Na aanvankelijk verlies
van abonné's wist hij door zijn energie en talent weldra de Java-bode tot bloei te
brengen, vooral door zijn geregelde letterkundige bijdragen. In April 1873 verschafte
hij zich een eigen orgaan, het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië, waaraan
een drukkerij, uitgeverszaak en boekhandel verbonden waren. Door ontzaglijke arbeid
had hij zich een onafhankelijke positie en ruime geldmiddelen verworven. Potgieter
bleef hem, door uitvoerige brieven en soms door bijdragen trouw steunen(98). Daardoor
bleef hij op de hoogte van wat er in Holland en ook elders in Europa op politiek en
letterkundig gebied voorviel en in zijn blad te vermelden of te bespreken was. De
banden met het vaderland waren overigens verbroken: slechts met enkele landgenoten
bleef hij in korrespondentie.
Huet voelde zich nu heerlijk vrij: beschikkende over een eigen krant behoefde hij
niemand naar de ogen te zien. ‘Zoo'n courant, waarin ik dagelijks over menschen en
zaken mijne meening zeggen kan, is voor mij een kostelijk ding’(99). Potgieter, minder
met zulk journalistiek werk ingenomen, bleef overtuigd dat Huet zijn roeping gemist
had. ‘Geef u niet aan de politiek over. Hercule, réveille toi!’ - ‘Waarom naar Indië,
in plaats van hier de lamlendigheid ten toon te stellen?’(100). Een van zijn geliefde
citaten luidt: ‘Tout faiseur de journaux doit tribut au malin’. Toch bleef hij Huet
waarderen en tot letterkundig werk en kritiek aansporen. Op de Beurs te Amsterdam
verkondigde hij: ‘Onze kritiek komt tegenwoordig uit Indië’. Het publiek bleef
grotendeels aanvankelijk onbekend met de voortzetting van Huet's beschouwingen:
de Java-bode werd hier te lande bijna niet gelezen. Voor het eerst nam men er in
1873 kennis van docr de herdruk in het derde en vierde deel van de Literarische
Phantasiën en Kritieken (1869-1873), die grotendeels over buitenlandse letterkunde
handelden(101). Er blijkt een grote veelzijdigheid uit, maar de bespreking gaat meestal
niet diep: veelal zijn het met smaak ingelijste citaten, of neerslag van onlangs genoten
lektuur. Interessant zijn onder de Nederlandse onderwerpen zijn oordeel over
Potgieter's Poëzie (1869), als tegenhanger van het vroegere over het proza (1864),
zijn grotendeels ongunstige kritiek op de romanschrijvers, en juist de meest populaire,
als Cremer, Johan Gram, Schimmel, maar ook over Vosmaer en Van Limburg
Brouwer, zijn veroordeling van Schaepman als dichter. Warme lof heeft hij slechts
voor weinigen, o.a. Mevrouw Bosboom en Multatuli. Merkbaar is dat Huet tegen
1874 meer ruimte voor studie krijgt en dientengevolge meer doorwerkte artikels
levert, als zijn knappe studie over Tollens (1874), zijn boeiende Oude Romans, een
proeve van vergelijkende literatuurstudie, evenals het opstel over De Dorpsnovelle,
en zijn studie over De Van Haren's. Ook de bespreking van Majoor Frans, van
Potgieter's Poëzie II dagtekenen uit dit vruchtbare laatste Indische jaar.
Als journalist schreef Huet natuurlijk ook over andere dan letterkundige
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onderwerpen, artikels die voor de kennis van Huet's karakter en denkbeelden even
onmisbaar zijn. Gedurende al deze jaren volhardt hij in zijn pessimistisch getint
scepticisme, zijn gebrek aan toekomstvertrouwen. Het duidelijkst wordt dat
uitgesproken in een artikel De Toekomst (1871): ‘wereldgeschiedenis is een
doodlopende straat; neem de illusie weg, en de wereld komt tot rust. Scepticisme is
een ongeneselijke ziekte.’ En in een opstel over Multatuli van datzelfde jaar: ‘de
menschen leven niet, maar worden geleefd. Het is een nuttelooze kwelling altijd aan
den afstand te denken die ideaal van werkelijkheid scheidt’. Als hij over Pierson
schrijft, die wèl blijft zoeken naar een nieuwe levensbeschouwing, dan is zijn toon
geprikkeld: dat is ‘de wetenschap dienstbaar maken aan het rehabiliteren van een
verzaakt geloof’. Tegenover de hoogleraar Land verdedigt hij zijn wantrouwen in
de wijsbegeerte: wijsgerig onderzoek geeft slechts ‘afleiding’; de wijsgeren worden
onverdragelijk als ze aan 't katechiseren gaan. Dergelijke stemmingen beheersen zijn
politieke overtuiging. Het bleek reeds dat hij tegen 1868, uit afkeer van het doctrinair
geworden liberalisme, en vooral onder Multatuli's invloed een eigenaardig
konservatief-radikaal en anti-parlementair standpunt innam. ‘In de politiek, als in de
kerk, was hij een ketter en criticus’, zegt Van Hamel. De politieke opstellen uit deze
Indische jaren werden in 1876 gebundeld onder de titel Nationale Vertoogen. In een
artikel Thorbecke's Testament, waar hij de lofrede van deze staatsman op de
konstitutionele monarchie bespreekt, heet het: ‘wanneer men Thorbecke zelf uit zijn
stelsel wegneemt, stort het geheele gebouw in elkaar’. Waar de ideale absolute
monarch vandaan moet komen, laat Huet evenals Multatuli in het midden. Sterk
Multatuliaans is Het gebed bij de stembus (1875), dat aan Multatuli's De zegen Gods
door Waterloo herinnert, en voor velen uit de mond van de gewezen predikant als
een profanatie klonk. Kwetsende spot met alle ‘vaderlandse’ geestdrift kenmerkt ook
Moody en Sankey (1875), een koncept-toespraak aan het Nederlandse volk in de stijl
van Moody en Sankey, twee Amerikaanse, populair predikende zendelingen. In deze
boetprediking verkondigt hij dat ons volk eigenlijk rijp is voor annexatie. Als men
Huet op grond van zulke uitingen naast Multatuli plaatst, dan dient men het verschil
niet voorbij te zien. Bij Huet is het revolutionnaire opstel veelal een paradepaard.
Hij was geen revolutionnair autokraat die zich volksleider voelde als Multatuli, maar
een berustend en sceptisch geestelijk aristokraat, die de toongevende liberalen in hun
zwak tastte, maar geen roeping gevoelde om zelf leiding te geven.
In de Indische politiek had Huet geen eigen standpunt of overwegende invloed.
Ten opzichte van de Europese politiek gaf hij evenmin bewijzen van vruchtbaar
inzicht. Wel bereed hij soms stokpaardjes, b.v. door zijn betoog dat de scheiding van
1830 ongedaan gemaakt moest worden en Nederland en België verenigd behoorden
te blijven.
De terugkeer naar Holland, in 1876, stond in verband met de opvoeding
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van zijn enige zoon, maar zou tegelijk meer vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden
schenken. Zijn dagblad vertrouwde hij toe aan de zorgen van een neef; zelf zou hij
van Europa uit bijdragen blijven zenden. Juist vóór het vertrek kwam het bericht van
Potgieter's overlijden. Dat schokte hem diep: ‘zijn dood is en blijft mijne grootste
teleurstelling’. Aan Mevr. Bosboom-Toussaint schreef hij: ‘Al mijne plannen voor
de toekomst hingen met het terugzien en terugvinden van Potgieter zamen; en nu hij
er niet meer is, staat alles op losse schroeven’. - ‘Sommige mijner liefste
luchtkasteelen zijn in nevelen opgegaan’(102).
Na een boeiende reis door Italië en Frankrijk stemden de indrukken van het eigen
land hem weer pessimistisch: de Hollandse natuur, de ‘oude vaderlandse kunst’ treft
hem als buitengewoon, maar de geest is bekrompen, achterlijk en ‘saai’, voor
buitenlanders ‘ridikuul:’ ‘voor 't opkomend geslacht geen uitlokkende
gezichtseinder!’(103). Het is dus niet verwonderlijk dat Huet, vervreemd van zijn volk,
het vaderland de rug toekeert, voor zijn zoon aan een Franse opleiding de voorkeur
geeft, en zich te Parijs gaat vestigen.
In Parijs begon een nieuw tijdperk van buitengewone werkzaamheid en
verlevendigde studie. Hij genoot van het groot-steedse leven, de omgang met
belangrijke personen; hij hield er zijn ‘salon’ op na. Zijn leven verliep kalm, slechts
zelden onderbroken door uitstapjes naar een zomerverblijf buiten Parijs, door enkele
reizen naar Nederland, in 1878 om lezingen te houden, in 1885 voor zaken.
Briefwisseling onderhield hij met weinigen: zijn vereerde leermeester Scholten, de
Bosbooms, zijn oude vriend Quack en zijn vereerder en helper Jan ten Brink. Die
brieven zijn trouwens, wat belangrijkheid betreft, niet te vergelijken met de vroegere,
aan Potgieter gericht. Huet gaf zich zelden in zijn brieven; hij had schrijvende geen
‘huisgewaad’, zegt Van Hamel, verwerkte liefst alle stof tot artikels. De huiselijke
intimiteit, zijn ‘heiligdom’, bleef voor vreemden afgesloten(104). Bijdragen voor zijn
studie, staaltjes van ‘esprit’, kan men in die korrespondentie wel aantreffen; ze geven
geen blik in zijn gemoed.
Een passende positie bleek voor hem in Nederland niet te vinden. Fruin polste
hem in 1882 of hij Jonckbloet zou willen opvolgen, maar daartoe ontbrak hem de
lust, of vreesde hij te veel tegenstand? In die funktie volgde dus Jan ten Brink op,
die als litterator en geleerde verreweg zijn mindere was. Wel zou hij prijs gesteld
hebben op een Leids professoraat in aesthetica en kunstgeschiedenis, waarvoor
destijds plannen bestonden, die echter niet tot uitvoering kwamen.
Zijn pessimisme ten opzichte van Nederlands toekomst was niet verminderd. In
1878 schrijft hij: ‘de dood is in de pot’, en in 1881 uit hij zich tegenover Ten Brink:
‘onze litteratuur leeft van navolging, geen eikel, in het bosch gegroeid, maar een
zeef’(105). Zijn tragisch lot blijft dat hij, geboren te midden van een klein volk, zich
misplaatst acht, en toch genoodzaakt is
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aan het publiek dat hij minacht, zijn studie en de vruchten van zijn talent te wijden.
Het werk uit deze laatste levensperiode is in vier groepen te verdelen. Het minst
belangrijk zijn de publicaties op politiek en journalistiek gebied. Sedert November
1876 schreef hij onder het pseudoniem Fantasio voor zijn Indisch blad Europesche
Brieven, die uit Brussel heetten te komen. Ze werden in twee delen gebundeld
uitgegeven (1878), met een ‘voorrede’ van Busken Huet. De fiktie wordt volgehouden,
want in de voorrede wordt omtrent Fantasio medegedeeld: ‘zijn antipathiën zijn
onschadelijk. Het gelijken de stokpaarden van een persoon, dien het lot al vroeg
buiten Europa op een observatiepost plaatste, van waar men het moederland, en
geheel de Europeesche wereld, gadeslaat met het oog der feiten verzamelende
wetenschap, meer dan der persoonlijke ingenomenheid’. Voor kenners van Huet's
geschriften was het duidelijk dat Fantasio een voortzetting gaf, hoewel meestal minder
fel, van Huet's reeds besproken Nationale Vertoogen. Toch kwam het tegen het einde
van de reeks, die tot zijn dood voortgezet werd, nog tot een heftige botsing: een
uitlating over de jonge koningin, als ‘majesteitschennis’ beschouwd, en hem ook in
Nederland zeer kwalijk genomen, gaf aanleiding tot een Indisch strafproces, dat de
verantwoordelijke Indische redakteur op gevangenisstraf te staan kwam.
Onafgebroken werd de lange reeks litteraire kritieken voortgezet, die alleen tussen
1882 en 1884, wegens studie voor zijn hoofdwerk, wat schraler uitviel. De vaderlandse
romanschrijvers blijft hij volgen en vervolgen: Cremer, De Veer, Ten Brink, Van
Calcar, Van Westhreene, Terburch. Niet altijd is hij even billijk in zijn oordeel:
Bosboom-Toussaint blijft hij terecht waarderen, maar zijn vriend Jan ten Brink wordt
gespaard, de hem weinig sympathieke Vosmaer gehoond. Zijn overzichten over
Laatste Nederlandsche Gedichten (1877), Nederlandsche Tijdschriften (1878) en
Nieuwe Nederlandsche Letteren (1885) zijn weinig hoopvol gestemd. In een artikel
over Terburch (1880) beweerde hij: ‘onze taal verrijkt zich niet meer; alleen bij de
17de eeuw geborgd proza is nog leesbaar’. Eigenaardig voor een zo kritische auteur
is ook zijn uitspraak: ‘Nicolaas Beets is de laatste voorname dichter, dien de
Nederlandsche taal bestemd was voort te brengen’. Voor de duidelijke tekenen van
opleving, sedert ±1881, had hij geen oog meer. Perk's Gedichten wist hij niet te
waarderen; De Nieuwe Gids stelde hij beneden de Lantaarn(106). Mogelijk zou zijn
oordeel gunstiger geworden zijn, als hem een langer leven geschonken ware geweest.
Ook de romantische proeven werden voortgezet. Een bundel latere Novellen uit
zijn Indische jaren, was nog in 1875 te Batavia gedrukt. Twee ontwerpen van romans
bleven toen onafgewerkt: Josefine werd te Parijs voltooid; Robert Bruce's Leerjaren,
in 1875 als feuilleton begonnen, en in 1878 omgewerkt, werd onvoltooid nagelaten,
en eerst na zijn dood, in 1898 uitgegeven. Tot zijn roem heeft dit werk niet
bijgedragen. Josefine is nog meer mislukt
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dan Lidewyde: de hoofdpersoon is een onaannemelijke figuur; haar vader, Van
Alkemade, de verbitterde Indisch-man, met zijn liefhebberij-tiraden, opnieuw een
spreekbuis voor de auteur; taal en verhaaltrant zijn stijf en boekachtig.
Deze roman, die Nederlandse toestanden van omstreeks 1848 wil weergeven, was
bedoeld als een voorspel voor Robert Bruce, waaruit een familieroman had moeten
groeien, in de trant van de grote Franse romanciers. De hoofdpersoon, een
revolutionnair van 1848, zou naar Batavia gaan en later te Parijs, bij de gebeurtenissen
van 1871, om het leven komen. De voltooide hoofdstukken hebben weinig waarde.
Zonderling blijft het, dat een schrijver die zozeer vertrouwd was met de Franse
letteren, die Balzac, Flaubert, Zola kent en waardeert, niet begrepen heeft dat hij
vergeefse pogingen deed om dergelijke kunst te beoefenen!
Het zwaartepunt van Huet's werkzaamheid in zijn rijpste jaren ligt op het gebied
van de kultuur- en kunstgeschiedenis. De eerste proeve kwam voort uit zijn
reisherinneringen: Van Napels naar Amsterdam (1877), geschreven onder invloed
van Taine's Notes de voyage en Voyage en Italie, een mengeling van persoonlijke
reisindrukken en kunsthistorische beschouwingen. Met journalistieke smaak en
belezenheid heeft Huet zijn voorbeeld, vlot en luchtig causerend, nagevolgd. In
dezelfde trant volgden nog twee werken: Parijs en omstreken (1878) en Het Land
van Rubens (1880), een samenvatting van een kort daarvoor ondernomen reis door
België, door de belangrijkste Vlaamse steden naar de Waalse gewesten. De Vlamingen
ontstemde hij door aan de Vlaamse beweging geen toekomst te voorspellen, en de
raad te geven liever de Franse taal te aanvaarden. Van de Nederlandse letterkunde
in het Zuiden had hij dan ook deels onjuiste, deels oppervlakkige voorstellingen.
Door de keuze van zijn titel geeft hij te kennen dat hij in het Vlaamse verleden
voornamelijk de schilderkunst waardeerde.
De enthousiaste verering voor de kunst, die zich vooral in deze tijd openbaart,
beschouwde zijn vrouw, waarschijnlijk terecht, als ‘surrogaat voor het verloren
geloof’. Een dergelijk verschijnsel merkten we op in Pierson's ontwikkeling; ook
voor Vosmaer, al had hij het Christelijk geloof nooit beleden, was de
schoonheidskultus een soort eredienst geworden. Huet zinspeelt er zelf reeds op in
de aanhef van zijn lezing Drie Voorwaarden van Kunstgenot (1878): men moet
geloven aan de werkelijkheid van het schoonheidsideaal: ‘het goede en het ware
danken de onsterfelijkheid aan het schoone’.
Huet's levenswerk werd bekroond door Het Land van Rembrandt, Studiën over
Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw, dat tussen 1882 en 1884
in afleveringen verscheen. De eeuw die door zijn vriend Potgieter zo geïdealiseerd
en verheerlijkt was, wilde hij nu eens wetenschappelijk-kritisch leren kennen, van
Europees standpunt, om ‘een nieuw licht te doen vallen op de geschiedenis van ons
volk’, met het vooropgezette
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doel om tegen overschatting te reageren. Een zo breed opgezette studie als de
overweldigende stof zou vereisen, kon hij zich niet meer veroorloven. Een grote
hoeveelheid ‘bronnen’ werd meer geraadpleegd dan verwerkt. Dat geleerden er
onjuistheden en leemten in kunnen aanwijzen, ligt dus voor de hand, maar
bewonderenswaardig is dat hij in enkele jaren er in slaagde het gehele terrein te
doorzoeken en te overzien; dat hij nergens droge ‘stof’ geeft, maar er achter het leven
van mens en maatschappij bespeurt, dat hij met kunstenaarsintuïtie telkens een
gelukkige greep weet te doen om tot een goed sluitende compositie te geraken.
Dreigende overlading heeft hij weten te vermijden.
Dat Huet meer kritisch dan bewonderend te werk gaat, volgt uit zijn aard. In de
opdracht van zijn boek aan Prof. Scholten schrijft hij dat deze vrucht van
‘weetgierigheid en opbouwende kritiek’ veel te danken heeft aan de
modern-theologische methode. Overigens acht hij de beste methode, naar de stijl
van Rembrandt, ‘veel weglaten, veel overdrijven’. Dat heeft hij toegepast op het
eerste deel, de voorgeschiedenis, die de 13de tot de 16de eeuw omvat. Telkens laat
hij het volle licht vallen op een of twee hoofdfiguren, die hij als typische
vertegenwoordigers van hun eeuw beschouwt: voor de 13de eeuw, als de periode
der kruistochten, Olivier van Keulen; voor de feodale 14de eeuw een
vertegenwoordiger van het ten einde lopend ridderleven, Jan van Blois. Voor de 15de
eeuw viel de keuze hem moeilijker: hij zoekt dan de oplossing in twee kontrastfiguren:
de asceet Thomas a Kempis en de hoveling Dirc Potter. Ook de representatie van de
16de eeuw is gesplitst in het humanisme van Erasmus en het
renaissance-kunstenaar-schap van Lucas van Leiden. Pessimisme en zucht tot
tegenspraak - vooral tegen Jonckbloet - komt aan de dag in het Overzigt der letteren
aan het slot. Een geschiedenis van de Middelnederlandse letterkunde, beweert hij,
kan bijna niet geschreven worden: ‘oorspronkelijke werken zijn te zeldzaam’.
Tegenover de Franse letterkunde der Middeleeuwen is de onze minderwaardig: ‘de
zuiver-nationale trekken van het beeld zijn of, gelijk in de burgerlijke poëzie van
Maerlant, bot; of, gelijk bij de rederijkers, pedant’.
Kunstig en weloverwogen is de samenstelling van het hoofddeel. Voorop staan
de krachten waaruit de nieuwe gemeenschap leefde: Het Geloof als bezielende macht,
De Handel als materiële grondslag van een bloei, die zich openbaarde in De
Wetenschap en de Letteren. Na een beschouwing over Zeden en Personen nadert de
schrijver, als hoogtepunt, De Kunsten, terwijl daarin weer een climax is tot de laatste
afdeling: de Schilderkunst. De grootste van alle schilders, als de schitterendste
vertegenwoordiger van de kultuur van zijn eeuw, geeft dan de naam aan het werk.
Nederland is dus voor Huet niet het Land van Vondel, van Hugo de Groot, evenmin
als van de grote Oranje's, maar van Rembrandt.
Dit grote werk werd, in tegenstelling met menig vroeger geschrift van zijn
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hand, over het algemeen gunstig ontvangen; alleen van historische zijde werden door
Dr W. Doorenbos, in de Nederlandsche Spectator, ernstige bezwaren geopperd. De
Gids was er mee ingenomen: de redaktie had trouwens reeds in 1881 een verzoenende
houding aangenomen, toen Huet uitgenodigd werd om bij de Hooft-feesten in zijn
oude tijdschrift een herdenkingsartikel te schrijven, dat even welkom als geslaagd
bleek te zijn. Het jaar 1884, geheel gewijd aan Het Land van Rembrandt, was zonder
verdere publicatie gebleven; het jaar 1885 was des te vruchtbaarder door artikels van
onderscheiden aard, voornamelijk voor het tijdschrift Nederland, waar Ten Brink
hem gaarne ruim plaats bood. Daaronder zijn voortreffelijke letterkundige portretten
en typen, als die van Kneppelhout, Jonckbloet en Fruin. Voor Ten Brink's boek over
de negentiende-eeuwse letterkunde schreef hij ook het interessante hoofdstuk over
Multatuli. Zijn lust tot vinnige spot had hij nog eens bot gevierd in het opstel over
Jonckbloet, wiens boek hij karakteriseert als een ‘debating-society’, of als een trechter
waaruit men doceert. Dit artikel bestemde hij dan ook niet voor het meer konservatieve
Nederland, maar voor een radikaler tijdschrift van jongeren: De Lantaarn. Voor
Nederland schreef hij weer overzichten, niet alleen de reeds vermelde over de
nieuwere Nederlandse produkten, maar ook over Nieuwe Russische Letteren en
Nieuwe Fransche Letteren.
Nog in het bezit van zijn volle werkkracht werd Huet 1 Mei 1886 door de dood
aan zijn schrijftafel verrast. Zowel door ouderen als door het jongere geslacht werd
zijn nagedachtenis geëerd. Hij was inderdaad een wegbereider, die, niet verblind
door onderlinge ophemeling of chauvinisme, onbevangen kritiek durfde oefenen en
een strenge maatstaf aanleggen. Dat geeft een blijvende waarde aan de rijke
verscheidenheid van zijn geschriften, die ook nu nog door goede smaak en fijne
geestigheid boeien.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
Er bestaat een zo nauw verband tussen de geschriften en het leven van Multatuli, dat
een enigszins uitvoerig verslag van zijn lot onmisbaar is voor het verstaan van zijn
werk
Het Amsterdamse klein-burgerlijke gezin Douwes Dekker stond op een hoger
maatschappelijk plan dan de gefingeerde familie Pieterse. De vader, energiek en
onafhankelijk in denken en handelen, was scheepskapitein; de moeder, uit Ameland
afkomstig, driftig, met aanleg tot zenuwoverspanning. De oudste zoon werd
Doopsgezind predikant, de tweede, Jan, ging mee varen. Eduard muntte op school
niet uit: vol fantasie, verzot op romantische verhalen, ridderlijk gezind, zwerfziek,
kon hij zich moeilijk concentreren; trots en eerzucht waren kenmerken van zijn
karakter. De studie op het gymnasium (1832-35) wilde niet vlotten; evenmin slaagde
hij op het kantoor
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van de firma Van de Velde. Daarom trok hij met zijn vader en zijn broer Jan per
zeilschip naar Indië (1838) om daar een werkkring te zoeken. Als volontair bij de
Rekenkamer te Batavia geplaatst, werd de lastige leerling als klerk om zijn geestigheid
en schranderheid geprezen, zodat hij snelle promotie maakte: talentvolle ambtenaren
waren in die tijd nog zeldzaam. Door zijn verloving met de Katholieke Caroline
Versteeg, die hem door haar kalmte tot steun was, kwam hij er toe, tijdelijk Katholiek
te worden. Geruchten over zijn zonderling en losbandig gedrag veroorzaakten dat
de verloving verbroken werd. Een uitkomst was zijn benoeming tot controleur op
Sumatra's Westkust (1842), maar te Natal wachtten hem nieuwe moeilijkheden: het
eerste bedrijf van zijn veelbewogen, romantisch leven. Van stipte administratie had
hij geen begrip: zijn kas geraakte in de war. Naar welbehagen regelde hij rechtspraak
en uitgaven zonder zich veel om voorschriften te bekommeren. Zijn dienstbrieven
zijn merkwaardig van vorm. Nu reeds trekt hij partij voor de arme inlandse bevolking:
misleid door inlanders, vreesachtig en achterdochtig, fantaseert hij verhalen van
oproer. Geen wonder dat hij in botsing kwam met de gestrenge, maar ruwe generaal
Michiels, vooringenomen tegen Dekker wegens zijn schulden, en met zijn chef, de
assistent-resident. Het kwam zo ver, dat er een aanklacht tegen hem ingediend werd
wegens ‘halsstarrigheid en kwade wil’, en verwijdering van zijn post daaruit
voortkwam. De tekorten in zijn kas maakten zijn zaak des te bedenkelijker: in
afwachting van nader onderzoek werd hij geschorst, en moest hij zich inschepen naar
Batavia(107). Gedurende het eenzame verblijf te Natal verdiept hij zich in allerlei
lektuur(108), leeft hij in een romantische dromenwereld en voelt hij de begeerte om
auteur te worden. Zijn oudste versjes, van 1838 (o.a. Mijn Schaatsen) waren nog
rijmelarij, zonder sporen van talent, maar onder invloed van lektuur en van doorleefd
leed, rijpt zijn talent. In Natal schrijft hij dan verzen, waarvan sommige later
gepubliceerd of verwerkt zijn in Max Havelaar en Vorstenschool. In Vaarwel aan
Natal vindt men de voor deze tijd karakteristieke uitspraak: ‘Ik zocht den dood, en
Natal gaf mij 't leven’. Merkwaardig zijn vooral de Losse bladen uit het dagboek van
een oud man, een zelfbespiegeling(109). Hij laat een 24-jarige O.I. ambtenaar filosoferen
over Montesquieu's uitspraak: ‘l'homme ne manque jamais aux circonstances’. Hij
spiegelt zich aan de vereerde figuur van Napoleon, en koestert hoogdravende plannen:
‘Pour des héros et nous, il est des poids divers’. ‘Wanneer ik ooit schitteren zal’ roept hij uit - ‘Het zelfbewustzijn is daar’. Multatuliaans klinkt ook de
verontschuldiging: ‘Bedek elke fout met de vonken van schitterenden geest’. Aan
het slot een echt romantische omslag: 33 jaar later is de jonge idealist een sullige
grootvader, die zich door zijn kleinkinderen laat bedillen. Zijn teleurstelling - eindigt
de auteur - is de onze. Zo is nu eenmaal de wereld. Uit deze periode dateert ook een
interessanter letterkundig produkt, een
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toneelstuk, aanvankelijk de Hemelbruid of de Eerlooze genoemd, herdoopt en later
gepubliceerd als De Bruid Daarboven. Hoewel Dekker, zelf ‘eerloos’ geworden,
poseert voor het portret van de edele, zelfopofferende Holm, die zelfs van zijn geliefde
Caroline afstand wil doen, en alleen door een misdadige samenspanning voor eerloos
verklaard wordt, vindt men in dit spel meer literatuur dan leven. De scherpste kritiek
is door de schrijver zelf geoefend in een Naschrift bij de uitgave van 1872: het zijn
‘reminiscenties uit de lektuur mijner jeugd: Iffland, Kotzebue, Lafontaine vooral;
misdruk van misdruk’; geen grijpen ‘ins volle Menschenleben’, maar ‘grabbelen in
een muffe leesbibliotheek’. Waarom hij het stuk dan toch liet drukken? Deels uit
schrijversijdelheid: ‘de fouten zijn onbelangrijk en verschoonbaar’. Maar ook uit
onvergetelijke herinneringen: ‘Naif en oprecht als Don Quichot, haakte ik naar strijd,
hoe ongelijker hoe liever’. - ‘Ik meende in 1843 inderdaad dat er niets mooiers kon
gevonden worden dan zich weg te gooien. Wel 'n bewijs dat ikzelf ziek was’. In
zoverre is De Bruid Daarboven als een voorspel van Max Havelaar te beschouwen.
In September 1844 te Batavia aangekomen, zocht hij hulp bij zijn vroegere chef.
Na indiening van een rekest werd de schorsing opgeheven, en hem een wachtgeld
toegekend. Voorlopig was hij dus ambteloos. Ten huize van een vriend, bezitter van
Parakan Salak, ontmoette hij Everdine van Wijnbergen, die met haar beide zusters
zo juist uit Europa aangekomen was. Ze waren wezen, uit een aanzienlijke verarmde
familie: Everdine was kwekeling geweest en zocht een nieuwe werkkring. Twee
weken na haar aankomst had de verloving met Douwes Dekker plaats. Van
buitengewoon belang voor de kennis van zijn karakter zijn de brieven uit de
verlovingstijd; daaruit leert men de schrijver van de sympathiekste zijde kennen.
Van zijn verloofde was hij tijdelijk gescheiden, doordat hij in Poerwakarta een
proeftijd moest doormaken, om de assistent-resident achterstallige administratie te
helpen ordenen, een taak waarvan hij zich met ijver wist te kwijten om zijn eer als
ambtenaar te herstellen. In deze korrespondentie(110), bedoeld als ‘wederzijdse
opvoeding’, geeft hij zich geheel; in volledige oprechtheid beoogt hij zelfontleding:
toegevend aan ogenblikkelijke emotie is hij prikkelbaar en opgewonden,
satiriek-geestig en dol-vrolijk, maar dan weer diep melancholiek en overspannen.
Hij voelt zijn zwakte en zijn tegenstrijdigheden: ‘de vervloekte onevenredigheid van
kracht en wil’. Hij noemt zich ‘een edel maar geen goed mens’, ongeschikt voor het
dagelijks leven, soms met wilde drift en neiging tot onrecht makende ‘un piédestal
de ses fautes’. Hij vergelijkt zich met Don Quichot, in zijn ridderlijkheid, edele
aandrift en waaglust, maar geeft toe dat veel goeds voortkomt uit eerzucht, ijdelheid
en lust om te protegeren.
Eigenaardig is hoe zijn brieven onwillekeurig tot literatuur gaan worden: een brief
is gedramatiseerd, in de trant van Wolff en Deken, een andere groeit tot een beknopt
essay. Tuchteloos schrijft hij invallende gedachten
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neer, gelijk later in zijn Ideën, overtuigd dat onmiddellijk noteren van aandoeningen
en gedachten hem het best afgaat. Het gevoel is voor hem het edelst orgaan. Hoewel
nog gelovig, koestert hij al revolutionnaire denkbeelden over het huwelijk. Hij wil
zijn verloofde naar zichzelf vormen, want zijn vrouw moet meer zijn dan een ander.
Toch zoekt hij bij haar steun tegen zichzelf: ‘uw zachtheid zal mijn hevigheid
temperen’.
Ondanks onenigheid met haar familie, die tegen Dekker gewaarschuwd is, zet
Everdine het huwelijk door. Intussen had haar verloofde, die zijn post zonder
toestemming verlaten had, na een audientie bij de Gouverneur-Generaal en een
pathetisch gestelde brief vergiffenis verkregen, en was aangesteld als kommies te
Poerworedjo (1846). De betrekking was niet schitterend, feitelijk een teruggang,
maar hij genoot hier een gelukkig huwelijksleven, doordat Tine rust en orde bracht.
Zijn chef was over hem tevreden en rapporteerde gunstig over zijn werk en zijn
‘onafhankelijk karakter’. Een promotie tot sekretaris van Menado (1848) was daarvan
het gevolg. In die afgelegen streek voelde hij zich een groot heer: zijn eergevoel
werd gevoed door zijn positie en het vertrouwen van zijn chef, de resident Scherius.
Hij richt zich tot de inlandse hoofden in een Oudtestamentisch gestileerde Publicatie,
die een voorloper is van de bekende Toespraak tot de Hoofden van Lebak. Hij werkt
hier aan een Dagboek (1851), voorbode van de Ideën, waarin de latere Multatuli al
duidelijk herkenbaar is(111). Hij hoopte Scherius als resident op te volgen, maar een
zeer warme aanbeveling kon niet verhinderen dat hij gepasseerd werd voor Brest
van Kempen (1851). Hem werd het assistentschap van Amboina toevertrouwd. Dit
was kort van duur. Volgens Dekker was de bevolking twistziek; ‘lauwheid en
timiditeit van boven’ maakte hem dit leven onmogelijk. Hij werd ziek en vertrok
reeds in Augustus 1852 met verlof naar Holland. Daar nam hij zijn intrek in een
deftig hotel en vertoonde allerlei nabobsneigingen, weldra door geldzorgen gevolgd,
die nog vermeerderd worden door de geboorte van zijn zoontje. Hij overweegt om
nog in de letteren en in de rechten te gaan studeren; hij zou graag, vertrouwend op
vroeger werk, als de Eerlooze, letterkundige roem verwerven; hij zoekt vergeefs
herstel van vermogen aan de speelbank te Spa; hij sluit zich aan bij de vrijmetselaars.
Door al die drukte raakt zijn zenuwgestel overspannen. Herhaaldelijk vraagt hij de
Minister uitstel van zijn vertrek naar Indië en voorschotten om zijn schulden te
betalen; eerst in Mei 1855 gaat hij met vrouw en kind op de boot naar Batavia, veel
schuleisers onvoldaan achterlatende.
De eerste maanden te Batavia met wachtgeld verblijvend, was hij een gezien gast,
die ook op de Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist een gunstige indruk maakte.
Hem werd toen het assistent-residentschap van Lebak opgedragen(112). Vooruit was
bekend dat zijn taak niet licht zou zijn. Zijn voorganger Carolus had het moeilijk
gehad en was onder
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verdachte omstandigheden overleden. Er heersten ernstige misstanden: knevelarij
van de bevolking, diefstal van buffels en onderdrukking, die tot emigratie van de
bevolking leidde. Dekker, reeds zenuwachtig-zwaarmoedig en prikkelbaar, stelde er
een eer in, daaraan een einde te maken, toen hij in Januari 1856 zijn intrede deed.
De botsing bleef niet lang uit: reeds de 24ste Februari klaagde hij de Regent aan,
eiste onmiddellijke staking van de knevelarij en wegvoering van de Regent. De
resident Brest van Kempen, Dekker's vroegere konkurrent, verlangde een bezadigd
vooroverleg en verantwoordde zijn weigering bij de Gouverneur-Generaal: Dekker
had gehandeld uit edele aandrift, maar ‘kwalijk begrepen voortvarendheid’. De
assistent-resident, vertrouwende op Duymaer van Twist en gekrenkt door
tegenwerking, hield vol, maar de Raad van Indië adviseerde Dekker eervol te
ontheffen. De Gouverneur-Generaal verzachtte dit vonnis in een ernstige
terechtwijzing en overplaatsing naar Ngawie. Dekker, overtuigd van zijn goed recht,
antwoordde onmiddellijk met een aanvraag om ontslag. Nu, geheel overstuur, begon
hij een zwerftocht door Java, vergeefs zoekende naar een nieuw middel van bestaan.
Duymaer van Twist weigerde hem te ontvangen. Met achterlating van vrouw en kind
bij zijn broer Jan, vertrok hij naar Europa, in April 1857. Ook daar blijft hij een
zwerveling, die een reeks van avonturen beleeft, in het vaderland bedreigd wordt
door de oude schuldeisers, en alleen te Brussel nog krediet en een onderdak vindt.
Op een tocht door Duitsland, berooid te Cassel aangeland, knoopt hij betrekkingen
aan met Ottilie: door haar weten we dat daar reeds, door mondelinge mededelingen,
een groot deel van de Max Havelaar ontstaan is, o.a. het lied van Saidjah(113): Wat hij
eenmaal in geuren en kleuren had verteld, had hij maar op te schrijven; 't was hem
waarheid geworden’. In het voorjaar vond hij Tine met de kinderen te Luik terug.
Zij reisde door via Antwerpen naar Rotterdam en Den Haag, waar haar zuster Van
Heeckeren haar weigerde te ontvangen, als zij niet wilde breken met haar man: men
beschouwde hem als een verlopen individu; niemand had vertrouwen meer in zijn
kans van slagen. Dit verklaart de wanhoopsstemming waarin Dekker verkeerde, en
zijn verbittering tegen de ‘fatsoenlijke’ landgenoten en vrome huichelaars. Te Brussel,
waar hij de enige mogelijkheid aantrof om zonder geld te leven, begint hij dan zijn
Max Havelaar te schrijven. De wording van dit werk kunnen we nagaan in een
merkwaardige brievenreeks aan Tine(114). Met stijgend enthousiasme werkend, wordt
hij zich zijn genialiteit bewust. Dat boek zal hem redden! Dadelijk doelt hij op de
dubbele strekking: ‘iets scherps in een lekker omhulsel’: ‘Ja, ik moet schrijver zijn!’
Met koortsachtige haast schrijft hij voort: beurtelings vindt hij het voltooide goed of
slecht: ‘er is van alles in’. De 13de Oktober 1860 klinkt de juichkreet: ‘mijn boek is
af!’ De brieven blijven vol van trots en blijde verwachting. De vraag was nu, wat hij
met zijn boek moest beginnen. Jacob van Lennep, mede-vrijmetselaar, was er
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zeer mee ingenomen en bood de schrijver hulp aan, al was hij enigszins beducht voor
de mogelijke revolutionnaire uitwerking door een opstand op Java. Ook minister
Rochussen voelde er voor, Dekker door beloften het zwijgen op te leggen. Dat bracht
Dekker in ‘vreeselijke tweestrijd’: zou hij zijn roman, zijn schrijversroem prijsgeven
voor een hoge positie in Indië, met eerherstel? Maar toen hem slechts plaatsing in
West-Indië aangeboden werd, verwierp hij dat aanbod met minachting en aanvaardde
Van Lennep's voorstel om hem het auteursrecht af te staan en voor de uitgave te doen
zorgen(115). Zo verscheen het boek, dat de veertigjarige schrijver, voor bijna alle
Nederlanders tot nu toe een onbekende, plotseling beroemd zou maken.
Max Havelaar is ten onrechte een ‘harmonisch, evenwichtig’ boek genoemd(116).
Juister is het gekarakteriseerd als een ‘kompleet’, een geniaal werk: de hele Douwes
Dekker, zoals wij die nu hebben leren kennen, is er in terug te vinden. Als kunstwerk
heeft het iets tweeslachtigs door het dubbele karakter. De tendens moest naar voren
komen, want het beoogde effekt was de hoofdzaak. Multatuli wilde een geïdealiseerd
stuk autobiografie schrijven om zijn persoon en zijn optreden te verheerlijken en te
rechtvaardigen, zodat zelfs officiële stukken letterlijk opgenomen moesten worden.
In de tweede plaats was het een warm pleidooi voor de verdrukte Javaan, en - op
grond van ervaringen nà de Havelaarzaak - een satire tegen de Droogstoppelgeest
van huichelachtige hebzucht en geestelijke dorheid. Beurtelings dienden dus de
assistent-resident, als Max Havelaar, en de berooide zwerver Douwes Dekker, als
de geniale Sjaalman, ten tonele gebracht te worden. Dat veroorzaakte de bonte
samenstelling, de grillige, gewilde excentriciteit van de geboren opstandige
romanticus. Zijn hartstochtelijke persoonlijkheid doorbrak de conventie van genres
en stijl. Al is zijn boek vol van herinneringen aan velerlei lektuur, het blijft
oorspronkelijk; de stijl is geïnspireerd op het hartstochtelijk gesproken woord: soms
laat hij zich gaan in levend geestig gesprek of beschrijving; dan weer stijgt de toon
tot dichterlijke uiting. De bontheid is gewild, wegens het effekt: ‘Het is een staalkaart’,
zegt hij zelf. Besnoeiing kent hij niet: het is een vol, overvloeiend vat, door tal van
uitweidingen, om zoveel mogelijk zijn leven en denken samen te vatten. Dat het een
mozaiek is, blijkt ook als men de samenstelling nagaat.
Eerst in het vijfde hoofdstuk komt de hoofdpersoon ten tonele: Max Havelaar, de
jonge geniale ambtenaar, slachtoffer van meegevoel en plichtsbetrachting, gelovend
aan de heiligheid van zijn zaak ‘in starre extaze’. Werkelijkheid en verdichting vloeien
ineen tot één beeld: een onopzettelijk geïdealiseerd zelfportret, maar niet zonder
zelfkennis. Naast hem treedt als heldin Tine op, de idyllisch geziene, dappere,
liefhebbende vrouw en moeder, en als kontrastfiguren de sleurmensen en bangerds
onder de ambtenaren, en de belachelijk gemaakte resident Slijmering.
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Vooraf hebben we echter al kennis gemaakt met een tweede zelfportret: Sjaalman,
de geniale zwerver, genadebrood etende als hij ontslagen is als ‘lui, pedant en
ziekelijk’, maar zich vol fierheid verheven voelend boven zijn tegenspelers:
Droogstoppel, een onvergankelijk type, als vlijmende satire, naast dominee Wawelaar.
In zijn brieven schrijft Dekker: ‘Droogstoppel dient tot repoussoir. Droogstoppel is
een type: duiten en de Heer’. Maar Sjaalman en Droogstoppel zijn geboren na Max
Havelaar, uit ervaringen sinds 1857 opgedaan. Na de eerste vier hoofdstukken keert
Droogstoppel telkens terug (in IX-X, XVI en XVIII tweede helft): de Indische
ervaringen doorleefde hij weer als in een droom; Droogstoppel was de levende
werkelijkheid om hem heen, die hij door hartstochtelijke haat tot een karikatuur
verwrong. De bouw van het boek wordt dan nog iets ingewikkelder gemaakt door
in het begin de jonge Stern als de schrijver in te voeren, zonder dat zijn figuur verder
veel betekent, tenzij als dichterlijke jongere tegenover de nuchterheid van
Droogstoppel. Tegen het einde onthoudt de auteur zich van uitweidingen en streeft
rechtstreeks op het doel af door zijn dreigement met oproer, en door de opdracht aan
de Koning. Vol spanning wachtte Dekker de uitwerking van zijn boek af; hij genoot
van het buitengewone sukses: er ging een ‘rilling’ door het land, maar bij de meeste
lezers was dat - gelijk Prinsen opmerkte - ‘een theaterrilling voor een romanheld’.
De geschiedenis van Saidja, de toespraak tot de hoofden van Lebak, de
Droogstoppel-satire werden genoten als literatuur. Aandrang tot eerherstel van onrecht
bleef vooreerst uit. Ondanks die teleurstelling verkeerde Dekker in een roes door
zijn beroemdheid als schrijver: zijn brieven zijn er vol van. Uitgevers bestormen hem
om kopie; mannen van naam, als Prof. Veth, prijzen zijn werk of komen hem
bezoeken; de recensies in alle tijdschriften zijn vol lof(117). Maar wat Multatuli niet
zag: ook zijn medestanders vreesden terecht voor zijn toekomst. Hij verkeerde in
zenuwachtige spanning, verteerde zijn geld aan de speelbank te Spa, en worstelde
weldra opnieuw om financieel het hoofd boven water te houden. Door allerlei
middelen trachtte hij in de nood te voorzien: beroep op vermogende vrienden, een
nationale inschrijving, verkoop van zijn portretten, een Engelse vertaling van zijn
roman, plannen om Kamerlid te worden. Bevoogding verwerpt hij echter, en inlijving
bij een partij wenst hij niet. Zijn vrouw houdt hij in Brussel verwijderd, om zich niet
in nieuwe zorgen te steken. Om tot schrijven te komen had hij een nieuwe prikkel
nodig: de ontkiemende liefde voor zijn nichtje Sietske Abrahamsz. ‘Ik heb iets noodig,
iets wat me beroert’, ‘de stof waaraan zich de vlam hecht’. ‘'t Romantische, 't
avontuurlijke vuurt mij aan, en burgerlijke braafheid doodt mij’. De verhouding tot
Sietske is onder Multatuli's ‘liefdes’ de meest aantrekkelijke: hij schrijft Tine over
haar talent, haar toewijding: ‘Zij inspireert mij’. Hij heeft ‘jongeren nodig’, wil haar
opvoeden tot zijn discipel(118), en tracht zijn vrouw te dwingen, op haar
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niet jaloers te zijn. Deze verhoudingen, in de brieven blootgelegd, moet men kennen
om de wording van het anders zonderlinge mozaiek van de Minnebrieven, zijn
eerstvolgend werk, te begrijpen. Hij schrijft dit in zenuwachtige haast, in een extaze:
‘'t Lijkt op niets. 't Is alles’, en hij beschouwt dit als een verdienste: al wat hem in
de afgelopen maanden bezig hield, moest er in verwerkt worden: ‘'t Zal een arabesque
van aandoeningen wezen’, schreef hij aan Gunst(119). Inderdaad is het alsof hij
koketteert met zijn tuchteloosheid en excentriciteit. De opdracht heeft een ware
geschiedenis als grondslag: in de doctor, die op zijn edelmoedigheid speculeert, ziet
hij een lotgenoot. De werkelijke verhouding tussen Sietske, Tine en hem wordt
geïdealiseerd: de eerste wordt vereenzelvigd met de Fancy-figuur, die al in de
oer-Woutergeschiedenis voorkwam; Tine is de lijdende heldin, die hem blijft steunen
met haar fierheid, haar liefde, haar geloof in zijn roeping; Fancy is niet alleen de
‘Muze’ voor zijn kunst, maar vooral de geestkracht, die zijn edele wil zou moeten
sturen en steunen. Het einde bevat de sleutel voor de oplossing in de belofte: ‘thans
de wil, later de kracht, en in 't eind de overwinning’. De tragedie van Multatuli's
leven is dan uitgedrukt in zijn bekentenis: ‘Bedenk dat er verschil is tusschen de
mate mijner kracht en de maat van m'n wil’: daarin ligt de worsteling van zijn
excentrieke persoonlijkheid met de wereld: de edele wil, de machtsbegeerte moet
zelfbeheersende kracht ontberen. Van dat smartelijk besef zijn de Minnebrieven
vervuld.
In dit raam kon hij echter de zestien beloofde vellen druks niet vullen: hij last
echte brieffragmenten in, werkt andere om tot karikaturen, schrijft Geschiedenissen
van Gezag en Sprookjes, het bekende Gebed van den onwetende, houdt bespiegelingen
over zijn breuk met godsdienst en geloof, en eindigt met dokumentaire bewijzen in
de Havelaar-zaak.
Dit voor Multatuli's verdere ontwikkeling zo karakteristiek werk was in zijn bonte
samenstelling, van artistiek standpunt beschouwd, na de Max Havelaar geen
klimming, maar verwording. Het publiek begreep het maar ten dele; de voornaamste
tijdschriften zwegen. De toongevers onder de liberalen keerden zich van hem af, als
van een gevaarlijk revolutionnair. Zelf voelde hij de breuk ook: ‘Ja, omkeeren is
mijn métier’. Dit geschrift bracht de lezers tot vurig partij kiezen: of in blinde verering
voor zijn profeetschap, of in felle haat tegen de opstandeling en ongelovige. Daardoor
geraakte Multatuli op geestelijk gebied in de sfeer van de ‘vrijdenkers’, de
Dageraad-mannen(120).
Zijn uiterlijke levensomstandigheden bleven zorgelijk. Op het einde van 1861
schreef hij te Brussel zijn brochure Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch Indië, waarin
hij de verschijning van zijn Ideën reeds aankondigde. Daaraan begon hij te werken,
nadat hij in het begin van 1862 te Amsterdam op kamers was gaan wonen. Een tijd
van afmattende agitatie volgde: in allerlei plaatsen hield hij voordrachten; tegelijk
ontstonden de Ideën, waar-
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van de eerste bundel nog in 1862 verscheen en geweldige opgang maakte(121). Eigenlijk
was het een rechtstreekse voortzetting van de Minnebrieven, maar nu zonder enig
verband: een persoonlijk orgaan. ‘De “Times” mijner ziel’ noemde hij de bonte
verzameling aforismen, paradoxen, invallende gedachten op politiek, godsdienstig
en sociaal gebied, gedachtenwisseling naar aanleiding van ingekomen brieven,
brochures, boeken, dagbladen, en eindelijk ook novellistische proeven, als het verhaal
van de Sainte Vierge(122), en later de Woutertje Pieterse. ‘Hij dartelt en stoeit met de
indrukken die hij ontvangt’, heeft een bewonderaar getuigd(123). In de tweede bundel,
van 1864, komt dan de sociale kwestie, de liberale politiek, met Thorbecke als ‘bête
noire’, en de bestrijding van het modernisme, tegen dominee Zaalberg gericht, aan
de orde. Hier raakt Multatuli met zijn felle radikale kritiek, die niets en niemand
ontzag, eerst goed op dreef.
De beide bundels Ideën tonen ons de latere Multatuli in zijn kracht en in zijn
zwakheid. Uit de strijder voor de Javaan ontwikkelen zich geleidelijk verschillende
figuren: eerst de gewaande profeet van een nieuwe levens-beschouwing: het met
gezag verkondigde materialistische atheïsme: ‘Natuur is alles’. Er is niet veel wijsgerig
inzicht nodig om de oppervlakkigheid van dit nieuwe geloof te doorzien, en niet veel
smaak om deze bestrijding van de godsdienst smakeloos te vinden. Er is trouwens
een eigenaardige tweeslachtigheid: Multatuli is de gevoelsmens die, met zijn hart
levende, meer aan gemoedsopwellingen dan aan zijn verstand gehoorzaamt, maar
tegelijk met zijn verstand al het hogere wil wegredeneren. Zijn haat en toorn zijn
‘uitingen van gekwetste liefde’; zijn afschuw geldt ‘de God van Nederland’, zoals
die gediend en verkondigd wordt door huichelachtige Droogstoppels en Wawelaars.
In de tweede plaats ontwikkelt zich de revolutionnair, de anarchist. Na de
wondeplek van het Indisch bestuur, de exploitatie van de inlander blootgelegd te
hebben, treedt hij op tegen het pauperisme, als een schande voor de maatschappij,
tegen de zich onfeilbaar achtende liberale ekonomie en de liberale staatkunde, als
heerschappij van een kleine behoudend geworden groep; tegen de geveinsde braafheid
van een bekrompen burgerlijke moraal. In die strijd oefent hij juiste en rake kritiek,
met een durf en een talent, dat veel jongeren tot zijn discipelen maakte, maar de
middelen ter verbetering die hij aangaf, waren vaak pover. ‘Ik zal voor het volk
optreden en van nu af zijn vertegenwoordiger zijn’, riep hij uit. Als individualist
droomt hij van een verlicht despoot: de Kamer vertegenwoordigt het volk niet. Afkerig
van de demokratie, ook van de sociaal-demokratie, wordt hij de geestelijke vader
van anarchisten als Domela Nieuwenhuis. Toch was het allereerst zijn gevoelig hart,
dat hem weer deed opkomen voor de verdrukten. Zijn vrije moraal leidde tot
ontkenning van de moraal, op grond van Rousseau's beschouwing van de
oorspronkelijke reinheid en goedheid van
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de natuur. Door het toegeven aan innerlijke drang te vereenzelvigen met zedelijkheid
miste hij een breidel voor zijn zelfzuchtige verlangens.
In de derde plaats wordt Multatuli, mede door de noodzaak, steeds meer de
schrijver, die van zijn letterkundig werk moet leven, die het woord hanteerde als
geen van zijn tijdgenoten, in boeiende redenering, pittige spot, vlijmend sarkasme.
Zijn taal was gemoedsuitstorting en bleef dus ver van konventionele schrijftaal:
‘niemand is zozeer mens geweest in zijn schrift’. Dat verklaart zijn machtige invloed
onder een jongere generatie, die hem als voorganger eerde.
Dat de periode 1864-1870 weinig vruchtbaar was, is weer te verklaren uit zijn
lotgevallen: één worsteling van zenuwspannende tegenslagen en opflikkerende hoop.
Met zijn financiën blijft het treurig gesteld: een portretverkoop brengt verliezen; een
vaag dagbladplan mislukt. Tot overmaat van ramp moet hij in December 1865 naar
Duitsland vluchten om een hechtenis van 15 dagen te ontgaan, een gevolg van een
vergefelijk, uit edelmoedigheid begaan vergrijp. Deze ballingschap werd gedeeld
door zijn intieme vriendin en bewonderaarster Mimi Hamminck Schepel, later met
hem gehuwd, die met aandoenlijke trouw zich voor hem opofferde, en hem in zijn
armoede bleef verzorgen. Daar hij zijn vrouw te Brussel niet kon onderhouden,
vluchtte zij naar Holland, en vond door steun van Van Vloten een onderkomen in
Italië. Dat baarde Dekker nieuwe zorg en angst. Te Coblenz gevestigd, werd hem
door Huet enige steun bezorgd: hij zou voor de Haarlemmer elke maand berichten
uit de Rijnstreek bijeenbrengen, maar toen hij onder de gefingeerde ‘Mainzer
Beobachter’ eigen gewaagde beschouwingen publiceerde, eindigde deze
werkzaamheid. Een aanvraag om herplaatsing in Indië was vergeefs. Eveneens werd,
na toegejuichte lezingen in Vlaanderen, zijn verwachting niet vervuld dat hij in dienst
van de Vlaamse beweging een werkkring zou kunnen krijgen. Plotseling herleefde
in 1867 zijn hoop, toen zijn aanbod aan de konservatieve minister van koloniën om
in de verkiezingsstrijd zijn Indische politiek propagandistisch te komen bevorderen,
aangenomen werd, waardoor hij straffeloos naar het vaderland terug kon keren. Vol
illusies meende hij de politiek te kunnen leiden en voor zijn toekomst condities te
stellen, maar alles liep op niets uit: onverrichterzake keerde hij naar Keulen terug.
Van daar trok hij nu en dan naar Holland om voordrachten te houden, totdat een
erfenis van Mimi hem in staat stelde met haar en de uit Italië teruggekeerde familie
een huis in Den Haag te huren. Deze samenwoning liep uit op ‘een hel’, de beide
partijen moesten scheiden: Tine reisde terug naar Milaan; Dekker vestigde zich te
Mainz, in de hoop voortaan als ‘schrijver’ zijn brood te verdienen, nu hij alle verder
reikende illusies prijs had moeten geven. In November verhuisde hij naar Wiesbaden,
waar hij zijn verder leven slijten zou.
Van zijn schaarse letterkundige produktie kwam dus in deze jaren weinig aan het
licht. Behoudens enige herdrukken verscheen in 1865 De Zege Gods
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door Waterloo; in 1867 Een en ander naar aanleiding van Bosscha's Pruisen en
Nederland. In deze kleinere geschriften blijft de satiricus in volle kracht. Huet
bewonderde hem als een ‘virtuoos van het sarkasme’(124). Verder schreef hij teksten
voor lezingen (o.a. over Vrije Studie, te Delft)(125) en de beide eerste bedrijven van
Vorstenschool, die eerst later gedrukt of voltooid zouden worden.
In 1870 breekt dus een tijd van geregelder werkzaamheid aan. In dit jaar zet hij
een groter werk op touw, de Millioenenstudiën, aanvankelijk bij gedeelten als
feuilleton gepubliceerd in ‘Het Noorden’, daarna afgebroken, en in 1873 in boekvorm
voltooid. Terecht geldt dit geestige, Heiniaans-getinte boek als een van de beste en
gaafste werken(126). De compositie blijft grillig-romantisch, uitweidingen ontbreken
niet, maar voor zijn ‘Ideën’ heeft hij een passend kader gevonden. Uitgangspunt zijn
de eigen speelbankervaringen en de menskundige waarnemingen van de verschillende
typen van spelers. Dekker heeft zijn hartstocht voor het spel nooit kunnen bedwingen,
en ernstig studie gemaakt van de kansen om te winnen en ‘rijk te worden’. Het daaraan
gewijde ‘technische’ deel is echter bijzaak. Hoofdzaak is de fantastische nederdaling
‘onder den grond’, een droom door Fancy bewerkt, en wat hij daar bij de kabouters
waarneemt en leert onder leiding van Meester Adolf. Deze geeft hem in de
Monarchologie revolutionnaire beschouwingen over vorstenverering, in de geest
van het ‘Jonge Duitsland’, met als pendant de Demonologie, over bekrompen
demokratie. Geestig is de kellnerontleding in Alles in alles en de spot met Nederlands,
vals fatsoen, deftigheid en gehuichelde braafheid in Foei! en Vieux Delft, treffend
het verhaal van het dappere vrouwtje (Een tegen zeven) en de karakteristiek van de
‘monde’ en ‘demi-monde’ van het speelbank-publiek. (Am grünen Tisch); aardig
gevonden het slot van de droom: de uitzetting door de politieagent, die Fancy blijkt
te zijn.
Tussen 1871 en 1877 volgden regelmatig, in afleveringen, de derde tot zevende
bundel Ideën. Zijn uitgever Funke bood hem krachtige financiële steun, zodat hij
vrij onbezorgd en ongestoord kon werken. In de aard van deze Ideën, die opnieuw
bewonderaars vonden onder tijdgenoten, als Vosmaer(127) en Roorda van Eysinga(128),
en vele jongeren, kwam weinig verandering; alleen werden ook grotere stukken, als
het nu voltooide toneelstuk Vorstenschool (1872, in deel IV) opgenomen. Dat was
bestemd om meer dan de Millioenenstudiën, het grote publiek door een opvoering
te bereiken, en zijn ‘ideën’ in dramatische vorm te propageren. Het eerste en tweede
bedrijf lag al lang gereed: ze hadden gediend als voordrachten: in 1867 schreef hij
aan Huet over het ‘halve drama’, waarmee hij in Holland wilde gaan reizen; het
bevatte ‘hoge politiek’, ‘tirades over den geest der eeuw’. Inderdaad geeft het eerste
bedrijf, een ‘Nacht vol studie’, zijn ideeën en idealen over de vorstelijke politieke
en sociale taak, gelegd in de mond van koningin Louise. Het tweede, in fel kontrast,
schildert
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parodiërend hoe de Koning in onbeduidende bezigheden en geesteloze pret zijn taak
opvat. Nu ontbrak nog een intrige. In bovengenoemde brief gaat hij verder: ‘ik hoef
geen fabel te verzinnen en wat er voor fabel in is (weinig) is nog van een ander’. Dat
die andere de Franse schrijver Michel Masson is, werd later ontdekt. En als Huet
opmerkte: ‘een allerliefst koninginnetje, maar waar blijft de actie?’ dan antwoordt
hij: ‘Handelen? Die koningin? Waar ik actie wil aanbrengen, word ik gezocht. Ik
verklaar me onbekwaam’. Dat getuigt van zelfkennis, hoewel zijn eigenliefde hem
weer aan Roorda van Eysinga doet schrijven: ‘Ronduit gezegd vind ik dat het stuk
geslaagd is’.
Na het derde bedrijf verloopt het stuk in een melodrama, dat met de eerste opzet
weinig te maken heeft. Het toneel wordt verplaatst naar een burgerlijk milieu: de
opofferende naaister Hanna is de belichaamde deugd, Herman te sentimenteel, Albert
te hoogdravend in zijn dichterlijk produkt, Puf een toneeldronkaard, Van Huisde een
doortrapte schurk. Dat alle personen maar aan het hof binnenlopen, is in strijd met
alle werkelijkheid. De rol van de Koning, eerst getekend als een halve idioot, wordt
niet volgehouden, als de schrijver hem aan het slot tot de Koningin laat zeggen: ‘Ik
zal anders worden. Ik wil als gij, mijn plaats veroveren in het hart des volks’. Toch
is het begrijpelijk dat het stuk door het publiek met enthousiasme ontvangen werd,
en voor de toneelspelers dankbare rollen bevatte. Bij de eerste opvoering speelde de
geëmancipeerde schrijfster Mina Kruseman voor Louise; later vierde Mevr. Beersmans
triumfen in die rol. Er komen pakkende tonelen in voor, als de ontmaskering van
Van Huisde in het vijfde bedrijf, maar vooral de Multatuliaanse geest, de rake kritiek
sloeg in. Aan zulke levende, hartstochtelijke taal was men op het toneel niet gewend.
Vosmaer schreef in de Nederlandsche Spectator, dat hij het beschouwde als een
‘nieuw kunstwerk’, behorende ‘tot de fijnste en krachtigste verschijnselen onzer
letterkunde’, met ‘sprankelende geest’ geschreven zonder bombast of platheid, en
voortkomend uit ‘een groot dichterhart’.
Beschouwd op een afstand van meer dan een halve eeuw, is dit romantische werk
als drama juister beoordeeld, of liever veroordeeld, door Huet(129): door zijn onnatuur
is het op het toneel niet te handhaven: het staat of valt met de figuur van Koningin
Louise, die in de 18de eeuw nog aannemelijk zou zijn, maar later verouderd is, terwijl
Herman ‘overgeplant is uit de broeikas- en werkmanspoëzie van Coppée’. Als
typerend voor Multatuli's geest is het echter in de samenhang van zijn oeuvre
onmisbaar.
Dat geldt ook voor Woutertje Pieterse, een lang gekoesterd plan. Het eerste concept
ontstond tijdens zijn verblijf te Brussel: ‘'t ligt in een koffer te Laeken’, zei hij aan
Sietske, die er een afschrift van maken zou. De Fancy van de Minnebrieven was
daaraan ontleend. In 1861 begon hij aan de uitwerking, te midden van de Ideën (I
No 361): ‘Wat poëzie, mijn God, opdat ik niet verga van walging, over zooveel
walglijks óm mij! Lieve
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Fancy, wilt ge mij een sprookje vóórzeggen?’ Dan begint hij de geschiedenis van
Woutertje, een dichterlijk, fijngevoelig kind, in duf-burgerlijke omgeving opgroeiend.
Zijn bedoeling was - zegt hij later in een noot(130) - ‘een schets te geven van den strijd
tusschen laag en hoog, tusschen zielenadel en ploerterij’. ‘Wouter is een nieuwe en
betere Faust, een Don Quichot naar den geest’. Het verhaal is vol van herinneringen
aan zijn eigen jeugd(131): de Glorioso-geschiedenis, de Hallemannetjes, maar met
satirische bedoeling karikaturaal vervormd: men denke aan de school van Meester
Pennewip, aan het Salie-avondje met juffrouw Laps. De fragmenten van het verhaal
zijn zo ingevlochten in de Ideën, dat het soms moeilijk is, het van de uitweidingen
(b.v. de Bakerpreek) los te maken.
Het tweede deel (No 510), bracht de voortzetting van de geschiedenis: Wouter
ontmoet het Katholieke blekersmeisje Femke, die een belichaming van Fancy blijkt
te zijn. Nauwelijks is het verhaal op dreef, met Wouter's droom, zijn ziekte, Femke's
hulp, of het wordt in No 522 afgebroken. Aan voortzetting van een bestaand plan
schijnt hij vooreerst niet gedacht te hebben: ‘Als ik een roman schreef, zou ik juffrouw
Pieterse nog eens laten erven’. Eerst tien jaren later, in deel V en VI van de Ideën,
toen hij meer tijd en rust had, vatte hij zijn verhaal weer op. Dit tweede gedeelte
draagt een heel ander karakter: is het eerste deel fel anti-godsdienstig en vol grillige
karikaturen, 't is of hij nu een tegenwicht zoekt door in Pater Jansen een sympathieke
geestelijke, en in dokter Holsma een ideale opvoeder te tekenen. Overigens blijft de
samenstelling even tuchteloos: blijkbaar werkt hij niet naar een vooruit beraamd
plan, maar geeft hij toe aan allerlei invallen. Wel blijft hij, door geregelder werk,
meer in zijn verhaal, en nemen de uitweidingen af. Bij dokter Holsma vindt hij nieuwe
leiding. In Erica krijgt Fancy-Femke een nieuwe gedaante. Eigen jeugd-herinneringen
aan het kantoorleven bij Van de Velde zijn verwerkt in de taferelen bij de firma
Ouwetijt en Kopperlith. Naast romantische elementen vindt men voortreffelijk
realisme, b.v. in de schildering van de Jodenbuurt. Terecht noemde Huet hem, naar
aanleiding van dit werk, ‘de oorspronkelijkste Nederlandsche schrijver van onzen
tijd’(132).
Men heeft wel betreurd dat Woutertje Pieterse een torso gebleven is, maar vooral
als men het zonderlinge slot leest, voelt men dat de schrijver met zijn geschapen
figuur geen raad meer wist(133). Een volwassen Wouter zou even ziekelijk-passief
geworden zijn als Woutertje(134). Als hij hem, met autobiografische herinneringen,
naar Indië had willen laten gaan, dan zou er toch geen Max Havelaar uit gegroeid
zijn, en in herhaling kon hij moeilijk vervallen. Wij moeten ons dus tevreden stellen
met het grillig samengestelde mozaiek dat, zo door en door romantisch, ons Multatuli
in zijn rijpste ontwikkeling volledig leert kennen. Want al kan men herinneringen
aanwijzen aan voorgangers als Dickens(135) en Heine, al vestigde Prinsen de aandacht
op Saltet's Contraste und Paradoxe
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als prototype(136), Multatuli's kunst blijft echt-Hollands en uiting van een oorspronkelijk
talent. Om werk te leveren, gelijkwaardig met grote buitenlandse romans, zou hij
minder onevenwichtig en zijn boek meer harmonisch gebouwd geweest moeten zijn.
Na 1876 heeft Multatuli geen nieuw werk van belang meer ondernomen. Het
herzien van zijn Indeën, reizen en voordrachten namen zijn tijd en zijn verminderende
werkkracht in beslag(137). Van 1875-76 dagtekent nog een poging om een blijspel:
Aleid(138) te schrijven, waarvan twee fragmenten, amusant en karikaturaal, bewaard
gebleven zijn. Na zijn dood, in 1891, zijn ze nog eenmaal ten tonele gebracht. Uit
zijn levendige brieven blijkt intussen dat zijn geest, ook in de latere levensjaren, nog
niet uitgeblust was. Zijn leven was tot rust gekomen, al had de dood van Tine, in
1874, en de vervreemding van zijn kinderen hem geschokt. Zijn uitgever zorgde voor
vaste jaarlijkse inkomsten; een vriend schonk hem in 1881 een eigen huis te
Nieder-Ingelheim; anderen bezorgden hem, door een geldelijke ‘huldeblijk’ een
lijfrente. Hij genoot van een rustig tehuis, verzorgd en bewaakt door Mimi, nu zijn
wettige vrouw, en belangstellend in een aangenomen kind, Wouter gedoopt. Bewijzen
van verering, vriendschap en bewondering van uit het vaderland, bereikten hem
herhaaldelijk, en oude vrienden als Vosmaer kwamen op bezoek. Het veelbewogen
leven eindigde dus met een vredige levensavond, al was hij, geplaagd door asthma,
als vanouds niet zelden ook in geprikkelde of verbitterde stemming. Buiten zijn
vaderland stierf hij in Februari 1887.

Allard Pierson (1831-189)
Pierson is te Amsterdam opgegroeid in de kring van het Réveil. Dat heeft een diepe
stempel gedrukt op zijn geest: de bewonderde figuur van Da Costa bleef hem
onvergetelijk. Aan deze opvoeding dankte zijn gevoelige geest een dubbel vermogen:
waardering van velerlei gemoedsleven en een hartgrondige afkeer van zelfvoldane
‘verlichting’. Op achttienjarige leeftijd vertrok hij als student in de theologie naar
Utrecht. Daar begon een tweede machtige invloed te werken: die van Opzoomer en
zijn ‘empirische’ wijsbegeerte, met enthousiasme verkondigd en ontvangen. Met
volledige overgave werd hij volgeling van de gevierde wijsgeer, die hij later, met
piëteit herdenkend, zijn ‘Meester, Leidsman, geestelijke Vader’ noemde. Toch is hij
weldra aan die invloed ontgroeid. Aanvankelijk was voor hem de
ervaringswijsbegeerte de filosofische grondslag voor de moderne theologie, waarvan
Pierson een overtuigd aanhanger werd. Voordat hij als wetenschappelijk geschoold,
slagvaardig kampioen van het modernisme optrad, aanvaardde hij de betrekking als
predikant in een eigenaardige Vlaams-Frans-Engelse gemeente te Leuven(139). De
schetsen van zijn
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Pastorie in den Vreemde (1857), later uitgebreid en herdoopt als Intimis (1861),
bewaren zijn indrukken van die bonte omgeving, een Protestantse oase in het
Katholieke Zuiden. Daar zocht hij de intiemere kennismaking met het Roomse geloof,
meer om zijn waardering dan om zijn kritiek te oefenen. Dit werk schonk hem op
den duur geen bevrediging. In 1857 werd hij beroepen als Waals predikant te
Rotterdam, waar hij zich met toewijding gaf aan zijn pastoraal werk, maar tegelijk
aan zijn studielust en eerzucht toe kon geven, om een van de woordvoerders der
moderne richting te worden. Het was een tijd van geestdriftige propaganda. Terwijl
Huet met zijn populaire uiteenzettingen de bredere kringen bereikte, en overtuigde,
De Genestet met zijn Leekedichtjes hen bekoorde, bezat Pierson de grondige kennis
en het scherpe ontledingsvermogen om de geleerde tegenstanders te verslaan. In een
artikel Een misverstand (1860), waarin hij zijn tegenstanders volkomen tot hun recht
laat komen, trekt hij te velde tegen onverdraagzaamheid en halfheid. Karakteristiek
is het opstel Waardeering (1861), waarin als het ware de levensleuze van Pierson
uitgewerkt wordt: ‘Kritiek en artistieke waardeering, beide onbegrensd’.
Langzamerhand ontstaat aarzeling: in de brochure De oorsprong der moderne rigting
(1862) lijkt hij nog overtuigd modern, maar in een toegevoegd hoofdstuk bij de
tweede druk: Zwakheid en kracht, wijst hij op de ‘zeer zwakke zijden’ van die richting.
Rigting en Leven (1863) vormt de sluitsteen van zijn moderne periode; daarin maakt
hij de balans op van zijn innerlijk leven. Onvermijdelijk werd de krisis, die na veel
weifeling en strijd in 1865 uitliep op een breuk met de Kerk. Hij verliet zijn
aanhankelijke Rotterdamse gemeente en het vaderland voor een onzekere toekomst.
Te Heidelberg gevestigd, begon een nieuwe levensperiode. In kunst en wetenschap
zocht hij troost; in een akademische werkkring een nieuwe taak. Uit herinneringen
aan zijn pastoraal werk te Rotterdam ontstond de roman Adriaan de Mérival. De
schoonheidskultus werd voor hem een nieuwe religie. In een lezing van 1868, Over
de zedelijke voorwaarden van het schoonheidsgevoel, noemde hij het schone
‘afschaduwing’ van het goddelijke. Alleen in de verering van de schoonheid acht hij
alzijdigheid mogelijk. Toch komt het heimwee naar het verloren geloof herhaaldelijk
boven, waarschijnlijk versterkt, doordat hij zich voor zijn Geschiedenis van het
Katholicisme (1868) verdiepte in de studie van het oudste Christendom. Zich van
het empirisme losmakend, keerde hij terug naar het vóór-Kantiaanse idealisme, in
de brochure Een Keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling (1871), waarin Huet ten
onrechte ‘een aftogt in de rigting der kerk’ zag. Juister duidde hij zelf zijn gewijzigde
levensbeschouwing aan met de term ‘abstentionisme’: zijn filosofie is doodgelopen;
hij staat voor een onoplosbaar raadsel.
In 1874 keerde hij naar het vaderland terug, en vestigde zich te Utrecht. Daar
maakte hij opnieuw de balans van zijn geestelijk leven op in een
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boek, getiteld Eene Levensbeschouwing (1875), getuigend van weifeling en worsteling,
en dientengevolge lijdend aan halfheid en tweeslachtigheid. Hij bestrijdt het
‘hedendaagsche ongeloof’ en zoekt heil in beoefening van de geschiedenis en in
filosofische training. Een kritisch waarderend onderzoek van het verleden moet ons
de elementen verschaffen voor ideaalvorming. Bij schifting leveren de historische
idealen van allerlei godsdiensten ‘bruikbare of levensvatbare elementen’. Deze
beschouwing is dus in hoofdzaak eklektisch: vooropgesteld wordt de hoge betekenis
van de persoonlijkheid.
Deze Levensbeschouwing bood hem een nieuw uitgangspunt. Hij ziet uit naar
nieuwe oogsten. De paden heeft hij nu gevonden. De scholen van ideaalvorming
staan voor hem open: daar zal hij zijn Geestelijke Voorouders leren kennen: Israël,
Hellas, het Katholicisme, het Kalvinisme. Een eindeloos verschiet opent zich voor
zijn studie, met veelbelovende perspektieven. Dit wordt dan ook de periode van zijn
beste en rijpste werk, al blijft hij tot het einde van zijn leven een zoeker.
Door de benoeming tot hoogleraar te Amsterdam, in 1877, om kunstgeschiedenis
en moderne letterkunde te doceren, kreeg hij weer een praktische werkkring, die
geheel met zijn aanleg en zijn neiging strookte. Kunstonderwijs was voor hem ‘een
gezindheid aankweeken; geen nieuw hersenloket vullen’. Het studeerkamerleven
kon zijn rustige gang vervolgen, en werd alleen door een paar buitenlandse reizen
onderbroken. Uit deze laatste periode dateren de grote standaardwerken: Geestelijke
Voorouders, Studiën over onze Beschaving: Israel, Hellas, Het Hellenisme (1867-93)
en Studiën over Johannes Kalvijn (1881-91).
In het voorafgaande is slechts een zeer vluchtig overzicht gegeven van Pierson's
geestelijke ontwikkeling en zijn rijke en veelzijdige produktie: vooral in de vruchtbare
jaren 1873 en 1874 verschenen telkens zijn grondige en belangrijke opstellen in De
Gids; ze onderhielden toen de band met het eigen volk.
Voor ons doel is allereerst de vraag van belang: Hoe beschouwde Pierson de
letterkunde in het algemeen? Hoe stond hij met zijn kosmopolitische aanleg tegenover
de nationale letterkunde? ‘De letterkunde boeit ons als de spiegel van hen die haar
beoefend hebben’. ‘De letterkundige voortbrengselen, waarmee het de moeite loont
zich bezig te houden, zijn in de eerste plaats die, waarin een belangrijke gedachte
wordt uitgedrukt’. Zulke uitspraken bepalen de richting die zijn literatuurbeschouwing
voortdurend gekenmerkt heeft. Letterkunde en wijsbegeerte zijn voor hem
onverbrekelijk verbonden. Zijn poëtiek wordt samengevat in de uitspraken: ‘Geen
poësie bij gebrekkige beeldspraak, dat is: bij afwezigheid van of ook bij te kort
schietende aanschouwelijkheid’. ‘Geen poësie, waar iets zuiver individueels wordt
uitgedrukt, dat niet type kan zijn van iets algemeens: ‘Hooge poësie is niet de zaak
dan van zeer groote geesten’.
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Naast de bewonderde voorganger Sainte Beuve vereerde hij Alexander Vinet, de
orthodoxe literatuurkenner en kritikus als zijn leermeester. Reeds in 1860, bij
gelegenheid van een beschouwing over Béranger, prees hij hem als ‘edel Christen’,
die hij ‘niet zonder aandoening noemen kon’. In het omvangrijke beschouwende en
kritische werk van Pierson neemt de vaderlandse letterkunde een bescheiden plaats
in. De romantische trek naar het verleden, die een vorige generatie bezielde, ontbreekt
bij hem: van de oude Gids-traditie voelde hij zich geheel los: Potgieter's verheerlijking
van de ‘gouden’ eeuw liet hem koud. Pierson's heroën uit het verleden droegen geen
Nederlandse namen, maar heetten Plato en Augustinus, Shakespeare, Goethe en
Pascal. Voor Goethe koestert hij levenslang de grootste verering als voor de vertolker
van grootse en diepe gedachten. Hij karakteriseert hem als een ‘oceanische natuur’,
en noemt hem in een van zijn gedichten: ‘Verheven genius van Duitschlands stammen,
Die aan zijn hart mijn kwijnend hart laat kloppen’(140). Daarbij zinkt de roem van een
Vondel in het niet. Al acht hij Vondel een ‘groot dichter,’ die hij, blijkens zijn
Vondeliana(141) ‘geregeld met onderscheidene doeleinden leest,’ eigenlijke studie van
Vondel heeft hij nooit gemaakt. Aan Vondel als dramatikus ontzegt hij mensenkennis
en diepte van gemoed(142). In een polemiek met Schaepman geeft hij zelfs op Vondel
af: hij is ‘een noest versificator, in den regel gaande en staande, maar zelden vleugels
aanschietende’. Trouwens, in zijn Levensbeschouwing had hij al een kollektief oordeel
geveld: ‘Hoe zou het komen dat wij altijd den mond vol hebben van die zoogenaamde
klassieke letterkunde der zeventiende eeuw, waar nauwelijks iemand in het buitenland
zich om bekommert?’ Het leven dat Potgieter achter die letterkunde zag, interesseerde
Pierson niet. Het realisme van Bredero en Jan Steen stond hem tegen. Hooft, Huygens,
Cats worden bijna niet genoemd. Zelfs Rembrandt's reputatie achtte hij opgeschroefd:
‘Zou de buitensporige lof, bijna uitsluitend Rembrandt toegezwaaid, niet wat
traditioneel zijn?’ In de bespreking van Huet's Land van Rembrandt onthoudt hij ons
dan ook een eigen waardebepaling van de zeventiende-eeuwse kultuur. Alleen wordt
Huet verweten dat hij in de geschiedenis van zijn volk niet heeft aangedurfd ‘onze
gereformeerde theologie, het verborgen Roomsch Katholieke leven of dat van Israël’.
Betrekkelijk laat komt Pierson er toe, opzettelijk aandacht te wijden aan de
Nederlandse letterkunde. Afgezien van een bespreking van De Genestet's Lekedichtjes,
die hij in 1861, op grond van geestverwantschap met enige reserve waardeert(143),
geldt zijn studie de hem van ouds dierbare kring van het Réveil. De Gedenkrede, ter
nagedachtenis van Da Costa (1865), zal tot het beste blijven behoren dat over de
dichter geschreven is. In 1870 bracht hij Willem de Clercq naar zijn dagboek in
herinnering(144), in 1872 Isaäc da Costa naar zijne brieven. Deze studie voerde hem
naar ‘de vader van het Réveil’, Bilderdijk. Zijn uitvoerige Studiën over Bilderdijk
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verschenen in Nederland van 1875. In het zo moeilijk verstaanbare, vaak
raadselachtige zieleleven van de geniale, onevenwichtige dichter weet hij diep door
te dringen. Opmerkelijk is echter, dat hij, ondanks zijn waardering, toen reeds het
retorisch karakter van Bilderdijk's dichtkunst beseft: ‘moeten wij die dichterlijke taal
waarlijk bewonderen? vraagt hij. Soms is het ‘niets dan woordenspel’ - ‘Wij hebben
behoefte aan steviger kost; aan woorden die iets meer zijn dan woorden, die gedachten
bevatten, en wel gedachten waarmee wij voor het leven ons voordeel kunnen doen.
In de poësie erkennen ook wij een leidsvrouw, maar weigeren plaats te nemen aan
haar knie, waar zij niets anders is dan ‘Saartje die goede oude baker die sprookjes
kan vertellen’. - ‘Ook Bilderdijk's voorbeeld heeft vaak medegewerkt tot de
verbreiding van eene opvatting der dichtkunst, die ik voor verderfelijk moet houden’.
Deze voorafgaande studie is gerijpt in de opstellen over Oudere Tijdgenooten
(1882-1886), die ook gebundeld werden, en tot het beste behoren wat de
literatuurstudie van de negentiende eeuw heeft voortgebracht. Vooral daarin wordt
Bilderdijk's karakter en betekenis diepgaand ontleed en boeiend verklaard; een
meesterlijke kritiek op Kollewijn's Bilderdijk sloot zich in 1891 daarbij aan.
Van de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde heeft Potgieter, voor wie hij
weinig voelt, een enkele maal een ‘eervolle vermelding’ gekregen, die veel van een
frase heeft. De schrijvers die in het voetspoor van De Gids volgen:
Bosboom-Toussaint, Schimmel, Hofdijk, Alberdingk Thijm, trekken zijn aandacht
niet. Over het optreden en de kunst en de propaganda van Multatuli, die hem uiteraard
onsympathiek waren, bewaart hij het stilzwijgen. Hij beklaagt de letterkundige
kritikus, die ‘het voorrecht had van beurtschipper te zijn op de rustige binnenwateren
onzer nederlandsche belletrie van vroegeren en lateren tijd’. Heeft hij daarbij aan
Busken Huet gedacht? Als hij zelf in lossere, journalistieke trant feuilletons gaat
schrijven, van 1871-74 in de Java-Bode, van 1873-78 in Het Vaderland, dan ontleent
hij zijn stof bijna zonder uitzondering aan algemene onderwerpen of buitenlandse
letterkunde. Een enkele maal schijnt hij te willen wedijveren met de scherpte en
geestigheid van Huet, bij voorbeeld als hij Schaepman's retoriek bespot, of schertsend
een loopje neemt met Vosmaer's Amazone. Door zijn mening over tijdgenoten voor
zich te houden of onpersoonlijk te uiten, gaf hij niet zoveel aanstoot als Huet, maar
zijn oordeel over de achterlijkheid van onze letterkunde was niet minder scherp. In
Een Levensbeschouwing ergerde hem al ‘ons opvijzelen van het middelmatige, - ons
ophemelen van eigen letterkundige voortbrengselen, welke richtingen
vertegenwoordigen, die bij andere volken reeds als uitgeleefd worden aangemerkt’.
Te meer viel hem dat op, omdat hij juist zijn Duits verblijf achter de rug had, toen
hij liefst gezworven had ‘op de hooge zee van de europeesche letterkunde der laatste
honderd jaren’. Als hij in een feuilleton
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een bloemlezing uit Neerlands letterkunde in de negentiende eeuw aankondigt, dan
eindigt hij met de wens dat zo'n bloemlezing eens vertaald mocht worden, dat het
buitenland eens oordeelde: ‘Men ziet niet altijd in den spiegel het gelaat dat men
werkelijk heeft’. De ‘kopieerlust des dagelijkschen levens’, - zegt hij met Swinburne
- die de werkelijkheid afschildert ‘gelijk zij door den schrijver trouwhartig en met
geest werd waargenomen’, brengt wel echte kunst voort, maar staat niet op één lijn
met de Verbeelding, ‘die ons oplegt wat zij schiep’. Als Nederlands voorbeeld noemt
hij de Camera Obscura. Hoe hij over de poëzie van Tollens, Beets en hun volgelingen
dacht, heeft hij in een vonnis over de ‘huiselijke poësie’ onpersoonlijk gezegd, in
termen die aan De Nieuwe Gids doen denken: ‘De dichter, eens een profeet, wordt
een huisvader in zijn kamerjapon. Heeft hij nog vleugelen, aan welk schoeisel worden
zij niet zelden vastgemaakt! Huldigt hij het schoon, het is alleen zoover het “lief”
is’. - ‘Het leven van den dichter in zijn tijd is het, waar het voor ons, Nederlanders,
met onze genoeglijkheid, onze gezelligheid, onze lievigheid op aankomt. Wat de
lieve poësie te zeggen had, is sedert lang bij ons gezegd. Wij weten thans wat een
nederlandsch dichter gevoelt bij het zingen der nachtegalen, het plukken van een
ruiker voor zijn meisje, het eerste kindje dat hij helpt wiegen, het eerste kerkje waar
hij gepreekt heeft, het eerste kerkhof waar hij heeft gemijmerd’. En, in tegenstelling
met Huet's pessimisme, voegt hij er aan toe: ‘Wie zal zeggen dat de Nederlander
voor geen andere aandoening vatbaar is?’
In hetzelfde belangrijke Gids-opstel over Swinburne, van 1879, dus drie jaar vóór
Kloos' inleiding op Perk, treft men de volgende passage aan over de hoge roeping
van de poëzie: ‘Het is niet overbodig in gedachtenis te brengen, dat kunst geen weelde
mag, maar le stricte nécessaire moet zijn, de onvermijdelijke uitdrukking van
sommige gewaarwordingen. Ik moet in poësie spreken, omdat zelfs het proza, het
lenige, het rijke, het tintelende en nauwkeurige, het machtige en het verteederende
proza, niet toereikend is. Anders is poësie louter bloemrijkheid, konventioneele
overdrijving, de kinderachtigheid zelve. Zij, die woordenpraal in bescherming nemen
en daarmede de poësie in de wereld hopen te bevorderen, zij weten niet wat zij doen;
in waarheid komt het voor hunne verantwoording, indien poësie niet geacht wordt.
Poësie is de ware taal van een mensch, die den mensch in zich voelt rijpen’.
Grote kunst, meent Pierson, zal eerst dan weer ontstaan, als daarin de grote ideeën
van de eeuw belichaamd zijn. ‘Ontwaak, jonge dichter onzer hoop,’ roept hij uit,
‘men heeft u gezegd dat poësie overal te vinden is. Geloof het niet langer; de poësie
woont alleen bij het groote en bij hen, die niet gebroken zijn van harte’.
Uit zulke passages blijkt dat Pierson's kritiek, naast die van Huet, wegbereidend
geweest is. Tevens dat hij, vooral in zijn rijpste tijd, een proza
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schrijft, dat zich onderscheidt door ernst en distinktie. Stijl is bij hem de ‘vrucht van
gedurige inspanning’. Bij ervaring kent hij ‘de kieskeurigheid, die het lijden en de
weelde is van den stilist. ‘Stilist’ is voor hem het ware woord. Hij laat zich niet gaan.
Met afkeer van retorische pronk streeft hij naar Duitse zinrijkheid, maar meer nog
naar Franse klaarheid en Engelse degelijkheid, en ontwikkelt steeds meer een stijl
met een soberheid en zeggingskracht die een eigen stempel draagt.
Tegen het einde van zijn leven heeft hij lust gevoeld, ook de portretten van twee
Jongere tijdgenooten te tekenen, in de uitstekend geslaagde studie over Busken Huet,
in een beschouwing over Vosmaer, naar aanleiding van Inwijding (De Gids 1889-90).
Voor geen van beiden heeft hij onverdeelde sympathie; de laatste krijgt zelfs harde
waarheden te horen(145).
Pierson's poging om ook als romanschrijver naam te maken, liep uit op een
mislukking. Zijn Pastorie in den vreemde, een eigenaardige mengeling van
persoonlijke herinneringen en novellistische bestanddelen, vertoonde een opmerkelijk
talent van waarneming en beschrijving. Er treden allerlei personen in op, die
menskundig uitgebeeld zijn; voor zielkundige konflikten wordt onze belangstelling
gewekt, o.a. bij de jonge Theodoor, door Jezuieten opgevoed, bij de gouvernante
Louise d'Avédo. Bij de latere omwerking worden de hoofdstukken XV-XVIII
(Anglicana et catholica) over de familie Middleton zelfs tot een ingelaste novelle,
zonder veel samenhang met de overige tekst. Een welgeordend kader dat de rijke
stof zou moeten omvatten, ontbreekt dus, maar door de nog altijd boeiende inhoud
staat deze eersteling op hoger peil dan het werk van de gelijktijdige Nederlandse
novellisten. Voor de kennis van Pierson's ontwikkeling, voor de invloed van zijn
intiemere kennismaking met het Katholicisme, is het onmisbaar.
Toen hij in 1868 hoger greep, en een breed opgezette roman samenstelde, zijn
Adriaan de Mérival, bleek zijn onvermogen als uitbeelder van het omringende leven
nog duidelijker. De compositie is gebrekkig: het verhaal springt in de tijd heen en
weer; brieven en lange gesprekken werken remmend; de intrige is meer vernuftig
bedacht dan aannemelijk; sommige personen doen denken aan minderwaardige
sensatie-romans, een van hen, Colin Plate, is een volmaakte toneelschurk. Voor de
schrijver was de intrige, dat wat een romanverslindend publiek zou moeten treffen,
eigenlijk bijzaak: het waren vooral weer levensvragen, theologische botsingen tussen
modernisme en orthodoxie, humanisme en ongeloof, die hem boeiden. Hij laat de
pas afgestudeerde, modern gevormde theoloog Adriaan de funktie waarnemen van
een zieke, orthodoxe ambtgenoot in een provinciestad. Zijn leermeester en vaderlijke
vriend prof. Van Maanen - waarvoor prof. Scholten geposeerd heeft - helpt hem zijn
gemoedsbezwaren te overwinnen. Zonder ouderliefde opgevoed, komt hij als
huisgenoot in het sympathieke gezin van de orthodoxe Ds Van Grave, waar hij aller
harten wint: van de ruimdenkende bedlegerige predikant, zijn vrome vrouw, een
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echte Christin, wier vroomheid Adriaan benijdt, en de lieftallige zestienjarige dochter
Clara. De pastorale ervaringen in Adriaan's leerjaar zijn eigenlijk nog niet de
hoofdzaak; wèl zijn ontmoeting met de tweede hoofdpersoon, dr Beelen, de direkteur
van het krankzinnigengesticht, radikaal vrijdenker en humanist, bewonderaar van
Goethe's levenswijsheid.
Het is duidelijk dat deze roman niet in dezelfde zin autobiografisch is als zijn
eersteling. Er zijn wel Rotterdamse herinneringen in verwerkt: het huisbezoek, het
avondje bij de notaris, de bruiloftspartij in de buitentuin, bij de ploertig
klein-burgerlijke Van Priggele, maar reeds de afloop bewijst dat Adriaan geen
zelfportret is: de jonge theoloog komt niet onder invloed van dr Beelen, blijft zijn
roeping getrouw, en offert daaraan zijn liefde op voor de Katholiek geworden
Caroline. Evenmin is dr Beelen zijn ‘alter ego.’ Wat hij met deze figuur bedoeld
heeft, zegt hij zelf in een brief aan zijn vader: ‘Wat mij van dr Beelen onderscheidt
is dit: Hij is klaar, hij weet het, ik niet. Ik zeg wat hij zegt, maar zeg dat niet altijd,
niet uitsluitend’. Toen dr Van Gorkom de afvallige predikant Pierson in een vijandig
gestemde, afbrekende kritiek op dit boek aanviel, schreef hij terecht: ‘De strijd
tusschen Adriaan en Beelen en Anna van Grave is in zijn eigen gemoed nog niet
volstreden. Het is niet de liefde van den kunstenaar, die hem hart geeft voor die
figuren; het is iets oneindig hoogers, dat zich blijft verraden door alle vernis eener
nare kunstenaarsgeblaseerdheid heen’(146). Juist dit maakt de roman ook voor ons nog
van belang, als spiegel van Pierson's tweestrijd: Adriaan verpersoonlijkt zijn aarzeling;
Beelen datgene wat hij bij konsekwent doordenkend had kunnen, maar nooit ten
volle wilde worden.
Het viel dus de kritiek niet moeilijk, de mislukking van dit boek als roman aan te
tonen. Ook Huet, die Pierson blijkbaar heeft willen sparen, schreef terloops aan
Potgieter over die ‘ongelukkige’ roman. Toch blijft menig hoofdstuk zeer lezenswaard,
o.a. de gesprekken met dr Beelen, met Ds Van Grave, Beelen's voordracht over
Goethe en Shakespeare en Anna's oppositie. Boeiend zijn ook de vele trekken, waaruit
de levenservaring, de kennis van het menselijk hart blijkt, een vrucht van zijn veeljarig
werk in een zeer geschakeerde gemeente. Liefde voor zijn moeder, voor zijn vrouw
stelde hem in staat, in Anna van Grave de echt vrouwelijke deugden aanschouwelijk
te maken.
De ongunstige ontvangst van zijn roman moet voor Pierson een grote teleurstelling
geweest zijn. Hem zweefde het voorbeeld voor de geest van George Eliot; in 1881
getuigde hij: ‘sinds vijf-en-twintig jaar met haar werken geleefd te hebben’. Bij haar
bewonderde hij ‘het overstorten van haar sympathisch gevoel in ons’, samengaande
met intellektuele kracht’, zodat zij ‘een gevoel van verzoening, soms zelfs van
‘verhoogde levenslust’ bij de lezer wekt. Elders spreekt hij van ‘de taak der
zielkundige analyse, elken romanschrijver opgelegd’, waardoor hij ‘de kennis van
het
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menschelijk hart’ uitbreidt. Dat was dus Pierson's ideaal, waardoor hij voor de
psychologische zijde van de romankunst de begaafdheid bezeten zou hebben, als
niet een tekort aan verbeelding en beeldend vermogen het welslagen belet had. Was
hij niet bezweken voor de verleiding, door een spannende intrige-roman te boeien,
dan zou voor zijn doel de ouderwetse roman-in-brieven een passende vorm geleverd
hebben. De ingelaste uitvoerige brieven bewijzen dat zijn aanleg hem in die richting
wees.
Pierson heeft deze grens van zijn talent beseft: een tweede roman heeft hij niet
beproefd. Weliswaar zou men de Omtrekken van 1873 als onuitgewerkte
romanschetsen kunnen beschouwen, maar zijn volle kracht toont hij in de
enkelvoudige, diepgaande dialoog van zijn Gesprekken, in de zielkundige ontleding
bij letterkundige kritiek.
Van jongs af maakte Pierson ook gedichtjes. In de kringen van het Réveil, in de
omgeving van Da Costa en De Clercq werd in gezellige bijeenkomsten, bij
gedenkdagen in de familie ‘de taal der verzen niet versmaad. Daaraan hechtte men:
het behoorde tot den goeden toon’. Naber vertelt dat Allard als kind ‘stapels gedichten
aan zijn vriend Da Costa placht voor te leggen’. In zijn studententijd schreef hij
dichterlijke bijdragen voor de Studenten-Almanak. Technische vaardigheid in het
hanteren van maat en rijm heeft hij dus al vroeg bezeten, maar van zijn talent als
dichter zal hij zelf geen hoge dunk gehad hebben. Daarvoor was hij te zeer vertrouwd
met de grote buitenlandse dichters. Verstandiger dan andere predikant-dichters, heeft
hij tenminste dergelijke huiselijke en gelegenheidsgedichten niet gepubliceerd. Toen
hij er in 1882 toe kwam, zijn Gedichten uit te geven, had hij voornamelijk het oog
op de inhoud, die hij belangrijk achtte, of omdat hij ze dienstbaar gemaakt had aan
zijn lust tot vertalen, of omdat hij er in gewichtige ogenblikken van zijn leven zijn
diepste gedachten en innigste gevoelens in uitgedrukt had. Zijn vertalingen beogen
een dubbel doel: een hulde aan de grote geesten van de Griekse Oudheid, en verheffing
van het Nederlands toneel. In zijn Gedichten treft men een afdeling Antieke Gedachten
aan, met vertalingen naar Pindarus; in hetzelfde jaar verscheen zijn vertaling van
Aeschylus' Orestie in afzonderlijke uitgave, met inleiding. Naber toont als klassikus
grote eerbied voor dit werk, met zoveel toewijding en nauwkeurige studie tot stand
gebracht, en maakt de opmerking dat juist ‘Aeschylus en Pindarus de Grieksche
dichters zijn, wier gedachten het diepst gaan’, terwijl hij ook aangetrokken werd
door de religie van Aeschylus: ‘deze wilde hij leeren kennen’. Zelf schrijft hij: ‘Ik
schenk iemand alle Grieksche vormen, indien men slechts in Nederland de gedachten
van Griekenland in zich opneemt. Die gedachten zijn edel en verheven, en daarom
alleen is het mij te doen. Zij zijn mijn eigen voedsel en ik zou wenschen dat zij veler
voedsel werden’. Een typerende tegenstelling dus met die andere vereerder van de
Griekse kunst; Vosmaer, die Theokritus en Homerus verkoos. Ook wijsheid en religie
uit andere sferen
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bieden de Gedichten. Pierson deelt in zijn inleiding mee, dat hij de gewoonte had,
al wat hij las ‘met de pen in de hand te lezen’, en dan ‘met meer of minder
zelfstandigheid de gedachten weder te geven, die de lektuur heeft opgewekt’. Zo
ontstond de kleine verzameling koepletten Uit den Koran, waarmee deze bundel
geopend wordt. Daarbij sluit zich Firdusi's Wijsheid aan, weergeving van het werk
van een Perzisch dichter. Zonderling is, dat Pierson deze transscriptie ook toepast
bij de lektuur van Vondel, en dus in de Vondeliana proeven geeft, die maar al te veel
beneden het volstrekt niet onverstaanbare origineel blijven.
De talrijke ongedateerde kleine gedichten geven bezonken wijsheid, religieuse
indrukken en ervaringen, vaak treffend door de blik die zij bieden in Pierson's
gemoedsleven. Enige daarvan zijn met muziek in de gezangbundel van de
Protestantenbond opgenomen.
Ten slotte vindt men in deze bundel twee dramatische gedichten: een ‘dramatisch
fragment’ Esther, bewerkt naar het origineel van Grillparzer, een schrijver aan wie
hij reeds in 1877 een studie gewijd had(147). Merkwaardigerwijze nam hij de vrijheid
het slot geheel zelfstandig te bewerken: ‘de ontknooping van het dramatisch fragment
is geheel van mijne vinding; de Oostenrijksche dichter is daarvoor niet aansprakelijk’.
Volledig vertaalde hij de Mithridate van Racine. Ook daarbij verdedigde hij een
eigen opvatting: ‘Ik heb gestreefd naar een dubbele overzetting: van het Fransch in
het Nederlandsch; dan van de vaak konventioneele taal der 17e eeuw in dichterlijker
en hartelijker taal’. Zijn bedoeling was, een opvoerbaar stuk te verschaffen, in de
hoop dat ‘onze dramatische kunst er wel bij zou varen’ wanneer zij besluiten kon
een gekuischte en goed bestudeerde voorstelling te geven van Mithridate. Met het
toneel stond hij namelijk in deze jaren in nauwe betrekking: van 1880-84 was hij
voorzitter van het hoofdbestuur van het Toneelverbond, en lid der commissie van
toezicht op de Toneelschool(148). De verwachting dat zijn Mithridate vertoond zou
worden, is intussen niet vervuld.
De betekenis van Allard Pierson strekt zich ook uit over een goed deel van de
volgende periode. Als hoogleraar, als schrijver heeft hij belangrijke invloed gehad
op een jongere generatie. Zijn onverzwakte werkzaamheid in de laatste levensjaren
zal dus in later verband ter sprake moeten komen.

Carel Vosmaer (1826-1888)
Als zoon van de kunstzinnige en geleerde Gualtherus Vosmaer, direkteur der
Landsdrukkerij in Den Haag, genoot Carel een gelukkige jeugd, die hij in een
gedeeltelijke autobiografie, Bladen uit een Levensboek - waarheid en verdichting levendig beschreven heeft. In de rijke bibliotheek van zijn vader kon hij al vroeg zijn
lees- en weetlust bevredigen. Aan zijn vader
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dankte hij ook zijn liefde voor de oudheid, in het bijzonder zijn levenslange
gehechtheid aan Homerus en Horatius, op het gymnasium mede aangekweekt door
het bezielende onderwijs van de rector. Ook met een antikerkelijke vrijzinnigheid
was hij van jongs af vertrouwd: zijn vader bekleedde een hoge rang in de
Broederschap der Vrijmetselaren, waartoe hij zelf later ook toetrad. Hoewel zijn
neiging uitging naar studie van de letteren en de kunst, naar tekenen en schilderen,
werd besloten dat hij te Leiden in de rechten zou gaan studeren. Toen hij in 1844 als
student aankwam, was de periode waarin Beets, Hasebroek, Kneppelhout met Byron
en Victor Hugo dweepten, al voorbij; de romantische stemming van jongeren vond
steun in Heine, die ook de jonge Vosmaer bekoorde. De opkomende studie van het
Middelnederlands bracht hem in kennis met Dietse gedichten. Zijn eerste eigen
produkten en tekeningen vonden een gewaardeerde plaats in de Studenten-Almanak.
Na zijn promotie, in het begin van 1851, keerde hij naar het ouderlijk huis terug,
vestigde zich als advokaat, maar werd in 1853 griffier bij het kantongerecht te
Oud-Beierland. In die rustige omgeving vond hij volop tijd voor studie en
kunstbeoefening. De eerste vrucht daarvan was Eene studie over het Schoone en de
Kunst (1856). Dit geschrift is al dadelijk karakteristiek voor de jonge auteur: zijn
schoonheidsverering als levensleer. In zijn Inleiding wijst hij op ‘de hooge
belangrijkheid van het Schoone en zijne uitwendige verschijning en openbaring de
Kunst, den verzedelijkenden en vergeestelijkenden invloed daarvan op de
menschheid’. Oorspronkelijk werk wil hij niet geven; alleen de uitkomsten van eigen
studie, in eenvoudige vorm verbreiden ten nutte van ieder ‘wien de beschaving zijns
geestes en zijner ziele niet onverschillig is’, en ze dus ‘uit de school in het leven te
brengen’. In 1856 keerde hij, als substituut-griffier bij het Gerechtshof naar Den
Haag terug. Daar nam hij al spoedig ijverig deel aan het letterkundig leven, als
medewerker aan tijdschriften: Nederland, Konst- en Letterbode, Kunstkronijk, de
Tijdstroom en almanakken. De novellistische bijdragen van deze jaren werden in
1860, als Eenige Schetsen, gebundeld, en later (1872) in de Vogels van diverse
pluimage herdrukt. Vriendschap sloot hij met de leiders van de letterkundige kring
Oefening kweekt kennis(149). Toen de Tijdstroom, waarvan hij mederedakteur was, in
1860 samensmolt met de Nederlandsche Spectator, wist hij zich daarin een plaats te
veroveren, die dit weekblad weldra tot zijn eigen orgaan zou maken, doordat hij na
het vertrek van Gerard Keller in 1864, diens taak als Flanor overnam, en voortaan
geregeld de Vlugmaren(150) schreef, een reeks die tot zijn laatste levensjaar voortgezet
werd. Hij trad daarin op als ‘de journalist van de letterkundige wereld’, die in luchtige,
soms vluchtige trant de gebeurtenissen van de week, op politiek, letterkundig, sociaal,
kerkelijk en algemeen kultureel gebied besprak in de vrijzinnige geest van de
Spectator-kring, waar ook gezamelijk de politieke prenten bedacht, en met Vosmaer's
medewerking
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uitgevoerd werden. Men vindt er in omtrekjes dus het Nederlandse leven van die
jaren in weerspiegeld. Tegelijk zijn ze onmisbaar voor de kennis van de schrijver,
zijn verhouding tot de tijdgenoten, zijn streven om de kunst in het maatschappelijk
leven hoog te houden. Zijn belangstelling is veelzijdig: als volbloed liberaal blijft
hij de politiek volgen, maar zijn ‘verlichting’, zijn ingenomenheid met de vooruitgang
der negentiende eeuw, belet niet dat hij het orthodox geloof met spot en haat ten toon
stelt en als een soort bijgeloof beschouwt. Tot waardering van andersdenkenden
komt hij zelden: zijn liberalisme, zijn radikalisme soms, is niet vrij van een bekrompen
‘vrijdenkerij’. Vooral in latere jaren is de invloed van Multatuli daaraan niet vreemd.
Eenzijdig is, op het terrein van de bouwkunst, zijn afkeer van de Gothiek; in de
letterkunde zijn afschuw van het naturalisme. Bondgenoot van Thijm is hij, als het
geldt het behoud van waardevolle bouwwerken: ‘De oude gebouwen zijn de
adelbrieven of titels van eene stad’. Vooruitstrevend is hij als kampioen voor
vrouwenemancipatie; herhaaldelijk komt hij op voor de belangen van de moedertaal.
Als letterkundig kritikus is Vosmaer gematigd en verdraagzaam, hoewel niet altijd
vrij van vooringenomenheid, waar het bekenden of vrienden geldt. De vinnigheid
van Huet staat hem tegen; de diepte en het vermogen tot waardering van Pierson
blijft hem vreemd; Potgieter's pessimisme begrijpt hij niet: zijn eigen verwachting
van de naaste toekomst blijft optimistisch. Dat blijkt ook uit zijn verwelkoming van
een jongere dichtergeneratie, tegen het einde van zijn leven.
Reeds in 1860 kon Vosmaer dus een gevarieerde oogst van schetsen en novellen
bijeenbrengen: de romantisch gekleurde, grotendeels autobiografische Bladen uit
een Levensboek (1857), de allegorische fantasieën Twee Kunstenaars en Een oude
Strijd, de historische schets Eene preek in 1629, (1859), waarin de predikant Smout
optreedt, en die aan Bakhuizen van den Brink's Vondel-studie doet denken.
Toegetreden tot de redaktie van De Tijdstroom, vat hij het plan op, een reeks te
schrijven onder den titel van ‘Ethische en aesthetische brieven’, maar waarvan slechts
twee stukken verschijnen, getiteld Wandelingen door de wereld, bont van compositie:
een natuurschildering van de Gelderse hei in de herfst, beschouwingen over natuur
en kultuur, over de voordelen van de beschaving en vooruitgang. Mona (1860) is
een novelle uit de kunstenaarswereld te Rome; Een pelgrimstocht naar de Weddesteeg
(1860) getuigt van ontluikende belangstelling in Rembrandt's leven.
Na de voltooiing van deze groep neemt enerzijds zijn werk voor de Spectator hem
in beslag, anderzijds uitvoerige studie op kunsthistorisch gebied, vooral de
schilderkunst betreffende. Van 1863 en 1868 dagtekenen zijn grote werken over
Rembrandt, beide in het Frans geschreven, en voor deze tijd als verdienstelijke
standaardwerken geprezen, in 1868 gevolgd door De Schilderschool met
levensschetsen van Hollandse en buitenlandse meesters.
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Later sluiten zich daarbij nog aan een verhandeling over Frans Hals (1874) en de
verzameling Onze hedendaagsche schilders (1881)(151).
In 1872 herdrukte hij de oude schetsen en novellen met een even omvangrijke
nieuwe voorraad, getiteld Vogels van diverse pluimage, waarvan het derde deel, van
kleinere omvang, zijn verzamelde Gedichten bevat. Dit latere proza vertoont een
duidelijke rijping van zijn talent.
Intussen had hij aan zijn toenemende bewondering voor Multatuli's werk uiting
gegeven in een reeks feuilleton's van Het Vaderland, die in 1874 afzonderlijk
uitgegeven werden als Een Zaaier. Studiën over Multatuli. In het najaar van 1873
volgde nauwer kontakt door vriendschappelijke briefwisseling en in 1874 door een
bezoek te Wiesbaden, waar Dekker hem met grote hartelijkheid ontving. De Idylle,
waarmee het tweede deel van de Vogels opent, is een duidelijke herinnering aan deze
samenkomst, opnieuw ‘Dichtung und Wahrheit’, ten dele op Multatuli's brieven
gebaseerd(152).
De oude sympathie voor Heine komt boven in de satire Het Groothertogdom
Kies-und-Scholle (1875), waarin de navolging overdreven en de geestigheid geforceerd
is. Beter geslaagd zijn de uitvoerige Geëtste bladen, een soort ‘Reisebilder’,
aantekeningen ontstaan op verschillende reizen door Duitsland, later uitgewerkt en
omgewerkt. Evenals vroeger kiest hij de losse causerie-vorm voor zijn indrukken en
herinneringen: de enige band wordt gevormd door de achtereenvolgens bezochte
steden, waar hij als te Cassel schilderkunst kan bewonderen, of waar hij herinneringen
oproept aan grote mannen die daar geleefd hebben. ‘Zijn reizen - zegt Pierson hebben iets van bedevaarten’. Te Hamburg verdiept hij zich in het leven van Heine;
te Brunswijk komen hem de figuren van Lessing en Bilderdijk voor de geest, en trekt
hij een interessante parallel tussen de hem zo sympathieke, verlichte filosoof en de
reaktionnaire, overgevoelige dichter, met zich zelf en de gehele wereld in strijd, voor
wie hij aanvankelijk slechts spot ten beste had, toen hij in 1862 dit gedeelte in eerste
redaktie opschreef. Het pleit voor Vosmaer dat hij bij de herziening dit vonnis herzien
heeft, en in een Naschrift Bilderdijk's verdiensten als dichter erkent.
De bundel wordt besloten door een studie over Faust en Helena. Uitgaande van
Goethe's Faust, tweede deel, breidt hij dit opstel uit tot een vergelijkende beschouwing
van de Helena-figuur in de wereldliteratuur.
De Gedichten in de derde bundel Vogels zijn van verschillende aard. Vosmaer
verdeelde ze in vier groepen: Scherzando, Lyriesch, Mythiesch en Antiek, met enige
Sprankels (puntdichten en spreuken) als toegift. De eerste groep bevat aktuele, vaak
satirische verzen, o.a. Nieuwjaarsliederen voor De Spectator: in 1870 De tamboer
der voorhoede (‘Ik trommel een nieuwen jaarkring in, Ik roffel ze wakker die gapen’);
in 1873 een gedramatiseerd tafereel, waarin de ‘geest van Jan Salie’ opgeroepen, en
door de Spectator als ‘aartslamlendigheidspatroon’ afgestraft en verdreven wordt.
De lyrische rubriek brengt Heiniaantjes, die te zeer navolging zijn om te bekoren.
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In de derde groep geeft de dichter proeven van vrij-ritmische, rijmloze verzen. De
gedichten van deze groep, zinrijk en puntig van zegging, behoren tot zijn beste en
oorspronkelijkste, tevens karakteristiek voor zijn levensbeschouwing en zijn
Multatuliaanse geest. Wij denken daarbij o.a. aan Het raapt al kogels, Aan Multatuli,
Niet de ezelinnen, De bron van het kwade. In eigenaardige tegenstelling met de
romantische sympathie voor Heine en Multatuli, voor oud-Germaanse motieven,
staat dan Vosmaer's verering voor de klassieke kunst. De laatste afdeling wordt
geopend met een hulde aan De Grieksche Muse, met het slot: ‘Wijd ons, opdat wij
te klaarder het schoone en ware bewust zijn’, - ‘o Muse van Hellas, Gij leeft! blijf
dan ook óns de bezielende bronne der schoonheid’. In dit gedicht heeft Vosmaer
voor het eerst de hexameter in het Nederlandse vers toegepast. In die maat zijn de
daarop volgende beide idyllen van Theocritus vertaald; vooral De Syrakusische
vrouwen of het Adonis-feest is levendig en los van toon. In afwisselende versmaat
bracht hij ook het lied van de hop uit Aristofanes' Vogels over. Mogelijk is toen reeds
het plan bij hem opgekomen om eenmaal zijn geliefde Homeros door een waardige
vertaling te eren. Daarop zou ook een andere voorstudie wijzen: het komische epische
gedicht Londinias van 1873. Met een drietal vrienden had hij kort te voren een reis
naar Londen gemaakt met het doel in het Brits Museum de beeldhouwwerken van
het Parthenon te aanschouwen. Vosmaer vond er genoegen in, deze reis te herdenken
en te beschrijven als ‘een verre naklank van homeriesch-epische poëzie’, dus in
hexameters en met Griekse goden-verbeelding: als bedevaart naar Pallas Athene, de
toorn opwekkend van de zeegod Poseidoon, terwijl de Godin de vreemdelingen zelf
geleidt in het heiligdom. Zodoende bewerkt hij een komisch en geestig kontrast
tussen de moderne inhoud en de klassieke vorm en inkleding. Datzelfde geldt voor
de door hem getekende illustraties: het viertal in modern kostuum, maar in de stijl
van Griekse vazenschildering: wit en zwart op terracotta. Bij de herdruk van 1877
is het gedicht vermeerderd met een zesde zang, een hulde aan de schilder Alma
Tadema, een in Engeland gevestigde vroegere landgenoot. Met het plan van de
Homeros-vertaling staat ook de studie in verband die hij in 1877 in De Banier
publiceerde: Homeros in Nederland, een overzicht en waardering van alle
voorafgaande vertalingen. Na deze inleiding begon in 1878 zijn eigen Ilias-vertaling
in afleveringen te verschijnen, die in 1880 voltooid werd. De Odussee kon eerst als
postuum werk, in 1888, van de pers komen. Met grote toewijding heeft Vosmaer
deze taak volbracht. Hij was overtuigd, op grond van ‘de eenheid van vorm en
inhoud’, dat een vertaling in hexameters de enig juiste was, en dat hij zijn vertaling
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst moest aansluiten. Aan dit werk, als
levenswerk, hechtte hij grote waarde. Toen het in De Gids door de Graecus Naber
veroordeeld werd, achtte hij zich miskend, en schreef in De Spectator een
zelfverdediging.
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In ruimer kring werd Vosmaer als voornaam letterkundige geëerd en gevierd, toen
in 1880 zijn roman Amazone verscheen, een vrucht van zijn Italiaanse reis, in 1878
tot zijn grote voldoening ondernomen: altijd had hij er naar verlangd, de klassieke
bodem te betreden om door eigen aanschouwing ter plaatse de kunst van de Oudheid
en de Italiaanse renaissance te leren kennen. Voor de verwerking van zijn indrukken,
zijn kunstbeschouwingen koos hij de romanvorm. De intrigue is eenvoudig: de
hoofdpersoon Marciana, een ontwikkelde, kunstzinnige vrouw, is met haar oom Jhr.
van Walborch op reis in Italië. Teleurgesteld in haar huwelijk, voelt ze zich een
‘Amazone’, vastbesloten om geen tweede huwelijk aan te gaan. Ook de schilder
Siwart Aisma, eveneens door een jeugdliefde ontgoocheld, meent zijn hart voor de
liefde gesloten te hebben. Geleidelijk voelen deze gelijkgestemden toenadering, die
tot liefde aangroeit, en ondanks een tijdelijk misverstand tot een gelukkige uitkomst
leidt. Als kontrastfiguren treden dan de zwakke, overgevoelige Ada op, slachtoffer
van een bigotte opvoeding, de misvormde Salviati en de Amerikaanse beeldhouwer
Askol. Hoewel de karakters niet zonder talent ontleed en geschilderd worden, en
menig aardig tafereel de lezer boeit, zou daardoor alleen de roman geen blijvende
waarde hebben. Hoofdzaak blijft Vosmaer's kunstzinnige geest, die overal doorstraalt.
Onbillijk is de kritiek van Huet(153), die in deze roman niets anders kon zien als ‘een
tractaatje naar den vorm, en naar zijn inhoud een schoolboek’. Allard Pierson's
schertsend-spottende kritiek(154) geldt de z.i. onmogelijke intrige: ‘Hollandsch flegma
in een italiaansch landschap’; alleen de kunstbeschouwing kan hij waarderen. En
toch: Vosmaer moge te eenzijdig zijn in zijn liefde voor de Oudheid, voor Italië's
schoonheid, te optimistisch in zijn louter sympathiek getekende kunstenaars, te
overwegend verstandelijk van aanleg om fijnere gemoedsbewegingen mede te
gevoelen, om hartstocht te vertolken, zijn romanfiguren zijn geen poppen, ten tonele
gevoerd om ‘populaire aesthetiek in gesprekken’ ten beste te geven. Het zijn personen
voor wie ten dele levende mensen als model gezeten hebben of in wie hij eigen
denken en voelen belichaamt. Het model voor Aisma is ongetwijfeld de schilder
Alma Tadema, voor wiens werk hij grote bewondering koesterde. In de Spectator
van 1879 ‘Twee schilderijen van Alma Tadema’ besprekend, prijst hij ze als ‘door
rijkdom en verbazende schoonheid verrukkelijk’. Deze kunstenaar heeft ‘de macht
om het verledene uit zijne verspreide overblijfselen tot een levend beeld te
herscheppen.’ Een dergelijke kijk op de Oudheid wilde Vosmaer zich eigen maken:
‘Tadema's schilderijen zijn de beeld- en kleur-geworden gedachten van Vosmaer’.
Voor de beeldhouwer Askol is ook een levend model aan te wijzen: de
Duits-Amerikaan Ezekiël; het Romeinse feest in zijn atelier is historisch, gelijk uit
Vosmaer's dagboek gebleken is.
Nog vervuld van zijn Homeros-studie vatte Vosmaer het plan op, een oorspronkelijk
gedicht in Homerische trant te schrijven. Een motief uit de
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Odussee gaf in 1883 aanleiding tot de idylle Nanno. Anders dan in de
Nausikaä-episode bij Homeros, laat Vosmaer zijn idylle eindigen met een bruiloft.
De afwisselende zangen vertonen een reeks taferelen uit het Griekse leven: bij het
haardaltaar, een wedkamp, een aan Theokritos herinnerend gesprek van Nanno en
de voedster. In de Aanteekeningen erkent de dichter zijn verplichting aan André
Chénier, met wiens Mendiant zijn gedicht ‘een paar trekken’ gemeen heeft. Boyens
heeft gewezen op een aardige passage bij Huet over Chénier's werkwijze, die
‘volkomen op Vosmaer toepasselik is’: ‘Hij zoekt uit de Ilias, uit de Odyssea, uit
Hesiodus, uit Virgilius, uit Ovidius de episoden bijeen. En wanneer al die bronnen
geraadpleegd zijn, en hij nog eens voor het laatst een blik in Theokritus geslagen
heeft, dan gaat hij zelf eene grieksche idylle zamenstellen’.
Aan de vorm heeft Vosmaer de uiterste zorg besteed, om te beproeven hoe ver
zijn kunstvaardigheid ging om allerlei Griekse maten en strofen in het Nederlands
over te brengen: naast de ernstige hexameter ook luchtigvloeiende verzen: de
inleidende zang Ochtendgloren is zelfs ‘als muzikale inleiding gedacht’, met ‘zachte
introductie van violen en violoncellen, waarop hobo en fluit volgen. De ‘statige
maatgang’ aan het slot verbeeldt dan ‘het opgaan der zon’. Dit wijst meer op
kunstvaardigheid dan op dichterlijke bezieling. Een belangrijk dichter is Vosmaer
niet geworden. Dat blijkt ook uit het gedicht op Carrara in Amazone, waaruit hij wil
dat de lezer tot Marciana's dichterlijke begaafdheid besluit. Potgieter schreef in een
brief van 1874: ‘Wij hebben allen ons hobbelpaard, stokpaardje ware juister gezegd,
en het zijne schijnt te zijn, zijn Grieksche en Latijnsche kennis in rijmlooze verzen
op te disschen’(155). Jongere beoordelaars dachten er gunstiger over: als reaktie tegen
overschatting van rijmvaardigheid bij dichters als Bilderdijk, Beets en Ten Kate, als
gezonde reaktie tegen conventionele ‘dichterlijke’ taal en beeldspraak, heeft Vosmaer's
op klassieke modellen gegronde helderheid en eenvoud van taal stellig gunstig
gewerkt. Dat hij al vroeg spotte met versleten en dwaze ‘dichterlijke’ beeldspraak,
kan men lezen in zijn bespreking van Ten Kate's Schepping (Ned. Spect. Jan. 1867):
‘Wanneer zij niet treffend en frisch is, bezit de gewone beeldspraak van onze
dichterlijke provisiekast wel haar verduurzaamde bloemetjes en gedroogde allegorieën,
maar is vaak krachteloos’.
Door Amazone en Nanno had Vosmaer zich gezag verworven, ook onder de jongere
generatie. Zijn innemende aard, zijn zachtheid en hulpvaardigheid waren algemeen
bekend. Zijn onbevangenheid tegenover het streven van de jongere generatie werd
alleen beperkt door een onoverwinnelijke afkeer van het opkomende naturalisme,
waaraan hij in Amazone uiting gegeven had in het opgevoerde satyr-spel bij het
kunstenaarsfeest. Toch heeft hij in 1875 de oprichting van De Banier met
ingenomenheid begroet, en aan dat tijd-
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schrift zijn medewerking verleend. Van de jonge dichters Perk en Kloos heeft hij
goede verwachting. Hij biedt hun zijn steun en neemt hun vroegste werk in zijn
Spectator op. Na de dood van Perk schrijft hij in 1882 een inleiding bij de uitgave
van de Mathilde-cyclus.
Door het sukses van Amazone - de roman werd al in 1881 en in 1882 herdrukt, en
kort daarna in het Frans, Duits en Engels vertaald - werd Vosmaer aangemoedigd,
een tweede roman in dezelfde trant te schrijven, een vrucht van een reis naar Italië,
in 1883 met zijn vrouw en zijn dochter ondernomen, namelijk Inwijding, die bij zijn
overlijden nog onvoltooid was. Zijn zoon bezorgde in 1888 een uitgave van het grote
fragment (422 blz.), gevolgd door losse aantekeningen van de auteur. Uit het ontwerp
van een voorrede blijkt dat Vosmaer allerminst ontmoedigd of overtuigd was door
beoordelaars die in de vermenging van roman en kunstbeschouwing een
bastaard-genre zagen. Hij levert zijdelings een pleidooi voor zijn nieuwe ‘aesthetische’
roman. ‘Wat is een roman?’ vraagt hij. Beslist de inhoud, of de inkleeding? En welk
kleed? Een gedrapeerde toga, een gekleede rok, een alledaagsch kleed, een huisjas
- of een kiel? Moet het verdicht zijn of half werkelijk, of zelfs een gansch reëel
‘document?’ Proza, met uitsluiting van gebonden vorm? Moet gij door verwikkelde
slingerpaden en een doolhof heen naar een doel, of moogt gij, met een aangename
wandeling als doel, langs een boschbeek u laten leiden?’ En verderop: ‘Maken
omstandigheden, voorvallen, handelingen alleen het leven, of ook denken, voelen,
opmerken? Blijkt ons eerst, zonneklaar, de ontwikkeling der karakters uit de eerste,
of ook, zachter van omtrek, uit de tweede?’
Niet zonder opzet heeft hij van Inwijding, nog minder dan van Amazone, een
spannende ‘roman’ willen maken. Een intrigue ontbreekt nu geheel. De
hoofdpersonen, Frank en Sietske, zijn al spoedig, zonder incidenten, getrouwd. De
lezer wordt uitgenodigd tot ‘een aangename wandeling’ door dit boek, want het geluk
van het jonge paar wordt niet gestoord door de koketterie van de mondaine Mrs
Hudson of de verliefde Stanford. De huwelijksreis gaat door Zwitserland naar Turijn,
Florence en Rome. Hoofdzaak blijven de gesprekken, indrukken en ervaringen op
kunstgebied, waarbij o.a. de schilder Wybrand als gids optreedt. Deels wordt dit
vastgelegd in de korrespondentie met de kunstlievende grootvader Van Arkel, die
uit de verte met het echtpaar meeleeft. Deze oude aristokraat doet weer denken aan
Vosmaer's vader; Frank is voor een groot deel zelfportret, blijkens de beschrijving
van de jeugd, die parallel loopt met het autobiografische gedeelte van de Bladen uit
een levensboek. Wybrand is de geïdealiseerde, levende schilder J.H. Koelman: Als
scherpe tegenstelling met de kunstzinnige hoofdpersonen dient de familie van de
parvenu-millionair Hollaert: tegenover geleerdheid en beschaving staat domheid en
burgerlijkheid: door te sterk aangezette kleur is deze groep, in Multatuli's trant, tot
karikatuur geworden. Ook in andere opzichten neemt Vosmaer telkens
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de gelegenheid te baat om hardnekkige afkeer te uiten: van het Heilsleger, van het
Katholicisme - de kathedraal te Straatsburg noemt hij b.v. ‘een schoone gevangenis
van den geest’ - van het Christelijk geloof in het algemeen: God zal zich oplossen
‘in het begrip van goed en schoon’. Daartegenover verkondigt hij als nieuwe leer
zijn renaissance-dienst van de Schoonheid. In die leer moet Sietske, dochter van een
‘bekrompen’ orthodoxe predikant, opgevoed worden, wat Frank natuurlijk gelukt:
een ingevoegd dagboek van Sietske getuigt van een geleidelijke ontwikkeling in die
richting.
Vosmaer heeft tegen het einde van zijn boek zelf enige verzachting aan willen
brengen door Frank sympathie te doen opvatten voor een kluizenaar, die zij tijdens
hun verblijf op Capri ontmoetten: ‘Kijk, Sietske, ik ben hard tegen de geslepen
priesters, de kerkerknechten van den geest, maar niet tegen zulk een eenvoudige
ziel’. Vosmaer heeft door de titel van zijn roman gedoeld op de beide hoofdpersonen,
die in hun ‘leerjaar’ in Italië de schoonheidsverering als ideaal hadden leren kennen:
‘Dàt is het, wat ons leven moet verheffen en als de zon beschijnen’. En hij had zijn
boek willen besluiten met de zin: ‘Italië had hen geleerd groot te zien; Italië had hen
ingewijd’.
Op dit voor Vosmaer zo karakteristieke werk - men zou het zijn Testament kunnen
noemen - heeft Allard Pierson in zijn Jongere Tijdgenooten(156) scherpe kritiek
geoefend. Wat hij over de voornaamste personen van het boek zegt, treft over hun
hoofd heen eigenlijk de auteur. De oude heer Van Arkel vindt hij een ‘onvergetelijk
type; de zelfvoldane bourgeois met zijn ‘gevestigde overtuigingen’, die Ds Van
Aldema een dweper, en de godsdienst een vloek acht, is een ‘verlicht egoïst’. In hem
is ‘de bekrompenheid en nuchterheid van de burgerlijke verlichting’ gepersonifieerd.
Frank komt er niet beter af. Niet Sietske, maar hij moet nog ingewijd worden. De
roman moest eigenlijk ‘ontbolstering’ heten. Zonder methode bewondert Frank de
schoonheid, de antieken. Hij is iemand ‘die tot Kunstschoon’ in dezelfde betrekking
staat als de geloovige tot de geopenbaarde Waarheid’. ‘De Grekolatrie schijnt een
nieuwe godzaligheid die tot alle dingen nut is’. - ‘Met een Frank is niet te redeneeren.
Hij is een geloovige, hij bezit eens voor goed op kunstgebied de Waarheid’. - ‘Men
spreekt van Schriftvergoding, maar Frank spreekt van een door God geïnspireerd
schilderij. Zoo wordt kunstgevoel herleid tot mystiek’.
Deze in veel opzichten rake karakteristiek van Vosmaer's eenzijdigheid - te
merkwaardiger omdat de beoordelaar zelf in schoonheidsverering vervulling van een
levensbehoefte gevonden had! - kreeg in hetzelfde jaar een tegenwicht door Pierson's
herdenkingsrede in de Koninklijke Academie van Wetenschappen(157). Hoewel hij
daar terugkomt op Vosmaer's ‘bindend, kanoniek gezag van het Schoone’, toont hij
zijn waardering door te wijzen op de beminnelijke zijde. Immers, in het ware en
schone lag voor hem het goede opgesloten: zachtheid van gemoed wist hij te
waarderen.
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Bella, in de Bladen uit een Levensboek, Sietske uit Inwijding ‘vertegenwoordigen
zijn beter Ik’. Onophoudelijk werkt hij aan zelfvorming. ‘Wat hij liefhad was niet
een schoonheids-, maar een levensleer; niet een kunst-, maar een levensideaal’. Zijn
animositeit tegen het Kristendom, vooral in de Vlugmaren, heeft als keerzijde zijn
verlangen om de Kristelijke levensbeschouwing voor een betere te zien wijken,
overtuigd als hij was, dat wetenschap ons een levensbeschouwing kan schenken. Het
leven achtte hij een heerlijk verblijf op deze aarde, beheerst door twee Geniën:
wetenschap en kunst. ‘In die eenzijdigheid lag voor hem geluk en kracht’.
Met deze veelzijdige en billijker beschouwing is Vosmaer volkomen recht gedaan.
Als roman is Inwijding zwakker dan Amazone: een herdruk heeft het werk niet
beleefd, maar voor de kennis van Vosmaer's levensbeschouwing, als reisindrukken
van de kunstgevoelige schrijver, behoudt het zijn waarde. Toen het in 1888 verscheen,
was reeds een jongere generatie op de voorgrond gekomen die - gelijk later blijken
zal - andere richtingen ingeslagen had. Vosmaer schijnt nog een plan gehad te hebben
om een meer objektief beeld uit de Griekse wereld te schilderen, in de trant van
romans als die van Bulwer Lytton of Hamerling. In zijn nalatenschap is een ontwerp
gevonden van een Romeinse novelle, die in het antieke Rome spelen zou, maar dit
is een voorlopige opzet gebleven(158).

Johannes van Vloten (1818-1883)
Als zoon van een predikant te Kampen geboren, bewaarde Van Vloten levendige
herinneringen aan zijn geboortestad, zijn jeugd, de school van meester Kooiman,
waar ‘verstandsbeschaving en vaderlandsche zin’ gekweekt werd(159). Vroeg verloor
hij zijn vader en vertrok met zijn moeder en zuster voor zijn studie naar Leiden. Niet
uit familietraditie, maar door innerlijke drang koos hij de theologie. Zijn
‘waarheidzoekend gemoed’ gaf de voorkeur aan ‘een wetenschap die als van
Godswege te spreken en de hoogste waarheid te bevatten scheen’.(160). Hij had zijn
studie breed opgevat: klassieke, nieuwe en Oosterse talen, godgeleerdheid en
wijsbegeerte. Een kerkambt begeerde hij niet; daarom verkoos hij in 1842 een
leraarsambt aan het Rotterdamse gymnasium: de doctorsgraad in de theologie
beschouwde hij als waarmerk van wetenschappelijke rijpheid. Van zijn moderne
denkbeelden getuigde hij in een Gids-artikel van 1843 over Strausz, door de redaktie
aarzelend aanvaard, en dat hem al vroeg in botsing bracht met zijn rechtzinnige
landgenoten. Hij ‘kwam een twintig of dertig jaar te vroeg’, getuigt hij later met trots.
Zijn ‘onverzettelijke vrije geest’ verwierf hem ‘die zelfgenoegzame vastheid van
beginselen en blijmoedige zelfstandigheid van levensbeschouwing’, die hij
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als ‘de onbederfelijke bron van alle levensvreugd’ leerde kennen. Nadat hij door
Strausz tot Schleiermacher gekomen was, brachten Jacobi en Goethe hem tot ‘de
eenige Spinoza’.
In 1846 legde hij zijn betrekking te Rotterdam neer en verwijdde door een studiereis
door Duitsland zijn gezichtskring; ambteloos wijdde hij zich daarna te Leiden aan
studie van taal en geschiedenis, ‘onwillekeurig bovenal tot dàt tijdvak getrokken,
dat, in zijn onverdeeld en onverdroten streven naar vrijheid van staat en godsdienst
het meest met zijn eigen levensrichting zamenstemde’, namelijk de ‘Vrijheidskrijg
tegen Spanje’.
In 1849 had hij met de Kerk openlijk gebroken, overtuigd dat de theologie zich
zou moeten ‘ontbinden in wijsbegeerte, mensch- en natuurkunde’. Een passende
werkkring vond hij eerst in 1854 door zijn benoeming tot hoogleraar aan het Deventer
Athenaeum, nadat hij voor een professoraat te Groningen gepasseerd was.
Een tijd van ijverige werkzaamheid op allerlei gebied brak aan, maar zijn
onafhankelijkheid en strijdlust brachten hem in botsing met de kleinsteedse omgeving.
Een aanstoot gevende rectorale overdrachtsrede leidde in 1867 tot een uitbarsting en
tot zijn ontslag. Nadat hij ‘Nieuw-Abdera’ verontwaardigd verlaten had, vestigde
hij zich te Bloemendael en later te Noordwijk, onvermoeid studerend en publicerend.
Hij voelde zich echter te zeer vaderlander om zich aan het openbare leven te
onttrekken en zich als geleerde in eigen studie op te sluiten. Geen gelegenheid liet
hij voorbijgaan om als redenaar op te treden, of in artikels en brochures zich over
aktuele vragen uit te laten. Vol ijver werkte hij mee aan Thijm's Dietsche Warande,
aan de Konst- en Letterbode, de Nederlandsche Spectator, De Dageraad. Zich aan
één groep of partij binden wilde hij niet. Daarvoor was hij te onafhankelijk.
Dientengevolge had hij behoefte aan een eigen orgaan. In 1865 had hij reeds te
Deventer de Levensbode gesticht, die twaalf jaargangen beleefde, en nog in 1882
verdoopt werd tot De Humanist. Op ander gebied stichtte hij, om kunstzin aan te
kweken, in 1874 De Nederlandsche Kunstbode. Tot zijn dood heeft deze werkzame
en veelzijdige geleerde, die de kansel verfoeide en aan wie een katheder ontzegd
bleef, zich beijverd om door populair-wetenschappelijke voorlichting en ongevraagde
kritiek, onverdroten predikend, het liberale Nederland voor zijn denkbeelden te
winnen.
Op velerlei terrein heeft Van Vloten zich dus verdienstelijk gemaakt. In de
wijsbegeerte bleef hij de apostel van Spinoza, over wie hij in 1862 een uitvoerig
boek schreef. Al was zijn Spinozisme, volgens kritische beoordelaars(161) deels van
eigen maaksel, hij vond daarin een nieuwe grondslag voor de zedelijkheid en voor
zijn eigen blijmoedige levensbeschouwing; hij zocht de kern van Spinoza's Ethica
in het ‘wel-doen en blij-zijn’, in de stelling dat ‘werkdadige deugd genot is’. Een der
hoogtepunten van zijn leven was de Spinoza-huldiging van 1880, toen hij bij de
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onthulling van het standbeeld Spinoza vierde als ‘de blijde boodschapper der mondige
menschheid’. Het Spinozisme was voor hem steeds meer een nieuwe dogmatiek
geworden. Voor zoekers en twijfelaars als Allard Pierson heeft hij niet veel eerbied.
Van de beoefening van vaderlandse geschiedenis en letterkunde moet, volgens
Van Vloten, allereerst zedelijke en opvoedende kracht uitgaan. Da getuigde hij al
bij zijn eerste optreden te Deventer, toen hij zijn intreerede betitelde: ‘Over de
zedelijke werking der Vaderlandsche Taal-, Letter- en Staatsgeschiedenis’.
Vaderlandsliefde is bij hem geen frase, maar een levenswekkende hartstocht. Uit die
liefde putte hij de kracht tot onafgebroken arbeid. Zijn vele geschriften op het gebied
van vaderlandse geschiedenis, zijn historische redevoeringen gaan wij in dit verband
voorbij, om de aandacht te vestigen op zijn grote verdiensten voor de vaderlandse
letterkunde. In de bovengenoemde intreerede had hij reeds gezegd: ‘ook de letteren,
van hare oudste gewrochten af tot op die van het heden toe, in geheel haren gang en
ontwikkeling bespied en doorlopen, zullen op hare beurt, niet minder krachtig werken,
dan taal beide en geschiedenis, om dien reinen kunstzin in ons op te kweeken en te
bevorderen, die evenzeer eene edele verfijning der zeden bewerkt als eene weldadige
veredeling van het verstand’. Een kritikus als Busken Huet moge de chauvinistische
kleur van Van Vloten's vaderlandse hartstocht enigszins uit de hoogte veroordelen,
hij zag over het hoofd, dat deze juist daaraan zijn volharding ontleende om zoveel
mogelijk nationale letterschatten voor den dag te brengen, nieuwe bronnen op te
sporen en te onderzoeken. Maanden en jaren van eentonig en vermoeiend afschrijven
en korrigeren had hij daarvoor over. Daartoe dreven hem dus motieven van beter
gehalte dan verzamelwoede en snuffellust. De uitkomsten waren niet gering: door
de tijdgenoten zijn ze niet altijd gewaardeerd; latere onderzoekers zijn er Van Vloten
dankbaar voor geweest.
Hij begon al in zijn Leidse tijd met een Verzameling van Nederlandsche
Prozastukken (1851), ‘een verkenning op een tot dusver genoegzaam geheel
onontgonnen terrein’, het Middelnederlandse, voornamelijk geestelijke proza. Niet
bij Coornhert en Marnix, maar bij Ruysbroeck en Jan van Rode, betoogt hij, begint
de ontwikkeling van de prozakunst. Zo weinig werd zijn inzicht gedeeld, dat het
boek weinig verkocht en niet vervolgd werd. Dit was de eerste van een lange reeks
bloemlezingen, vruchten van vele verkenningstochten door minder bekend terrein.
Hij stelde een Nederlandsch Liedeboek samen (1850-51). Het verband tussen
geschiedenis en tijdzangen toonde hij aan in zijn Nederlandsche Geschiedzangen,
naar tijdsorde gerangschikt (1852). In zijn inleiding maakt hij de volgende uitspraak
van de Nutsvoorzitter Beyerman tot de zijne: ‘Als eene natie waarlijk dien naam
verdient, dan kunnen hare nationale overleveringen haar zijn, wat voor elk mensch
de herinneringen uit zijn leven zijn, een deel van zijn wezen’.
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Veel nieuws brachten later zijn zeer uitgebreide bloemlezingen uit de dichters en
vooral uit het proza van de zeventiende en achttiende eeuw (1870-71), met soms
vrijwel onbekende teksten o.a. reisverhalen en stukken van kultuurhistorisch belang.
Een rijk gevarieerde verzameling fragmenten is bijeengebracht in de drie bundels
Het Nederlandsche Kluchtspel (1880), waarvan hij de levende volkstaal waardeerde.
Historische belangstelling voerde hem op speurtochten in de rederijkersliteratuur,
die bij de officiële geschiedschrijving in kwade reuk stond. In Thijm's Dietsche
Warande, waaraan hij sinds 1854 ijverig meewerkte, en later in zijn Levensbode, is
menige rederijkerstekst, o.a. van C. Everaert, afgedrukt.
De vertrouwdheid, ook met minder bekende auteurs en tijdperken blijkt ook uit
zijn Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1865), waarin hij,
onafhankelijk van Jonckbloet, telkens uitkomsten van eigen onderzoek en waarneming
kan mededelen, met het nadeel van de daardoor veroorzaakte overlading met namen
en feiten, en overschatting van vrij onbeduidende auteurs.
Evenals Van Vloten in de vaderlandse geschiedenis zijn heldengalerij had, in 't
bijzonder uit de Geuzentijd: Prins Willem, Marnix, zo had hij in de letterkunde
voorliefde voor geestverwante, strijdbare figuren, die hij soms naar zijn sympathieën
stileerde: Coornhert, de onvermoeide polemist en kampioen voor gewetensvrijheid;
in de zeventiende eeuw, behalve Spinoza, de kloekmoedige vervolgde Passchier de
Fijne, aan wiens ‘leven en schriften’ hij in 1853 een uitvoerige studie wijdde, de
verdraagzaam lijdende Camphuysen en de stoere Calvinist Revius, die hij door
bloemlezingen, met inleiding, eer bewees. Op weinig bekende dichters als Stalpaert
van der Wielen en Dullaert vestigde hij terecht de aandacht.
De hoofdfiguren van de zeventiende eeuw werden niet vergeten: van Hooft
bezorgde hij de bekende Brieven-uitgave. Na Van Lennep's grote editie van Vondel
nam hij de zorg voor een goedkopere volksuitgave op zich. De kring van Hooft gold
een reeds van 1852 dagtekenende studie over Tesselschade Roemers en hare vrienden.
In de achttiende eeuw sympathiseert hij met de Oranje-vriend Onno Zwier van Haren,
en toen de goede naam van deze dichter, naar hij overtuigd was, bezoedeld werd,
schreef hij bij de volledige uitgave zijn verdediging Een edelman onder de ploerten.
In Betje Wolff meende hij een onbewuste Spinoziste te vinden. Kinker, spotlustig,
vinnig en geestig, was een man naar zijn hart: met ingenomenheid herdrukte hij de
zeldzame Post van den Helicon. Bilderdijk wilde hij nader tot het lezerspubliek
brengen door een chronologisch geschikte, brede keus uit zijn werken, door een
levensbericht aaneengeregen, leesbaarder dan de volledige uitgave door Da Costa.
Deze opsomming is verre van volledig(162): er zijn ook uitgaven als de editie van
Cats, waar het initiatief van een uitgever of Van Vloten's financiële behoeften de
doorslag gegeven zullen hebben, maar de volledige

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

327
bibliografie vervult ons met bewondering voor zulk een werkkracht, waarbij de
tekortkomingen, door haast en slordigheid veroorzaakt, vooral bij tekstuitgaven, niet
te zwaar aangerekend mogen worden. Zijn verdiensten voor de geschiedschrijving
van onze letterkunde zijn niet geringer dan die van Jonckbloet.
Tegen deze mededinger, die bij de tijdgenoten als de toongevende geschiedschrijver
gold, had Van Vloten ernstige grieven, die hij uitte in een uitvoerige brochure:
Jonckbloet's zoogenoemde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1876). Hij
noemde dit zelfs ‘een strafgeding en een terechtstelling’, wegens een ‘moordaanslag’.
Het slachtoffer was de Nederlandse Maagd. Jonckbloet had haar eer aangetast, door
zijn geringschatting van de roemrijke Nederlandse letterkunde: vooral met Vondel
had hij zonderling omgesprongen, terwijl hij onbeduidende figuren als Rodenburg,
een ‘ridder van een droevige vertooning’, onverdiende eer bewijst. Zijn geschiedenis
van de Middenederlandse letteren en de rederijkerstijd vertonen allerlei misgrepen
en belangrijke leemten. Het is dan ook treurig, te zien ‘wat de Duitschers van
Jonckbloet leeren’, bij een zo gebrekkige voorlichting. Deze aanval, waarbij een
breed opgezet, vaak juist betoog, doorzaaid is met persoonlijke hatelijkheden en
uitgezochte schimpwoorden, geeft een merkwaardig staaltje van Van Vloten's wijze
van polemiseren, als reaktie op een gevoel van miskenning en achteruitzetting. Juist
vooraanstaande en gevierde personen als M. de Vries en Opzoomer hebben dat
ondervonden. Het is vooral de Hollandse ‘deftigheid’, de zelfgenoegzaamheid, het
bekrompen konservatisme, dat zijn ergernis wekt. ‘Deftigheid, wanneer ik ze
omschrijven moest, zou ik noemen: die inbeelding der bekrompenheid, waarmeê zij,
in haar belachelijk zelfbehagen, oog noch oor voor iets anders dan haar eigen
opgeschroefde persoonlijkheid heeft - zonder ook het minste besef van den
betrekkelijk geringen prijs te hebben, waarop die bekrompen persoonlijkheid
tegenover al het daarbuiten liggende eigenlijk geschat worden moet(163)’. Zelf schrijft
hij over zijn ‘onverdroten pen, aan welke men noch de rustlievende noch de
zachtgangige hebbelijkheid van den landaard te laste leggen kan’. Dat dit niet tot
grove onhebbelijkheid behoefde te leiden, heeft Van Vloten nooit ingezien. Dat
bezorgde hem tegenstanders en vijanden, ook onder vroegere vrienden. Honend laat
hij zich uit over de ‘geloofsharlekinades’ van de ‘wisselzieke’ Allard Pierson, die
hij te voren om zijn breken met de kerk geprezen had. Toen Schaepman bij de
Vondelfeesten de lofbazuin wat hard geblazen had, en Pierson zijn rede uiteenrafelde
als holle retoriek, stoof Van Vloten weer op. Het pessimisme van Huet, die in
Nederland een uitgedoofde natie zag, was hem onverdragelijk; Huet's afkeer van het
liberalisme deelde hij niet: Van Vloten, hoewel evenals Huet onverbeterlijk ‘enfant
terrible’, bleef zich lid gevoelen van het liberale vaderlandse gezin, met onverzwakt
toekomstvertrouwen. De voormannen van De Gids, met hun verering voor
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het vaderlands verleden, behielden zijn sympathie. Al was die bij Potgieter niet
wederzijds, Van Vloten's aanvallen op Jan Salie bleef hij waarderen. Ondanks de
eerbied voor Bakhuizen van den Brink, had deze, sedert hij het middelpunt van de
Spectator-kring vormde, een aanval te doorstaan in de brochure: De Ponsch-God en
zijne trawanten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der letterkundige kritiek in
Nederland (1862). Eelco Verwijs moest het ontgelden in een brochure Tweeërlei
Nederlandsch volksvergif, waarmee bedoeld werd: de moderne theologie en de
jenever. Met Multatuli, wel eens als zijn geestelijke tweelingbroeder beschouwd, als
‘vrijdenkers’ en kritici van de Nederlandse samenleving, was op den duur een breuk
onvermijdelijk. ‘Van Vloten en Douwes Dekker - zegt Huet geestig - hebben met
hun beiden bij de eerzame burgers meer glazen ingeslagen, en meer van dezelfde
soort, dan de meeste andere Nederlanders van onzen tijd te zamen’. Maar het
onderscheid in karakter was groter dan de overeenstemming. Van Vloten was niet
de man om Multatuli's geniale onevenwichtigheid te begrijpen of te vergoelijken.
Aanvankelijk juichte hij Multatuli's optreden toe. Toen hij echter zijn intiem leven,
zijn huwelijksverhouding nader leerde kennen, wantrouwde hij, met zijn strenge
moraal, de echtheid van Multatuli's revolutionnaire verontwaardiging, waarin hij
slechts reclame-achtige aanstellerij en een gewaand profeetschap zag. Onbarmhartig
geselde hij zijn zedelijke tekortkomingen, het kontrast tussen leer en leven, in de
brochure Onkruid onder de tarwe (1875). ‘Had hij voor Insulinde werkelijk iets
willen uitrichten - schrijft de praktische Van Vloten later(164) - en was 't hem niet meer
nog om zijn eigen vertroeteld en verafgod ik, dan om de verdrukte Javanen te doen
geweest, dan had hij niet met een dollen kop moeten wegloopen, om moord en brand
te schreeuwen’. Daarbij kwam dat Van Vloten nooit duurzame geestesgemeenschap
kon gevoelen met iemand die zijn vaderlandse gevoelens zozeer kwetste, en door
het ‘knagen’ aan de vaderlandse roem, het schimpen op Thorbecke, het bespotten
van Bilderdijk's verzen en Hooft's proza, het opgroeiend geslacht averechtse leiding
gaf.
Als letterkundig kritikus toonde Van Vloten geen bijzondere begaafdheid. Voor
Potgieter, Huet, Pierson moet hij onderdoen. Hij miste vastheid van smaak en
aanpassingsvermogen; hij liet zich te veel leiden door persoonlijke sympathie of
antipathie; hij deed bij zijn beoordeling ook andere faktoren dan aesthetische gelden.
Terecht heeft Huet opgemerkt: ‘Hij hield het redelijke voor kunst en vond dichterlijk
hetgeen slechts welsprekend of welgezegd was’. Wel had hij zich een eigen,
gemakkelijk herkenbare stijl gevormd. In tegenstelling met Multatuli bleef hij gehecht
aan een zekere oud-Hollandse, soms wat omslachtige deftigheid van stijl, met
ingewikkelde perioden en renaissance-wendingen. In zijn zinnen treft ons een
eigenaardige mengeling van weloverwogen statigheid, zin voor het rake,
karakteristieke epitheton en jacht op komische effekten, die tegelijk
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prikkelend en vermoeiend is. Zelfs bij het uitschelden van zijn tegenstanders blijft
hij ‘in stijl’. Men zou hem de virtuoos van het onhebbelijke genre kunnen noemen.
Merkwaardig is het, door betrouwbare getuigen bevestigd te zien, hoe diezelfde
vinnige polemist, in huiselijke en vertrouwelijke omgang een beminnelijk en
hulpvaardig mens bleek te zijn.
In rijm uitte hij zich alleen om te schertsen en te spotten, zoals zijn liedjes in de
politieke krisis van 1866: ‘Griekenland had zeven wijzen, Zeven dwazen hebben
wij!’ of ‘Zij zullen het niet hebben Ons vrije Nederland!’ Aardig is zijn mystificatie,
uit diezelfde tijd, toen hij als Pieter van Os in de Nieuwe Goesche Courant de lezers
voor de gek hield met quasi-stichtelijke rijmelarij (‘Helaas voor altijd zwijgt de citer,
van mijn geliefden vader Pieter’), die aan de parodieën van Cornelis Paradijs doen
denken(165). Een volledig beeld van Van Vloten te schetsen, is niet mogelijk zonder
acht te geven op zijn bemoeiingen met de politiek, met sociale vraagstukken, met de
taalkunde, de geschiedenis, met beeldende kunst. Voor ons doel is het voldoende,
zijn plaats aangewezen te hebben in het letterkundig leven van zijn tijd, waaruit hij
niet gemist zou kunnen worden, en zijn grote verdiensten in het licht gesteld te hebben
voor de studie van de Nederlandse letterkunde, waarvoor hij zoveel baanbrekend
werk verricht heeft.

Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer (1829-1873)
De begaafde enige zoon van Petrus van Limburg Brouwer, de bekende klassicus en
romanschrijver, begon reeds op zijn vijftiende jaar te Groningen zijn studie in de
letteren en de rechten, vestigde zich na de dood van zijn vader, in 1847 te Amsterdam
en promoveerde in 1850 in de rechten. In 1852 trok hij de aandacht van de
Gids-redaktie door een opstel over Savonarola; in 1859 werd deze gewaardeerde
medewerker officieel in de redaktie opgenomen. Een professoraat te Groningen, hem
in 1855 aangeboden, weigerde hij te aanvaarden; hij gaf in 1856 de voorkeur aan de
betrekking als wetenschappelijk ambtenaar aan het Rijksarchief te Den Haag, die hij
tot zijn dood met ijver en talent vervulde. Te Den Haag gevestigd, sloot hij zich in
1860 als redakteur bij de Spectator-kring aan, nam ijverig aan de werkzaamheden
deel, en verwierf zich veel vrienden. Teleurgesteld in een jeugdliefde, bleef hij
levenslang ongehuwd, maar dat de ‘strijdbare geleerde, de stroeve hoekige ijveraar’,
‘louter man des verstands’ geweest zou zijn, gelijk sommige tijdgenoten meenden,
is gelogenstraft door die hem beter leerden kennen in zijn veelzijdige aanleg, zijn
liefde voor poëzie, beeldende kunst en muziek, als zijn biograaf Vosmaer.
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Zijn belangstelling en zijn studie gingen in drie richtingen: wijsbegeerte, politiek en
letteren. Als wijsgeer werd hij een der pioniers van de Nederlandse Spinozastudie:
in 1855 wijdde hij daaraan een Gids-artikel: Het leven van een denker. Bevrediging
vond hij in het wijsgerig idealisme, waarvoor hij bij Fichte steun vond. Zijn
‘levensdroom’ was - gelijk Van Eyck uitvoerig uiteengezet heeft - ‘in toenemende
vrijheid naar de vrijmaking der gehele mensheid en aldus naar de menselijke
volmaaktheid te streven’, waardoor hij geestelijke verwantschap met Kinker vertoont.
Met het orthodoxe Christendom had hij gebroken: in ‘de verschillende uitingen van
het godsdienstig bewustzijn der volken’ zag hij ‘de werking van één en hetzelfde
goddelijke beginsel’. Op politiek gebied was hij dus overtuigd en strijdbaar liberaal.
De April-beweging bracht hem in actie: uitvoerig bestreed hij de anti-revolutionnaire
staatsleer in De Gids van 1854.
Als letterkundige is zijn grote verdienste dat hij baanbreker werd voor de Indologie.
Sinds 1860 verscheen in De Gids een reeks boeiende studies over Indische wijsheid,
die door de tijdgenoten onvoldoende gewaardeerd werden, maar die wetenschappelijk
en dichterlijk op hoog peil staan. In die publicaties kwam in 1864 een pauze door
zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. Aan het parlementaire werk, aan de
Kamer-debatten nam hij ijverig deel, o.a. door verdediging van de openbare school.
Een grote teleurstelling was, dat hij in 1867 niet herkozen werd.
Terwijl dus het grootste en belangrijkste levenswerk van deze zeer bijzondere
geest elders ligt, verdient hij ook in een geschiedenis van onze letterkunde een plaats.
Behalve zijn veeljarige werkzaamheid in de Nederlandsche Spectator nam hij in
1869 de opdracht aan, voor het tijdschrift Nederland geregeld een Letterkundig
Overzigt te geven van nieuw verschenen Nederlandse boeken. Hij deed dat onder
het pseudoniem Mr Abraham van Luik, naar zijn geboorteplaats. Terecht heeft Van
Eyck op die bijna vergeten kroniek de aandacht gevestigd. In zekere zin was het een
voortzetting van de kritiek, vóór 1865 door Potgieter, maar vooral door Busken Huet,
in De Gids in praktijk gebracht. Met deze voorgangers ergert hij zich aan de
zelfvoldaanheid van de middelmatigheid, die na het heengaan van Huet weer hoogtij
vierde, aan de afwezigheid van een zo noodzakelijke scherpe, oordeelkundige kritiek.
Daarom stelde hij voorop, dat hij ‘geenszins voornemens was met die bijzonder
welwillende, maar ook dikwijls zeer wankelende en weifelende zachtzinnigheid’
zijn oordeel uit te spreken, ‘veel min iemand wien ook te vleien of te believen’, maar
integendeel ‘onverholen’ zijn mening te zeggen. Uit zijn praktijk blijkt toch, dat hij
streeft naar billijkheid; dat hij liever prijst dan laakt. Het leedvermaak in zijn
slachtoffer, onnodige kwetsing, bij Huet niet zeldzaam, is zijn humane aard vreemd,
al versmaadt hij scherts en spot als wapens niet.
Kenmerkend is dat hij Potgieter's juist verschenen Poëzij vooropzet, als kunst van
blijvende waarde, ‘bestemd om ook in later tijden nog, zoolang
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de Dietsche tale leeft, te blijven lichten’, als ‘eene ster van eerste grootte’. Als scherp
kontrast volgt dan de bespreking van de jaarboekjes: Aurora en Castalia,
‘vergaarbakken met vulsel’. Met verzen van Laurillard, met ‘prulpoëzie’ van S.J.
van den Bergh, vroeger reeds door Huet afgemaakt, werd vinnig de draak gestoken.
‘Men sluite dien litterarischen uitdragerswinkel’ met ‘vergulde vodden’, is de
konklusie. Later wordt S.J. van den Bergh, naar aanleiding van Uit mijn zomer, nog
eens onderhanden genomen: zijn gedichtjes in ‘eenvoudig kinderlijk genre zijn nog
vrij goed, maar zijn vaderlandse poëzie is ‘opgeschroefd’: daarin is meer ‘nationale
eenzijdigheid en bekrompenheid dan opwekking tot den waren volksgeest’. In het
bijzonder moet de gevierde spreker en dichter Beets het ontgelden: het is duidelijk
dat ook hij als tegenstelling met de onpopulaire Potgieter ten tonele komt. Vooral
betreurt hij het, dat ‘Hildebrands humor ondergegaan is.’ De schuld van die
achteruitgang, ook bij andere tijdgenoten, draagt de theologie: ‘Den dichter Beets
en den humorist Hildebrand heeft zij nagenoeg vermoord; Koetsveld doet ze
menigwerf zich zelf ten eenenmale vergeten als novellist; en nu verleidt ze Hasebroek
weêr, om een godsdienstig traktaatje binnen te smokkelen onder den vorm van eene
romantische schets’. Wat de poëzie van Beets betreft, in zijn Madelieven, die heeft
een ‘te huiselijk, te alledaagsch karakter’. Zijn Godsbegrip geeft hem als dichter geen
voldoende inspiratie. Hij heeft in zijn verzen ‘de treurige liefhebberij’ tegen
andersdenkenden te polemiseren. In zijn ‘lieve’ huiselijke gedichtjes, in zijn
reisherinneringen ontbreekt het ideale. De vaderlandse gedichten zijn ‘afgezaagd,’
zijn lof voor Oranje overdreven. Deze ‘harde waarheden’ mogen niet verzwegen
worden: Beets is achteruitgegaan met zijn ‘kinderkamerpoëzie’.
Het oordeel over de Vlaamse dichters die hij te beoordelen krijgt: Vrouwe van
Ackere, Nolet de Brauwere van Steeland is allesbehalve welwillend: de eerste levert
òf onbeduidende huisbakken poëzie òf ‘gebulder met harde en dikke woorden’, de
tweede wordt bespottelijk gemaakt wegens ongevoeld, duister-retorisch taalgebruik.
Wat het proza betreft wijst hij op ‘schaarschte aan wezenlijk goede novellisten’,
waarop alleen Van Koetsveld met zijn sociale novellen een uitzondering maakt. In
schetsen of romans als De Veer's Trouringh, Chr. Muller's Lief en Leed uit een kleine
wereld e.d. weet hij niet veel goeds op te merken. Het eindoordeel in dit jaaroverzicht
is dus weinig vleiend, maar in hoofdzaak juist. Het getuigt van Brouwer's hoog begrip
van werkelijke kunst, zonder opzettelijk toegevoegde lering of moraal. Kunst dient
‘aan elken voor kunstvorm vatbaren inhoud dat hoger leven te geven, dat enkel zij
aan het proza van de in- en uitwendige wereld des menschen weet te verleenen’.
Dit overzicht is na 1869 niet voortgezet. Waren zijn beschouwingen te radikaal
voor een tijdschrift dat als orgaan van de toenmalige novellisten

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

332
kon gelden? Zelfs de meer vooruitstrevende Spectator protesteerde, bij monde van
A. Ising, tegen het vonnis, over Beets geveld. Belangwekkend blijft het feit dat Van
Limburg Brouwer naast Busken Huet de weg gebaand heeft voor de latere
Nieuwe-Gids-kritiek.
Onder de eerst besproken boeken behoort ook een nu vergeten roman van de
oud-Indische ambtenaar J.S.G. Gramberg: Madjapahit. Historischromantisch tafereel
uit de geschiedenis van Java. Daarin wordt de val van het machtige Hindoerijk van
Madjapahit door de Islam beschreven. Wij zien er Brahmanen en Boeddhisten vredig
nevens elkander, tevens verscheidene Arabieren en Mohammedaanse zendelingen
heimelijk de leer van Allah verkondigen. De inhoud is zeer romantisch, de intrige
onbetekenend, en de recensent oppert ernstige bezwaren. ‘Maar onze roman-litteratuur
levert waarlijk tegenwoordig zoo veel bijzonders niet op, dat wij hier al te gestreng
behoeven te wezen, waar het toch niet uitsluitend om het romantische, maar voor
een groot deel ook om de geschiedenis en de beschrijving van historische toestanden
te doen was’. Zou hier niet in kiem het plan aanwezig zijn om op grond van eigen
studie eens een dergelijke roman te schrijven, die beter aan zijn ideaal van een
‘idee-roman’ zou beantwoorden? Daarnaast kan ook de herinnering aan de romans
van zijn vader meegewerkt hebben; wellicht ook voorbeelden als de historische
romans van de Egyptoloog Georg Ebers.
Op veertigjarige leeftijd openbaarde zich de kwaal, die hij met krachtige geest en
ijzeren wil bestreed, maar die hem binnen vier jaren ten grave zou slepen. In deze
laatste levensjaren, 1871 en 1872, vond hij kracht en lust om zijn roman Akbar te
schrijven. In de diepgaande studie die Van Eyck daaraan gewijd heeft, wordt dit
werk gekarakteriseerd als ‘Brouwers Testament’. Deze ‘historische idee-roman’ is
niet - gelijk Huet meende - ‘in wezen een strijdschrift’, maar een kunstwerk met
eigen karakter(166). Van een didaktische tendens was de schrijver, krachtens zijn
kritieken, principieel afkerig. Maar iets anders is het, in de romanpersonen zijn ‘idee’
te belichamen, zijn ‘levensdroom’ in onpersoonlijke vorm uit te beelden. Als kern-idee
wordt door Van Eyck de Trouw aangewezen: ‘trouw aan de ingeschapen, in vrijheid
als plicht erkende en aanvaarde persoonlijke bestemming’. Bij Akbar, de zegenrijke
hervormer is dat zijn heersersplicht; bij Iravati haar ideale liefde-trouw. Daartoe
moest de figuur van Akbar, vergeleken met de historische werkelijkheid, bewust
geïdealiseerd worden. Brouwers eigen centrale idee was: ‘trouw aan als in vrijheid
erkende en aanvaarde innerlijke levensplicht’. In Akbar en Feizi belichaamde hij
zijn ‘ideale mens-idee’. Van anachronismen hield hij zich niet vrij: de roman werd
weliswaar ‘een typische uiting van het negentiende-eeuwse liberale,
optimistisch-idealistische Spinozisme’, maar zonder bekrompenheid. Evenals Goethe
wist hij in alle wezenlijke godsdienstvormen, die zich in de wereld vertoond hebben,
het schone en goede
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te waarderen. Daardoor werd Akbar, ‘de enige, typische, principiële uitdrukking in
kunstvorm van het Nederlandse Spinozisme’.
In tweeërlei opzicht heeft Akbar blijvende waarde. Hoewel Brouwer geen ‘schepper
van levende mensen’ is, schreef hij een ‘historische idee-roman’, die verdienstelijk
is door zinrijke inhoud, door bouw en stijl, door boeiende vertelling en beschrijving,
berustend op grondige kennis en zorgvuldige studie, die dus naast de gangbare
historische romans een eigen plaats inneemt. Tevens geeft dit kunstwerk ons in
onpersoonlijke vorm ‘het essentieelste van de persoonlijkheid’ van deze zo belangrijke
en interessante Nederlander, die ook voor onze letterkunde nog veelbelovend was,
maar na een vruchtbaar leven nog te vroeg bezweken is.

Hermanus Johannes Aloysius Schaepman (1844-1903)
Deze Overijsselaar, zoon van de burgemeester van Tubbergen, werd voor priester
opgeleid aan het seminarie te Rijsenburg, waar hij later als professor zou optreden.
Zijn laatste wijding ontving hij in 1867, waarna hij naar Rome trok (1868-1870),
waar hij zijn studie voortzette en met een promotie bekroonde. In zijn studententijd
had hij zich al ijverig op de dichtkunst toegelegd, en niet minder dan vijf grote
gedichten gepubliceerd. Het eerste, De Paus (1866), is al dadelijk karakteristiek voor
zijn geestdriftige Katholieke overtuiging en zijn voorkeur voor retorische stijl. Dat
hij allereerst bij Da Costa ter school gegaan is, blijkt reeds uit de aanvang:
't Zijn achttienhonderd jaar! - Nog klinkt van oord tot oord,
Van wereldgrens tot grens des Meesters heilig woord:
Gij, Simon, Jona's zoon, zijt Petrus, rots der Kerke.

Deze tijdzang kreeg het volgend jaar als aanvulling een nog meer pompeuze: De
Eeuw en haar Koning, waarin opnieuw het Pausdom, in het bijzonder Pius IX,
bezongen werd. Sancta Maria, de Zondaresse van Egypte (1867) is een romantisch
bewerkte heiligen-legende.
De onthulling van Vondel's standbeeld gaf hem aanleiding tot een grote lierzang
Vondel (1867), waarin hij deze dichter als zijn ‘meester’, zijn ‘koning’ eerde. In 1868
volgde nog een tijdzang, die door opzet en strekking weer Da-Costiaans aandoet: De
Pers, een ‘gave Gods’, eerst gebruikt als gezegend werktuig ten goede, wordt nu als
geweldig werktuig ten slechte aangewend. Maar aan het slot vertrouwt hij op een
bekering(167). Om daartoe als leider mee te werken spant hij zijn beste krachten in.
Met Alberdingk Thijm had hij al kennis gemaakt, toen hij hem, na de voltooiing van
De Paus, dit gedicht toegezonden had, dat met een inleiding van de
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oudere kunstgenoot anoniem verschenen was. Hij verleende Thijm steun voor zijn
Almanak, voor de Dietsche Warande, schreef van uit Rome al in De Tijd, welk
dagblad hij van 1870-1883 redigeerde. Hij stichtte ook, met Dr Nuyens, een eigen
orgaan: Onze Wachter (1871-1885), waarin hij ongeveer de helft met eigen bijdragen
vulde. Schetsen van kunsthistorische aard bestemde hij voor het Gothische
kunsttijdschrift van het St. Bernulphus-gilde, dat hij sedert 1872 met zijn vriend Van
Heukelum redigeerde. Denkt men daarbij aan zijn werkzaamheden als professor in
de kerkgeschiedenis, zijn optreden als redenaar, op vergaderingen en kongressen,
dan staat men verwonderd over zulk een werkkracht. Ter verpozing vond hij toch
nog gelegenheid om zijn dichterlijk repertoire met grote zangen uit te breiden: een
gedicht Paladijn (1871), in terzinen, een strafdicht Parijs (1871), wegens Frankrijks
verzaking van godsdienst en Kerk, een rouwlied voor Lamartine (1871), het
romantische Sofronia, de tijdzang Napoleon, een visioen dat oprijst voor de stervende
Napoleon III, het fragmentarische Jeanne d'Arc (1874), de Kiezersklok (1874) en
een Hymne aan het H. Hart (1875). ‘Daarmee eindigt - besluit zijn levensbeschrijver
Persijn - Schaepman's eerste dichtersperiode’.
Schaepman heeft dus eerst steun gezocht bij zijn mede-kampioen Alberdingk
Thijm. In een uitvoerig artikel van Onze Wachter (1876) wijst hij nadrukkelijk op
de grote betekenis en de verdiensten van deze voorganger, en na zijn dood heeft hij
hem met warmte herdacht. Toch bleek hij op den duur van Thijm te zeer te verschillen
om in harmonische samenwerking te komen, terwijl hij de neiging had, aan de leek
de eerste plaats als leider te betwisten, vertrouwende op zijn verworven populariteit,
zijn praktisch inzicht, ook als politicus. Van het ‘monsterverbond’ met de
anti-revolutionnairen was Thijm, die zoveel liberale vrienden had, en een principieel
voorstander was van de openbare school, een overtuigd tegenstander. Daarbij kwam
in 1882 de ‘toneelstrijd’, die tot scherpe polemiek aanleiding gaf en de goede
verstandhouding dreigde te verstoren.
Toch streefde de strijdbare ‘ultramontaan’, die zich vaderlander bleef gevoelen,
naar kontakt met andersdenkenden. Toen zijn eerste werk bij Potgieter waardering
vond, ging hij in gezelschap van Thijm de gewezen Gids-leider een bezoek brengen.
Deze schrijft daarover aan Huet (16 Sept. 1868): ‘In het gesprek was hij aangenamer,
ik had haast gezegd redelijker dan Thijm - minder paradoxen, minder faux fuyant,
minder distinctief bij warmer overtuiging. Zeg niet, dat dit louter aan hun verschil
van jaren valt toe te schrijven; mij schijnt Schaepman het boven onzen vriend vooruit
te hebben, meer geboren dichter te zijn’(168). Zou Potgieter dit oordeel gehandhaafd
hebben? Een uitvoerige ontleding van Parijs, in een brief, van 18 Januari 1872(169),
wijst in andere richting: ‘Ik vrees, dat zijne veder te vaardig wordt’. - ‘Hoe jammer,
dat een talent, 't geen zoo goed teekenen, 't geen zelfs zoo geestig schetsen kon, niet
enkele onjuiste
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trekken weet weg te wisschen, dat het op tinten en toetsen niet keurig is’. - ‘Wat is
er geworden van de veelzijdigheid van Da Costa's Politieke Poëzij, waar het
waardeering van verscheiden volkstoestanden gold, hoe eenzijdig hij zijn mogt waar
sprake was van geloof?’ In deze gedétailleerde kritiek blijft er van het gedicht niet
veel heel. Op dit stramien had Huet kunnen voortborduren, maar zijn waardering
schijnt nog beneden die van zijn vriend gebleven te zijn, want hij antwoordt: ‘niet
veel zaaks!’(170) en heeft ook later Schaepman's werk onbesproken gelaten: in de Da
Costatoon, die Potgieter nog bekoorde, zal de jongere kritikus slechts holle retoriek
gehoord hebben; de strijdbare kampioen voor het pausdom en de Katholieke Kerk
kan hem moeilijk sympathiek geweest zijn.
Schaepman is een late nakomeling uit de school van Bilderdijk en Da Costa. Vooral
voor de laatste, die hij in een kongresrede van 1872 te Middelburg verheerlijkt(171),
en die hij in een herdenkingslied van 1885(172) als ‘Koningszanger’ beschouwt, en
‘Mijn Meester’ noemt, heeft hij levenslang grote bewondering gekoesterd. Tussen
de beide geestdriftige dichters, de vurige propagandisten voor hun geloof, de
uitbundige taalvirtuosen bestaat dan ook een onmiskenbare verwantschap. Steunende
op een uitgebreide kennis, grote belezenheid en een goed geheugen, had Schaepman
zich een virtuositeit verworven in het hanteren van verzen, die aan zijn meester Da
Costa, maar voor het werktuiglijke ook aan Ten Kate, doet denken. Hij ‘improviseert
in cantatestijl’, schrijft ‘paradepoëzie’ met een brede zwier, ‘geweldig en luidruchtig’
in een ‘doorlopend fortissimo’. In zijn stijl voelt men telkens de redenaar: ‘de galm
sloeg uit zijn woorden’(173). De voorkeur voor geluidsindrukken bij zijn vergelijkingen
hangt daarmee samen, evenals de talrijke herhalingen. Belezenheid en geoefendheid
doen hem beschikken over een onuitputtelijke voorraad pasklare uitdrukkingen en
rijmen, doen hem allerlei strofenvormen, terzinen, sonnetten met groot gemak
hanteren. Zijn beeldspraak blijft in hoofdzaak traditioneel en is niet zelden
opgeschroefd. Zelfs zijn lofredenaar Persijn moet bekennen dat soms ‘zijn
verhevenheid tot bombast, zijn stoutheid tot rhetorica wordt’. De belezenheid blijkt
uit talrijke reminiscenties: aan de reeds genoemde dichters, maar ook aan Vondel als hij in een loflied een strofevorm van Vondel's heldendicht kiest(174) - aan Potgieter,
aan wie soms zinsbouw en stijlwendingen doen denken - aan De Genestet, wiens
Sint-Nikolaas-avond hij in de inleiding van Sint Elisabeth van Hongarije als voorbeeld
neemt(175), aan Victor Hugo. Dichterlijke aanleg bezat Schaepman wel - men kan hem
‘dichter ondanks zijn rijmen’ noemen - maar de grote dichter die zijn tijdgenoten en
geloofsgenoten in hem zagen, is hij nooit geworden. Evenals hij als dichter ‘het naast
aan de redenaar stond’, heeft ook zijn proza een hartstochtelijk-oratorische breedheid,
die hem bij prediking, bij kongresvoordracht grote roem verwierf. Bij nauwkeuriger
beschouwing bemerkt men veel uiterlijke pronk, zodat, naar een
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juiste opmerking, zijn stijl ‘minder sterk is naarmate hij het mooier wou maken’. Als
tijdschriftredakteur beschikte hij over een vaardige journalistieke pen. Talrijk zijn
de uitvoerige letterkundige beschouwingen, boekbeoordelingen en korte kritieken,
waaruit hij, voorzover het deze periode betreft, een keuze deed in de eerste bundel
Menschen en Boeken (1893), opgedragen aan zijn vriend Dr Nuyens. Opmerkelijk
is de zeer uitvoerige Inleiding, waarin hij zijn politieke inzichten tegenover Alberdingk
Thijm handhaaft, en zijn vervreemding van de vroegere vriend tracht te
rechtvaardigen. Opzettelijk is de polemiek in de ‘toneelstrijd’ - die trouwens zeer
breed opgezet was - in deze bundel niet herdrukt.
Onder de gekozen stukken vindt men, behalve de reeds vermelde kongresvoordracht
over Da Costa en de beide stukken over Alberdingk Thijm, twee opstellen over
romans van Mevr. Bosboom-Toussaint: Krachtige kunst (1873), over de Delftsche
Wonderdokter, en Majoor Frans (1875). Hoewel hij de schrijfster, naar aanleiding
van de eerste roman, van zijn Rooms standpunt ‘oneerlijk uit onkunde en ruw uit
misbruikten ijver’ noemt, behoudt hij bewondering voor de ‘groote kunstenaresse’.
Korter is de beoordeling van de tweede roman, een ‘letterkundig meesterstuk’. Minder
ingenomenheid toont hij met de eenvoud en natuurlijkheid van De Genestet (1872):
‘een metgezel, geen heervoerder. Een lievelingsdichter, geen koningszanger’.
Deze letterkundige studiën, met smaak geschreven, hebben hun verdiensten als
voorlichting van zijn lezers, maar openen geen nieuwe gezichtspunten. Daarvoor
heeft hij zich, bij zijn haastige en veelzijdige produktie, niet voldoende in zijn
onderwerp kunnen verdiepen, en mist hij de scherpe blik, het kritische
onderscheidingsvermogen van een Busken Huet.
Steeds meer bleek dat de grootste gaven en bekwaamheden van Schaepman elders
lagen: als strijder voor zijn geloof, als redenaar, als polemist, is hij allereerst man
van de daad, geboren politikus. Sedert 1875 worden zijn verzen schaarser, en nemen
politieke beschouwingen in de dagbladpers toe, als aanwijzingen dat zijn eerzucht
en zijn zelfkennis hem naar de politieke kampplaats drijft. In 1880 wordt hij tot lid
van de Tweede Kamer gekozen en vindt hij zijn levenstaak: van 1883 dagtekent zijn
bondgenootschap met de anti-revolutionnairen.
Aan de poëzie, aan de studie van letterkunde is de man voor wie ‘het werken een
passie geworden was’, niet ontrouw geworden. Zijn later dichtwerk valt in de
Nieuwe-Gids-periode, en zal dus in een later verband ter sprake moeten komen. Dat
Onze Wachter ophield te verschijnen in hetzelfde jaar waarin De Nieuwe Gids begon
op te treden, beschouwt Gerard Brom als ‘een cesuur in het ritme van de geslachten’.
Of deze poëzie van na 1880 zijn ‘hoogste poëzie’ is, gelijk Persijn meent, valt te
bezien. Een vernieuwing is niet te bespeuren; de aard is dezelfde gebleven, en gaf
juist daardoor de kritiek aanleiding om Schaepman's retorische kunst

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7

337
als afschrikwekkend voorbeeld te gebruiken. De botsing met de jonge Van Deyssel
in de toneelstrijd van 1882 was er een voorspel van.

Jacques Perk (1859-1881)
Jacques Perk, oudste zoon van een Waals predikant, ontving te Amsterdam sinds
1872 zijn eerste opleiding op de Hogere Burgerschool. Hoewel zijn leraar in het
Nederlands, dr W. Doorenbos, er in slaagde de letterkundige belangstelling te wekken
en hem door zijn lessen boeide, voelde hij zich in het schoolsysteem niet op zijn
plaats: hij betoogde tegenover zijn vader dat hij uit vrije verkiezing wilde studeren
en zich ontwikkelen, verliet dus de school om zich op de klassieke talen toe te leggen.
Tijdelijk werkte hij als journalist aan het Handelsblad, maar door dit spoedwerk
ontnuchterd, gaf hij de voorkeur aan de studie voor het staatsexamen. Invloed op
zijn verdere ontwikkeling had, behalve de omgang met zijn vriend Willem Kloos,
de aanraking met Alberdingk Thijm, bij wie hij door zijn vader geïntroduceerd werd.
Van de bekende Donderdagavonden, bij Thijm aan huis, was hij een trouw bezoeker.
Sedert Maart 1878 was hij ook in korrespondentie met Vosmaer, aan wie hij zijn
eerste dichtproeven ter keuring voorlegde, en aan wiens oordeel hij veel waarde
hechtte. Al vroeg was hij namelijk begonnen met oefeningen op letterkundig gebied:
gedichtjes en toneelproeven, nog zwak werk, maar dat, naar Vosmaer opmerkte, een
belofte inhield. Het eerste rijpere werk ontstond door de diepe indruk die de natuur
van de Ardennen op hem maakte. Met zijn familie reisde hij in 1879 naar het
Ourthedal. Een kortstondige kennismaking met Mathilde Thomas, een reeds verloofde
vriendin van zijn zuster, bezielde hem tot liefde-sonnetten, die weldra tot de
Mathilde-cyclus zouden uitgroeien.
In 1880 slaagde hij voor het staatsexamen en werd te Amsterdam student in de
rechten, met belangstelling voor breder opgevatte litteraire studie, waarvoor hij bij
Allard Pierson steun vond. Zijn liefde voor Mathilde had geen diepe sporen nagelaten:
in het voorjaar van 1881 vatte hij een diepgaande genegenheid op voor Joanna
Blancke, maar aangezien zij verloofd geweest was, deinsde hij uit eerbied aanvankelijk
terug voor een deklaratie. Een hulde bracht hij haar, door in de beperkte cyclus
grotsonnetten, fragment van de oorspronkelijke Mathilde-cyclus, Mathilde's naam
door de hare te vervangen, maar vooral door aan haar zijn laatste gedicht, Iris, te
wijden. Niet lang daarna werd hij overvallen door de verergering van zijn kwaal, de
longtering. Van zijn studentenkamer werd hij naar het ouderlijk huis vervoerd om
daar te sterven.
In zijn kort dichterleven heeft Perk zich met hartstocht geworpen op de studie die
hem geschikt zou maken om zijn roeping te volgen. Vosmaer
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heeft daarvoor de bewijzen reeds in zijn schoolschriften gevonden. Zijn tante Betsy
weidt er in den brede over uit: hij stelt zijn jeugdige wijsgerige beschouwingen op
schrift, hij beoefent de prozastijl in een soort humoristisch reisjournaal, hij schrijft
schetsen in de trant van Thijm's Vondelportretten. Zelfs zijn brieven naar huis zijn
stijlproeven(176). Door zijn aangeboren renaissance-geest wordt het begrijpelijk dat
Dr Doorenbos hem licht voor Hooft en Vondel kan winnen, en dat de sonnet-vorm
bijzondere bekoring voor hem had. Als Vosmaer, menende een nog onervaren jongere
voor zich te hebben, hem de raad geeft, van de sonnet-vorm studie te maken, dan
schrijft hij in zijn bescheiden antwoord, met zelfbewuste trots: ‘Voor den sonnetvorm
bestudeerde ik de Duitsche van Goethe, Heine, Platen, Rückert, Körner, en in Duitsche
vertaling die van Petrarca; de Fransche van de Musset, terwijl ik die van Barbier niet
ongelezen liet’. En verder: ‘U beveelt mij voor dc verskunst aan juist degeen die mij
onder de hand zijn en die ik liefheb, vóór allen Goethe’.(177) Het plan om ‘een zwerm
sonnetten’ te dichten, die ‘met elkaar in verband stonden’, is al in het voorjaar van
1879 bij Perk opgekomen, voordat hij in de zomer van dat jaar Mathilde ontmoette.
Een bezoek aan de grotten van Han, in 1878, had hem diep getroffen door het kontrast
van leven en dood, van schoonheid en het tegendeel. Tot een symbool en idee
ontwikkelde zich die ervaring door zijn ontwakende liefde. De cyclus, in vier boeken
verdeeld, die in kunstige bouw 106 sonnetten bevatte, werd grotendeels op het einde
van 1879 geschreven, het handschrift werd gebonden en voor een uitgave gereed
gemaakt. In een brief aan Vosmaer zette hij de grondgedachte uiteen; als voorproeve
werd een viertal sonnetten in de Spectator gepubliceerd. Tot de uitgave heeft Perk
nog niet kunnen besluiten. Een opmerkelijk snelle ontwikkeling van zijn talent leidde
tot strenge zelfkritiek. Bovendien had de liefde voor Joanna Blancke de herinnering
aan Mathilde verdrongen. Hij besloot voorlopig uit zijn handschrift een kleine cyclus
te lichten, de grotsonnetten, in verbeterde redaktie, voorafgegaan en besloten door
nieuwe sonnetten. Deze Helle en Hemelvaart, in de Spectator van September 1881
opgenomen, bevatte dus de oorspronkelijke kern. De naam Mathilde werd door
Joanna vervangen. Zo ontstond een gaaf geheel, dat de jonge dichter bevredigde. Of
hij een plan voor de geest had om de gehele cyclus opnieuw te bewerken, is nooit
gebleken.
Vosmaer had hoge verwachtingen van Perk's talent, en nodigde hem uit om voor
zijn Spectator ook letterkundige kritiek te leveren. Voor het nummer van 19 Febr.
1881 schreef hij toen een beoordeling van Honigh's dichtbundel Geen Zomer, waarin
hij duidelijk maakt dat poëzie geen banale gedachten in krantennederlands mag
vertolken, gelijk in de huiselijke verzen van deze Gids-redakteur. Hoewel de toon
niet aanvallend was, is deze beoordeling met een wijdere strekking dan deze ene
onbeduidende bundel, een voorloper van de Nieuwe-Gids-kritiek van Kloos. Een
polemische natuur
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had Perk niet: na deze eerste proeve heeft hij zich van verdere medewerking
onthouden.
Zijn laatste gedicht, Iris, aan De Gids toegezonden, ontving hij terug met
aanmerkingen van de redakteur van Hall. De reeds zelfbewuste jonge dichter, die de
niet steeds gemotiveerde aanmerkingen van Vosmaer geduldig overwoog, was niet
tot wijziging bereid en kreeg daarop zijn gedicht geplaatst in De Tijdspiegel.
Opmerkelijk is de invloed van Shelley, blijkens de voor de hand liggende vergelijking
met The Cloud, wat hoofdgedachte en vorm betreft. Maar de stemming is geheel
anders: bij Shelley een juichkreet: de Wolkgeest, wisselend in gestalte, is de dichterziel
die over de stof heerst; bij Perk ‘de smachtend verlangende ziel, in eindeloos
onbevredigd verlangen’, ‘de tragedie van een mensenhart’. Deze kennismaking met
de dichters van de Lake-school, op het einde van zijn leven merkbaar, zou weldra
voor de dichtkunst van de aanbrekende periode van groot belang worden.
Na Perk's ontijdige dood aanvaardden Vosmaer en Willem Kloos de opdracht om
zijn dichterlijke nalatenschap voor een uitgave gereed te maken. Vosmaer beperkte
zijn taak tot een inleiding van biografische aard, met persoonlijke herinneringen;
Kloos schreef zijn voortreffelijke studie over de Mathilde-cyclus, die tevens als
program kan gelden voor de beweging van 1880. Voor zijn rekening kwam ook de
tekstverzorging. Daarvanheeft Kloos zich uitstekend gekweten(178). De oorspronkelijke
Mathilde van 1880, door de dichter zelf verworpen en slechts voor een klein deel
nieuw bewerkt, was onbruikbaar. Daarnaast bestonden van sommige sonnetten andere
redakties in handschrift. Zwakke gedichten, die de latere dichter onwaardig waren,
konden beter weggelaten worden. De gehele strenge bouw moest bij beperkter omvang
herzien worden. Onvermijdelijk moest Kloos naar eigen inzicht te werk gaan. Aan
Vosmaer schreef hij dus: ‘Al het slechte heb ik er uit gegooid en bovendien, na
raadpleging met Doorenbos, zeer veel veranderd’. De zinspelingen op Mathilde's
verloving werden b.v. geschrapt. Ingrijpend was de verplaatsing van de grotsonnetten,
in de oudste redaktie door Perk aan het slot geplaatst, nu naar de tweede afdeling
overgebracht. In de nieuwe vorm kwam de cyclus dus eigenlijk tot stand door
samenwerking van de beide jonge dichters. De interpretatie van de grondgedachte
door Kloos, zou Perk waarschijnlijk wel aanvaard hebben. Dat Kloos later zijn eigen
verdienste verloochend heeft, en zijn gaaf werk door inlassing van vroeger verworpen
gedichten verwaterd, doet in dit verband niet ter zake. De historische betekenis van
de kleine bundel berust op de redaktie van 1882, waarmee de dichtkunst van de
jongeren zich baan gebroken heeft.
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Terugblik ± 1885
Onder invloed van de Nieuwe-Gids-kritiek werd de onmiddellijk voorafgaande
periode vrij lang als een tijd van inzinking, van onbeduidendheid beschouwd. Daarvan
is men gedeeltelijk, en terecht, teruggekomen. In elk geval wekte het eerste lustrum,
tot de Gids-krisis van 1865, de verwachting van voortgezette, zelfs van hernieuwde
bloei, door de steun van nieuwe krachten: Multatuli, die iets geheel onverwachts
bracht, Busken Huet, die De Gids hielp verjongen, en andere veelbelovende
tijdgenoten, niet alleen op letterkundig gebied. Maar juist die krisis bewees dat men
de krachten van het behoud, de reaktie tegen de radikale neigingen van
vooruitstrevende jongere ‘malcontenten’, onderschat had. Er volgden nu inderdaad
teleurstellende jaren met een schrale oogst, doordat aan de beste krachten de leiding
ontnomen was. De middelmaat voerde opnieuw de hoogste toon.
Gaat men nu af op wat de voornaamste Nederlandse tijdschriften in de jaren
1865-1880 aan letterkundig werk bevatten, wat ze nodig vonden te beoordelen of
aanprezen, dan kan men tegenover de vorige tijd slechts inzinking konstateren. Maar
dan wordt vergeten dat in diezelfde jaren voortreffelijke schrijvers aan het werk
bleven, wier werk stellig kan wedijveren met het beste wat de bloeitijd voortgebracht
heeft, geschriften en gedichten die de eer van de negentiende-eeuwse letteren
handhaven en ook door volgende geslachten nog gelezen en gewaardeerd zullen
worden: Potgieter's poëzie en Leven van Bakhuizen van den Brink, Huet's
scherpzinnige kritieken, Multatuli's beste en rijpste werk, Pierson's diepgaande
letterkundige studiën, op zulk een peil dat het met dergelijk werk in grotere landen
kan wedijveren en daar stellig ook gewaardeerd zou worden.
Ook het laatste lustrum 1880-1885 zal litterair-historisch beschouwd, interessant
blijven, al verscheen er toen geen of weinig werk van de eerste rang. Jacques Perk's
Mathilde, de hernieuwde belangstelling voor het Franse moderne proza, waren
voortekenen van een nieuwe tijd voor onze letterkunde. De kiemen voor een opbloei
waren reeds gelegd. De scherpe kritiek van Kloos en Verwey was het gerommel van
een naderend, de bedompte atmosfeer zuiverend onweer.
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Handschrift van Perk over Mathilde

Eindnoten:
POTGIETER (vervolg van blz. 147).
Voor het laatste gedeelte van Potgieter's leven en werken raadplege men dus, naast
Groenewegen's degelijke en zaakrijke biografie, ook Verwey's Potgieters testament. De latere
tijdzangen zijn weer uitvoeriger besproken in Potgieter en het Liberalisme, zijn kritieken in
Potgieter en Busken Huet als Critici.
(53) In Onder weg in den regen houdt Potgieter een gedroomd gesprek met de hem sympathieke
Amerikaanse auteur Hawthorne, naar aanleiding van zijn Pansie. Zijn ingenomenheid met het
vooruitstrevende demokratische Amerika, die blijkt uit zijn correspondentie met Huet, geldt
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ook de letterkunde. Zie het artikel Potgieter en de Amerikaanse letterkunde, van Mej. R. PENNINK
in De Nieuwe Taalgids XXIII, blz. 273.
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de Gids-krisis van 1865 raadplege men GROENEWEGEN's
biographie.
De intieme omgang met het gezin van Busken Huet leert men kennen uit zijn brieven, vooral
van tussen 1865 en 1868, en uit de aantrekkelijke Persoonlijke berinnering van Busken Huet,
na de dood van zijn trouwe vriend. Een aanvulling geven de Brieven van Mevr. Anne Busken
Huet aan Mejuffrouw Sophie Potgieter, uitgegeven door J. BERG in De Nieuwe Gids van 1926,
1927.
De uitgave van Florence in het Utrechtse proefschrift van Mej. G.M.J. DUYFHUIZEN (1942)
bevat een uitvoerige inleiding en brede verklarende aantekeningen.
Dit is opgemerkt in het bovengenoemde proefschrift.
De dichtvorm van Florence is bestudeerd in een artikel van Albert VERWEY, herdrukt in Luide
Toernooien.
Opgemerkt door GROENEWEGEN in zijn biographie.
De Nalatenschap van den Landjonker is grondig bestudeerd door Albert VERWEY in Potgieters
Testament. Een zakelijke kommentaar gaf C.H. DEN HERTOG in Potgieter's Poëzie (Aanleiding
tot studie van literatuur. deel II, Amsterdam 1896).
De kunstige compositie van Gedroomd Paardrijden is eerst opgemerkt door Albert VERWEY
in de inleiding van zijn uitgave (Potgieters Testament). De commentaar in J.B. MEERKERK's
uitgave (Haarlem, 1905) is niet overal juist (vgl. de beoordeling in Taal en Letteren, 1906).
Hoeveel moeite Potgieter en Busken Huet zich gegeven hebben om bij De Verrassing van Hoey
hun kritiek en hun verbeteringen te geven, blijkt uit verscheidene brieven van hun
correspondentie.
Het grotendeels ongunstige oordeel van Busken Huet over Schimmel's later werk vindt men in
de Literarische Phantasiën en Kritieken.
Dit oordeel over Beets als dichter werd geveld door zijn biograaf CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,
die niet allereerst als lofredenaar optrad, maar ook de zwakke zijde van Beets' letterkundige
werkzaamheid in het licht gesteld heeft.
Een uitstekend, met grote sympathie geschreven Levensbericht, voor de Maatsch. der Ned.
Letterk. 1881, danken wij aan Nicolaas Beets. Het is herdrukt in zijn bundel Sparsa (blz.
461-518) met een onvolledige bibliographie. Daarvoor raadplege men dus Ten Brink (II, 1-52),
die voor de jeugdjaren nieuwe gegevens verschafte uit onuitgegeven papieren.
De ingenomenheid met dit gedichtje, dat veel van buiten geleerd en bewonderd werd, was zó
groot, dat het volgende jaar een luxe-uitgave met 50 houtgravures naar bekende tekenaars, kon
verschijnen. Iets dergelijks geschiedde in 1871, toen de Gedichten, ‘Geïllustreerd door
Nederlandsche Schilders’, waaronder zeer bekende, aan ‘Zijne Majesteit den Koning opgedragen’
werden.
In De Gids, 1847, herdrukt in Kritische Studiën II, 143 vlg.
Zijn grote bewondering voor Van der Palm blijkt uit het gedicht Van der Palms uitvaart gevierd
(1840), dat ook in afzonderlijke uitgave verschenen is.
TEN BRINK vermeldt zijn bekroond antwoord op de vraag: ‘Welken invloed heeft het
Christendom gehad op de Poëzy’ (Holl. Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen,
1842-43). Als predikant schreef hij reeds in 1844-45 De Kerkbervorming in tafereelen geschetst.
Een biographie werd samengesteld door E. Laurillard in de Levensberichten van de Maatsch.
der Ned. Letterk. 1890, blz. 111 vlg. Achter de uitvoerige, eveneens louter prijzende
levensbeschrijving bij Ten Brink (I, 418-467) staat een verbazingwekkende lange lijst van zijn
geschriften.
Opgenomen in Kneppelhout's Geschriften XI, blz. 17 vlg. (Mengelwerk), waarschijnlijk herdrukt
uit de Ned. Spectator.
Brieven van Potgieter aan Busken Huet I, 171-184.
Brieven van Busken Huet aan Potgieter I, 184 vlg.; blz. 190.
Brieven van Potgieter aan Busken Huet II, 297-306.
Brieven van Busken Huet aan Potgieter II, 215.
Alberdingk Thijm's houding tegenover het Vlaamse particularisme is besproken in VERCAMMEN's
proefschrift Thijm en Vlaanderen.
De breuk tussen Alberdingk Thijm en Schaepman is besproken door Gerard BROM: Schaepman
(Haarlem 1936)
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Een uitgebreide monographie over deze schrijver en zijn werk ontbreekt nog. Een levensschets
gaf H. de Veer in Mannen van Beteekenis XII, terwijl Ten Brink een hoofdstuk aan hem wijdde,
met bibliografie (III, 384-427). Van zijn vrienden herdachten hem A. Ising in de Levensberichten
van de Maatsch. der Ned. Lett. 1880, en Gerard Keller in De Gids, 1881, IV. Kritieken en
beschouwingen over zijn werk schreven o.a. Potgieter (in De Gids 1862), Busken Huet (Lit.
Phant. en Kritieken XV) en S. Gorter (Letterkundige Studiën).
Dat de taalvormen van Cremer's novellen niet overeenkomen met het echte Betuwse dialect, is
aangetoond door K. LANTERMANS in de De Nieuwe Taalgids XII, 273 vlg.
Voorstudie voor een monografie, die ons nog ontbreekt, zijn: het artikel van H.L. Oort: P.A.
de Genestet naar zijn verzen en brieven in De Gids (April 1905) en daarnaast de inleidende
Levensschets bij de Dichtwerken, uitgegeven door C.P. Tiele, die hem gekend heeft, en het
Levensbericht door A. Pierson voor de Maatsch. der Ned. Lett.. Een hoofdstuk met bibliografie
vindt men bij Ten Brink (II, 490-543). Verder noemen wij de opstellen van A. Pierson in Intimis
II, van Busken Huet (Lit. Phant. en Kritieken III en VII), Schaepman in De Wachter, 1873
(Herdrukt in Menschen en Boeken), J.H. van den Bosch in Taal en Letteren, 1893.
De grote verering voor zijn leermeester blijkt uit het In Memoriam, in 1855, in de Nalezing van
zijn Gedichten opgenomen.
In De Gids van 1848 debuteerde hij met De Hertogin van Orleans.
Uitgegeven door H.L. OORT in het bovengenoemde Gids-artikel.
De Sint-Nicolaas-avond is met ruime toelichting en een belangrijke inleiding uitgegeven door
J.H. VAN DEN BOSCH in de Zwolse Herdrukken; Fantasio in dezelfde reeks door G. ENGELS.
Waarschijnlijk wordt gedoeld op Potgieter's niet herdrukt artikel Buitenlandsche Klassieken,
in De Gids van 1857.
Bij de Leekedichtjes is na zo lange tijd een commentaar niet te missen. Die is dan ook uitstekend
verzorgd door H.U. MEYBOOM, in een afzonderlijke uitgave (Bibl. van Ned. Letterkunde).
Het eerste samenvattende overzicht van Huet's leven en ontwikkeling is merkwaardigerwijze
geschreven door zijn vrouw, onder het pseudoniem C. Hasselaar, nog tijdens Huet's leven, en
in De Gids van 1880 opgenomen (Een schrijversleven). Het getuigt van genegenheid en
bewondering, maar het is niet zonder kritische ontleding van zijn karakter en dus voor de
intimiteit van deze gesloten criticus van belang. Kort na Huet's dood hebben verscheidene
geleerden. die hem van nabij gekend en gewaardeerd hadden, hun indrukken en opmerkingen
te boek gesteld: Quack in zijn Persoonlijke Herinneringen (De Gids 1880), A.G. Van Hamel
in Mannen van Beteekenis (1887), A. Pierson in Jongere Tijdgenooten (De Gids, 1890), herdrukt
in Verspreide Geschriften, 1ste reeks, I, Naber in Vier Tijdgenooten (1894). Hun mededelingen
vullen elkaar aan en geven gezamenlijk een duidelijk beeld. De eerste eigenlijke biografie op
breder schaal schreef J.B. Meerkerk: Conrad Busken Huet (1911). Dit boek is met zorg bewerkt
en bevat menige treffende opmerking, maar de eigengerechtigde toon, de rechterlijke houding
tegenover Huet's werkelijke of onderstelde karakterfouten, doet onaangenaam aan. Bovendien
wordt hier te zeer de nadruk gelegd op de levensbijzonderheden en komen de werken minder
tot hun recht. Over een belangrijke bron, Huet's Brieven aan Potgieter, in 1925 gedrukt, kon
Meerkerk nog niet beschikken. In 1943 werden twee nieuwe biographieën samengesteld door
G. Colmjon en een van mijn hand, die eerst in 1948 gedrukt kan worden. Voor de speciale
studies en opstellen over Huet, die reeds talrijk zijn, verwijs ik naar de aantekeningen bij mijn
Historische Schets (1947) en naar de aantekeningen bij de hoofdstukken van mijn biographie.
Brieven I, 7-10. Vgl. MEERKERK, a.w., 62-63.
Zie deze merkwaardige brief in deel I, 22.
Jongere Tijdgenooten, in De Gids 1889, herdrukt in Verspr. Opst.
Brieven I, 42.
Bij de herdruk van de Schetsen en Verhalen werden aan deze bundel ook schetsen en novellen
van zijn vrouw toegevoegd.
Deze beoordeling verscheen in het Haarlemse Zondagsblad. Huet had er op willen reageren,
maar Potgieter ontried het hem.
Zie daarover mijn opstel Potgieter en Busken Huet als Critici in De Beweging, herdrukt in
Letterkundige Studiën (1910).
Beide eerst later herdrukt in een Bijvoegsel bij de Literarische Phantasiën en Kritieken.
a.w., 119.
Potgieter verschafte Huet zelfs zoveel gegevens voor zijn afbrekende kritiek, dat deze ze te
massief acht voor zijn ‘ligt en digt getimmerte’ (zie Brieven van Busken Huet aan Potgieter I,
190).
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Brieven I, 235.
Aldus Van Deyssel in zijn bekend artikel (Verzamelde Opstellen), dat verderop genoemd wordt.
Aangehaald uit de bovengenoemde juiste beoordeling.
Brieven van Potgieter I, 219.
In De Gids; herdrukt in zijn Letterkundige Studiën.
Deze uitvoerige briefwisseling, eerst veel later aangevuld door Huet's brieven, uitgegeven door
Alb. VERWEY (1925), is onmisbaar voor een uitvoeriger studie van hun samenwerken en
samenleven en dus ook voor beider karakter.
In een brief aan prof. Huet te Leiden (Brieven I, 264).
Brieven van Potgieter II, 59 en 237.
De kleinere, aanvankelijk minder belangrijk geachte artikels werden eerst in 1876 herdrukt in
de bundels Nederlandsche Belletrie, en later in de Lit. Phant. en Kritieken opgenomen.
Brieven I, 285.
In het slothoofdstuk van zijn boek Van Napels naar Amsterdam.
Zie Brieven II, 352.
Brieven II, 203.
Zie daarvoor Brieven II, 253 en 346.
De literatuur over Multatuli is zeer omvangrijk. Tijdens zijn leven zijn bewonderaars en
tegenstanders aan het woord, die verderop vermeld zullen worden. Daarna luwt de strijd niet
geheel, maar verschijnen ook meer objectief opgevatte biografieën en studiën. De belangrijkste
zijn: Busken Huet's biografie in Ten Brink's Geschiedenis van de 19e eeuw (1886), met
gebruikmaking van Dekker's Dagboek; de studie van A.J. (d.i. Van Deyssel) in Nederland
(1891), van hoog standpunt, menselijk en artistiek, na de publicatie van de Brieven, J.B.
Meerkerk's biografie (1900 en 1912), met ontleding van Dekker's private leven, als requisitoor,
en betrekkelijk weinig over zijn werk; J. Prinsen: Multatuli en de Romantiek (1908); J. de
Gruyter: Leven en Werken (1920), verreweg de beste en uitvoerigste biografie, met evenwicht
tussen waardering en kritiek; J. Saks: Opstellen over Multatuli in Groot-Nederland (1922),
uitgewerkt tot: Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren (1937). Bij de herdenking
van 1947 schreef Henri A. Ett een boek over De Beteekenis van Multatuli voor onzen tijd. Voor
de oudere literatuur vindt men een uitvoerige opgave in de bibliografie, samengesteld door A.S.
Kok en L. Petit.
Dekker's ambtelijk leven is in afwijzende geest besproken door JHR. DE KOCK. in een
artikelenreeks in De Tijdspiegel (1913). De Officiële Bescheiden, daarop betrekking hebbende,
zijn uitgegeven door J. VAN VOLLENHOVE en DE BRUYN PRINCE (1910).
Zie over zijn lektuur, de bovengenoemde studie van PRINSEN.
Opgenomen als bijlage in de Brieven-publicatie (deel I, 37-63).
Deze zeer interessante Brieven zijn opgenomen in deel I en II.
Van dit vergeten Dagboek maakte HUET, tot verontwaardiging van Dekker, zonder voorafgaande
toestemming, een ruim gebruik in de bovengenoemde biografie.
Over de Havelaar-zaak, die ook vroeger veel pennen in beweging gebracht heeft, is in de laatste
tijd ten gunste van Douwes Dekker, weer uitvoerig geschreven door E. DU PERRON: De man
van Lebak (1937); Tweede Pleidooi (1938), terwijl ook MARSMAN opnieuw partij koos.
Zie de brief van Ottilie in Brieven V, 22 en vergelijk III, 9.
Opgenomen in deel III.
De daaruit ontstane beschuldiging, het proces en de blijvende onenigheid is uitvoerig behandeld
in het Leven van Jacob van Lennep 2, II, 154-192.
Door PRINSEN; de ander kwalificatie is van VERWEY.
Zie daarvoor mijn voordracht over De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en
jongere tijdgenooten. (Handel. Letterk. 1910), herdrukt in Verz. Lett. Opstellen (1947).
Dat dit maar tijdelijk gelukt is en Sietske een heel wat koeler aard had dan de geïdealiseerde
figuur in de Minnebrieven, blijkt uit haar eigen Herinneringen, gepubliceerd in Nederland 1910,
deel I.
Brieven V, 105.
Vandaar dat de Dageraad hem hooggestemde lof toebracht in een bundel Ter gedachtenis aan
Multatuli (1892).
Vgl. mijn bovengenoemde voordracht.
Autobiografische herinneringen aan zijn terugreis uit Indië.
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(123) Zijn geestverwant d'Ablaing van Giessenburg, die hem een dakkamertje afstond. Zijn
herinneringen aan Multatuli en zijn brieven (1860-1866) werden later gepubliceerd in een boek
over deze Dageraadsman (1904).
(124) Beoordeling, gepubliceerd in Nederland 1867 en herdrukt in Lit. Phant. en Kritieken. In de
Nederlandsche Spectator van dat jaar prees KEEROM (d.i. Dr. W. DOORENBOS) deze brochure:
‘Multatuli leeft nog en is ontwaakt tot een nieuw en beter leven’.
(125) Gepubliceerd in de derde bundel Ideën.
(126) Uitvoerig besproken en geprezen door J.H. HOOYER in een zeer lezenswaard artikel:
Millioenen-studiën herlezen. Een blik op Douwes Dekker, waarin hij zelfs beweert:
‘Millioenen-studiën is wereldlitteratuur’, en de auteur vergelijkt met Carlyle.
(127) VOSMAER was een van de eersten onder de oudere generatie die de schrijver van de Ideën, van
Vorstenschool, bewonderend in bescherming genomen had. Zijn brochure Een Zaaier (1874),
zinspelende op het motto van de Ideën: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’, lokte de tegenbrochure
uit van VAN VLOTEN: Onkruid onder de tarwe (1875)
(128) Roorda van Eysinga, evenals Dekker wegens opstandigheid ontslagen - hij is de dichter van de
Vloekzang - voelde zich lotgenoot van Multatuli, en bleef met hem in levendige
gedachtenwisseling. De uitgegeven Briefwisseling tusschen Multatuli en Roorda van Eysinga
(1907) is in veel opzichten interessant: een belangrijke aanvulling van de tiendelige
Brieven-uitgave door de weduwe van Douwes Dekker.
(129) Opgenomen in Lit. Phant. en Kritieken XVI.
(130) In een noot bij de herdruk van 1872.
(131) Volgens zijn eigen getuigenis in Brieven I, 8, 153; 186-187.
(132) Lit. Phant. en Kritieken XXII, 164 vlg.
(133) Ook BYVANCK, in een voortreffelijk Spectator-artikel (31 Jan. 1891), oordeelt: het is ‘geen
werk dat men zich licht voltooid kan denken’.
(134) Aldus dr H. POLAK in een opstel over dit werk.
(135) BYVANCK t.a.p. wijst op invloed van Dickens (o.a. NICOLAS NICKLEBY en MARTIN
CHUZZLEWIT), zelfs in de keuze van de namen; Pennewip naast Sweedlepipe, Kopperlith naast
Chuzzlewit. Hij vergelijkt Laps met Sarah Gamp.
(136) Aangewezen door PRINSEN in Multatuli en de Romantiek.
(137) Voor deze periode kan men raadplegen de korrespondentie met Mimi.
(138) Aleid.
Een beredeneerd overzicht van Pierson's leven en geschriften gaf NABER in zijn boek Allard
Pierson herdacht (1897). A.G. Van Hamel herdacht hem reeds in De Gids van 1896. Dieper
gaat de beknopte uitstekende studie van Van der Wijck (Mannen van Beteekenis 1898), waarin
de phasen geschetst worden, die Pierson's geestelijke ontwikkeling heeft doorlopen. Naar
aanleiding van de uitgave der Verspreide Geschriften (8 delen, 1902-1908) schreef C.G.N. de
Vooys een studie in De Beweging, 1909, herdrukt in Lett. Studiën (1910). Het uitvoerigst is de
degelijke Leidse diss. van K.H. Boersema (1924). Vergelijk ook mijn voordracht voor de Allard
Pierson-stichting: Allard Pierson naast en tegenover Busken Huet (Groningen, 1941). Zie verder
een lijst van ‘geschriften over Allard Pierson’ bij Boersema a.w., 500-501.
(139) Bij een vierde druk, in 1873, werden daarnaast een viertal belangrijke opstellen toegevoegd:
Vrijheid, Opvoeding, Letterkunde en Langs het Kerkhof, een herdenking van zijn vriend De
Genestet.
(140) Gedichten (1882), 179 (Ganymedes).
(141) Gedichten, VII en 75 vlg.
(142) Later gaf hij als hoogleraar een Vondel-college, over de drama's, waarvan de aantekeningen
bewaard gebleven zijn in zijn nalatenschap (zie BOERSEMA, a.w., blz. 498).
(143) Zie bij de noot 139 zijn De Genestet-herdenking en in Gedichten: Op een graf te Rozendaal
(blz. 213).
(144) Vgl. het opstel: Bij een onuitgegeven werk, van 1888.
(145) Deze interessante studie is in de Verspreide Geschriften niet herdrukt.
(146) De kritiek op deze roman is uitvoeriger besproken in mijn bovengenoemde voordracht.
(147) In Het Tooneel van Sept. 1877.
(148) Vgl. zijn Aanprijzing van de Tooneelschool, een toespraak op de Algemene vergadering van
1883 (Verspr. Geschr. I, 168).
Kort na Vosmaer's overlijden getuigde een bundel In memoriam (1888) van de grote waardering
onder allerlei tijdgenoten. Diepgaande is de karakteristiek die Allard Pierson gaf van Vosmaer's
karakter, kunst- en levensbeschouwing in een Gedenkrede in de Koninklijke Academie (Jaarboek
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1889; herdrukt in Verspreide Geschriften 1889-1895, blz.1-27). Een beknopte biografie schreef
J.E. Sachse met grote waardering, in Mannen en Vrouwen van Beteekenis (1880). Uitvoeriger,
met volledige bibliografie is het hoofdstuk bij Ten Brink (II, 305-345). Het jongste werk over
deze schrijver en zijn geschriften is een Utrechts proefschrift van J.P. Boyens: Mr. Carel Vosmaer
(Helmond 1931). Door herhaaldelijk aanstoot te nemen aan Vosmaer's anti-Christelijke
levensbeschouwing en propaganda wordt deze auteur m.i. onbillijk tegenover de onmiskenbare
verdiensten van Vosmaer. Ook de geringschatting van Vosmaer's taal en stijl, op grond van
enkele slordigheden, lijkt mij weinig gemotiveerd. Aanvullingen voor Vosmaer's laatste periode
vindt men in de briefwisseling Vosmaer-Perk en Vosmaer-Kloos, beide uitgegeven door G.
Stuiveling in 1938 en 1939.
Zie over deze kring Het Servetje door Gerard Keller.
De Vlugmaren, van 1862 - Maart 1877 zijn door de schrijver gebundeld in drie delen van de
Guldens-Editie ('s Gravenhage 1879-1881); de latere dient men dus in de Ned. Spectator te
raadplegen.
De schetsen en studiën Over Kunst, o.a. het uitvoerige opstel over Frans Hals, werden in 1882
gebundeld.
Dat Don Zefiro Bueno in Idylle te vereenzelvigen is met Multatuli, is aangetoond door BOYENS
(a.w. blz. 34), op grond van Multatuli 's brieven aan Vosmaer (deel IX).
Zie Huet's beoordeling van Amazone in Lit. Phant. en Kr. XVIII. Tevoren beoordeelde hij de
Studie over het Schoone en de Kunst (deel XIV), de Vogels (deel XVI) en de Homeros-vertaling
(deel XII). Huet noemde de Vogels ‘uitingen van een chaotische geest’.
Herdrukt in Pierson's Verspreide Geschriften, Feuilletons, blz. 290.
In een brief aan Réné Bakhuizen van den Brink (De Gids, Juni 1908, blz. 467).
In De Gids van 1889. Dit belangrijke opstel is in de Verspreide Geschriften niet herdrukt.
Herdrukt in de Verspreide Geschriften II (1889-1895, blz. 1-27).
Zie BOYENS, a.w.
Over Van Vloten schreef zijn kleindochter Mea Mees-Verwey een Leids proefschrift (1928),
met zeer uitvoerige bibliographie. Vgl. ook een artikel van C.G.N. de Vooys in Vragen des
Tijds (1928), herdrukt in Verz. Lett. Opstellen. Kort na Van Vloten's dood werd er weinig over
hem geschreven: een kort stukje in de Ned. Spectator door C. Honigh en een belangrijke
karakteristiek door Busken Huet (herdrukt in Lit. Phant. en Kritieken XXII) in enigszins spottende
en sceptische toon, maar met begrip van zijn betekenis. De meeste tijdgenooten zwegen: door
velerlei vijandschap had Van Vloten zich buiten de geestelijke gemeenschap gesloten. Het
duurde tot 1928, eer een brede monografie verscheen, het genoemde Leidse proefschrift.
Daarvóór is alleen te vermelden een artikel van J.A. Bientjes; Dr. J. van Vloten herdacht als
goed Vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken arbeid op publicistisch
gebied in de tweede helft der 19e eeuw, in De Nieuwe Gids van 1915.
Volgens beknopte autobiografische aantekeningen in Nederlandsch Dicht en Ondicht (1865)
en een Kamper lezing in De Humanist 1882.
Zie de voorrede van Ysselkout.
Vgl. Prof. C.B. SPRUYT: Een Anachronisme (De Gids 1875, II).
Voor een volledige bibliografie raadplege men het bovengenoemde proefschrift, 227-343, met
niet minder dan 1508 titels.
Noord-Nederlandsche Karakterfeilen, blz. 21.
Jonckbloet 's Zoogenaamde Geschiedenis, blz. 117.
In zijn bloemlezing uit de dichters van de negentiende eeuw werd de mystificatie met deze
Pieter van Os voortgezet, door hem tussen de andere dichters een plaats te geven!
Het Levensbericht van C. Vosmaer, voor de Maatsch. der Ned. Lett. (1875) berust op persoonlijke
omgang en is met grote sympathie geschreven. Joh. C. Zimmerman herdacht hem in De Gids
van 1873; H. Kern in De Ned. Spectator van 1873. Belangrijk is de brede inleiding die P.N.
van Eyck schreef bij de nieuwe uitgave van Akbar in de Bibliotheek der Nederlandsche Letteren
(1941).
Op het voetspoor van Busken Huet hebben later zowel KALFF als PRINSEN en WALCH zich
geringschattend over Akbar uitgelaten. De studie van VAN EYCK is dus bedoeld als een eerherstel.
Een Levensbericht voor de Maatsch. der Ned. Lett. (1904) werd samengesteld door A.M.J.I.
Binnewiertz. Te voren was zijn leven beschreven door G. Brom in Mannen en Vrouwen van
Beteekenis (1903). Dezelfde schrijver gaf later een beknopte, maar zeer heldere samenvatting
in een deel van de Volksuniversiteitsbibliotheek: Schaepman (Haarlem 1936). Het uitvoerigste
werk over Schaepman is geschreven in twee delen, door J. Persijn (1912-1916). Vgl. verder
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nog Ten Brink III, 163-204, met bibliografie, en de geschriften die Te Winkel (VII, 523, noot)
vermeldt.
Deze groep gedichten is gebundeld in de Verzamelde Dichtwerken (1869), waarvan in 1892
nog een Feestuitgave, met portret door Jan Veth verschenen is. Het eerste viertal was in 1867
en 1868 reeds in afzonderlijke uitgaven herdrukt.
Brieven van Potgieter aan Busken Huet I, 285.
Aldaar III, 116-119.
Brieven van Huet aan Potgieter II, 43.
Herdrukt in Menschen en Boeken I.
Nieuwe Gedichten (1889), 162-166. Vgl. wat hij daarover zegt in de Inleiding, blz. XVII-XVIII.
De aanhalingen zijn ontleend aan het bovengenoemde boekje van GERARD BROM.
Nieuwe Gedichten, 141.
Nieuwe Gedichten, 58 vlg.
Van belang blijven nog steeds de beide Voorredenen van Vosmaer en Kloos bij de
oorspronkelijke uitgave. Levensbijzonderheden, met uitgave van vroegere onrijpe geschriften,
voor een groot deel onbeduidend, bracht het boek van Betsy Perk: Jacques Perk geschetst voor
het jonge Nederland (1902). Verder is er reeds een vrij omvangrijke literatuur over Perk en zijn
Mathilde-cyclus. Vooral de vaststelling van de Mathilde-cyclus en de vraag wat nu als de
‘eigenlijke’ tekst beschouwd zou moeten worden, heeft tot geschrijf aanleiding gegeven. Een
vaste grondslag voor discussie biedt nu de nauwkeurige uitgave van deze handschriften door
G. Stuiveling (1941), die als voorstudie de briefwisseling Vosmaer-Kloos uitgaf
(Groot-Nederland 1938, ook afzonderlijk verschenen) en de briefwisseling Vosmaer-Perk
(1938), nog gevolgd door de brieven van Jacques Perk aan Johanna C. Blancke, onder de titel:
Een Dichter verliefd (1939).
Deze vroegste letterkundige proeven vindt men afgedrukt in het bovengenoemde boek van
Betsy PERK.
In VOSMAER's Inleiding bij de eerste uitgave van de Gedichten.
Dat Kloos zijn eigen verdienstelijk werk ongedaan heeft willen maken, is aangetoond in mijn
Perk-studie, herdrukt in Verzamelde Letterkundige Opstellen.
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Lijst der platen
Tegenover
1.

blz.

a.

Mr. Rhijnvis Feith,
naar het leven
getekend door W.
Lubbers, geëtst door
W. van Senus,
gestoken door J.
Oomkes te
Groningen

b.

J.H. Van der Palm,
tekening en ets van
F.C. Bierweiler naar
een schilderij van
Hodges

c.

H. Tollens, een litho
van Elink Sterk

d.

J. Geel, litho van F. 24
Waanders naar een
tekening van J.C.
D'Arnaud Gerkens

2.

W. Bilderdijk en zijn vrouw, naar een
miniatuur

40

3.

Fragment van een handschrift van
Bilderdijk

48

4.

Een vergadering van de Letterlievende 72
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen,
gesticht in 1790, hier in de Lutherse Kerk.
Ets van J. De Wit Jansz. naar een
tekening van J. Bulthuis

5.

a.

A.C.W. Staring,
gravure van P.
Velijn

b.

I. Da Costa, naar
een gravure van
Ehnle

a.

Titelbladzijden van
de twaalfde
jaargang van de
Muzenalmanak met
een ets van W. De

6.

96
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Clercq (ongeveer
1/4 verkleind op het
origineel)
b.

Titelbladzijden van 120
het
Tesselschade-jaarboekje,
eerste jaargang
(ongeveer 18%
verkleind op het
origineel)

7.

Potgieter, naar een schilderij van H.A.
Van Trigt

8.

J. Van Lennep, naar een tekening van J.C. 168
Van Rossum, 1846 (eigendom van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap)

9.

Mevr. Bosboom-Toussaint, gravure van 184
D.J. Sluyter

10.

a.

Nicolaas Beets,
zwarte kunst van
D.J. Sluyter

b.

B. ter Haar, gravure 192
van J.W. Kaiser
naar een schilderij
van W.C. Chimaer
van Oudendorp

a.

H.J. Schimmel, naar
een litho van Jan
Veth

b.

J.P. Hasebroeck

c.

J.J. Ten Kate,
gravure van D.J.
Sluyter

d.

J.J. Cremer, ets van 232
D.J. Sluyter

a.

Alberdingk Thijm
in 1889

b.

P.A. De Genestet,
schilderij van Jan
Veth

11.

12.

160

272

13.

Busken Huet, gravure van Jan Veth

288

14.

Multatuli, naar een lithografie uit de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam

296
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15.

J. Perk, naar een schilderij van J.H.
Neumann

328

16.

Handschrift van Perk over Mathilde

344

Afbeelding in de tekst:

blz.

Omslagbladzijde van het eerste nummer 112
van de eerste jaargang van De Gids
Pl. 11,b en d werden gemaakt naar
documenten die door de firma Wolters te
Groningen te onzer beschikking werden
gesteld.
De afbeelding van de omslagblz. van ‘De
Gids’ werd gemaakt naar een document
uit de Stadsbibliotheek te Antwerpen,
evenals afb. 6.
Het document voor plaat 14 berust op de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
De andere platen werden gemaakt naar
documenten uit het Rijksmuseum te
Amsterdam.
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