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Men kan zeggen, dat de Tachtigers het volk in zijn geheel van de kunst hebben
vervreemd door hooghartig exclusivisme.
(Frans Coenen, Studiën van de Tachtiger Beweging, Middelburg 1924, p. 35)
Poëzie en nog eens poëzie.
Het regent verzen.
‘Quelle grande pluie pour un si petit pays!’
(J.N. van Hall, De gids 1899 I, p. 366)
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Voorwoord
Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik van vele mensen steun ondervonden.
Enkelen wil ik hier met name bedanken.
Mijn dank geldt in de eerste plaats mijn copromotor dr. G.J. Vis. Dankzij hem
kreeg ik de gelegenheid om als assistent in opleiding bij de vakgroep Moderne
Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam nader onderzoek te
doen naar poëticale opvattingen. Ik ben hem dankbaar voor zijn vertrouwen en zijn
geduld.
Prof. dr. W. van den Berg heeft mij in de vele gesprekken die ik met hem voerde
op de goede weg gehouden. Ik dank hem voor het vertrouwen dat hij in mij stelde.
Van de leden van de ‘promovendiclub’ van Prof dr. W. van den Berg heb ik veel
steun ondervonden. Met veel plezier denk ik terug aan onze bijeenkomsten.
De hulp die ik in alle fasen van het onderzoek kreeg van Toos Streng heeft heel
veel voor mij betekend. Zij liet mij delen in haar enorme belezenheid, wees mij op
belangrijke publicaties en was steeds bereid mij ook praktische hulp te verlenen. Zij
nam het manuscript nauwgezet door, voorzag het van deskundig commentaar en
hielp mij bij het maken van het register.
Dr. R. van de Schoor las het manuscript, zijn terzake kundig commentaar heeft
mij voor vele misslagen behoed.
Praktische hulp kreeg ik ook van mijn familie. Mijn moeder, Wil Cornelissen, en
mijn schoonmoeder, Loek Bleeker, dank ik voor de vele keren dat zij op de kinderen
wilden passen zodat ik kon werken. Mijn broer Erik voorzag mij van een computer
en van de benodigde software. Op de gekste tijden stond hij klaar om mijn problemen
met het tekstverwerken op te lossen. Mijn broer Paul dank ik voor de morele steun
en voor het corrigeren van de drukproeven. Catherine Stuy Verkijk was zo aardig
de samenvatting voor mij te vertalen.
Maar de meeste dank ben ik verschuldigd aan Paul Verkijk, mijn man. Hij heeft
mij vanaf het allereerste begin bijgestaan en mij in ieder opzicht en met eindeloos
geduld geholpen. Aan hem draag ik dit boek op.
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Inleiding
Willem Kloos staat bekend als de voorman van de beweging van Tachtig, de beweging
die een radicale vernieuwing in de Nederlandse literatuur bewerkstelligde. Stuiveling
schrijft dat De nieuwe gids ‘een beslissend stempel [heeft] gedrukt op de vernieuwing
in onze literatuur’; Anbeek spreekt in zijn handboek van ‘een wending in de
literatuurgeschiedenis’; Endt schrijft in Het festijn van Tachtig: ‘Sinds Tachtig, [...]
is de literatuur weer diepe levensernst’.1.
Er zijn ook literatuurhistorici die het historische belang van Kloos en Tachtig
relativeren. Onder hen is Colmjon een van de bekendste. Hij betoogt dat de Tachtigers
de schrijftaal geenszins hebben vernieuwd; het ‘nieuwe’ van Tachtig is naar zijn
overtuiging niet meer dan een toevoeging aan wat oudere Nederlandse auteurs al
bijgedragen hadden. De nadruk die Tachtig legt op schoonheid, hun l'art pour
l'art-opvatting en het idee dat vorm en inhoud van een kunstwerk één zijn, is volgens
hem ontleend aan buitenlandse voorbeelden.2. Honderd jaar na de oprichting van De
nieuwe gids heeft Bernt Luger nog eens laten zien dat de Nieuwe gids-mannen hun
pretenties niet waar hebben kunnen maken. De vernieuwing die het tijdschrift zou
hebben gebracht, kwam juist grotendeels van schrijvers die niet direct bij De nieuwe
gids waren betrokken.3. Ook Maas heeft in zijn publicaties over De Nederlandsche
spectator, Vosmaer en De nieuwe gids enige mythes die rond Kloos en diens tijdschrift
bestaan tot juistere proporties teruggebracht. De Graaf, Prick, Praamstra, Apeldoorn,
en Van Halsema wijzen evenals Colmjon op voorgangers en wegbereiders zoals
Conrad Busken Huet, Willem Doorenbos en Allard Pierson.4. Maar volgens Anbeek
doet het aanwijzen van dezelfde opvattingen bij oudere auteurs niet zoveel terzake.
Het gaat erom dat de Tachtigers een nieuwe norm voor de beoordeling van literatuur
hebben gesteld en dat die norm in brede kring is overgenomen.
Was Kloos als criticus een vernieuwer of een navolger? Om een goed antwoord
op deze vraag te kunnen geven moet allereerst de literatuuropvatting van Kloos, zoals
hij die in zijn kritieken heeft geformuleerd, worden onderzocht. Het bestaande
onderzoek beperkt zich vaak tot één tekst: Kloos' ‘Inleiding’ bij de Gedichten van
Jacques Perk, volgens velen het manifest van de beweging van Tachtig. Van de
publicaties die aan deze ‘Inleiding’ zijn gewijd, geeft bovendien alleen die van Brandt
Corstius (1968) een systematische analyse van de tekst. De andere richten zich op
één of meer aspecten daarvan.5.
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Een afzonderlijk onderzoek naar de literatuuropvatting van Kloos waarbij ook diens
andere teksten betrokken worden, is niet eerder verricht. In Vorm of vent, Oversteegens
studie naar literatuuropvattingen tijdens het Interbellum, speelt Kloos uiteraard slechts
een marginale rol. Datzelfde geldt voor de dissertatie van Van den Akker uit 1985.
De literatuuropvatting van Kloos dient daarin als repoussoir voor een beschrijving
van Nijhoffs poëtica. Anbeek wijdt in zijn handboek een paragraaf aan de ‘kronieken’
van Kloos, maar heeft geen aandacht voor mogelijke veranderingen in diens
literatuuropvatting.6. Men gaat er over het algemeen van uit dat Kloos'
literatuuropvatting van meet af aan consistent was en constant bleef en dat hetgeen
hij naar aanleiding van Perks Gedichten in 1882 schreef, niet wezenlijk afwijkt van
zijn bespiegelingen over Gorters Verzen uit 1890. Er is echter aanleiding genoeg om
zowel aan die consistentie als aan de constantheid, of: continuïteit, te twijfelen. Van
Halsema wijst erop dat zelfs binnen de ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten al verschillende
contradicties kunnen worden aangewezen en naar aanleiding van zijn vergelijking
van Piersons opvattingen met die van Kloos en andere Tachtigers uit hij het
vermoeden dat de opvattingen van Kloos in de loop der tijd veranderden.7. Om
dergelijke veranderingen, en de mogelijke oorzaken daarvan, op het spoor te komen,
bespreek ik de kritieken chronologisch en gedetailleerd. Een thematische behandeling
van de kritieken waarin aan de chronologie geen recht wordt gedaan, heeft bij een
ambitieuze criticus als Kloos ook niet zoveel zin omdat hij zich bij zijn beoordelingen
nogal eens liet leiden door strategische overwegingen. Het is algemeen bekend dat
Kloos met zijn kritieken meer wilde bereiken dan alleen het weergeven van zijn
persoonlijke visie op literatuur: hij hoopte door middel van zijn kritieken de
Nederlandse poëzie, die naar zijn overtuiging in een deplorabele toestand verkeerde,
te hervormen en op een hoger, internationaal plan te verheffen. Daartoe moest hij in
de eerste plaats een invloedrijke positie verwerven. Niet voor niets beschrijft Anbeek
de werkwijze van Kloos en zijn kameraden in termen van ‘literaire propaganda’,
‘effectieve strategie’ en ‘publicitaire veldslag’.8.
In deze studie staat de vraag centraal welke literatuuropvatting door Kloos in zijn
kritieken werd uitgedragen en hoe zijn opvattingen zich in de loop der jaren hebben
verhouden tot die van contemporaine critici.9. In zijn kritieken richtte Kloos zich niet
alleen tegen dichtende tijdgenoten, maar ook vaak tegen zijn collega-critici. De
zogenaamde ‘Julia-affaire’ is hiervan een goed voorbeeld. Daarom heb ik de kritieken
van Kloos steeds vergeleken met die van zijn tijdgenoten. In zijn ogen diende niet
alleen de poëzie, maar ook de

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

11
poëziekritiek te worden hervormd. Door de opvattingen van Kloos te confronteren
met die van zijn collega-critici, kan worden vastgesteld welke positie Kloos in het
letterkundige leven bekleedde en kan de vraag naar de vernieuwende waarde van
zijn opvattingen op een andere manier worden beantwoord dan tot nu toe is gebeurd.
Tot op heden heeft men zich alleen op de grote namen gericht, terwijl Kloos zich
juist afzette tegen critici die thans vergeten zijn, maar die in hun eigen tijd als
vooraanstaand werden beschouwd, zoals Frits Smit Kleine, A.J.F. Clant van der
Mijll-Piepers, M.G.L. van Loghem, J.N. van Hall, Taco de Beer en de Vlamingen
Max Rooses en Pol de Mont. Heeft het optreden van Kloos een verandering in het
literaire denken van zijn tijdgenoten bewerkstelligd? hoe reageerden deze tijdgenoten
op zijn kritieken? hoe werd dichtwerk dat Kloos veroordeelde of bewonderde,
besproken in andere tijdschriften? welke dichters waren in andere dan de Nieuwe
gids-kring favoriet? welke discussies werden er in de tijdschriften gevoerd? Een deel
van deze vragen is ook al in andere publicaties aan de orde gesteld. Zo is de receptie
van de Gedichten van Perk al in de editie van Stolk behandeld.10.
Bij mijn onderzoek van Kloos' literatuuropvatting laat ik zijn gedichten buiten
beschouwing, omdat de vraag naar de vernieuwende waarde van deze poëzie van
een heel andere orde is dan het onderzoek van de in zijn kritieken geformuleerde
literatuuropvatting. Ik beperk mij, in de terminologie van Van den Akker, tot de
vers-externe poëtica. De vers-interne poëtica wordt hier dus niet onderzocht.11. Mijn
onderzoek naar poëziekritiek in andere tijdschriften dan De nieuwe gids is te
beschouwen als een pendant van het onderzoek van Jacqueline Bel uit 1993 naar de
receptie van het proza tussen 1885 en 1900, dat een correctie beoogt te geven op het
door de Tachtigers bepaalde beeld van die periode. Bel heeft echter niet alleen
onderzocht of het huidige beeld van die periode afwijkt van het contemporaine beeld,
maar zij beschrijft ook het ‘literaire afslankingsproces’: het canonisatieproces waarbij
sommige auteurs naar de periferie verdwijnen, terwijl anderen allengs in het
middelpunt van de belangstelling komen te staan. Mij is het er alleen om te doen de
opvattingen van Kloos scherper in het vizier te krijgen, door hem te plaatsen in de
context van zijn eigen tijd en van de toen gangbare poëzieopvattingen. Deze werkwijze
sluit goed aan bij de benadering die Van Rees en Dorleijn bepleiten in hun brochure
De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld uit 1993. Van Rees en
Dorleijn zijn van mening dat de kwaliteit van het onderzoek wordt bevorderd door
de reconstructie van een literatuuropvatting te combineren met een institutionele
benadering. Deze institutio-
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nele benadering gaat uit van ‘de aanname dat de specifieke aard die aan literatuur
en kunst wordt toegekend de resultante is van de interactie tussen (literaire) instituties
die het literaire veld vormen.’12. Een literatuuropvatting zou volgens Van Rees en
Dorleijn niet als een geïsoleerd fenomeen onderzocht moeten worden. Eerder al, in
hun artikel ‘Poetica en literatuurgeschiedschrijving’ uit 1991, hebben Van den Akker
en Dorleijn gewezen op de noodzaak om poëtica's in een bredere context te
onderzoeken. De reconstructie-benadering en de institutionele benadering moeten
volgens Van Rees en Dorleijn daarom als complementair beschouwd worden: ‘Bij
de reconstructie [van een literatuuropvatting] moet rekenschap worden afgelegd van
de polemische en strategische context, alsmede van de invloed van de institutionele
kaders en de positie en de daarmee gemoeide belangen van degene die uitspraken
doet binnen of over die instituties.’
Een van de door Van Rees en Dorleijn geconstateerde bezwaren tegen de
‘traditionele’, geïsoleerde reconstructie-benadering, betreft de omgang met
tegenstrijdigheden in het betoog van een auteur. Die worden meestal genegeerd of
gerationaliseerd, terwijl die contradicties vaak signalen zijn voor achterliggende
strategische motieven. In de door hen bepleite complementaire benadering wordt
ervan uitgegaan dat het onjuist is continuïteit in de gedachtevorming over literatuur
bij critici en schrijvers aan te nemen.
Bij mijn onderzoek van Kloos' kritieken heb ik mij in de eerste plaats gericht op
gegevens uit de teksten zelf en heb ik gezocht naar een lijn in het poëticale denken
van Kloos. Als de teksten zelf geen verklaring boden voor onmiskenbare afwijkingen
van die lijn, heb ik gebruik gemaakt van biografische gegevens.
Bij mijn onderzoek van de poëziekritieken van Kloos' tijdgenoten heb ik mij beperkt
tot poëziekritiek in literaire tijdschriften, dat wil zeggen tijdschriften die letterkundige
kritieken en/of beschouwingen bevatten.13. De dagbladkritiek heb ik vooral om
praktische redenen buiten beschouwing gelaten, waarbij ik mij geruggesteund voel
door de observatie van Van de Schoor dat de status van de laatnegentiende-eeuwse
dagbladkritiek veel geringer was dan die van de tijdschriftkritiek.14. Bij de
samenstelling van het corpus tijdschriften heb ik mij laten leiden door de handboeken
en door informatie die ik opdeed uit de tijdschriften zelf. Naar volledigheid is daarbij
niet gestreefd, ik beperk mij grotendeels tot de tijdschriften die als de voornaamste
of meest spraakmakende worden beschouwd.
In de hoofdstukken over de contemporaine poëziekritiek ga ik bij
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de bespreking uit van de tijdschriften, en niet van de critici of de besproken werken.
Er zijn goede argumenten om deze invalshoek juist niet te kiezen: weinig tijdschriften
lijken een uitgesproken poëticale kleur te vertegenwoordigen, of, in de door Van
Boven gebruikte terminologie, als ‘programmatisch’ bestempeld te kunnen worden.15.
Vele critici publiceerden hun kritieken bovendien in uiteenlopende tijdschriften.
Desondanks heb ik de tijdschriften als uitgangspunt genomen omdat zij vaak wel
een duidelijke maatschappelijke signatuur hadden, politiek of religieus, die de teneur
van de kritiek mede bepaalde. Ook de status van de onderzochte tijdschriften liep
zeer uiteen. Die status werd voor een deel bepaald door de positie die de redacteuren
en medewerkers in het literaire leven bekleedden en omgekeerd ontleenden critici
hun status ook aan het tijdschrift waarin zij publiceerden. De Nederlandsche spectator
werd bijvoorbeeld als veel gezaghebbender beschouwd dan Het leeskabinet. Het
overzicht van literaire tijdschriften dat Conrad Busken Huet in 1878 in Nederland
publiceerde, geeft een indicatie van de status van enige door mij besproken
tijdschriften.16.
Door de tijdschriften als oriëntatiepunt te kiezen, kan ik een indruk geven van de
netwerken in het literaire leven van de late negentiende eeuw en kunnen vragen
worden beantwoord als: wie werkte met wie samen? in welke tijdschriften konden
critici als Smit Kleine of De Mont publiceren, en in welke niet? in welke tijdschriften
konden de Nieuwe gidsers publiceren voordat zij een eigen podium hadden? Het
nadeel van mijn werkwijze is dat het soms tot herhalingen leidt, en dat sommige
stukken een tamelijk opsommerig karakter krijgen. Ik heb de leesbaarheid daar
opgeofferd aan het informatieve gehalte.
Bij de behandeling van de afzonderlijke tijdschriften heb ik zoveel mogelijk recht
willen doen aan de opvattingen van de individuele critici. Zo kunnen de kritische
uitgangspunten van bijvoorbeeld Van Hall en Rooses, beiden werkzaam voor De
gids, in de loop der jaren worden gevolgd en kan worden vastgesteld hoe die onder
invloed van het optreden van de Tachtigers veranderden. Ook wordt dan bijvoorbeeld
duidelijk welk stempel een criticus als Van Loghem drukte op het eertijds als
vooruitstrevend beschouwde tijdschrift Nederland.
In 1879 debuteerde Kloos als criticus met de verdediging van Marcellus Emants'
gedicht Lilith. In dat jaar laat ik mijn onderzoek beginnen. Ik sluit het af in 1900.
Kloos schreef toen nog decennia door aan zijn kritisch oeuvre, maar na 1900 nam
zijn betekenis als woordvoerder van de Nieuwe gids-generatie snel af. Zijn stand-
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punten lokten geen discussie meer uit en De nieuwe gids was geen podium meer
voor jong talent.
In de eenentwintig jaar tussen 1879 en 1900 zijn drie perioden te onderscheiden:
1. 1879-1885: van Kloos' debuut tot aan de oprichting van De nieuwe gids; 2.
1885-1893: de eerste periode van De nieuwe gids. In 1893 ontstond er een conflict
in de redactie waarna Kloos het tijdschrift voor zichzelf opeiste; 3. 1895-1900: twee
jaar na de crisis in De nieuwe gids verscheen het tijdschrift opnieuw. In de
tussenliggende jaren (1893-1894) maakte Kloos ook persoonlijk een crisis door. Hij
publiceerde in die jaren zijn beruchte scheldsonnetten en geen kritieken.
In deze studie beschrijf ik de poëzieopvatting van Kloos in de drie
achtereenvolgende perioden, daarnaast geef ik ook steeds een beeld van de
contemporaine poëziekritiek. De hoofdstukken over Kloos en de anderen wisselen
elkaar dus steeds af.
In het eerste hoofdstuk beschrijf ik de pogingen van Kloos om zich als beginnend
criticus een positie te verwerven en bespreek ik de kritieken die hij schreef voordat
De nieuwe gids werd opgericht. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van het door Kralt
samengestelde overzicht van Kloos' kritische publicaties in de jaren 1879-1885.17.
Kloos publiceerde toen in De Nederlandsche spectator, De portefeuille en De
Amsterdammer. Enige hoofdfiguren uit het toenmalige letterkundige leven worden
in dit hoofdstuk geïntroduceerd: Carel Vosmaer, Willem Doorenbos, Jozef Alberdingk
Thijm, Johannes de Koo en Jan ten Brink. Met hen had Kloos al vanaf zijn debuut
te maken. Dankzij zijn connectie met Vosmaer kreeg hij de beschikking over de
dichterlijke nalatenschap van Jacques Perk. De ‘Inleiding’ die hij bij deze gedichten
schreef, vormt de kern van dit hoofdstuk.
Bij de analyse van de kritieken heb ik geen gebruik gemaakt van een model zoals
tot voor kort in poëtica-onderzoek gebruikelijk was.18. Deze modellen blijken bij het
analyseren van auteurspoëtica's niet goed te voldoen. Ook om de verschillen tussen
dicht bij elkaar liggende poëzieopvattingen te beschrijven, zoals die van Kloos en
zijn tijdgenoten, zijn modellen als het door Sötemann en Van den Akker gebruikte
ongeschikt.19. De door Abrams onderscheiden ‘critical theories’ kunnen echter, zoals
Van Rees en Dorleijn betogen, wel goed worden gebruikt als kapstok, als algemene
aanduidingen voor literatuuropvattingen, die vervolgens genuanceerd kunnen worden.
Ik heb mij laten leiden door algemene poëticale vragen die in vrijwel ieder poëticaal
onderzoek aan de orde komen zoals: aan welke eisen moet de ware dichter voldoen?
wat is de bron van de dichter? hoe ontstaat een gedicht?
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Daarnaast heb ik mij gericht op kwesties die in de kritieken van Kloos een belangrijke
rol speelden. Sommige begrippen keerden in de kritieken van Kloos steeds terug,
zoals ‘vorm en inhoud’, ‘stemming’, ‘ziel’, ‘gevoel’, ‘retorische dichtkunst’,
‘beeldspraak’ en ‘klank’. Ik heb mij afgevraagd wat dergelijke begrippen voor Kloos
betekenden en welke rol zij in zijn kritieken speelden. De vragen keren in de
hoofdstukken 3 en 5 terug om na te kunnen gaan of Kloos er in de loop der tijd andere
antwoorden op gaf.
Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de poëziekritiek in De gids, De
Nederlandsche spectator, De tijdspiegel, Nederland, De Amsterdammer, De
portefeuille, Het leeskabinet. De eerste vier tijdschriften worden door Te Winkel als
de voornaamste van die periode beschouwd.20. Stuiveling noemt daarnaast nog Astrea,
De banier en De Dietsche warande.21. Astrea heeft slechts één jaar bestaan, in 1881
en De banier hield in 1880 op te bestaan. Om die reden heb ik deze tijdschriften
buiten beschouwing gelaten. De Dietsche warande verscheen zeer onregelmatig en
poëziekritieken werden ook niet rond de tijd van de verschijning van de bundels
gepubliceerd. Bovendien schreef J.A. Alberdingk Thijm, de hoofdredacteur, vele
kritieken in De Amsterdammer. Dit door Te Winkel en Stuiveling ten onrechte niet
genoemde tijdschrift heb ik wel opgenomen. Verder heb ik De portefeuille
toegevoegd; het was de spreekbuis van Taco de Beer en werd mede opgericht door
Kloos' geschiedenisleraar en latere privaatdocent Doorenbos. Het leeskabinet was
weliswaar weinig gezaghebbend, maar bevatte wel veel recensies. Het was bestemd
voor een veel groter publiek dan de andere tijdschriften en om die redenen heb ik
het aan het corpus toegevoegd.
Bij de bespreking van de kritieken heb ik een paar aandachtspunten gehanteerd,
zoals: welke dichters waren favoriet en waarom? hoe werd Gedichten van Perk
beoordeeld en hoe reageerde men op de ‘Inleiding’ van Kloos? Daarnaast heb ik een
beeld willen geven van de toenmalige verhoudingen in het literaire leven en
onderscheid ik enige tendensen in de poëziekritiek van die jaren.
Het derde hoofdstuk brengt de lezer weer terug bij Kloos, die inmiddels een eigen
tijdschrift had opgericht. De poëzieopvatting die hij tussen 1885 en 1893 in zijn
‘Literaire kronieken’ uitdroeg, geef ik weer aan de hand van een aantal thema's die
in deze kronieken een grote rol speelden: literaire kritiek, Nederlandse poëzie in de
negentiende eeuw vóór Tachtig, retorische poëzie, de relatie tussen stemmingsdichters
en naturalisten, en de verhouding tussen esthetiek en ethiek in de kunst. Verder geef
ik weer wie zijn favoriete dichters in deze periode waren en stel ik het verband aan
de orde tussen zijn voorkeur voor deze dichters en zijn poëtische
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programma. Er is reden te veronderstellen dat Kloos zijn liefde voor bepaalde dichters
door heel andere zaken liet bepalen dan uitsluitend door de aard van hun dichtwerk.
Uiteraard zal worden nagegaan of de opvattingen van Kloos, die aan het eind van
deze periode grotere bekendheid genoot als criticus, zijn veranderd. In hoeverre
verschilde zijn visie in de ‘Inleiding’ van die in de kronieken? heeft het feit dat hij
zijn opvattingen kon ventileren in zijn eigen tijdschrift invloed gehad op de inhoud
of formulering daarvan? Na 1885 stond Kloos niet meer onder supervisie van
Vosmaer, die hem voortdurend tot behoedzaamheid maande. In eigen kring waren
drie jaar na de oprichting van De nieuwe gids bovendien al conflicten ontstaan, die
een rol gespeeld zullen hebben in zijn kritieken.
Hoofdstuk 4 heeft in grote lijnen dezelfde structuur als hoofdstuk 2. Het corpus
tijdschriften is uitgebreid met Los en vast, dat in 1879 al wel bestond, maar waarin
pas na 1885 kritieken en beschouwingen werden aangetroffen, en De lantaarn, dat
vanaf de oprichting in 1885 de manoeuvres van de Nieuwe gidsers zeer kritisch
volgde. Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal: welke gevolgen had de oprichting
van De nieuwe gids voor de poëziekritiek buiten dit tijdschrift? lieten critici hun
oordeel beïnvloeden door de lawaaierige Nieuwe gidsers? hoe werd het werk van
die Nieuwe gidsers en wie daarmee geassocieerd werden (Gorter, Van Deyssel)
beoordeeld? Het vijfde hoofdstuk geeft een beeld van Kloos tijdens zijn neergang
als criticus. Toen hij eindelijk de status had die hij wilde bereiken, verloor hij ook
al spoedig zijn autoriteit. In dit hoofdstuk stel ik de inmiddels bekende thema's uit
zijn poëzieopvatting nog eens aan de orde. Strategische motieven speelden in deze
fase van zijn loopbaan natuurlijk een veel kleinere rol en de vraag is wat dit voor
gevolgen had voor de inhoud en formulering van zijn denkbeelden. Het zesde en
laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de denkbeelden van contemporaine critici.
Na 1893, toen De nieuwe gids ten onder ging, werden verscheidene nieuwe
tijdschriften opgericht, die aan het corpus zijn toegevoegd: De Hollandsche revue,
Ons tijdschrift, De arbeid, Taal en letteren en De kunstwereld, een voortzetting van
De portefeuille. Voormalige Nieuwe gidsers richtten hun eigen tijdschriften op: het
Tweemaandelijksch tijdschrift van Verwey en Van Deyssel, De nieuwe tijd van Van
der Goes en Gorter en De kroniek van P.L. Tak. Vanwege de omvang van het corpus
worden de tijdschriften groepsgewijs besproken, waarbij de poëticale kleur van die
tijdschriften, voor zover die is te onderscheiden, als criterium wordt gehanteerd. In
de laatste jaren van de negentiende eeuw blijken zo drie grote stromingen in de
poëziekritiek te kunnen worden
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onderscheiden. De positie die Kloos in dit driestromenland innam, zal in dit hoofdstuk
uiteraard ook weer aan de orde komen.
In de conclusie geef ik een samenvatting van het onderzoek. In deze conclusie
keren de in de inleiding gestelde vragen terug over het historisch belang van de
criticus Kloos; zijn verhouding tot contemporaine critici; de consistentie en continuïteit
van zijn opvattingen en de invloed van strategische overwegingen op zijn literaire
kritiek. De ontwikkelingen in de poëziekritiek in de tijdschriften rond De nieuwe
gids zullen in deze conclusie afzonderlijk worden besproken.
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Hoofdstuk 1
De beginjaren (1879-1885)
Kloos' debuut: ‘De strijd over Lilith’
In September 1879, toen Kloos aan zijn studie klassieke talen begon, verscheen het
verhalende gedicht Lilith van Marcellus Emants. Emants' versie van het
scheppingsverhaal en vooral zijn onorthodoxe kijk op de schepper, leidde tot heftige
discussies in de letterkundige pers.1. De inhoud van het gedicht is dat Jahveh Adam
verwekt bij Lilith, de personificatie van de wellust. Vervolgens wordt Lilith door
Jahveh verstoten. Om zich op Jahveh te wreken, verleidt Lilith haar zoon Adam.
Een van de eerste recensies van het gedicht werd geschreven door P. Haverkorn
van Rijsewijk, redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche courant. Hij noemde het
gedicht ‘duister en verward’.2. Emants reageerde daarop met een toelichting op zijn
werk en een uiteenzetting van zijn levensbeschouwing. In het kort kwam die
levensbeschouwing erop neer dat liefde en wellust naar zijn idee niet van elkaar zijn
te scheiden en dat de mens door wellust wordt gedreven: ‘Al wie in d'arm der wellust
werd geschapen / Valt vroeg of laat der wellust weer ten prooi’.3. Carel Vosmaer,
alias Flanor, viel de dichter bij in De Nederlandsche spectator. Vosmaer prees het
werk, ook omdat het ‘iets nieuws’ bood:
Er is bovenal in dit gedicht, even als in die van meerdere dichters van
onzen tijd, iets nieuws. Eene nieuwe richting, zoo in opvatting als vorm,
breekt zich baan. Zij moge haar beste en schoonste woord noch niet gezegd
hebben, dat nieuwe, dat over het hoofd wordt gezien, moest erkend en
geacht worden.4.
In De Amsterdammer verscheen ruim een week na de bespreking van Vosmaer
een niet ondertekende recensie van Lilith, waarschijnlijk geschreven door Jan ten
Brink, in die jaren ook werkzaam als redacteur van het tijdschrift Nederland.5. Ten
Brink deelde - evenmin als Vosmaer - Emants' levensbeschouwing, maar dat stond
zijn waardering niet in de weg. Hij vond de personages niet plastisch genoeg
weergegeven, maar bewonderde de schoonheid van de verzen.6.
Voor Gids-redacteur en literair criticus Charles Boissevain speelde de vormgeving
van het gedicht een ondergeschikte rol; Boissevain bepaalde zich in hoofdzaak tot
de inhoud ervan. Zijn kritiek richtte
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zich niet alleen tegen Emants, maar ook tegen de verdediging door Vosmaer:
De heer Emants heeft veel talent, doch hij is op een dwaalweg. Een
letterkunde, die de zedelijke veerkracht niet staalt, de intellectueele kracht
niet sterkt, niet troost en geen horizon wijst, kan door geen vormen, hoe
schoon en welluidend ook, aandacht winnen op een aarde waar men werkt
en strijdt en waar zooveel geleden wordt. Uit zelfbehoud keeren de
menschen de oogen af van allegorieën en mythen als Lilith, die oneerbiedig
zijn en geen hoog ideaal toonen.7.
Boissevain noemde verder de allegorie van Lilith duister en meende dat het de
personages ontbrak aan dramatische kracht en individuele karaktertekening.
De recensie van Boissevain inspireerde de twintigjarige Willem Kloos tot het
schrijven van zijn allereerste literaire kritiek, die hij de titel ‘Lilith en de Gids’ gaf.
Het stuk verscheen in de Spectator van 20 december, en is ondertekend met Q.N.
Na de levendige maar beleefde discussie tussen Haverkorn van Rijsewijk, Vosmaer,
Ten Brink en Boissevain, viel Kloos' betoog nogal uit de toon. Anders dan zijn vier
voorgangers richtte hij zich niet op de zaak, het gedicht Lilith en zijn maker, maar
op de persoon van de criticus Boissevain. Kloos opende direct de aanval:
De heer Charles Boissevain bezit in ons land onder zeker publiek een
zekere reputatie, als belletrist en criticus, die hij voornamelijk te danken
heeft aan zijn gladden stijl en aan het gehalte zijner denkbeelden, die noch
nieuw, noch diep genoeg zijn, om voor excentriek gehouden te worden,
noch zoo zeer verouderd of gemeenplaatsig, dat menschen van halve
ontwikkeling ze niet als de hunne zouden kunnen begroeten.8.
In het vervolg van zijn bespreking weerlegde Kloos de bezwaren die Boissevain
tegen Lilith geopperd had. Hij bestreed dat het paradijsverhaal door Emants ontluisterd
zou zijn, met het argument dat de god van het Oude Testament nog veel slechter en
cynischer is dan de door Emants beschreven schepper. De vermeende duisterheid
van de allegorie beschouwde Kloos als een genreprobleem: een consequent en in
alle opzichten doorvoeren van een allegorie zou volgens hem ten koste gaan van de
poëtische schoonheid, terwijl het gedicht alleen poëtisch kon zijn door de allegorie
‘een weinig uit het oog te verliezen’. Het gebrek aan individuele karaktertekening
was
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naar zijn idee al evenzeer een consequentie van het door Emants beoefende genre:
in een allegorie zou dat volgens Kloos misplaatst zijn. Ten slotte plaatste hij
Boissevains bezwaren in een nationaal-Nederlands perspectief:
de heer B.[...] is slechts een der woordvoerders van eene partij, van een
geest, die steeds in Nederland geheerscht heeft en het eindelijk wellicht
geheel ten val zal brengen. Wij zijn van nature reeds traag in het voortgaan,
maar treedt er dan eindelijk eens iemand op, die wat nieuws brengt, dan
staan wij dadelijk gereed hem tot dank met drek te werpen, wijl hij Jahveh
niet vereert, zooals hier; wijl hij een ‘gemeene vent’ is, zooals elders;
eigenlijk echter, wijl hij ons zeer ten ontijde in onze zoetsappige en
voordeelige middelmatigheid komt storen, wat ‘niet mag’. Tegen dien
algeweldigen stroom een, zij het ook zwakken, dam op te werpen, was het
doel van deze regelen.9.
Er kwam een reactie op deze kritiek van Joseph Alberdingk Thijm. Ook Thijm
richtte zich nauwelijks op de kwestie. Het gedicht achtte hij een serieuze bespreking
niet waard, hij hield het bij een persiflerende weergave van de inhoud. Kloos als de
verdediger van Lilith, kreeg alle aandacht:
Daar is, in de woorden van dien Heer Q.N., niets wat verschoond kan
worden. Wat hij voor de taal van het gezonde verstand wil doen doorgaan,
riekt niet eens naar Beyersch bier; het riekt naar sjouwermansjenever op
een misbruikten Maandag, en slecht wordt de Heer Emants gediend door
een pleitbezorger die dermate met schaamte en voegzaamheid gebroken
heeft.10.
Zo ontaardde een wellevende discussie in ordinair gekijf. Kloos' verweer tegen
Thijm, dat hij onder de titel ‘Alberdingk Thijm gerechtvaardigd’ publiceerde in de
Spectator,11. had vrijwel niets meer met Emants en zijn Lilith te maken. Kloos trok
in dat stuk het gezag van Thijm om over bijbelse, wetenschappelijke of literaire
kwesties te oordelen in twijfel, en verweet hem, kennelijk blind voor zijn eigen
gedrag, de tegen de persoon gerichte tirade. Over Lilith verscheen in 1880 nog een
artikel in het tijdschrift Los en Vast, dat meer recht deed aan de kwaliteiten van het
gedicht, een weloverwogen en meer objectieve beoordeling van de hand van A.G.
van Hamel die een serieuze poging deed het werk van Emants te doorgronden.
Niemand van de betrokkenen reageerde er nog op.12.
De ‘Lilith-affaire’ geeft een indruk van de verhoudingen in de letter-
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kundige wereld van die jaren en van de opvattingen van sommige hoofdrolspelers.
Het ethisch pragmatisme van De gids en zijn redacteur Boissevain stond tegenover
de meer op het esthetische aspect gerichte literatuurbeschouwing van Vosmaer, die
aan de debutant Kloos de ruimte gaf om de degens te kruisen met Boissevain én
Thijm. Thijm bekleedde, evenals Vosmaer, een vooraanstaande positie in het culturele
leven, sinds 1878 als hoogleraar aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten, al
veel langer als criticus en als voorvechter van de katholieke emancipatie. Dat laatste
maakte hem een verklaarde vijand van de liberale classicist Vosmaer, die een
uitgesproken weerzin had tegen het ‘ultramontanisme’ en overigens ook tegen Thijms
esthetische opvattingen, zoals diens voorkeur voor neogotiek in de bouwkunst.13. Ten
opzichte van het nuttigheidsdenken van De gids stonden Vosmaer en Thijm echter
weer op één lijn, omdat beiden de esthetiek bij de beoordeling van kunst voorop
stelden.14.
In december 1879, de maand van Kloos' debuut als criticus, stuurde De gids het
een half jaar eerder door Kloos ingezonden dramatisch fragment ‘Rhodopis’ terug,
met de boodschap dat het niet zou worden geplaatst. Dat werpt ook een ander licht
op Kloos' venijnige aanval op Boissevain.15.
Door vriendschap te sluiten met de sleutelfiguur Vosmaer wist Kloos direct tot
het centrum van het culturele leven door te dringen. Vanaf januari 1880
correspondeerden Kloos en Vosmaer met elkaar. Zij deelden een afkeer van
nuttigheidspoëzie, en hadden beiden de drang de Nederlandse dichtkunst op een
hoger plan te brengen. Toch heeft Kloos maar twee recensies aan de Spectator
bijgedragen.16. In de recensies van Lina Schneiders Frauengestalten der griechischen
Sage und Dichtung en van Burgersdijks vertaling van de Prometheus van Aischulos,
stelde Kloos poëticale thema's aan de orde die in de loop der jaren een belangrijke
rol zouden blijven spelen in zijn poëziebeschouwing. In de bespreking van Schneiders
Frauengestalten maakte Kloos van de gelegenheid gebruik om zijn ongenoegen te
luchten over de studie Klassieke Talen aan de Amsterdamse universiteit. De
eerstejaars-student Kloos had graag gezien dat er meer aandacht zou zijn voor de
poëzie en de esthetiek van de klassieke teksten. De woord- en zaakverklaring waartoe
de studie zich in feite beperkte, zou naar Kloos' idee slechts dienstbaar moeten zijn
aan het hogere doel van het lezen van gedichten in het algemeen: het bepalen van de
intentie van de auteur: ‘het doel waarmede en de stemming waarin het poëem werd
ontworpen, of het dus tracht een beeld te geven, een gemoedstoestand uit te drukken,
of wel beide tegelijk’, en het opmerken van de ‘harmonie’ tussen
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verschillende aspecten van het kunstwerk: ‘voorstelling, uitdrukking en metrum’.17.
Later zou Kloos zich, in navolging van Vosmaer en Willem Paap over deze ‘harmonie’
veel stelliger uitdrukken en de onscheidbaarheid van vorm en inhoud als een belangrijk
uitgangspunt in zijn poëziebeschouwing opnemen.18. Zover was hij in 1880 nog niet.
Een kwestie die Kloos tot in lengte van jaren zou bezighouden, en waar hij zich
van begin af aan wél heel duidelijk over heeft uitgelaten, is het probleem van de
‘versletenheid’ van de taal. In 1880 schreef hij daarover voor het eerst:
Onze gewone schrijftaal vloeit over van metaphorische uitdrukkingen
en beelden, die iedereen gebruikt, zonder er iets meer bij te gevoelen of
te fantaseeren, en die, schoon hun oorsprong te danken hebbende aan de
waarachtige inspiratie van bevoorrechte individuen of die van het volk,
allengskens tot een versleten en conventioneel hulpmiddel zijn geworden
voor allen, die te weinig naïef zijn en te weinig innerlijke drang bezitten,
om zelf hun eigen taal te scheppen.19.
Na 1880 bleef de noodzaak van oorspronkelijkheid een centraal thema in Kloos'
kritieken, en werd steeds aan de orde gesteld in samenhang met wat hij in vroege
recensies ‘de harmonie tusschen gedachte en woord’ noemde.

Kritieken in De portefeuille (1880) en De Amsterdammer (1881)
Dankzij zijn vroegere leraar Doorenbos kreeg Kloos ook toegang tot andere
tijdschriften. Doorenbos was een geestverwant van Vosmaer, die een grote
belangstelling voor jeugdig talent met hem deelde.20. Als geschiedenisdocent aan de
Amsterdamse H.B.S. had hij niet alleen les gegeven aan Kloos, maar ook aan Perk,
Verwey en Van der Goes. Na de voltooiing van de H.B.S. had Kloos bovendien, ter
voorbereiding van zijn toelatingsexamen voor de universiteit, twee jaar privélessen
bij Doorenbos gevolgd.
Samen met Taco de Beer richtte Doorenbos in 1879 De portefeuille op. Doorenbos
verzorgde de literaire kritieken en deed de eindredactie. In 1883-1884 werd hij
bovendien hoofd van de letterkundige afdeling van het in 1877 door Taco de Beer
en M.G.L. van Loghem opgerichte weekblad De Amsterdammer. Dankzij Doorenbos
kon Kloos voor beide tijdschriften recenseren, maar van deze mogelijkheid heeft hij
steeds spaarzaam gebruik gemaakt. In De portefeuille
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publiceerde hij hoogstens drie recensies die bovendien geen nieuw licht werpen op
zijn poëzieopvatting.21. Mogelijk schreef hij zo weinig voor De portefeuille omdat
De Beer zijn auteurs niet betaalde.22. Belangwekkender zijn de kritieken die Kloos
voor De Amsterdammer schreef. De eerste recensie die hij voor dit weekblad schreef,
betreft Herinnering en hoop, een bundel gedichten van J. Knoppers Wkzn., althans
als men afgaat op de titel.23. In feite was het voor een groot deel een afrekening met
Busken Huet die in januari 1881 Vosmaers Amazone vernietigend had besproken in
De Amsterdammer. Kloos maakte er een gewoonte van heel andere zaken dan de
titel beloofde, in zijn kritieken te bespreken. Met de bespreking van Herinnering en
hoop had Kloos verschillende doelen op het oog en voor een goed begrip van de
kritiek is het beter die doelen van elkaar te onderscheiden. De toon van de kritiek
werd gezet door de relatie tussen Kloos en Vosmaer, en die tussen Vosmaer en Huet.
Vosmaers roman Amazone was een liefdesgeschiedenis van Nederlandse reizigers
in Italië, maar de intrige speelde een ondergeschikte rol; belangrijker was de
kunsthistorische les die in het verhaal is verweven. Juist tegen die vermenging van
fictie en didactiek had Huet bezwaar:
Een geloovig Haagsch predikant [C.E. van Koetsveld] schreef weleer
‘godsdienstige en zedelijke novellen’. Thans schrijft een Haagsche
vrijdenker een ‘esthetische roman’. Daarmede wordt niet bedoeld, dat de
roman esthetisch is; dit zou vooruitloopen zijn op een indruk, die het
publiek nog ontvangen moet. Het beteekent alleen, dat in plaats van
vermomde theologie te geven, hij vermomde esthetiek geeft, in navolging
van duitsche en engelsche auteurs, die toen tien of twintig jaar geleden op
dezen weg voorgingen.24.
Huet was niet de enige vooraanstaande criticus die moeite had met Vosmaers
roman: ook Pierson, Thijm, Ten Brink én Vosmaers vriend Douwes Dekker
oordeelden negatief en veelal om dezelfde reden. Alleen Doorenbos koos in felle
bewoordingen partij voor Vosmaer, en keerde zich tegen de ‘realist’ Huet.25.
Nadat Kloos zijn verontwaardiging over Huets misprijzende oordeel per brief aan
Vosmaer kenbaar had gemaakt: ‘och 't is maar een landlooper, die tegen het Parthenon
zijn nooddruft doet’, trok hij in de bespreking van Knoppers' Herinnering en hoop
Huets kritische vermogen in twijfel.26. Hij verwees in die kritiek naar Huets gunstige
beoordeling van Geen zomer van Gids-redacteur C. Honigh, een bundel gedichten
waarin de dichter de dood van zijn zoontje
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beschreef. Verschillende passages uit Kloos' kritiek zijn persiflages van regels uit
de bespreking die Huet aan Honighs bundel wijdde.27. Huet noemde de gedichten
‘frisch gevoeld’ en ‘in haar soort echt poëtisch’, maar het oordeel van Kloos luidde:
‘gruwelijker parodie op zijn eigen leed heeft nooit een vader geleverd’. Een door
Kloos aangehaalde passage uit de besproken bundel geeft een indruk van Honighs
poëzie:
Dat leerde ik op een dag in Maart
Wiens storm woedde in mijn levensgaard
'k Betastte, ik voelde een koontje;
Een schok doorvoer me, aan niets gelijk,
Ik voelde voor het eerst een lijk Dat lijk was van mijn zoontje!

Het is niet ondenkbaar dat Huet oprechte waardering voor de poëzie van Honigh
had, maar Kloos was niet de eerste die zich over Huets recensie verbaasde. Vóór
hem had Jacques Perk in de Spectator de onbenulligheid van de gedichten van Honigh
al aan de kaak gesteld, en Willem Paap had in De Amsterdammer al eerder dan Kloos
zijn verwondering uitgesproken over Huets bespreking.
Hoe moet het oordeel van Huet worden begrepen? De achtergrond zou kunnen
zijn dat Huet de betrekkingen met de redactie van De gids, die in 1865 verbroken
waren, weer wilde herstellen. Iets dergelijks werd ook door Kloos gesuggereerd.28.
Zo wordt achter de bespreking van het werk van een tweederangsdichter een klein
netwerk van persoonlijke verhoudingen zichtbaar die in het kritisch bedrijf in die
jaren een rol speelden, die de oordelen over literair werk kleurden, of zelfs bepaalden.
Kloos was zich zeer bewust van het belang van dit netwerk en dit besef speelde vanaf
het begin een rol in de manier waarop hij kritiek bedreef. De kritiek op Honigh en
Knoppers is vanwege de directe en indirecte verwijzingen naar Huet voor een
belangrijk deel te beschouwen als een gebaar naar Vosmaer.29. Maar Kloos had nog
een andere, principiëlere reden voor het schrijven van zijn Knoppers-kritiek. Hij
vond het werk van Knoppers en Honigh vergelijkbaar vanwege de triviale thematiek
en de ‘potsierlijke en prozaïsche zeggingswijze’.30. Kloos' bezwaar tegen de thematiek
van deze dichtsoort was, ironisch genoeg, een echo van wat Huet hier vijfentwintig
jaar eerder over schreef. Huet karakteriseerde die dichtsoort als:
la poésie du foyer: eene dichtsoort binnen wier enge, liefelijke grenzen
zich in de laatste vijfentwintig jaren een groot deel van
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onze beste poëtische krachten teruggetrokken heeft. Zij vangt aan met een
vedeldeuntje bij de wieg, bezingt vervolgens gade en kroost, en lost zich
op in bespiegelingen over het wederzien aan gene zijde van het graf.31.
Kloos' kritiek op de huiselijke dichtkunst had niet alleen betrekking op het werk
van Honigh en Knoppers. Kort daarop breidde Kloos zijn bezwaren uit naar een groot
deel van de contemporaine Nederlandse dichtkunst.

Vriendschap met Jacques Perk
Jacques Perk en Willem Kloos leerden elkaar midden 1880 kennen. Kloos had toen
juist ‘Rhodopis’ gepubliceerd in het mei-nummer van Nederland en bij hun
ontmoeting complimenteerde Perk hem ermee. Perk vertelde dat hij zelf ook gedichten
schreef en hij nodigde Kloos uit hem te bezoeken om wat van Perks gedichten te
lezen. Hij stelde het oordeel van Kloos zeer op prijs. Toen Perk hem zijn sonnetten
voorlas, was Kloos zeer onder de indruk - en Perk aangenaam getroffen door de
erkenning. Wel was er volgens Kloos nog veel te schaven aan de gedichten en hij
verklaarde zich bereid Perk daarbij van dienst te zijn.32.
Al sinds 1878 correspondeerde Perk met Vosmaer, en in september 1881 werden
enige van Perks sonnetten gepubliceerd in de Spectator. Voordien was er al een
gedicht van hem in De Amsterdammer geplaatst en in oktober volgde Nederland. Zo
kreeg Perk bekendheid in letterkundige en universitaire kring in Amsterdam, waar
hij studeerde.
De vriendschap met Kloos duurde, zoals bekend, niet lang: in april 1881 verbrak
Perk de relatie met Kloos om onopgehelderde redenen.33. In oktober werd Perk ziek.
Kloos bezocht hem regelmatig tevergeefs, want Perk wenste hem niet meer te zien.
In de week voor Perks dood berichtte Kloos vrijwel dagelijks aan Vosmaer over de
toestand van de zieke en op 2 november liet hij Vosmaer weten dat Perk daags
daarvoor was overleden. Al op 3 november stelde hij Vosmaer op de hoogte van zijn
plan de gedichten van Perk uit te geven:
Die uitgave is altijd een van zijn pia vota geweest, die ik nu zoo gaarne
als een laatste liefdedienst, zou vervuld hebben.
Maar ik vrees dat men ze my, uit kleingeestige beweegredenen, niet zal
overlaten, en vragen wil ik niet, en zou toch niet geven.
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Hyzelf heeft zich over de zaak in het geheel niet geüit, maar ik weet, dat
hij ze 't liefste in mijn handen zou zien. Ik weet ook het meeste van zijn
manuscripten, byzondere plannen, enz.34.
Vosmaer reageerde met de vraag of Kloos, of Willem Paap, die zo nu en dan in
de Spectator publiceerde, een bericht over Perks dood wilde schrijven:
Ik wilde ook dat gij zyne gedichten uitgaaft, met een woord vooraf, over
persoon en werk en streven. Over een week of zoo, als de eerste treurige
beslommering en het eerste scherp der smart bedaard zijn, zal ik zynen
Vader schryven en als gij het goed vindt hem in dien geest voorstellen dat
hy u de beschikking over zijne geschriften geve.35.
Kloos drong er bij Vosmaer op aan, zijn naam juist niet te noemen aan de vader
van Jacques, dominee M.A. Perk, omdat die beslist niet genegen zou zijn de
dichterlijke nalatenschap in Kloos' handen te geven. Kloos adviseerde Vosmaer
Doorenbos als intermediair op te laten treden: als Perk zou toestemmen om de
gedichten aan Doorenbos toe te vertrouwen, zou die de feitelijke uitgave aan Kloos
kunnen overlaten. Perk voelde er niets voor het werk aan Doorenbos over te laten
en verzocht Vosmaer de taak op zich te nemen omdat Jacques dat zelf ook gewild
zou hebben. Vosmaer stemde toe, zonder erbij te vertellen dat hij inmiddels met
Kloos was overeengekomen de uitgave gezamenlijk te verzorgen.36.
In de Spectator van 19 november verscheen, later dan was voorzien, het door
Kloos geschreven ‘In memoriam Jacques Perk. 1 November 1881’. De betreurde
dichter speelde in dit stuk eigenlijk maar een bijrol. De aandacht ging in de eerste
plaats uit naar de toestand waarin de Nederlandse poëzie verkeerde en de
wenselijkheid van een radicale koerswijziging. Perk fungeerde in dezen als wegwijzer.
De bezwaren die Kloos in zijn Knoppers-kritiek uitte tegen ‘minor poets’ als Honigh
en Knoppers, betroffen in het ‘In memoriam’ ook grootheden als Beets, Ten Kate
en De Genestet. De poëzie die zij schreven had bestaansrecht, maar de echte
liefhebbers, hier omschreven als ‘de kleine en stille gemeente’, konden hun heil beter
elders zoeken, in vroeger eeuwen, of in het buitenland. Hij uitte de wens ‘dat ook
òns land eindelijk eens in het bezit eener literatuur gerake, die niet den verliefden
jonkman, den teederen vader, den vromen christen alleen ter ontspanning en
verpoozing dienen’. Voor het eerst waagde Kloos zich vervolgens aan een definitie
van poëzie, en erg helder was die niet: ‘Want juist gevoel van den toe-
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stand, in het leven hetzij der menschheid, hetzij van het individu, is de bron en de
oorsprong van alle waarachtige poëzie.’ Maar wat moeten wij verstaan onder dat
‘juist gevoel van den toestand’? Op grond van wat volgt, mag men aannemen dat
Kloos daarmee zoiets als het wezenlijke in de uiterlijke verschijnselen bedoelde: de
dichter treft ‘het eeuwige in het vergankelijke, en toont het, met andere middelen,
aan allen, als een vreugde en een verrukking voor immer.’ Kennelijk had Kloos hier
ook nog een andere, meer maatschappelijke, taak voor de dichter op het oog, dan
waar hij doorgaans mee wordt geïdentificeerd.37. Het ‘eeuwige’ is wat ook
‘schoonheid’ wordt genoemd, ‘sluimerend op de bodem van het leven’, om door de
uitverkorenen, de dichters, te worden geopenbaard. In dezelfde tijd als waarin Kloos
dit ‘In memoriam’ schreef, was hij verdiept in de studie van Plato38.. Zijn definitie
van poëzie is waarschijnlijk ontstaan onder invloed van die lectuur. In het ‘In
memoriam’ verwijst Kloos ook naar het werk van Plato, als het begin van een grootse
dichterlijke traditie, voortgezet door de Italiaanse humanisten en tot hoogtepunt
gekomen in het werk van Shelley. Perk is degene die in Nederland deze traditie
voortzette.39. Uit Kloos' overwegingen over de betekenis van Perk voor de Nederlandse
dichtkunst blijkt dat Kloos de jonggestorven dichter beschouwde als een voorbode
en martelaar van de poëtische revolutie: ‘een voorganger, die den triomf zijner eigen
richting niet heeft mogen beleven, als van het offer, dat vallen moest, om de zielen
te wekken uit den verlammenden sleur der gewoonte en der alledaagschheid.’ Het
woordgebruik, met name ‘offer’, en het opwekken der zielen, geeft een Messiaans
tintje aan de verwachtingen van Kloos. In een latere kritiek mocht Marcellus Emants
zelfs de rol van Johannes de Doper spelen.40.
Halverwege het ‘In memoriam’ inventariseerde Kloos de dichterlijke kwaliteiten
van Perk, eigenschappen die hem in Kloos' optiek geschikt maakten om die rol van
voorbode te spelen. In de eerste plaats noemde hij zijn ‘stoutheid van conceptie, in
beeld als in gedachte, het eerste uitvloeisel van zijn veelomvattende - maar daarom
niet minder fijn in bijzonderheden zich vermeiende - verbeeldingskracht, het laatste
van een wijsgeerige verstandsontwikkeling’, waarmee Kloos volgens Stolk doelde
‘op de boven het huiselijke verheven thematiek van de samensmelting van geliefde,
natuur en goddelijk ideaal van schoonheid, alsmede op de gewaagde, oorspronkelijke
metaforiek.’41. Verder noemde Kloos Perks ‘rijkdom van gemoedsleven en een
toomeloosheid van levenskracht’, en zijn door oefening en studie verworven
‘eigenaardige’ en ‘individueele’ taalgebruik. De door Kloos geschetste toestand van
de Nederlandse poëzie,
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zijn bezwaren tegen de huiselijke dichtkunst, de voorspelde revolutie en de rol van
de martelaar Perk daarin, waren ongetwijfeld polemisch bedoeld. Maar op geen van
deze kwesties werd gereageerd. Slechts de tamelijk terloops geformuleerde
karakteristiek van de kring van waarachtig poëzieliefhebbers als ‘de kleine en stille
gemeente’ veroorzaakte ergernis, in het bijzonder bij Jan ten Brink, maar Kloos kreeg
al gauw steun van Vosmaer, Doorenbos en De Koo, hoofdredacteur van De
Amsterdammer.42. Kloos had nog geen enkele publieke bekendheid, maar al wel de
steun van de meest vooraanstaande letterkundigen van Nederland.
In de maanden die volgden, publiceerde Kloos maar weinig. Al zijn aandacht ging
uit naar de uitgave van Perks gedichten en naar het schrijven van een inleiding daarbij.
Tussen 19 november 1881, toen het ‘In memoriam’ verscheen, en september 1882,
toen hij de ‘Inleiding’ voltooide, schreef Kloos slechts twee korte stukjes in Astrea
en in de Spectator. Het eerste stuk was een kleine pennenstrijd met Arnold Ising, die
kritiek had op enige ongrammaticaliteiten in de sonnetten die Kloos in 1881 in Astrea
had gepubliceerd. Kloos repliceerde:
Want de heer Ising vergeve mij de ‘pedanterie’ - maar men beschouwt
een gedicht niet eerst naar woorden, maar naar sentimenten, en alvorens
men de grammatica opslaat, moet men mensch zijn geweest en met den
dichter mêegevoeld en mêegezien hebben.43.
Kloos formuleerde hier twee uitgangspunten waarvan het eerste in de loop der
jaren de kern vormde van zijn poëziebeschouwing: poëzie is in de eerste plaats een
uiting van gevoelens. Het stond de jonge criticus blijkbaar nog niet helemaal goed
voor ogen hoe vorm en inhoud van een gedicht zich tot elkaar verhouden, want de
gedachte dat de beoordeling van poëzie op die ‘inhoud’- de ‘sentimenten’ - gericht
zou moeten zijn, lijkt in strijd met de uitspraak dat vorm en inhoud moeten
harmoniëren of dat vorm en inhoud onscheidbaar zouden zijn. In latere kritieken zou
Kloos zelfs het omgekeerde verdedigen en betogen dat de beoordeling gericht moet
zijn op de vorm. Toch bleef de kern van zijn poëzieopvatting onveranderd: poëzie
is een uiting van gevoelens.
Het andere uitgangspunt in deze kritiek is dat de lezer in elk geval gedeeltelijk
over dezelfde eigenschappen als de dichter moet beschikken om poëzie te kunnen
beoordelen. De ware poëzielezer was in de ogen van Kloos evenzeer als de dichter
een uitverkorene.
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De ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten
Nadat Vosmaer zich bereid had verklaard de uitgave van Perks gedichten op zich te
nemen, kwam hij - buiten medeweten van Perk senior - met Kloos een taakverdeling
overeen.
Het lag in de bedoeling de Gedichten op 1 november 1882 te laten verschijnen,
maar dat bleek onhaalbaar door de traagheid van Kloos en de problemen met het
vinden van een uitgever. Uiteindelijk kreeg Vosmaer de inleiding van Kloos zelfs
niet te lezen voor die ter perse ging. De drukproeven werden via Kloos aan de drukker
geretourneerd, zodat Kloos de feitelijke eindredactie had. Het boek verscheen ‘zoals
Kloos tenslotte heeft gewild’, aldus Stuiveling.44. Kloos had bovendien zoveel
veranderd aan de door Perk bedoelde strekking van de ‘Mathilde-cyclus’, dat de
‘Inleiding’ die hij bij Perks Gedichten schreef, evenzeer een verdediging van zijn
eigen poëzieopvatting was, als van het dichtwerk van Perk. Deze ‘Inleiding’ wordt
in de geschiedschrijving van Tachtig beschouwd als een van de voornaamste
programmatische geschriften van de beweging.45.
De tekst bestaat uit twee delen.46. In deel I zette Kloos zijn visie op de dichtkunst
in het algemeen uiteen, terwijl hij in deel II meer in het bijzonder de dichtkunst van
Jacques Perk besprak. In het eerste deel gaf Kloos een definitie van poëzie en een
karakteristiek van het ware dichterschap. Zijn uiteenzetting over de literaire kritiek
en de status van de criticus die hij daaraan vooraf liet gaan, diende in de eerste plaats
om zijn eigen positie als criticus, editeur en inleider duidelijk te maken. In drie
stappen beredeneerde Kloos dat alleen dichters in staat zijn over poëzie te schrijven
en te oordelen. Eerst stelde hij vast dat kritiek geen wetenschap is, omdat de kritiek
niet in staat is de waarde van een gedicht vast te stellen of de uitwerking van een
gedicht op een lezer te verklaren. De kritiek bedient zich van vage terminologie in
plaats van ‘scherp omschreven begrippen’, want net als dichters kampen critici met
de versletenheid van de omgangstaal. Daaruit leidde hij vervolgens af dat kritiek
meer een kwestie van het gevoel is dan van het verstand, meer verwantschap heeft
met godsdienst en metafysica dan met wetenschap. Ten slotte constateerde hij dat
er eigenlijk weinig verschil bestaat tussen een criticus en een dichter. Met deze
redenering bevestigde Kloos zijn autoriteit om (Perks) poëzie te beoordelen, en bracht
hij alle critici die niet zelf dichter waren in diskrediet. Zo maakte hij van poëzie:
‘Eene gave van weinigen voor weinigen, omdat men zelf iets moet gevoeld hebben
van de verrukkingen der scheppingsdrift, eer wij hare uitingen bij anderen kunnen
genieten.’(27)
De definitie van poëzie die Kloos in deze ‘Inleiding’ formuleerde,
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stemt in grote lijnen overeen met wat hij een jaar voordien in het ‘In memoriam’
schreef, zij het dat de nadruk in de ‘Inleiding’ meer op het subject, (het gevoelsleven
van) de dichter, was gericht dan op het leven buiten de dichter:
Zoo het waar is, dat men onder poëzie moet verstaan, dien volleren,
dieperen gemoeds-toestand, welks aanleiding in alles kan gevonden
worden, en die zijn uiting zoekt in lijnen, kleuren en tonen, dan doet men
wellicht het best, zich aan de definitie te houden, die de fijne Leigh Hunt
eens gaf: ‘Poetry is imaginative passion’. (25)
Volgens beide teksten was de dichter er echter primair op gericht het wezenlijke,
maar vluchtige, in de verschijnselen in of buiten de dichter vast te leggen. Uit de
‘Inleiding’ kan worden opgemaakt dat het de verbeelding was die de dichter daartoe
in staat stelde. Kloos beschouwde de verbeelding als een middel om te ontkomen
aan het probleem van de onbruikbaarheid van de omgangstaal. Waar de taal van
alledag niet in staat was het voor de dichter essentiële uit te drukken, daar was de
verbeelding het middel om het onzichtbare zichtbaar te maken en ‘het vliedende’ te
vatten, om ‘het leven der wereld en de wereld van zijne gedachten te gieten in de
vormen eener vaste plastiek, of het wisselende spel zijner ziel te verheffen en te
verlichten door de eindelooze wisselingen der verschijnselen daarbuiten.’(26)
Uit deze benadering blijkt dat Kloos de verbeelding beschouwde als een middel
om vorm te geven aan gevoelens, die de eigenlijke inhoud van het gedicht uitmaken.
Enerzijds maakte Kloos steeds een onderscheid tussen de inhoud van poëzie:
gevoelens of stemmingen, en de vorm: de taal en de beeldspraak. Aan de andere kant
benadrukte hij telkens dat vorm en inhoud bij poëzie één zijn. Het komt erop neer
dat vorm en inhoud in theorie wel onderscheiden, maar in werkelijkheid niet
gescheiden kunnen worden:
Vorm en inhoud bij poëzie zijn éen, in zooverre iedere verandering in
de woorden een gelijkloopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte,
en iedere wijziging in deze eene overeenkomstige nuanceering van de
stemming aanduidt. (27)
In de ‘Inleiding’ correspondeerden de begrippen ‘vorm’ en ‘inhoud’ grofweg met
de begrippen ‘verbeelding’ en ‘gevoel’. De term ‘verbeelding’ was in de
poëziebeschouwing van Kloos gereserveerd om er uitbeelding mee uit te drukken.
De term stond zo ongeveer gelijk met wat onder beeldspraak moest worden verstaan,
hoewel Kloos daar vanaf 1886 nadrukkelijk ook de klank van woorden aan toe-
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voegde. De term ‘fantasie’ gebruikte hij meestal om inbeeldingskracht mee uit te
drukken. De fantasie, als inbeeldingskracht, speelde in de poëziebeschouwing van
Kloos in deze periode een geringe rol. In de ‘Inleiding’ was er één plaats waar Kloos
aan de fantasie een grotere rol toekende. Op die plaats omschreef hij de fantasie als
de bron van de dichter, en in die zin ook als de inhoud van het gedicht: ‘Fantasie is
de oorzaak en het middel en het wezen van alle poëzie, zoowel als van alle
godsdienst.’ (26) Op vele andere plaatsen in de ‘Inleiding’ kreeg het gevoel die plaats
in het scheppingsproces. Het is niet de enige tegenstrijdigheid in deze tekst. De
kwestie is echter niet onbelangrijk, omdat J.C. Brandt Corstius Kloos op grond van
diens verbeeldingsbegrip als een romantisch dichter bestempelt. Brandt Corstius
interpreteert de poëzieopvatting van Kloos als de weergave van het persoonlijke
zielenleven. Dit zielenleven is voortdurend in verandering en de verbeelding stelt de
dichter in staat om zijn gewaarwordingen vast te leggen: ‘In zijn betoog legt Kloos
meer dan eens de nadruk op de verbeelding als het vermogen om vast te maken,
plastisch, scherp omlijnd te werk te gaan.’ Tot zover wijkt mijn interpretatie niet af
van die van Brandt Corstius. Zonder dat duidelijk wordt hoe het volgende uit het
voorgaande volgt, concludeert Brandt Corstius:
Onder deze gedachten over poëzie springen er twee naar voren: 1) poëzie
is scheppende verbeelding, en 2) poëzie is zelfverbeelding van de ziel. De
eerstgenoemde in het bijzonder zou rechtvaardigen de opvatting van Kloos
over poëzie Romantisch te noemen, en vervolgens zou men in de
aansluiting bij de Engelse Romantici Hunt en Shelley, welke dichters
Kloos zelf memoreert, een nadere bevestiging van deze kwalificatie kunnen
zien.47.
Brandt Corstius gaat in zijn analyse van de ‘Inleiding’ voorbij aan het feit dat
Kloos op alle andere plaatsen in de ‘Inleiding’ dan voornoemde over de fantasie, een
veel beperktere functie aan de verbeelding toeschreef. Kloos omschreef poëzie steeds
als een uiting van gevoelens. Het gevoel was de bron van de dichter en zette de
verbeelding in werking om aan die gevoelens vorm te geven:
Diepe sentimenten, machtige passie's uiten zich in stoutere en forschere,
fijnere en scherpere beelden, terwijl het hart, dat slechts ontvankelijk is
voor indrukken van het dagelijksch verkeer, ook der fantasie48. geen wieken
zal geven, maar in eene liefelijke spelevaart langs de oppervlakte van de
kunst als van het leven glijdt. (27)
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In de literatuur over de verbeelding wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
verbeelding als hulpmiddel, en verbeelding als bron voor de dichter. In de achttiende
eeuw kende men weliswaar een grote waarde toe aan de verbeeldingskracht, maar
die was slechts een hulpmiddel om vorm te geven aan een inhoud, die al aanwezig
was voordat die ook een vorm kreeg. In de Romantiek werd de verbeelding van een
hulpmiddel tot ‘de kern van de poëtische werkzaamheid’, aldus G.J. Johannes.49. In
mijn ogen sluit het verbeeldingsbegrip van Kloos daarom meer aan bij een oudere,
achttiende-eeuwse traditie dan bij die van de Romantiek.
Het gevoel, de bron van de dichter en de inhoud van het gedicht, omschreef Kloos
op verschillende plaatsen ook als ‘stemmingen’. Hij beschreef het dichten daar ook
als het registreren van wisselende stemmingen. Van Halsema ziet daarin een
overeenkomst met de werkwijze van de impressionistische schilders.50. In de
Nederlandse landschapsschilderkunst raakte de term ‘stemming’ rond 1850 in zwang.
Men duidde er de overeenkomst tussen de gemoedsaandoening van de waarnemende
schilder en de sfeer van het weergegeven landschap mee aan.51. Spitzer schetst de
ontwikkeling van de term ‘Stimmung’ in het Duits. Aanvankelijk drukte het, net als
in het Nederlandse schildersidioom, de eenheid van het gevoel van het waarnemend
subject en het waargenomen object uit, terwijl het later slechts de wisselende,
vluchtige gemoedsaandoening van het subject uitdrukte. In de poëziebeschouwing
van Kloos had de term alleen die latere, beperkte betekenis. In dat opzicht stemde
zijn kijk op de dichtkunst overeen met Hegel en Schopenhauer, die beiden het dichten
gelijkstelden met het weergeven van de vluchtige stemmingen.52.
De gangbare Nederlandse poëzie bood volgens Kloos iets heel anders dan een
oorspronkelijke weergave van unieke en vluchtige stemmingen. Het was volgens
hem passieloze gelegenheidspoëzie, die ‘conventioneel gemeengoed voor verbeelding,
en effene vloeiing voor diepere melodieën geeft’ (28), een voor iedereen verstaanbare
dichtstijl, die weinig eisen stelde aan de lezer. De Nederlandse lezers waren volgens
Kloos niets gewend en om die reden werd de meer verheven kunst van Perk ten
onrechte als ‘duister’ bestempeld. Een goed begrip van de poëzie die Kloos in het
voorafgaande als de ware had omschreven, was echter voorbehouden aan een klein
gezelschap van uitverkorenen die ‘voor fijner en machtiger indrukken vatbaar’ waren.
In de laatste alinea van het eerste deel van de ‘Inleiding’ gaf de tot op dat moment
nog kalm redenerende Kloos een haast extatische

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

34
kijk op de dichter en zijn kunst. De ware dichter leefde in een zelfgekozen isolement,
‘vrij van de wereldzorg’, ‘eenzaam met zijn ziel onder de blauwe oneindigheid’ een
zelfgenoegzaam leven; is ‘zichzelven godheid en geliefde tevens’. Buiten de
dichtkunst bestond ‘geen waarachtig heil voor de menschheid’ en poëzie alleen
‘maakt het leven levenswaard’, de dichter tooit zij - de poëzie werd hier verbeeld als
‘eene vrouw, fier en geweldig’- met een doornenkroon. Zo werd poëzie in Kloos'
beschouwing religie, en de dichter tot lijdende Christus.
Het eerste deel van de ‘Inleiding’ is in de eerste plaats een programmatische tekst:
zo zou de dichtkunst in Nederland moeten zijn. Maar daarnaast biedt het ook een
kader waarin de poëzie van Perk moet worden geplaatst en begrepen. De visie van
Kloos op de relatie tussen poëzie en werkelijkheid, de weergave van stemmingen,
de rol van de verbeelding, en de vorm van het sonnet: deze aspecten van Perks
dichtkunst kunnen alleen goed worden begrepen tegen de achtergrond van het eerste
deel van de ‘Inleiding’.
In het tweede deel van de ‘Inleiding’ gaf Kloos een interpretatie van Perks
gedichten die in sterke mate werd bepaald door de wijze waarop de editeur zijn taak
heeft opgevat. Tijdgenoten van Kloos waren er over het algemeen niet van op de
hoogte, maar inmiddels is de eigengereide wijze waarop hij bij de samenstelling van
de ‘Mathilde-cyclus’ te werk is gegaan algemeen bekend. Van de 112 sonnetten heeft
hij er 72 gebruikt die hij in vier afdelingen van 18 sonnetten onderbracht. Hij wijzigde
de plaats van de ‘grotsonnetten’ en mede daardoor veranderde hij het hele idee van
de cyclus. Oorspronkelijk was de strekking daarvan ‘dat het de adorerende liefde is
die de jongeling tot kunstenaar wijdt’; Kloos wilde een cyclus waarin ‘de ebbe en
vloed der stemmingen’ tot uiting kwam.53. Dat is waarschijnlijk ook de reden, waarom
Kloos weinig waarde zei te hechten aan de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot
het schrijven van de cyclus. Hij ging zelfs nog een stap verder, en verklaarde dat de
inhoud van het werk van veel minder belang was dan de vorm: ‘Als bij alle poëtische
philosophiën, komt het ook hier minder er op aan, wat er wordt gezegd, dan wel, hoe
het wordt gezegd, en welk licht de dichter op zijn overtuiging weet te werpen door
fantasie en gevoel’ (36-37).
Het is een van die tegenstrijdigheden in de poëziebeschouwing van Kloos waar
Van Halsema voor waarschuwt en die niet alleen in de ‘Inleiding’ voorkomen, maar
waardoor zijn hele kritische oeuvre werd gekenmerkt.54. In zijn discussie met Arnold
Ising had Kloos immers, luttele maanden eerder, verkondigd dat een gedicht in de
eerste plaats naar de sentimenten beoordeeld moest worden en pas
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daarna naar de woorden. Het is echter aannemelijk dat Kloos in de ‘Inleiding’ de
aandacht wilde verleggen van de inhoud naar de vorm van Perks werk, om de
inhoudelijke wijzigingen die hij in de ‘Mathilde-cyclus’ had aangebracht ook minder
zwaarwegend te maken.
In de hiervoor geciteerde passage over ‘poëtische philisophieën’ maakte Kloos
ook weer een duidelijk onderscheid tussen vorm en inhoud en dat is een reden temeer
om zijn uitspraak dat vorm en inhoud één zijn, niet al te letterlijk te nemen. Zijn
verdediging van het sonnet als de meest geschikte vorm voor de weergave van
wisselende stemmingen, was eveneens gebaseerd op het onderscheid dat tussen vorm
en inhoud gemaakt kan worden:
Er zou een belangwekkende studie te schrijven zijn over de verschillende
rijm-schikkingen en technische fijnheden van versval en overgang55.
waardoor deze ‘lamzaligste aller vormen’56. iedere rimpeling van het gevoel,
iedere wending van het sentiment, iederen ademtocht der scheppende
stonde vasthoudt en weêrgeeft, zooals de plooien en vlakken van het
vochtige kleed de ronding en de lijnen van het levende lichaam daaronder
verraden (39).
Deze karakteristiek van het sonnet is een fraaie illustratie van de classicistische,
achttiende-eeuwse kijk op de dichterlijke taal als bekleedsel van de inhoud.57. Het is
nog een argument om de veronderstelde verwantschap tussen Kloos en de
Romantische poëziebeschouwing te nuanceren.58.
Van Halsema stelt vast dat het betoog van Kloos voor tijdgenoten weinig nieuwe
inzichten bood.59. Maar de pretentie nieuw te zijn had Kloos misschien ook niet. Hij
wilde zich verzetten tegen een cultuur die door huiselijke gelegenheidsgedichten
werd gedomineerd, en bediende zich van argumenten die hij ontleende aan het werk
van de dichters uit vroeger tijden die hij bewonderde. Niet voor niets verwees hij
steeds naar de dichtkunst van de klassieke Oudheid en van de Engelse romantici.
Aan het slot van de ‘Inleiding’ plaatste hij Perk nadrukkelijk in een poëtische traditie
die liep van Plato en Petrarca naar Shelley.
De omwenteling in de poëziecultuur die hij in het ‘In memoriam’ beoogde, is er
een die teruggaat naar vroeger tijd. Kloos omschreef de literatuurgeschiedenis immers
als een cyclisch, en niet als een lineair proces. Perioden van bloei en verval wisselen
elkaar af; bloeiperioden worden gekenmerkt door overeenstemming van vorm en
inhoud, terwijl de dichters in tijden van verval gebruik maken van overgenomen
beelden. Uit het ‘In memoriam’ kan men opmaken
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dat Kloos in de gedichten van Perk een aanwijzing zag voor het aanbreken van een
nieuwe bloeiperiode, en dat zegt ook iets over de verwachtingen die hij had van zijn
eigen poëzie en die van zijn geestverwanten: met Perk diende zich een nieuwe lente
en een nieuwe bloei aan, maar de vruchten die daarvan het resultaat zouden zijn,
moesten nog worden geplukt.

Kritieken in De Amsterdammer (1883)
Tussen 1882, het jaar waarin Perks Gedichten verschenen, en 1885, toen De nieuwe
gids werd opgericht, publiceerde Kloos slechts vier kritieken, en wel in De
Amsterdammer van 1883.60. In 1884 verbleef Kloos een deel van het jaar in Brussel,
waar hij ook Doorenbos opzocht. In dat jaar behaalde hij, vooral dankzij de
welwillende steun van Allard Pierson, zijn kandidaatsexamen.61. In 1885 publiceerde
hij vóór de oprichting van De nieuwe gids alleen een inleidende brochure ter
gelegenheid van de Bredero-feesten.
In de jaren 1883-1884 was Doorenbos hoofd van de letterkundige afdeling van
De Amsterdammer en hij moedigde Kloos aan voor zijn rubriek te schrijven. In maart
1883 noteerde Kloos in een nooit verzonden brief aan Vosmaer dat hij dankzij
Doorenbos de gelegenheid kreeg ‘de hedendaagsche Nederlandsche letteren onderste
boven te keeren’. Hij vertelde Vosmaer van zijn voornemen: ‘alle levende
“Jong-Hollanders” Coens, Pol de Mont, Waalner, Fiore della Neve etc. etc. op de
plaats zetten die hun m.i. toekomt.’62. Het lijkt erop dat Kloos zijn plannen maar voor
een deel heeft kunnen verwezenlijken, want na april 1883, één maand nadat hij
Vosmaer over zijn nieuwe baantje schreef, verschenen er in De Amsterdammer geen
bijdragen meer van de zich ‘Sebastiaan Senior’ (of: ‘S.S.’) noemende Kloos. Wat er
zich precies heeft afgespeeld in de burelen van het tijdschrift is niet te achterhalen.
Het vermoeden bestaat dat De Koo zich kritisch heeft uitgelaten over de naar zijn
oordeel te scherpe, negatieve toon die Kloos aansloeg. Kloos nam deze terechtwijzing
zeer zwaar op en interpreteerde die als een ontslagaanzegging.63.
De stijl en de toon van de Amsterdammer-kritieken verschilden nogal van die van
de ‘Inleiding’. De ernst die de dood en de nalatenschap van Perk bij Kloos opriep,
was hier ver te zoeken. Ironie was zijn sterkste troef in de strijd tegen de ‘tamme
huispoëeten’, en dat bleef zo toen hij in later jaren zijn aandacht verlegde naar de
dichters van de retorische school.
Ook de eigenaardige gewoonte kritieken van titels te voorzien die zelden de lading
dekten, behield Kloos zijn hele carrière. Zo noem-
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de hij in de ondertitel van ‘Iets over dichters’ F.L. Hemkes, maar wijdde in de kritiek
geen woord aan diens werk; Adriaan de Vrije, die hij in ‘Iets over kritiek en iets over
poëzie’ zei te gaan bespreken, kreeg een paar regels in een een uitvoerige kritiek die
uitsluitend aan het werk van N.D. Doedes was gewijd. Kloos nam het in dat opzicht
ook niet zo nauw. In zijn brief aan Vosmaer schreef hij dat hij een voorbeeld wenste
te nemen aan de werkwijze die in Engelse literaire bladen zoals The athenaeum
gebruikelijk was: door een hele reeks gelijksoortige dichtbundels in één keer te
bespreken zou het werk, dat hij vergeleek met het reinigen van de Augiasstal, goed
vlotten.
Kloos opende zijn eerste Amsterdammer-kritiek in 1883 op een haast
programmatische wijze met een betoogje over de taak van de literaire kritiek.64 Hij
omschreef die als het geven van een antwoord ‘op de drieledige vraag: staat dit
nieuwe verschijnsel boven, beneden of gelijk met wat er vroeger dergelijks geleverd
is, en is dus de literatuur er mede gerezen, gedaald, of op de zelfde hoogte gebleven?’65.
Eenzelfde taakopvatting hadden Bakhuizen van den Brink en Potgieter decennia
eerder in De gids.66.
De besprekingen van pas verschenen dichtbundels of vertalingen waren bij Kloos
zelden beperkt tot een zakelijke beoordeling. Meestal waren die gebed in een
algemenere beschouwing over poëzie. De bundels in kwestie dienden dan nog slechts
als een illustratie van wat Kloos wilde betogen. In de Amsterdammer-kritieken
keerden enkele belangrijke thema's uit de ‘Inleiding’ terug: zijn bezwaren tegen
gelegenheidsgedichten en de verhouding tussen vorm en inhoud van een gedicht.
In zijn bespreking van de bundel Voorjaar en zomer van N.D. Doedes, die door
Kloos als exemplarisch voor de huiselijke dichter werd opgevoerd, formuleerde
Kloos het criterium waarmee lyriek naar zijn idee moest worden beoordeeld: alleen
lyriek die losstond van de directe aanleiding kon volgens hem werkelijk groot worden
genoemd. Vervolgens constateerde Kloos:
De heer D. behoort niet tot die lyrici, wier werk zoo in zichzelf volledig
en genoegzaam voor ons staat, en die hun zieleleven tot zulk een vaste
onafhankelijke schepping buiten hen wisten te formeeren, dat het slechts
eener ongepaste nieuwsgierigheid invallen zou, om te vragen ‘wat er achter
zit’ en of de dichter dat alles inderdaad in de werkelijke wereld met heusche
ledematen gedaan en ondervonden heeft.67.
De bezwaren tegen de huiselijke dichtstijl die Kloos in deze en
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andere kritieken formuleerde, zijn tweeledig: zij hebben betrekking op de in deze
kwestie ook weer nadrukkelijk onderscheiden inhoud en vorm. In eerste instantie
richtte Kloos zich steeds tegen de onbenullige thematiek:
Huiselijke poëzie is stellig niet de hoogste en kostbaarste, die men zich
denken kan, en het is te wenschen, dat onze letteren voort mogen gaan in
de richting, die zij sinds eenige jaren schijnen ingeslagen te hebben, en
ons krachtiger, verheffender geestesvoedsel blijven geven dan de nu wel
zoo langzamerhand uitgezongen lof van joelende kinders en
theeschenkende gades.68.
Vervolgens voegde hij daar haast steevast aan toe dat de slechte kwaliteit van de
gedichten vooral werd veroorzaakt door de wijze waarop die thema's behandeld
werden. Om die reden kon Kloos voor dichters als Beets en De Genestet nog wel
waardering hebben. Op verschillende plaatsen stelde hij dat dergelijke ‘kleine’ kunst,
die hij ook steeds onderscheidde van de grote kunst van bij voorbeeld Shelley, wel
bestaansrecht had. In ‘Iets over dichters’, dat was vormgegeven als een dialoog tussen
een huispoëet en een waarachtig poëzieliefhebber, kwamen de twee aspecten
thematiek en vormgeving nog eens aan de orde. Eerst kreeg de huiselijke dichter het
verwijt dat het zijn poëzie ontbrak aan oprecht en waarachtig gevoel: ‘Gij neemt het
schuim van de liefde, als van de andere zielsbewegingen, en bakt er zoetigheid van,
voor den grooten hoop. Man, waar is je ziel!’.69. Later nam zijn opponent dat enigszins
terug, en beweerde:
De onderwerpen komen er minder op aan, dan de behandeling, en als
die behandeling goed is, heeft de man van ontwikkeling evenzeer genot
van de kleine, als van de groote kunst, al zal hij voor zichzelven misschien,
op den duur, de laatste verkiezen.70.
Aangezien het doel van de kunst volgens Kloos was, de mens ‘in een reinere of
hoogere, betere of diepere stemming te brengen’ was de middelmatigheid waar het
werk van het ‘levend ‘Jong-Holland’ door werd gekenmerkt, uit den boze.
Middelmatigheid zou namelijk slechts verveling opwekken.71.
De verhouding tussen vorm en inhoud van poëzie was het belangrijkste onderwerp
in de laatste bijdrage die Kloos voor De Amsterdammer schreef, een opstel over het
vertalen van gedichten.72. Voor het eerst kaartte Kloos de samenhang tussen de klank
en de betekenis van woorden aan. Volgens hem bestond daartussen ‘een merkwaardige
overeenstemming’ die bepalend was voor de indruk
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die een gedicht op een lezer maakte. Een vertaler moest er volgens Kloos daarom
altijd naar streven een overeenkomstige combinatie van klank en betekenis te vinden.
Om een dergelijke taak tot een goed einde te brengen, zou men echter over dichterlijke
kwaliteiten moeten beschikken.
In de jaren die volgden, werd voor Kloos langzamerhand de klank van het gedicht
van groter belang dan de beeldspraak. Wat hier nog omzichtig werd geformuleerd,
groeide in zijn latere kritieken uit tot een van de grote strijdpunten in het debat met
andere critici. Evenzo verdween in de loop der tijd het onderwerp van de thematiek
van poëzie uit zijn poëziebeschouwing. De vorm van het gedicht, de taal en de klank,
groeide in zijn Nieuwe gids-jaren uit tot het hoofdthema van zijn poëziebeschouwing.
De oprichting van De nieuwe gids liet echter nog ruim een jaar op zich wachten.
Intussen verspeelde Kloos nogal wat krediet bij Vosmaer en zijn Spectator door een
al te vinnige kritiek te schrijven op Louis Couperus' bundel Een lent van vaerzen.
De redactie had bezwaren tegen de ‘terloops gegeven striemen’ tegen de dichters De
Rop en Soera Rana (pseudoniem van Isaac Esser) en men vond de afkeuring van
Couperus' werk ‘te absoluut’. Vosmaer had Kloos van tevoren gewaarschuwd dat
de kritiek niet zou worden geplaatst.73.

Conclusie
Het zelfvertrouwen van de jonge criticus ten spijt, bleek uit Kloos' kritieken in de
jaren 1879-1885 een tamelijk inconsequente kijk op het dichterschap en op aard en
functie van de poëzie.
Kloos' opvatting over de samenhang van vorm en inhoud veranderde nogal eens:
aanvankelijk beperkte Kloos zich tot de eis dat vorm en inhoud dienen te harmoniëren
en tot de stellingname dat de inhoud van groter belang is dan de vorm, terwijl hij
korte tijd later betoogde dat vorm en inhoud onscheidbaar zijn en dat een gedicht
beoordeeld moet worden naar de vormgeving.
Veel eenduidiger waren Kloos' uitspraken over de bron van de dichter: die bron
was van meet af aan het gevoel. Poëzie is een uiting van gevoelens, waarvan de lezer
zo zorgvuldig mogelijk deelgenoot moet worden gemaakt. Verbeelding, dat wil
zeggen beeldspraak en klank, is het middel om die communicatie mogelijk te maken.
Kloos was, vooral in de kritieken die hij schreef vóór de publicatie van de
‘Inleiding’, nog op zoek naar de goede weg. Dat bleek niet alleen uit zijn uitspraken
over vorm en inhoud, maar ook uit zijn traditionele kijk op het dichterschap in het
‘In memoriam’ en uit de
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tamelijk vage definitie van poëzie als een weergave van het wezenlijke in de
wisselende verschijnselen.
Uit zijn correspondentie met Vosmaer wordt duidelijk dat hij een sleutelrol wilde
spelen in de Nederlandse poëziekritiek. Zijn handelwijze werd bepaald door
strategische overwegingen om zo'n positie te verwerven. Dat werd duidelijk uit zijn
indirecte aanval op Huet in de Knopperskritiek, zijn machinaties met de nalatenschap
van Perk, en uit zijn visie op literaire kritiek en op de recente literatuurgeschiedenis.
Voor hem stond vast dat zedelijkheid of een gebrek daaraan geen rol diende te spelen
in de beoordeling van poëzie en dat de Nederlandse dichtkunst bevrijd moest worden
uit de huiselijkheidscultus. Toch zou hij na 1885 zijn aandacht verleggen naar een
heel ander type dichter. Toen moesten de tamme huispoëten plaats maken voor de
dichters wier poëzie helemaal nergens over ging: de retorische dichters.
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van de scherpe kantjes is ontdaan.
44. In Stuivelings editie van Perks Gedichten uit 1980 wordt de gang van zaken rond de uitgave
van de bundel uitvoerig beschreven (Perk 1980).
45. Van de publicaties die aan de ‘Inleiding’ zijn gewijd, bevat alleen Brandt Corstius' Het poëtisch
programma van Tachtig uit 1968 een systematische analyse van de tekst, met als doel een
verband te leggen tussen de tekst van Kloos en literaire stromingen buiten Nederland. De overige
richten zich op één of meer aspecten van Kloos' tekst. Van Halsema 1993 belicht het begrip
‘stemming’ in relatie tot het impressionisme; de voorstelling van de dichter als een in zichzelf
verzonkene; de vergelijking van de dichter met Christus, en het speciale vermogen dat Kloos
toekent aan de sonnetvorm. Van Halsema 1996 vergelijkt verscheidene publicaties van de
Tachtigers, waaronder de ‘Inleiding’ met de opstellen die Pierson over Swinburne in De gids
schreef. Johannes 1993 beantwoordt de vraag wie volgens Kloos ‘de meest frissche en krachtige
dichter’ is. Van den Akker 1985, 60-74, heeft in zijn dissertatie een paragraaf aan de poëtica
van Kloos gewijd, als een repoussoir voor de beschrijving van Nijhoffs poëtica. Daarbij maakt
hij voor een deel gebruik van de ‘Inleiding’. Zijn weergave berust op vele poëticale geschriften
van Kloos. Stolk 1999, 201-257, stelt de ‘Inleiding’ zijdelings aan de orde in het begeleidend
commentaar in zijn editie van Perks Gedichten.
46. De ‘Inleiding’ die in de eerste druk van Perks Gedichten werd afgedrukt is in de edities van
Stuiveling (Perk, 1980) en Stolk (1999) en in Brandt Corstius 1968 opgenomen. De tekst van
de ‘Inleiding’ die Kloos bundelde in Nieuwere literatuur-geschiedenis I: Veertien jaar
literatuur-geschiedenis wijkt op sommige punten af van de oorspronkelijke tekst. (Zie Johannes
1993, 23). Ik citeer naar Stolk.
47. Brandt Corstius 1968, 37. In zijn conclusie (p. 73-77) bevestigt Brandt Corstius deze interpretatie
nog eens. (In Cornelissen 1999 bespreek ik mijn verschil van inzicht met Brandt Corstius. Deze
paragraaf is ten dele een bewerking van dat artikel).
48. Op deze plaats heeft de term ‘fantasie’ kennelijk weer de betekenis van uitbeelding, hoewel het
ook mogelijk is de term hier als inbeeldingskracht op te vatten. Hoe het ook zij: ook in dit citaat
wordt het gevoel, het hart, als de sturende kracht achter de verbeelding gezien, en in die zin dus
als de bron van de dichter.
49. Johannes 1992, 27: ‘[...] in de romantiek, zo stellen vele literatuurhistorici, wordt de
verbeeldingswerking van een hulpmiddel - a tool for ornamentation - tot de kern van de poëtische
werkzaamheid. [...] De verbeelding staat dus niet langer in dienst van andere doeleinden en
onder controle van andere vermogens, maar is in zekere zin zelf meester over haar eigen vrije
werkzaamheid geworden. Wanneer Shelley de poëzie kortweg omschrijft als “the expression
of imagination” impliceert dit dat de verbeelding niet een hulpmiddel is waarmee men een
bepaalde boodschap een “poëtische vorm” geeft. De verbeelding zelf bepaalt waar de poëzie
“over gaat”.’ Zie ook Stone 1967, 115-116: ‘Imagination, all the Romantics agree, is a shaping,
unifying power whose function is not to construct according to plan, but to produce (as by a
process of natural growth) an integrated whole which is more than simply the sum of its parts.’
50. Van Halsema 1993, 521.
51. Streng 1997, 299-305.
52. In zijn Vorlesungen über Ästhetik, III, 424, definieert Hegel de inhoud van lyrische poëzie als
volgt: ‘Die flüchtigste Stimmung des Augenblicks, das Aufjauchzen des Herzens, die schnell
vorüberfahrenden Blitze sorgloser Heiterkeiten und Scherze, Trübsinn und Schwermuth, Klage,
genug die ganze Stufenleiter der Empfindung wird hier in ihren momentanen Bewegungen oder
einzelnen Einfällen über die verschiedenartigsten Gegenstände festgehalten, und durch das
Aussprechen dauernd gemacht.’ Schopenhauer schrijft in Die Welt als Wille und Vorstellung,
I, 3, 51 over lyrische poëzie: ‘die Stimmung des Augenblickes zu ergreifen und im Liede zu
ver körpern ist die ganze Leistung dieser poetische Gattung.’ (Geciteerd naar Spitzer 1963, 6).
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Van Halsema (1993, 520) schrijft: ‘De gedachte dat het de taak van de kunst is om die
ongrijpbare, vluchtige zielsaandoeningen vast te leggen die Kloos “stemmingen” noemt of
“bewegingen van de ziel”, staat in een lange traditie. Men heeft in dit verband gewezen op het
begrip “Stimmung” bij Hegel en Schopenhauer.’
Perk 1980, 12. Zie ook Stolk 1999, 230-231.
Van Halsema 1993, 520. Volgens Van Halsema (1996, 40-41) ziet Kloos in de ‘Inleiding’ de
‘gedachte’ nog als ‘een centraal inhoudelijk element van het kunstwerk’ en is hij pas later tot
het inzicht gekomen dat de gedachte in kunst geen rol speelt.
Waarmee volgens Stolk (1999, 39 en 168) bedoeld kan zijn: ‘de cadans, het ritme van de
versregel, en het enjambement (of: de wending in het sonnet).’
De typering is van Ten Kate, in diens ‘Sonnet op het sonnet’ (Stolk 1999, 168).
Stone 1967, 48-51.
Deze verwantschap wordt verondersteld door Brandt Corstius 1968, 37 en 73-77; Goedegebuure
1987a, 14; Anbeek 1999, 36 en 38 en Endt 1997, 101-102. Zie ook Cornelissen 1999.
Van Halsema 1993, 520.
Van deze vier kritieken zij er twee opgenomen in Veertien jaar literatuur-geschiedenis (Nieuwere
literatuur-geschiedenis I) De andere twee zijn gesignaleerd door Donker 1929 en Kralt 1982.
De Raaf 1934, 45-46; Kloos-Reyneke van Stuwe 1947, 70-72 en Kloos 1986, 155-160.
Stuiveling 1939, 194-195. Coens is het pseudoniem van W.L. Penning jr.; Waalner van W.G.
van Nouhuys en Fiore della Neve van M.G.L. van Loghem.
Over De Koo zie Hanot 1956. Kralt (1982) geeft een gedetailleerde reconstructie van de
werkzaamheden van Kloos bij De Amsterdammer. Voor de visie van Kloos zelf op zijn conflict
met De Koo zie Kloos 1986, 152.
‘Iets over kritiek en iets over poëzie.’ De Amsterdammer 1883, nr. 298, 299 en 300. (Nieuwere
literatuur-geschiedenis I, 85-108).
‘Iets over kritiek en iets over poëzie’, De Amsterdammer 1883, nr. 298. (Nieuwere
literatuur-geschiedenis I, 88).
Streng 1988, in het bijzonder p. 110-111
‘Iets over kritiek en iets over poëzie’, De Amsterdammer 1883, nr. 298. (Nieuwere
literatuur-geschiedenis I, 85-107: 91).
Idem, p. 101.
‘Iets over dichters’, De Amsterdammer 1883, nr. 302. (Nieuwere literatuur-geschiedenis I,
108-117: 113).
Idem, p. 114-115.
‘Iets over kritiek en iets over poëzie’, De Amsterdammer 1883, nr. 300. (Nieuwere
literatuur-geschiedenis I, 103).
‘Iets over vertalingen’, De Amsterdammer 1883, nr. 300. Zie over de vertaalopvattingen van
Kloos: Naaykens 1995.
Zie Stuiveling 1939, 218-222.
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Hoofdstuk 2 Poëziekritiek van tijdgenoten in de jaren 1879-1885
Inleiding
In dit hoofdstuk geef ik een beeld van de poëziekritiek in zeven letterkundige
tijdschriften in de periode 1879-1885. De meeste daarvan zijn in het vorige hoofdstuk
al ter sprake gekomen: De gids, De Nederlandsche spectator, De Amsterdammer,
De portefeuille, Nederland, voorts De tijdspiegel en Het leeskabinet. Welke
opvattingen over poëzie leefden er bij de critici die voor deze tijdschriften schreven?
welke dichters en dichtsoorten waren favoriet? hoe werd Perks Gedichten ontvangen
en hoe reageerde men op de ‘Inleiding’? De antwoorden op deze vragen maken
tevens duidelijk hoe Kloos zich van zijn collega-critici wist te onderscheiden.

De gids
Toen Kloos als criticus debuteerde, resteerde er nog weinig van de faam die De Gids
in vroeger tijden had genoten. De jaren van Potgieter, Bakhuizen van den Brink en
Busken Huet waren allang voorbij en van het vroegere streven de Nederlandse
literatuur door middel van doorwrochte kritiek op een hoger peil te brengen was
weinig over.1.
In 1880 werd de letterkundige redactie gevormd door C. Honigh, dichter van de
omstreden bundel Geen zomer, J.H. Hooyer, schrijver van novellen en letterkundige
opstellen, en J.N. van Hall, ambtenaar en secretaris van het Tooneelverbond en het
toneeltijdschrift. Vanaf 1883 kreeg Van Hall de leiding over de redactie en schreef
hij maandelijks zijn ‘Letterkundige kroniek’ met recensies van nieuw verschenen
proza en poëzie.2. Tot 1888 leverde ook Charles Boissevain, wiens bijdrage aan het
Lilith-debat in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, letterkundige bijdragen.
Boissevain had moeite met de in zijn ogen te grote invloed van Van Hall, en toen de
andere redacteuren bezwaren maakten tegen een van Boissevains bijdragen,
beëindigde hij zijn medewerking aan De gids. In de jaren 1879-1885 werd het grootste
deel van de kritieken geschreven door Van Hall en verschenen er beschouwingen
over poëzie van Max Rooses en Allard Pierson.
Uit de gedichten die in de jaren 1879-1885 in De gids werden geplaatst, bleek
geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde stijl of
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een bepaald soort poëzie. Enerzijds nam men werk op van oudere, ‘huiselijke’ dichters
als Beets en Hasebroek en van Hofdijk, Ten Kate en Van Beers. Anderzijds werd na
1883 toch ook ruimte geboden aan jongere dichters: Louis Couperus publiceerde
zijn ‘Santa Chiara’ en ‘Een star van hope’ in jaargang 1883, terwijl zijn poëzie
doorgaans bekritiseerd werd vanwege de te exclusieve aandacht voor de vorm, een
van de voornaamste bezwaren die Van Hall had tegen de poëzie van de jongeren in
het algemeen. In 1884 werden enige sonnetten van Hélène Swarth en werk van Fiore
della Neve (M.G.L. van Loghem) geplaatst, hoewel hun poëzie in de letterkundige
kronieken van Van Hall slecht besproken werd. In jaargang 1885 verscheen ook
werk van de door Kloos bewonderde J. Winkler Prins en van Marie Boddaert. Het
plaatsingsbeleid van de redactie was dus nogal ondoorzichtig. Ten opzichte van het
werk van Kloos en Perk nam men echter een helder standpunt in: zoals bekend werden
het dramatische fragment ‘Rhodopis’ van Kloos en ‘Iris’ van Perk in 1881 geweigerd.3.
Hoewel de weigering paste in de behoudende poëzieopvatting van Van Hall, is het
echter niet uitgesloten dat de kritiek die zowel Kloos als Perk op de Gids-redacteuren
Boissevain en Honigh in andere tijdschriften hadden geuit, aan het besluit heeft
bijgedragen. De bespreking die Van Hall aan Perks Gedichten wijdde, was niet erg
positief terwijl Perks talent inmiddels in ruime kring erkenning had gekregen.4. Van
Hall beschouwde Perks beeldspraak als ongeëvenaard, maar de strekking van de
‘Mathilde-cyclus’ kon hem niet bekoren. Hij stoorde zich aan de gekunsteldheid en
de onwaarschijnlijkheid van Perks Mathilde-verering. Zijn voornaamste bezwaar
betrof de ‘gewrongenheid’ en de ‘duisterheid’ van een groot deel van Perks gedichten;
het kostte de lezer volgens Van Hall te veel moeite om de gedichten van Perk te
doorgronden. Vosmaer en Kloos hadden daar al op geanticipeerd in hun ‘Voorrede’
en ‘Inleiding’. Vosmaer schreef:
Duisternis wijkt voor de inspanning van begrijpen en medevoelen. Men
beeldt ook geene fijne of diepliggende gewaarwordingen af met eene
gewone dagheldere uitdrukking. Waar een dichter uit de spanning van al
zijne vermogens iets verhevens schept, is het niet vreemd, dat een vluchtig
lezer bij de eerste inzage niet alle mysteriën daarvan op eens deelachtig
wordt. Eerst als de lezer des dichters steilen bergtocht heeft medegemaakt,
zal hij mogen verlangen het grootsche uitzicht mede te genieten. Perk
meende dat de dichter zijnen lezer moet nopen hem na te fantaseeren, niet
lijdzaam maar zelf werkzaam te lezen.5.
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Kloos verdedigde Perks poëzie tegen het bezwaar van duisterheid op een gelijksoortige
wijze. Ook hij legde de verantwoordelijkheid voor het onbegrip bij de lezer, en niet
bij de dichter. Volgens Van Hall werden de inspanningen die de lezer zich moest
getroosten bij het lezen van Perks poëzie niet beloond. Bovendien gingen volgens
hem de ‘gedrongen zinsbouw’ en de ‘kieskeurig gezochte woorden en beelden’ ten
koste van de plastische schoonheid van het geheel. Perk was een groot en
oorspronkelijk talent, maar hij had niet zulke ingewikkelde verzen moeten schrijven,
aldus Van Hall.
Van de dichters die Van Hall in dezelfde kroniek besprak: Pol de Mont, Fiore della
Neve (M.G.L. van Loghem), M. Coens (W.L. Penning), G. Waalner (W.G. van
Nouhuys) en F.L. Hemkes, was de eerstgenoemde Van Halls favoriet. Een groot deel
van zijn poëzie voldeed aan de criteria die Van Hall in deze periode hanteerde bij de
beoordeling van poëzie. Deze criteria kunnen als volgt worden samengevat: een
gedicht diende beeldend, begrijpelijk, smaakvol in de zin van ‘niet onzedelijk’, en
liefst verhalend te zijn. De scabreuze gedichten die De Mont bundelde in Loreley,
verstrooide bladzijden uit het boek der lijdenschappen, keurde Van Hall daarom af:
hij stoorde zich aan de ‘zinnelijke klaagtonen’ en de ‘ruwe kreten van ongetemden
hartstocht’. Een jaar later bekritiseerde hij Couperus’ bundel Een lent van vaerzen
vanwege het gebrek aan inhoud. De gedichten ‘gingen’ nergens over, waren volgens
Van Hall louter staaltjes van virtuositeit. Couperus maakte zich in zijn ogen evenzeer
als Perk schuldig aan gekunsteldheid, preciositeit en gewrongenheid.6. De over het
algemeen zeer bewonderde Fiore della Neve voldeed voor een groot deel aan de
eisen die Van Hall aan een dichter stelde, maar hij miste beeldende kwaliteiten en
kon om die reden niet als een groot dichter beschouwd worden.7. Hetzelfde bezwaar
had Van Hall ook tegen de stemmingspoëzie van de dichteres Hélène Swarth. De
bundel Eenzame bloemen, haar Nederlandstalige debuut, noemde hij ‘onbestemd’
en ‘eentonig’, haar Blauwe bloemen ‘even onbepaald, even vaag’:
Het wordt tijd dat zij het ‘Stimmungsbild’, onvast van lijn en vaag van
kleur, vaarwel zegge, en zich toelegge op het teekenen van hetgeen zij
rondom zich waarneemt.’8.
Een ware dichter was in de ogen van Van Hall een schilder met woorden en daarom
schreef van Hall over dichten in schilderkunstige termen. Hij noemde de gedichten
van De Mont bijvoorbeeld ‘fijn van teekening’ en prees De Mont omdat die in staat
was: ‘Met één trek [...] een beeldje te teekenen, dat voor u leeft’.9. Perks dichter-
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schap karakteriseerde hij als volgt: ‘Perk schildert meesterlijk en aangrijpend. Welk
een koloriet en welk een taalmuziek soms.’ Dat de schilderkunst een hoge plaats
bekleedde in Van Halls hiërarchie van de kunsten blijkt ook uit het volgende:
Het beeldende vermogen van dezen jongen man [Perk], de genialiteit
waarmee hij de taal dwingt penseel te worden, en met één enkel woord u
een natuurtafereeltje treffend van waarheid voor de oogen toovert, zijn
verbazend.10.
De opvattingen Van Hall stemden in grote lijnen overeen met die van zijn Vlaamse
collega Max Rooses. In 1881 publiceerde Rooses een essay in De gids over de
ontwikkelingen in de Vlaamse dichtkunst tussen 1830, het jaar van de Belgische
onafhankelijkheid, en 1880. Uit zijn betoog bleek een onomwonden waardering voor
de huiselijke, volkse dichtkunst en voor een ‘natuurlijk’ en eenvoudig taalgebruik:
Onze poëzie behield in hare gezondste deelen den aard, die haar
betaamde; zij sprak niet tot de wereld, maar tot ons volk, zij verhief zich
niet buiten of boven de kringen, waarin zij ontstaan was; zij hield meer
van huiselijkheid en gemoedelijkheid dan van verheffing en stoute
verbeelding, meer van natuur dan van kunst. Haren taal was geene geleerde,
eene stroeve nog veel minder; afgeluisterd uit den mond van het volk,
eerder dan onthouden uit school of boek, schiet zij den zanger wel eens
te kort en verbaast zelden of nooit door hare stoutheid of haren rijkdom,
maar waarheid en schilderachtigheid, die twee echt Vlaamsche kunstgaven,
bezit zij des te meer bij hen, die haar het meesterlijkst hanteeren.
Julius Vuylsteke, Vlaams nationalist en schrijver van onder meer politieke
gedichten, en Pol de Mont, door Rooses vooral om zijn verhalende gedichten
bewonderd, beschouwde hij als de voornaamste Vlaamse dichters van de betreffende
periode. Voor Guido Gezelle had Rooses geen enkele waardering. De mystieke
strekking en de ‘gekunstelde’ vormen van zijn verzen plaatsten hem naar Rooses'
idee ver beneden de dichters en dichteressen van de huiselijke haard.11.
Twee jaar later, in 1883, schreef Rooses een vervolg op dit opstel, getiteld ‘De
jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde.’12. Rooses constateerde in dit
stuk dat de contemporaine Vlaamse poëzie nauwelijks werd gelezen en hij weet dit
aan de dichters. Zij
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besteedden naar zijn idee overdreven aandacht aan de vorm en cultiveerden nietige
gevoelens. Als criticus en woordvoerder van het gewone publiek riep hij de dichters
op weer ‘algemeen genietbare lectuur’ te schrijven. Zijn bezwaren tegen de heersende
mode in de dichtkunst waren niet beperkt tot Zuid-Nederland, want Rooses citeerde
ter illustratie van zijn betoog uit een brief van Perk aan Vosmaer: ‘Ik meen, dat de
sonnetten meer moeten spreken door wat zij niet zeggen dat door wat zij in woorden
mededeelen’, aldus Perk, en verontwaardigd reageerde Rooses:
Zoo ver zijn onze jonge zangers gekomen. Eene beuzelarij uit de
buitenwereld of uit het geestesleven van den dichter, ingekleed in eenen
nevelachtigen vorm, die den oningewijde doet denken, dat, wat hij niet
zoo dadelijk vat, heel diepzinnig of heel buitengewoon moet zijn, is
schering en inslag hunner werken. In de beschouwing van hunnen navel
verslonden als de god Bouddha of in een engen kring ronddraaiende als
de Mahomedaansche derwischen, verbeelden wij ze ons best.13.
De opvattingen van Perk en andere moderne dichters waren volgens Rooses
on-Nederlands en daarom onverteerbaar voor het Nederlandse publiek. Zij waren
overgewaaid uit het Frankrijk van de ‘Parnassiens’, het Engeland van de
Preraphaëlieten en het Duitsland van Rückert, Platen en Bodenstedt. De Nederlandse
en Vlaamse dichters konden volgens Rooses beter een voorbeeld nemen aan Pol de
Mont, Fiore della Neve, de dames Loveling en aan Tollens, Da Costa, De Genestet,
Potgieter en Ten Kate.14.
Juist over één van de ‘Preraphaëlieten’, Algernon Charles Swinburne, had Allard
Pierson vier jaar voordien een uitvoerige beschouwing in De gids geschreven. Het
beeld dat hij gaf van de verschillende kwaliteiten van Swinburne als criticus,
tragedieschrijver en dichter was uiteraard gekleurd door Piersons eigen
literatuuropvatting. Zo gebruikte hij Swinburnes tragedies Atalanta en Erechteus als
voorbeelden van een in zijn ogen onjuiste verwerking van de klassieke stof. Toch
luidde het oordeel over Swinburne over het geheel genomen positief en Pierson
bracht de dichter van controversiële politieke gedichten en van de over het algemeen
als onzedelijk ervaren Poems and Ballads voor het voetlicht als een voorbeeld voor
de jonge Nederlandse dichters. Hij betreurde het dat de Nederlandse dichtkunst was
verworden tot gelegenheidspoëzie, want: ‘Poësie die keuvelt, poësie die triviale
woorden bezigt, poësie die aan het gewone in de werkelijkheid herinnert, heeft geen
reden van bestaan.’ Hij pleitte voor de ballade, hymne, tragedie en het epos en
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voor een veel nauwgezetter taalgebruik. Poëzie was in zijn ogen de uitdrukking van
het algemene, het heilige, van religieuze gevoelens en filosofische overwegingen,
van de ‘waarachtige waarheid’. Hij betoogde dat waarachtigheid voor alle kunsten
de grote voorwaarde was.
Verder pleitte Pierson voor een veel oorspronkelijker beeldspraak in de lyrische
dichtkunst. Oorspronkelijkheid werd volgens hem bevorderd door zedelijke vrijheid.
Het ontbreken van zedelijke vrijheid maakt dat dichters in eindeloze herhaling
vervallen wanneer zij een beeld zoeken om bijvoorbeeld de schoonheid te beschrijven,
aldus Pierson, die zijn opstel besloot met een hartstochtelijke oproep weer gedichten
te schrijven over gewichtige, maatschappelijke onderwerpen:
Dit leven van den dichter in zijn tijd is het waar het voor ons,
Nederlanders, met onze genoegelijkheid, onze gezelligheid, onze lievigheid,
op aankomt. Wat de lieve poësie te zeggen had, is sedert lang bij ons
gezegd. [...] De dichter die leeft in zijn tijd, is de dichter, die beseft wat
het leven van zijn tijd voedt en ondermijnt; die zijn tijd ziet in het door
hem gewenschte licht van volgende tijden; het is de dichter die leeft in
den strijd van zijn tijd.15.
De poëticale opvattingen die in De gids werden verkondigd liepen dus nogal uiteen.
Dat wordt al duidelijk na lezing van de beschouwingen van Rooses en Pierson.
Rooses' waardering voor Julius Vuylsteke stemde nog enigszins overeen met Piersons
pleidooi voor een op de politieke en maatschappelijke werkelijkheid gerichte
dichtkunst. Voor het overige stonden Van Hall en Rooses lijnrecht tegenover Pierson.
De poëzieopvattingen van Van Hall en Rooses hadden veel overeenkomsten: een
voorkeur voor verhalende boven lyrische poëzie, geschreven in eenvoudige, correcte
taal en een afkeer van poëzie waar de vorm naar hun smaak belangrijker was dan de
inhoud. Van Hall en Rooses waren van mening dat een dichter steeds rekening moest
houden met het bevattingsvermogen van het publiek. Meer dan Van Hall had Rooses
waardering voor poëzie die een boodschap uitdroeg, zoals die van Vuylsteke. Van
Hall en Rooses deelden hun afkeer van onzedelijkheid weer met Gids-collega
Boissevain. Allard Pierson vertegenwoordigde een tamelijk afwijkende opvatting in
het gezelschap. Zijn bewondering voor de onzedelijke Swinburne, zijn uitgesproken
afkeer van de binnenhuisjespoëzie en zijn vurige pleidooi voor vernieuwing van de
Nederlandse dichtkunst werden door geen van de andere Gids-critici gedeeld. Alleen
de opvattingen van Pierson stemden deels overeen met de denk-
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beelden van Kloos. Pierson was Kloos vóór en het is aannemelijk dat Kloos kennis
had van zijn opstellen over Swinburne toen hij zijn ‘In memoriam’ voor Perk schreef
en de ‘Inleiding’ bij diens Gedichten.16.
Rooses en Van Hall hadden een poëzieopvatting die weinig gemeen had met de
opvattingen van Kloos. Hun voorkeur voor verhalende poëzie ging gepaard met
weinig begrip voor de lyriek waarnaar Kloos' voorkeur uitging. Van Hall hanteerde
metaforen die bij uitstek van toepassing zijn op verhalende dichtkunst en minder
bruikbaar om lyrische poëzie te beschrijven. Zo wekken zijn kritieken de indruk alsof
poëzie die in de eerste plaats een uiting van gevoelens is, buiten zijn perceptie viel.
De onmogelijkheid om het genre adequaat te beschrijven, maakte het kennelijk nog
ongenietbaar voor deze criticus. De afkeer van dergelijke lyriek maakte dat ook
andere aspecten van de poëzieopvatting der Gids-redacteuren en -medewerkers haaks
stonden op de ideeën van Kloos. De dichter bekleedde in de optiek van Van Hall en
Rooses bij voorbeeld een veel bescheidener plaats dan de op een priester of zelfs
God gelijkende dichter van Kloos. Waar Kloos aan de dichtkunst geen ander doel
toeschreef dan de dichtkunst zelf, had met name Rooses een tamelijk pragmatische
kijk op de literatuur. In zijn ogen diende de poëzie de Vlaamse cultuur en het Vlaamse
volk te verheffen, zij stond in dienst van het Vlaamse nationalisme.17. Juist op dit
punt verschilde Kloos van mening met Pierson. Terwijl Pierson riep om poëzie waarin
de grote maatschappelijke onderwerpen van de tijd werden bezongen, leek Kloos
zich helemaal van de wereld te hebben afgekeerd, ‘eenzaam met zijn ziel onder de
blauwe oneindigheid.’18.

De Nederlandsche spectator
Het weekblad De Nederlandsche spectator werd opgericht in 1860. Tot de eerste
redacteuren behoorden onder meer Carel Vosmaer, de populaire novellenschrijver
en schilder J.J. Cremer, en Gids-criticus R.C. Bakhuizen van den Brink. Ook Conrad
Busken Huet was tijdens de beginjaren als vaste medewerker aan het blad verbonden,
maar in later jaren sloeg zijn medewerking om in een uitgesproken - en wederzijdse
- vijandigheid jegens het tijdschrift en met name jegens Vosmaer.19.
Volgens de beginselverklaring beoogden de oprichters van de Spectator ‘het
schoone verband tusschen Wetenschap, Kunst, en Schoone Letteren te bewaren’.20.
Om dat doel te verwezenlijken, werd in ieder nummer een hoofdartikel ‘over een of
ander belangrijk
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vraagstuk van den dag’ opgenomen. De rest van de acht pagina's werd gevuld met
wetenschappelijke berichten en nieuwtjes, novellen en schetsen, kritieken en
aankondigingen. Vooral de columnachtige rubriek ‘Vlugmaren’ verleende het
tijdschrift zijn faam. In de periode 1860-1906 werd de rol van Flanor, de schrijver
van de ‘Vlugmaren’, gespeeld door achtereenvolgens Gerard Keller (tot 1864), Carel
Vosmaer (tot diens dood in 1888) en P.A.M. Boele van Hensbroek. De gloriejaren
van Flanor én van de Spectator vielen samen met de periode- Vosmaer.
De Spectator verschilt van andere letterkundige en kunsttijdschriften uit die tijd
door zijn aandacht voor politieke en maatschappelijke kwesties. Pas toen in 1877 De
Amsterdammer werd opgericht, ondervond de Spectator flinke concurrentie, omdat
De Amsterdammer een veel systematischer berichtgeving van
politiek-maatschappelijke zaken combineerde met artikelen over kunst en letterkunde.
De literaire kritiek was ondergebracht in een afzonderlijke rubriek, maar ook in de
‘Vlugmaren’ werd regelmatig bellettrie besproken. Naast Vosmaer leverden de
volgende poëziecritici bijdragen aan de Spectator. Holda, pseudoniem van A.J.F.
Clant van der Mijll-Piepers, Frits Smit Kleine, Arnold Ising, Olim - in het dagelijks
leven H.L. Berckenhoff - de Vlaming P. Fredericq, W. Gosler en Willem Paap. De
enkele kritieken die Kloos voor de Spectator schreef, zijn in het vorige hoofdstuk
besproken.
Bij het overlijden van Jacques Perk schreef de door Vosmaer bewonderde
Dante-vertaler en dichter Joan Bohl een lofdicht op Perks dichterschap, waarin hij
de betreurde dichter ‘Dante's zoon’ noemde. In een voetnoot bij zijn gedicht verklaarde
Bohl dat hij Perks poëzie vergelijkbaar vond met de Goddelijke Komedie. De eerste
twee strofen van Bohls gedicht luidden: ‘Daar was dan eind'lijk Dante een zoon
geboren,/Die, vroeg, van verre 't spoor zijns vaders drukte;/ In Neêrlands koren weer
de harp liet hooren,//Wier godenslag Florence eens 't hoogst verrukte;/Een jonge
reus, die, leerling der titanen,/Den lauwer plukte, die heroën smukte’.21. De recensie
van Perks gedichten door Holda was al even lovend. Zij prees Perk omdat hij zich
als geen andere jonge dichter ‘zóó zeer meester over de taal en over de vorm’
betoonde. Hij was erin geslaagd de critica te verzoenen met de sonnetvorm, waarin
zij doorgaans tezeer ‘der wetten dwang’ voelde, want Perks poëzie wekte de indruk
dat ‘zijn eigen vrije wil de wetten heeft gesteld waaraan zijne gedichten gehoorzamen.’
Zij constateerde verder dat Perk de dichtkunst tot beeldende kunst verhief, net als
Van Hall plaatste zij de dichtkunst kennelijk beneden de beeldende kunst.22.
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In Spectator-kringen werd de poëzie geregeld met de beeldende kunst vergeleken.
Olim, die in de jaren 1879-1880 het ‘Letterkundig overzicht’ schreef, noemde het
gedicht ‘Bespied’ van Waalner (W.G. van Nouhuys) ‘eene schets met de verdienste
van een schilderij’.23. F. Smit Kleine bediende zich in zijn bespreking van Hemkes'
Gedichten ook van schilderkunstige metaforen om de kwaliteiten van het werk te
verduidelijken:
In dit bundeltje komen voortreffelijke verzen voor, die te gelijk
onberispelijk zijn van vorm en opvatting. ‘Janmaat’ dat het veertigtal
opent, is een volksmatig-huishoudelijk lied, dat zonder éen enkele platte
uitdrukking, een goed-rond en natuurlijk tafereel uit het zeemansleven
afbeeldt. ‘Afbeeldt’ zeg ik, omdat het versje wat voor de verbeelding roept,
niet in nevelachtige omtrekken of fijne harseeringen, maar -naar den aard
van het onderwerp- in flinke, forsche lijnen.24.
Smit Kleine, Holda en Olim hechtten evenals Van Hall en Rooses veel belang aan
de beeldende kwaliteiten van een gedicht, maar anders dan hun collega's bij De gids
hadden zij geen moeite met lyrische, expressieve poëzie en toonden zij ook geen
voorkeur voor verhalende dichtkunst.
De verschillende critici van de Spectator hanteerden meer overeenkomstige
uitgangspunten bij hun beoordelingen. Naast de vergelijking van poëzie met
schilderkunst, speelde het ‘meesterschap over de taal en de vorm’ in de besprekingen
een grote rol.25. Dankzij dit ‘meesterschap’ was Perk volgens Holda boven veel van
zijn dichtende leeftijdsgenoten verheven. Een dergelijke benadering wijst erop dat
men het dichterschap in de Spectator in ieder geval voor een deel als een ambacht
beschouwde. ‘Meesterschap’ veronderstelt immers dat er sprake is van een leerproces
om een vaardigheid te verwerven. Wanneer een jonge dichter blijk gaf van
‘meesterschap over de taal’, was dat een reden hem een groot dichter te noemen. Als
zijn dichtwerk formele of taalkundige tekortkomingen vertoonde, was dat anderzijds
voor deze critici geen reden het werk af te keuren. De ‘kleine feilen’ of ‘smetjes’ in
het werk van jonge dichters wees men aan als een aanmoediging om het een volgende
keer nog beter te doen. De aanwijzingen zouden zo tot een groter vaardigheid en
uiteindelijk tot ‘meesterschap’ leiden.26.
Toch bewonderden deze critici een dichter pas werkelijk wanneer de verworven
kunstvaardigheid gepaard ging met een aangeboren dichterlijk gevoelsleven, of
‘dichterlijk gemoed’, datgene dus, wat voor Kloos in deze jaren eigenlijk de enige
grond was om iemand
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een dichter te kunnen noemen. Het was voor Holda de reden om Fiore della Neve
de ‘eerste plaats onder onze dichters’ te geven. Boele van Hensbroek onderschreef
deze visie in zijn bespreking van Fiores Liana.27. Voor Vosmaer en Smit Kleine was
het gebrek aan dichterlijk gevoel een reden om Couperus voorzichtig te bekritiseren.
Vosmaer schreef:
Ik ben bang voor de virtuositeit. Gewis, zonder schoonheid geene kunst,
maar .... wat de ware poëzie maakt, is het h a r t . Die bron moet aan de
verbeelding hare middelen, aan de techniek hare bedrevenheid
verschaffen.28.
Smit Kleine oordeelde als volgt over Een lent van vaerzen:
Voorloopig zij zijn levensregel: meer dichter, minder kunstenaar; dat
wil zeggen: de zuivere toon des harten worde niet gesmoord in de
verlokking van den wulpschen taalvorm; beiden: inhoud en vorm worden
e v e n r e d i g ontwikkeld.29.
Smit Kleine deelde deze poëzieopvatting met Spectator-collega's zoals Holda,
Boele van Hensbroek, Vosmaer, Olim en Gosler.30. De enige criticus met een wat
afwijkende visie op de dichtkunst, was de Vlaming Paul Fredericq, die in die jaren
het werk van zijn landgenoot Julius Vuylsteke recenseerde. Het oordeel van Fredericq
doet sterk denken aan de recensie van Max Rooses in De gids. Evenals Rooses
bewonderde Fredericq de dichter vooral om diens Vlaams-gezindheid:
Dat de mensch Vuylsteke aan het ideaal van den dichter getrouw is
gebleven, getuigt zijn gansche leven, gewijd aan de opbeuring en aan de
beschaving van het verachterde Vlaamsche volk dat wellicht door niet één
Vlaming sedert 1830 zoo ernstig, zoo hartstochtelijk en zoo vruchtbaar
werd bemind.31.
Fredericqs pragmatische poëzieopvatting was in de kring der Spectator-recensenten
uitzonderlijk.32. Over het algemeen stelden de critici van de Spectator geen beperking
aan het soort gevoelens die in poëzie mochten worden uitgedrukt. Ook rekende men
het niet tot de taak van de dichtkunst de mensheid, of een bepaalde groep mensen,
te verheffen. Samengevat komt de poëzieopvatting van het merendeel der critici hier
op neer: poëzie is een uiting van gevoelens. Een dichter onderscheidt zich van zijn
medemensen doordat hij over een bijzonder gevoelsleven beschikt. Om daaraan
uitdruk-
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king te kunnen geven, moet hij zich in de loop van zijn leven bekwamen. De ware
dichter wordt in deze optiek dus als zodanig geboren én gemaakt.
Willem Paap debuteerde in 1881 in de Spectator met een opstel getiteld
‘Overeenstemming van vorm en gedachte’.33. Aan de hand van enige dichtregels uit
Vosmaers Amazone liet hij zien hoe in dit gedicht het (vrije) ritme de inhoud van de
dichtregels ondersteunde, hoe de vorm van het gedicht samenhing met de inhoud en
hoe dat alles door zorgvuldig overleg van de dichter tot stand was gekomen. Zijn
conclusie stemde overeen met de poëticale opvattingen van de meeste
Spectator-critici: een dichter diende ‘zijn gevoel onder de contrôle van zijn studie’
te houden:
Ook de dichter kiest meestal onbewust zijn vormen; maar voor hem is
het eveneens wenschelijk, d a t z i j n v e r s t a n d i n s t a a t i s h e t
w e r k v a n z i j n g e v o e l t e c o r r i g e e r e n . Wil men zich groot
houden met het woord inspiratie, - à la bonheure! Als men de volupté
poétique maar niet zoozeer opdrijft, dat men, gelijk Bilderdijk van zich
zelf zegt, ‘in zoete razernij’ zijn verzen ciseleert. Dat is gevaarlijk; want
dan laat men zoo licht het woord r a z e r n i j staan, waar een geheel andere
term moest gekozen zijn.34.
Paap liet zich daarmee kennen als een oplettende leerling van ‘den Griek Vosmaer’,
met wie hij, net als Kloos en Perk, correspondeerde.35.
In welke opzichten verschilden de opvattingen van Kloos van de hier besproken
Spectator- critici? In de eerste plaats had Kloos volstrekt geen aandacht voor de
ambachtelijke kant van het dichterschap, terwijl de techniek van het dichten voor
zijn collega's wel een rol speelde in hun recensies. Een ander in het oog springend
verschil met de kritieken die Kloos tot dan toe had geschreven, is de vriendelijke
bejegening van iedere dichter, de welwillende toon die uit vrijwel iedere
Spectator-kritiek klonk, vooral als het een jong talent betrof. Wanneer er al eens
sprake was van afkeuring, dan formuleerde men dat steeds uiterst behoedzaam. In
zijn brieven aan Kloos benadrukte Vosmaer ook steeds hoe belangrijk deze benadering
voor hem was, terwijl Kloos van mening was dat waar gehakt wordt, nu eenmaal
spaanders vallen. Spectator-critici klaagden niet zo luid als Kloos over de deplorabele
staat waarin de Nederlandse dichtkunst zou verkeren. Dat past ook niet bij de in de
Spectator gangbare toon. Smit Kleine schreef terloops over de ‘apathie’ waarin de
Nederlandse dichtkunst was vervallen, maar vooral om te kun-

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

52
nen constateren dat die daaruit was opgewekt door de verschijning van de bundels
van achtereenvolgens Honigh, Esser - beter bekend onder zijn schuilnaam Soera
Rana - Pol de Mont, Van Loghem, Lütkebühl, Waalner en Coens.36. Dat Perk in deze
lijst ontbrak, kan worden verklaard doordat zijn gedichten toen nog niet waren
gebundeld.
Er was een uitzondering op die Spectator-gewoonte om steeds een diplomatieke
toon aan te slaan, en dat was Goslers bespreking van de ook door Kloos zo genadeloos
neergesabelde bundel van Doedes.37. W. Gosler, uitgever te Haarlem en dichter van
één bundel, Licht en schaduw (1879) die in de Spectator maar liefst twee maal werd
besproken, hekelde op ironische toon Doedes' huisbakken dichtkunst en de
kleinburgerlijke vreugden die hij naar Goslers mening ook nog talentloos bezong.38.
Alleen Perk, die zijn bespreking van Honighs bundel Geen zomer slechts na strenge
kuising door Vosmaer gepubliceerd zag, en Kloos zelf, oordeelden zo scherp over
hun jonge mededichters in de Spectator. Beiden gaven het al gauw op onder Vosmaers
strenge restricties voor de Spectator te recenseren. Gosler richtte in 1884 zélf weer
een tijdschrift op, De leeswijzer.

De Amsterdammer
De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland werd in 1877 opgericht door Taco de
Beer, leraar Duits aan de ook door Kloos bezochte Amsterdamse H.B.S., en door
M.G.L. van Loghem, beter bekend onder zijn dichtersnaam Fiore della Neve. Al na
één jaar werd de plaats van De Beer ingenomen door Johannes de Koo, voormalige
Betuwse predikant en verslaggever van Het vaderland.39. Tot 1907 zou De Koo aan
De Amsterdammer verbonden blijven. Van 1883 tot 1884 bekleedde Doorenbos de
functie van redacteur letterkunde.
De Amsterdammer was een algemeen weekblad. Er was een rubriek gewijd aan
letterkunde, maar het besteedde ook aandacht aan staatkunde, gemeentezaken, militaire
zaken, beursberichten, veilingen en dergelijke; ook bevatte het een feuilleton en een
rubriek ingezonden brieven. Hanot karakteriseert het blad als een ‘weekblad uit een
tijd van kentering’: de letterkunderubriek bood niet alleen ruimte aan gevestigde
literatoren, zoals J.A. Alberdingk Thijm, Busken Huet, Johannes van Vloten, Jan ten
Brink, Justus van Maurik en M.G.L. van Loghem, maar ook aan hen die later de kern
van De nieuwe gids zouden vormen: Frank van der Goes, Albert Verwey, Willem
Paap, en niet te vergeten Kloos.40. Ook Lodewijk van Deyssel schreef er regelmatig
voor en van Frits Smit Kleine ver-
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schenen er vele vertaalde en bewerkte gedichten en ook kritieken. Zo was De
Amsterdammer meer dan de andere hier onderzochte tijdschriften een vrije tribune.
Dat maakt het ook moeilijker een poëticale kleur of lijn in de uiteenlopende kritieken
te onderscheiden. Duidelijk is in ieder geval dat de jongeren ruimschoots de
gelegenheid kregen hun opvattingen over poëzie en kunst te ventileren. Zo nu en dan
trad De Koo, net als Vosmaer in de Spectator, corrigerend op.41. Over het algemeen
echter stelde hij een kritische toon in de bijdragen aan zijn weekblad zeer op prijs.42.
Jongeren als Verwey en Van der Goes wisten zich door De Koo gesteund in hun
streven naar vernieuwing, ook als De Koo hun poëzieopvatting niet deelde.43.
Vijf dagen na de dood van Jacques Perk verscheen een zwartomrande necrologie
in De Amsterdammer. ‘Deze jeugdige dichter’, aldus de anonieme auteur, ‘streefde
het dichtende jonge Holland voorbij in diepzinnigheid en liefde voor het verhevene’.
Evenals de critici van de Spectator zag de schrijver van dit in memoriam in Perk een
veelbelovend talent dat helaas niet tot volle ontplooiing had kunnen komen. Perks
talent openbaarde zich in de ‘verrassende stoutheid van vlucht en nu en dan in
streelende schoonheid van vormen’. Diens dood werd door deze criticus te meer
betreurd omdat Nederland weliswaar rijk was aan dichtende geesten, ‘maar aan echt
poëtische naturen zóó arm’. De criticus sprak de hoop uit dat Perks beste werk spoedig
gebundeld zou worden en besloot het bericht met twee gedichten van bewonderaars
van Perk.44.
Het ‘In memoriam Jacques Perk’ dat Kloos in de Spectator publiceerde, had een
kleine polemiek tot gevolg, die voor een deel in De Amsterdammer gevoerd werd.
Kloos' omschrijving van de groep ware poëzieliefhebbers als ‘eene kleine en stille
gemeente’ had de ergernis opgewekt van Jan ten Brink.45. In de Spectator schoot
Vosmaer Kloos te hulp.46. In De Amsterdammer reageerde Doorenbos op Ten Brink.
Verwijzend naar de titel van Ten Brinks artikel: ‘Een kleine en stille gemeente’,
attendeerde Doorenbos de auteur erop dat ook de inmiddels groot geworden gemeente
van De gids indertijd door een kleine gesticht werd. Omdat er nog veel verbeterd
kon worden aan de vaderlandse letterkunde was het volgens Doorenbos zo
langzamerhand tijd dat men plaats maakte voor een jongere generatie.47. Ten Brink
diende Doorenbos van repliek in De Amsterdammer en in het Zondagsblad van Het
nieuws van den dag:
hij leeraart, dat altijd in alle eeuwen een jong geslacht de ouderen heeft
verschopt en dat - o, wonder! - in de Letteren de jongeren altijd beter waren
dan de ouderen [...] en dat eindelijk Beets, Ten Kate en De Génestet tot
oude wijven gepromoveerd
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en naar het oûmannenhuis zijn gezonden door .... den heer Willem Kloos
en de nog onbekende genieën, die met dezen het allernieuwste Jonge
Holland uitmaken.48.
Doorenbos reageerde vijf dagen later met een stuk in De Amsterdammer waarin
hij de aantijgingen van Ten Brink trachtte te weerleggen.49. Maar ook De Koo liet
zich niet onbetuigd. Onder de titel ‘Een letterkundige Guiteau'schreef hij een
quasi-aanval op het ‘In memoriam’ om zo het standpunt van Ten Brink te
ridiculiseren:
Men verbiede luide teekenen van afkeuring, samenscholingen, en elk
lid van de kleine en stille gemeente der samenzweerders zette men over
de grenzen. Zoo regeert men het veiligst in de republiek der letteren, en
zal 't streeven naar iets hoogers dan 't bestaande, naar iets - dat eigenlijk
niet denkbaar is, van zelf verdwijnen.50.
Toen ongeveer een jaar later Perks bundel Gedichten verscheen, werd die ook in
De Amsterdammer besproken. Het was een van de weinige recensies waarin ook de
‘Inleiding’ ter sprake kwam. De anonieme recensent richtte echter alleen verwijten
tot Kloos. De schrijver van de ‘Inleiding’ zou zich teveel door de dichter hebben
laten inspireren. Om Perks poëzie ten volle te kunnen genieten, kon de lezer het
volgens hem heel goed zonder de inleiding van Kloos stellen.51.
In de jaren 1879-1885 schreven Busken Huet, Paap, Kloos, Verwey, J.A. Alberdingk
Thijm, Smit Kleine en De Canter poëziekritieken voor De Amsterdammer. Ook
verschenen er enige ongesigneerde besprekingen.
Albert Verwey, die Kloos eind 1881 leerde kennen, leverde vanaf 1882 bijdragen,
de meeste ondertekend met de schuilnaam ‘Homunculus’.52. De poëzieopvattingen
van Verwey en Kloos stemden in grote lijnen overeen en ook Verweys retoriek doet
sterk aan die van Kloos denken. De enige kwestie waarover Verwey in deze periode
met Kloos van mening lijkt te verschillen, betreft het belang van de klank voor de
dichtkunst. Volgens Verwey was er in het algemeen teveel aandacht voor de muzikale
kwaliteiten van een dichtwerk, terwijl de beeldende kant meestal onderbelicht bleef.53.
Grote overeenkomsten vertoont hun visie op Fiore della Neve, hun betoogtrant en
hun opvatting over dichterlijke taal. Evenals Kloos gebruikte Verwey het door anderen
veelgeprezen Eene liefde in het zuiden van Fiore della Neve als pars pro toto voor
de als geheel te veroor-
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delen Nederlandse contemporaine dichtkunst, en maakte ook Verwey een uitzondering
voor de gedichten van Perk.54. Verweys gewoonte om de bespreking van een werk
als een aanleiding te gebruiken om over verderstrekkende of meer algemene poëticale
kwesties uit te weiden, doet denken aan de werkwijze van Kloos. Sommige kwesties
die Verwey in die kritieken aan de orde stelde, zijn op andere plaatsen ook door
Kloos besproken, zoals het bezwaar tegen dichters die zich van anderen overgenomen
taal bedienden.55.
Een van Verweys laatste bijdragen aan De Amsterdammer in deze periode is
getiteld ‘Iets over Dichterlijke Taal en nog iets’. Dergelijke titels had Kloos eerder
ook gegeven aan zijn bijdragen aan De Amsterdammer, de strekking van dit artikel
van Verwey is later door Kloos vrijwel ongewijzigd in zijn ‘Literaire kronieken’
verwerkt.56. De centrale gedachte in Verweys stuk is dat in de loop der tijd de
overeenkomst tussen wat bedoeld is en wat verwoord is, allengs minder precies is
geworden. De eerste sprekende mensen moesten voor ieder nieuw ding een nieuwe
uitdrukking vinden die een exacte verbeelding gaf van het bedoelde. Bijgevolg waren
de eerste taalgebruikers ook allen dichters. Toen spreektaal schriftelijk werd
vastgelegd, ging de frisheid en de oorspronkelijkheid van iedere verwijzing verloren.
Het woord werd een teken waarvan de inhoud op een afspraak berustte. Zo ontstond
een onnatuurlijke, in het jargon van Kloos en Verwey ‘dichterlijke’, dat wil zeggen
retorische, taal. Verwey pleitte voor oorspronkelijkheid en frisheid in de dichtkunst
en zette zich af tegen de hoge waardering van de traditionele dichterlijke taal.57.
Willem Paap en Frank van der Goes kregen het in De Amsterdammer aan de stok
met oudere collega's. In 1881 raakten J.A. Alberdingk Thijm en Willem Paap in
discussie over de beschouwing ‘Overeenstemming van vorm en gedachte’, die Paap
in de Spectator had gepubliceerd.58. Thijm greep de gelegenheid aan om zijn
vijandschap met Vosmaer te bestendigen door diens pupil en bewonderaar Paap
belachelijk te maken, en in één moeite door ook Vosmaers dichterlijke kwaliteiten
in twijfel te trekken. In zijn artikel ‘Prozodische ontdekkingen’ beargumenteerde
Thijm dat de inhoud van de door Paap geanalyseerde versregels uit Vosmaers
Amazone onzinnig was.59. Ook over de vorm van het werk was Thijm niet enthousiast:
door het gebrekkige metrum - het door Paap juist zo geprezen vrije ritme - kon het
werk volgens Thijm onmogelijk als poëzie en alleen als proza beschouwd worden.
Met gebruikmaking van enige regels uit het werk van de beruchte acht-
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tiende-eeuwer Willem van Swaanenburg parodieerde Thijm de wijze waarop Paap
een overeenstemming tussen de vorm/klank en de inhoud/gedachte suggereerde.
Paap reageerde in het eerstvolgende nummer van De Amsterdammer.60. Hij liet
nog eens zien hoe een adequaat gehanteerde rijmklank de inhoud of de gedachte van
een dichtregel kan versterken en dat een rijmwoord dat niet samenhangt met de
inhoud van de regel onzinnig en overbodig is. Ten slotte beklaagde Paap zich over
de toon die ouderen als Thijm aansloegen tegen jongeren die een afwijkende
kunstopvatting hadden. Een jaar later viel Frank van der Goes hem daarin bij. In zijn
opstel ‘Hoog en wonderlijk’ verwonderde ook hij zich over de ironische reacties van
vele oudere critici op publicaties van jongeren.61. Hij verzocht die oudere heren hun
bezwaren eindelijk eens toe te lichten.
Kloos, Verwey, Paap en van der Goes, die zich later in de redactie van De nieuwe
gids zouden verenigen, konden in De Amsterdammer dus tamelijk ongehinderd hun
opvattingen ventileren. Zoals terzijde blijkt uit de discussie tussen Paap en Thijm
waren er niettemin ook heel andere geluiden te horen. De verrichtingen van de
jongeren werden ook in De Amsterdammer met zekere argwaan gevolgd. In de jaren
1879-1885 werd de kritiek op de literatuuropvatting van de jongeren nog tamelijk
zijdelings, maar op niet mis te verstane wijze geformuleerd, zoals in de bespreking
van Emants' Godenschemering. De anonieme recensent prees de verhevenheid van
de inhoud van het werk en haalde uit naar de verwerpelijke ‘vormendienst’ waaraan
jongere dichters zich te buiten zouden gaan.62. Met instemming verwees de recensent
naar Max Rooses' hiervoor besproken essay ‘De jongste richting in de
Zuid-Nederlandsche letterkunde’.
Ook ‘Scaramouche’ (M.G.L. van Loghem) uitte in een terzijde kritiek op de
opvattingen van de naamloze groep dichters die doorgaans als ‘jongeren’ werd
aangeduid. In zijn recensie van de bundel Blauwe bloemen van Hélène Swarth, die
de dichteres had opgedragen aan de toen pas gestorven Jacques Perk, complimenteerde
hij de dichteres ermee dat zij de bijzondere stijl van Perk niet navolgde:
Dit blijkt toch onmogelijk te zijn; wat bij hem oorspronkelijk, krachtig,
dantesk was, scheen tot heden bij zijne navolgers zoo duister en met
voorbedacht bizarre, dat het voorbeeld haar wel moest afschrikken. Na
de passende hulde is Hélène dan ook haar eigen weg gegaan.63.
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Swarth had in De Amsterdammer inmiddels al een fraaie reputatie opgebouwd. Zij
publiceerde er regelmatig gedichten en haar debuut Eenzame bloemen werd in 1884
lovend besproken. Thijm schreef tezelfdertijd een lofdicht op de dichteres.64. De
beoordeling van Van Loghem was nogal zuinig. Hij prees Swarth om haar
ambachtelijke kwaliteiten, maar achtte haar niet in staat werkelijke ontroering op te
wekken met haar gedichten: ‘zelden treft haar gedicht zóó, dat het u de tranen zou
ontlokken, waarvan zij spreekt, maar het vertelt toch welsprekend van geluk en smart,
van hoop en teleurstelling.’ Het opwekken van gevoelens was voor Van Loghem
kennelijk een zwaarwegend criterium bij de beoordeling van poëzie. Het is daarom
verbazingwekkend dat hij uitgerekend voor Couperus, die wel eens als een kille
vormvirtuoos werd beschouwd, zo'n bewondering had. Die bewondering ging zelfs
zover dat Van Loghem Couperus op voorhand de grootste dichter van het laatste
kwart van de negentiende eeuw noemde.65.
Thijm trad voor de dichteres in het krijt: in een tweedelige kritiek veegde hij de
vloer aan met het werk van Couperus.66. De titels van de verschillende afdelingen
van de bundel Een lent van vaerzen noemde hij smakeloos, de inhoud van de gedichten
onzinnig en onlogisch, en de veelgeprezen kunstvaardigheid van Couperus reduceerde
hij tot een reeks verkeerde nieuwvormingen en onjuiste samenstellingen, taalfouten
en ‘vormvlekjens’. Voorts wees hij op enige vergrijpen ‘tegen het wezen van het
rijm’. Couperus was in Thijms ogen een overschatte dichter, die nog veel zou kunnen
leren van het werk van onder anderen Swarth en ironisch genoeg Fiore della Neve.67.
De kritiek op het werk van de jongere dichters had in De Amsterdammer en andere
tijdschrifen doorgaans betrekking op de vermeende overmatige aandacht die dichters
aan de vorm van hun werk zouden besteden, terwijl zij tegelijkertijd de inhoud zouden
verwaarlozen. De inhoud van hun poëzie werd door deze critici meestal gekenmerkt
als een ziekelijke aandacht voor futiele en zeer persoonlijke stemmingskwesties of
zielsaangelegenheden. De vaakgenoemde ‘duisterheid’ van de moderne poëzie zou
echter volgens anderen juist veroorzaakt kunnen zijn door een te geringe aandacht
voor de vorm.
In een dialoog getiteld ‘Een gesprek onder de parapluie’ werd de verhouding tussen
vorm en inhoud in de kunst nog eens en op dezelfde verwarrende wijze aan de orde
gesteld.68. Een niet nader benoemde ik-figuur spreekt daarin met zijn vriend Thermos,
in wiens standpunt men dat van de jongere dichters herkent, over de
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ode aan de huwelijkstrouw uit Vondels Gijsbreght. De ik-figuur had bezwaar tegen
de te korte laatste regel van de ode (‘Noch lijkt zoo groot’) en noemt dit een
tekortkoming, een blijk van technisch onvermogen. Thermos riposteert dat alleen
schoolmeesters zonder enig gevoel voor poëzie vitten op dergelijke onbelangrijke
vormkwesties:
Denk je dat een dichter op zulke kleinigheden moet letten? Hij schrijft
niet voor schoolmeesters. Hij moet een gevoel opwekken, een stemming
te weeg brengen, en als hij dat doet, dan krijgen ook die verzen beteekenis
voor je, waar jelui niets in ziet. Maar als je van woord tot woord gaat
vragen: is dat wel goed, zit dáár wel wat in? - dan is het godsonmogelijk
om dat gevoel ooit te krijgen, en het vers mooi te vinden. [...] Je moet
vatbaar zijn om te gevoelen, en dan smaak je het verheven genot in des
dichters eigen stemming te geraken, met hem mede te voelen, en even
hooge oogenblikken te doorleven, als de dichter zelf doorleefde, toen de
Muze hem vóórzegde. En wanneer de Muze zelf niet op zulke dingen lette,
dan zal je me toch wel moeten toestemmen, dat het aan jouw onvatbaarheid
ligt, als je van zulk een heerlijk gedicht geen genot hebt. Je neemt me toch
niet kwalijk dat ik zoo openhartig spreek?
Wanneer Thermos een slechte uitvoering van de Mondscheinsonate veroordeelt,
is dat voor de ik-figuur aanleiding Thermos op dezelfde gronden te bekritiseren:
waarom zou je bij zo'n uitvoering op de details letten, als het om de weergave van
het gevoel gaat? Thermos verdedigt zich door te wijzen op de onvergelijkbaarheid
van scheppende en uitvoerende kunst. Toch komt hij er uiteindelijk niet uit. De
ik-figuur die het standpunt huldigt dat een gedicht op formele gronden bekritiseerd
mag worden en dat een dichter zich meester over de vorm moet tonen, komt als
winnaar uit de discussie.
De kritiek op de moderne poëzie die ook in deze dialoog doorklonk, was nogal
paradoxaal: men verweet de jonge dichters tegelijkertijd te weinig én te veel aandacht
aan formele kwesties te besteden. Het achterliggende bezwaar van degenen die de
moderne dichtkunst bekritiseerden, was dat dergelijke poëzie onverstaanbaar zou
zijn voor een groter publiek. Deze ondoorgrondelijkheid, of ‘duisterheid’, werd
volgens sommige critici veroorzaakt door een te geringe aandacht voor de vorm,
terwijl anderen het juist weten aan een overmatige aandacht voor de vorm. Dat poëzie
een zaak van weinigen voor weinigen zou zijn, zoals Kloos betoogde, was voor beide
soorten critici onverteerbaar.

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

59
De poëziebeschouwing en -kritiek in De Amsterdammer is nog moeilijker onder een
bepaalde noemer te brengen dan die in De gids of de Spectator. De Amsterdammer
bood een staalkaart van de poëzieopvattingen die in deze periode in de tijdschriften
bestonden: van een uitgesproken behoudend Gids-standpunt tot een vooruitstrevend
Nieuwe gids-standpunt.
De positie van Perk in de tijdschriftkritiek lijkt inmiddels duidelijker te worden:
zijn poëzie werd niet geassocieerd met het werk van de jongeren. Men beschouwde
hem als een opzichzelfstaand fenomeen. Volgens sommigen was hij een weergaloze
dichter, wiens werk de Nederlandse dichkunst tot grote hoogte bracht. Kloos was
echter de enige die zo uitgesproken verkondigde dat met Perk een nieuw tijdperk in
de poëzie was aangebroken.

De portefeuille
Een jaar nadat Taco de Beer de mede door hem opgerichte Amsterdammer had
verlaten, richtte hij een nieuw weekblad op: De portefeuille, deze keer samen met
Doorenbos, die evenals De Beer aan uiteenlopende tijdschriften meewerkte. Op 5
april 1879 verscheen het eerste nummer. Aanvankelijk droeg het blad als ondertitel
‘Kunst- en Letterbode’, later gewijzigd in ‘Weekblad, gewijd aan Kunst en Letteren’.
Het blad richtte zich, anders dan de Spectator en De Amsterdammer die een algemeen
karakter hadden, specifiek op de kunst.
In de tweede jaargang is een lijst met medewerkers opgenomen. Daar zijn vele
namen bij die in de hiervoor besproken tijdschriften ook een rol speelden: de
letterkundigen Jan ten Brink en Allard Pierson, de Shakespeare-vertaler L.A.J.
Burgersdijk; de dichter en uitgever W. Gosler, die in 1884 in conflict zou raken met
De portefeuille nadat hij zelf De leeswijzer had opgericht.69. Voorts de dichters M.G.L.
Van Loghem, die de ‘Fransche leestafel’ verzorgde, C.L. Lütkebühl, Pol de Mont,
F.L. Hemkes, W.G. van Nouhuys, beter bekend als Waalner, en de veelgeplaagde
N.D. Doedes; Spectator-redacteuren Gerard Keller en W.P.C. Knuttel; M.A. Perk de vader van Jacques -, J.A. Alberdingk Thijm en de taalkundige en
spellingshervormer R.A. Kollewijn. Zij zouden allemaal hun medewerking hebben
toegezegd, maar in de jaargangen 1879-1885 trof ik vrijwel alleen anomieme recensies
en beschouwingen aan. Kennelijk hoopte de redactie door de publicatie van deze
indrukwekkende lijst het blad meer aanzien te geven dan het in werkelijkheid genoot.

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

60
In de jaren 1879-1885 waren verschillende beschouwingen aan poëzie gewijd en in
twee daarvan was het uitgangspunt dat het met de Nederlandse dichtkunst slecht
gesteld was. Terwijl de anonieme auteur van ‘De poëzie! Wat zullen wij ermee doen?’
de oplossing zocht in het versterken van het dichterlijke dat in ieder mens aanwezig
is, verwachtte De Beer het heil van een ‘letterkundige omwenteling, langzaam
voorbereid’, die zijns inziens ‘werkelijk in aantocht’ was’.70. Een half jaar nadat De
Beer dit geschreven had, verscheen een anonieme, vierdelige beschouwing getiteld
‘Onze dichters’. Het stuk kan worden beschouwd als een aanvulling op De Beer. Het
gaf een overzicht en een karakteristiek van de dichters die in de voorgaande jaren
debuteerden:
In Noord- en Zuidnederland verspreid en meerendeels door persoonlijke
kennismaking of levendige briefwisseling aan elkaar verbonden kunnen
we van deze jonge dichterschaar noemen: Beernaert, Coens (ps.), Coopman,
Fiore della Neve (ps.), Florentyn (ps.), Gosler, Hemkes, Kloots [!],
Lovendaal, Lütkebühl, de Meester, Jacques Perk, (helaas overleden) Pol
de Mont, Albrecht Rodenbach, (al te vroeg gestorven) de la Montagne,
Velthuis, Verwey, de Vos, Waalner (ps.), Wazenaar (Dr. Arn. De Vos).71.
Het wekt enige verwondering dat Couperus en Swarth op de lijst ontbreken, terwijl
dichters die in andere Nederlandse tijdschriften nooit gerecenseerd werden, zoals
Beernaert, Velthuis, De Vos en Wazenaar, hier juist wél voorkomen. De meest
veelbelovende of meest besproken dichters in de rij waren volgens de schrijver van
deze beschouwing Pol de Mont, Fiore della Neve en Lütkebühl. De laatste had zijn
ereplaats vermoedelijk te danken aan het feit dat hij medewerker van De portefeuille
was, een bekend dichter was hij zeker niet. De uitverkiezing van De Mont en Fiore
della Neve gaf al aan in welke richting de poëzieopvatting van de anonieme criticus
ging: een voorkeur voor verhalende, verstaanbare poëzie, geschreven in zedelijke
en welluidende taal, met inachtneming van de regels van de prosodie. Het volgende
citaat, ontleend aan een recensie van poëzie van De Mont en Fiore della Neve, is
illustratief voor een dergelijke opvatting:
Liefde en bewondering voor de natuur, voor de moeder, voor kinderen,
voor moedertaal en vaderland, vooral ook voor schoone vrouwen, ziedaar
den grondtoon van zijn [De Monts] lied, met groote vrijheid in de keus
van onderwerpen, welluidende taal om
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't even of 't woord aan de eene of de andere zijde der landsgrens thuis
behoort, of 't in de stad of ten platten lande gebruikelijk is, vrijheid in de
keus van maat, een en ander maal met bedenkelijke afwijking in het
metrum, ziedaar wat woord en vorm aangaat de karaktertrek.72.
In de ogen van Kloos en diens geestverwanten, moet dit een tamelijk behoudende
opvatting zijn geweest. De recensent die hier aan het woord was, zag dat heel anders,
hij wekte de indruk dat de verhalende gedichten van De Mont en Fiore veel moderner
waren dan de lyrische poëzie waar de Tachtigers de revolutie mee dachten te
ontketenen. Interessant is ook de visie op het ware dichterschap die met dit standpunt
samenhangt:
De vooruitgang, waarop de negentiende eeuw zich verheft, bleef in onze
dagen zonder uitwerking op het epos en het drama, en geen wonder. In
den aanvang dezer eeuw was meer dan ooit als waarheid aangenomen, dat
de dichter geboren maar niet gemaakt wordt, en de lyrische poëzie had
hare zusteren verdrongen. Bezieling alleen is echter niet voldoende voor
epos of drama - naast gevoel en verbeelding is groote oefening, kennis
van compositieleer en een rijke voorraad stof noodig. Dat alles is bij de
samenstelling van het voor ons liggende episch dichtstuk [Eene liefde in
het zuiden] aanwezig, en er kan dus nog sprake van zijn, in Nederland
epische poëzie te schrijven en te lezen.73.
In een voetnoot bij deze passage leek de criticus zich rechtstreeks tot Kloos en de
zijnen te richten toen hij opmerkte dat het onjuist is te veronderstellen dat de dichter
regels en wetten maakt op het ogenblik dat het gedicht ontstaat. De dichtkunst zou
zich ook wel heel merkwaardig onderscheiden van andere kunsten zoals de schilder-,
bouw-, beeldhouwkunst en muziek waarvoor technische bekwaamheid onontbeerlijk
is.
Aan het werk van Kloos, Verwey en Perk wijdde hij slechts enkele regels. Kloos,
hier consequent ‘Kloots’ genoemd, kreeg een aparte vermelding vanwege: ‘Al die
jammerklachten over levenszatheid’ die bij hem van alle jonge dichters het luidst
weerklonken, Verweys werk achtte hij te fragmentarisch. Perks dichtwerk
karakteriseerde hij als duister ‘door al te vrije woordschikking of zonderlinge
woordenkeus’.74.
In dezelfde jaargang besprak Taco de Beer de Gedichten van Perk en hij kwam
tot een ander oordeel. Hij prees het ‘kunstenaarswerk zoowel naar vorm als naar
inhoud’, Perks ‘dichterlijk en liefheb-
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bend hart’ en diens ‘diepe gedachtengang’ omtrent ‘ernstige vraagstukken’. Niet
alleen Vosmaers voorrede kreeg lof, ook Kloos' ‘Inleiding’, die hij ‘een keurige
esthetische studie over het wezen der poëzie en de beteekenis van het sonnet’
noemde75.. Meer waardering voor zijn inspanningen zou Kloos niet krijgen in de
contemporaine tijdschriftkritiek.
Het standpunt van De Beer vond nauwelijks weerklank in de overige recensies
die in deze jaren in De portefeuille verschenen. Met uitzondering van een tamelijk
positieve bespreking van Emants Lilith, die vermoedelijk aan Doorenbos
toegeschreven moet worden,76. klonk uit de recensies een zelfde behoudende opvatting
als in het hiervoor besproken ‘Onze dichters’.77.
Het is niet mogelijk De portefeuille met een bepaalde poëzieopvatting te
identificeren. Daarvoor liepen de meningen van De Beer en zijn medewerkers te ver
uiteen. Als criticus kreeg Kloos er meer waardering dan in enig ander tijdschrift; als
dichter werd hij er, net als in verschillende andere tijdschriften, niet gewaardeerd.

Het leeskabinet
Het leeskabinet verscheen voor het eerst in 1834. De illustraties maakten het tot een
duur, maar vooral in leesgezelschappen veelgelezen blad. Het tijdschrift verscheen
maandelijks en gaf niet alleen boekbeoordelingen, maar hield de lezer ook op de
hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het terrein
van kunst en letterkunde in binnen- en buitenland.78.
Van 1880 tot 1886 was D.F. van Heyst hoofdredacteur. Voor zover ik kan nagaan
schreef geen van de medewerkers en recensenten ook voor andere tijdschriften. De
redactie van Het leeskabinet stond dus geheel buiten de letterkundige coterie die zich
in de hiervoor besproken tijdschriften manifesteerde. Het is daarom denkbaar dat de
visie van Het leeskabinet op contemporaine poëzie afweek van die van meer
invloedrijke tijdschriften. Men hoefde immers geen rekening te houden met kwesties
en belangen die op de achtergrond van deze tijdschriften meespeelden.
De beoordeling van Perks Gedichten verschilde echter nauwelijks van de hiervoor
besproken recensies: N.J.B. noemde het grootste deel van de 72 sonnetten ‘volmaakt
in hun soort’. Perks voornaamste kwaliteiten waren: ‘fantasie, de hoofdvoorwaarde
om op den naam van dichter aanspraak te maken’, en ‘fijnheid van opmerking en
meesterschap over de taal, dat hem slechts enkele malen begaf.’ N.J.B. had ook enige
bezwaren tegen de Gedichten en die klonken al even bekend:
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En toch, - de heeren Vosmaer en Kloos wijzen er herhaaldelijk op - de
poëzie van Perk is geen poëzie voor allen: dikwerf, niet altijd, moet men
met inspanning zoeken naar de gedachte, Che s'asconde/ Sotto il velame
degli versi strani.79. Niet steeds is de gedachte even gemakkelijk te vinden
als in het voortreffelijke Sonnet ‘Wilg en Popel’, waar een oude gedachte
uitstekend in een nieuw dichterlijk kleed gehuld is. Veel, zeer veel wordt
aan het ‘nafantaseeren’ der lezers overgelaten. Toch moet mij de bescheiden
opmerking van de lippen, dat niet steeds al die moeite en inspanning
beloond wordt.
N.J.B. prees Perk om zijn jeugdig idealisme, zijn liefde voor al wat schoon en
goed is, en noemde de publicatie van zijn gedichten om die reden een lichtpunt in
de tijd waarin zo velen ‘hun would be pessimistische levensbeschouwing ook in hun
werken aan anderen opdringen.’80. In de recensie die dichter en schrijver J.M.E.
Dercksen schreef van Fiore della Neves Eene liefde in het zuiden, werd op dezelfde
wijze uitgehaald naar het kringetje van jongere critici:
dat zich, met een merkwaardig sans gène, veroorlooft het oordeel uit te
spreken over mannen die boven zijn oordeel zijn verheven en
kunstvoortbrengselen, welke, ofschoon niet vlekkeloos, toch heel wat meer
verstand en hart eischen om in het leven te worden geroepen, dan de
jeugdige beoordeelaars te zamen bezitten.81.
Gezien het tijdstip is Albert Verwey de enige jeugdige criticus die Dercksen zou
kunnen bedoelen. Diens oordeel over Fiore della Neve was weliswaar niet zeer
positief, maar zijn toon ook beslist niet brutaal of ‘ongegeneerd.’ De ergernis van
Dercksen leek daarom meer op een plichtpleging die in vele kritieken van ouderen
in deze tijd gemaakt werd: men sloot de rijen door zijn verontrusting over het jongere
geslacht uit te spreken. Over de kwaliteiten van Fiore della Neve weidde Dercksen
overigens nauwelijks uit. Hij noemde Eene liefde in het zuiden ‘zoo schoon, zoo
afgewerkt, zoo gevoelvol, in éen woord zoo meesterlijk geschreven, dat wij aan een
mystificatie denken.’
De recensies in Het leeskabinet vertoonden een consensus die men in andere
tijdschriften niet tegenkwam. De hoge waardering voor Fiore della Neve bleef
constant, en ging zoals verwacht kon worden, gepaard met een al even grote
bewondering voor het werk van Pol de Mont.82.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de poëzie van Hélène Swarth in Het
leeskabinet niet gewaardeerd werd. Wie een voorkeur had voor de verhalende poëzie
van De Mont en Fiore della Neve zal
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immers weinig bewondering opgebracht hebben voor de lyriek van Swarth. Het
bezwaar dat Johanna Badon Ghyben tegen haar Eenzame bloemen had, luidde
inderdaad dat het allemaal wel mooi klonk, maar dat het nergens over ging:
‘overvloeiende van klanken, arm aan gedachten’. Swarths gevoelsleven was zwak
en in de natuur zag zij slechts de oppervlakte, aldus de critica.83.
De lyriek van Swarth was een tamelijk nieuw verschijnsel in die tijd. Voor velen
stond de dichtkunst min of meer gelijk met huiselijke verzen, gelegenheidspoëzie
en lange, verhalende gedichten. De lyrische dichtkunst viel daarbij uit de toon. De
sonnettencyclus van Perk, waarin over het ontstaan en het verloop van een liefde
verhaald werd en waarin natuurbeschrijvingen zo'n voorname rol speelden, viel nog
wél binnen het bestaande poëzieconcept en kon daarom ook wel op waardering
rekenen. Bovendien werd Perk geïntroduceerd door Vosmaer en ook dat zal een rol
hebben gespeeld bij de positieve ontvangst van zijn werk. Veel moeilijker was het
op eigen kracht een plaats te verwerven als dichter van korte, lyrische
ontboezemingen. Swarth én Kloos moesten deze moeilijkheid overwinnen. Bij Het
leeskabinet vonden zij vooralsnog geen gehoor. Maar ook het werk van de door
Kloos zo hard veroordeelde dichters N.D. Doedes en Adriaan de Vrije werd in Het
leeskabinet slecht ontvangen.84.

De tijdspiegel
De tijdspiegel was het enige tijdschrift in het corpus dat duidelijk christelijk
geïnspireerd was. B.T. Lublink Weddik en K.N. Meppen, beiden dominee, vormden
de eerste redactie. Van meet af aan was het de bedoeling alle onderwerpen - buiten
letterkunde en theologie ook wijsbegeerte, onderwijs, staatkunde, geschiedenis en
natuurkunde - te beschouwen vanuit een ‘gematigd Liberalisme, zoowel in
godgeleerde als letterkundige betrekking.’85. Deze opzet bleef ongewijzigd. Anders
dan men misschien van een domineestijdschrift zou verwachten, werd dit gematigde
liberalisme ook op het gebied van de poëziebeschouwing daadwerkelijk betracht.
Vergeleken met de hiervoor besproken tijdschriften had De tijdspiegel vaak een
verrassende kijk op de poëzie. Men hanteerde een tamelijk ruimhartig, ‘liberaal’,
beleid bij de keuze van gedichten.86. Pol de Mont schreef een lovend stuk over het
bijzondere taalgebruik van Guido Gezelle,87. en Willem Paap over de exotische
dichtvormen in Vosmaers Vogels van diverse pluimage.88 De opvattingen over poëzie
van De Mont en Paap weken nogal af van wat in de redac-
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tionele stukken over poëzie verkondigd werd. Kortom, er was in De tijdspiegel meer
ruimte voor discussie over poëzie dan men misschien zou verwachten.
In de jaren 1879-1885 verschenen drie door de redactie geschreven beschouwingen
over poëzie: een kort opstel over het publiek van de dichter en besprekingen van
respectievelijk twintig en vijf kort daarvoor gepubliceerde bundels.89. Een ervan90.
opende met een uitvoerige beginselverklaring. Recensent T.C. van der Kulk gaf een
omschrijving van het ware dichterschap, hij leverde een overzicht van geschikte
onderwerpen voor de dichter en analyseerde de toestand van de Nederlandse
dichtkunst. Ware dichters dienden in zijn ogen te beschikken over een ‘diep gemoed’
en een grote verbeeldingskracht, zij waren de uitverkorenen der goden, de ‘priesters
en profeten der hoogste schoonheid en edelste gewaarwordingen’. Door vlijtige studie
alleen zou men een ‘kunstenaar’ maar nooit een ‘dichter’ kunnen worden. Deze
typering van het ware dichterschap doet sterk denken aan die van Kloos, maar Van
der Kulk bleek een andere positie voor de dichter op het oog te hebben dan het
maatschappelijke isolement waarvoor Kloos koos. Volgens Van der Kulk moest een
dichter namelijk verzen schrijven over ‘de grote vraagstukken van tijd en eeuwigheid,
de samengestelde verhoudingen van het maatschappelijk leven, de verborgenheden
van 's menschen hart’.91. De betrekkelijke rust en harmonie die al langere tijd heerste
in de Nederlandse samenleving én de weinig hartstochtelijke aard van het Nederlandse
volk hadden er volgens Van der Kulk toe geleid dat men gewend was geraakt aan
een soort ‘huisbakken middelmatigheid’:
In een door kleine hartstochten en lagere aandoeningen beheerschten tijd
worden de groote hartstochten, al zijn ze de edelste beweegredenen van
's menschen handelingen, drijvers tot de grootste daden, niet begrepen en
geminacht: practische waarde hebben ze dan ook luttel, en in geld
omzetbaar zijn ze immers in het geheel niet. Maar wanneer een volk
werkelijk aangedaan is door gewaarwordingen, die zekere zedelijke of
stoffelijke onderdrukking of achteruitzetting tot aanleiding hebben, dan
doet de tijdgeest ook dichters onder hen opstaan, die aan het gevoel van
vernedering en aan de behoefte aan vrijmaking uiting geven en wier taal
instemming en weerklank vindt in hun omgeving.
De Nederlandse dichtkunst, met haar ‘huisbakken middelmatigheid’ werd
gekenmerkt door de ‘beschrijvenden, schilderende trant’,
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terwijl Van der Kulk de voorkeur gaf aan ‘stichtelijke en strengzedelijke
bespiegelingen over ernstige onderwerpen’. De Vlaamse dichter Julius Vuylsteke
kon de Nederlanders wat dat aangaat tot voorbeeld strekken, aldus Van der Kulk.
Vanuit dit standpunt veroordeelde Van der Kulk een, niet nader aangeduide, groep
jongere dichters die naar zijn mening teveel werk maakten van de vorm en te weinig
aandacht hadden voor het onderwerp. Tegelijkertijd zouden zij zich schuldig maken
aan duisterheid, aan ‘wringen met de taal’ en ook hun voorkeur voor ‘uitheemsche,
duistere en weeke dichtvormen’ kon hij niet waarderen. Jacques Perk onderscheidde
zich volgens Van der Kulk van zijn generatiegenoten door zijn ‘meesterschap over
de taal’ en zijn gevoel, dat ‘fijn en diep te gelijk’ was’.92.
In zijn bespreking van Perks Gedichten liet Van der Kulk de ‘Inleiding’ van Kloos
voor wat die was, maar met Vosmaer wilde hij wel in discussie gaan over de kwestie
van het publiek van de dichter en de noodzaak van begrijpelijkheid. Evenals
verschillende collega-critici stoorde Van der Kulk zich aan de passage in Vosmaers
‘Voorrede’ waarin bepleit werd dat van de lezer enige inspanning geëist mag worden
om een gedicht te doorgronden.93.
Net als Kloos was Van der Kulk zorgelijk over de toestand waarin de Nederlandse
dichtkunst verkeerde, maar hij zag geen heil in de vernieuwing die sommige jongeren
brachten. In 1885 maakte hij zijn standpunt nogmaals duidelijk:
wanneer de dichters in één woord zich uitsluitend vermeien in het
opsporen en bezigen van duistere woordvoegingen en gewrongen vormen,
welker beteekenis niet zonder hoofdbrekens en veel voorstudie kan worden
doorgrond, dan blijft voor den minder begaafde geen andere poëzie over
dan de huisbakken sentimentaliteit, die noch opbeurt noch verheft, maar
alleen ontzenuwt, wanneer ze niet ergert.94.
Van der Kulks voorkeur voor Fiore della Neve was in het licht van het bovenstaande
voorspelbaar.95.
In 1878 schreef Busken Huet over De tijdspiegel:
Heeft de geheele Tijdspiegel niet eenige overeenkomst met een trouwen,
langharigen, op jaren gekomen huishond? vraagt men zich af. Zijne kritiek
is, wanneer de kerkelijke of anti-kerkelijke ijver buiten spel blijft, de
zachtmoedigheid zelve. Zijn toon, die van den uitbundigen, onschadelijken
lof. Een blaffen, zonder bij-
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ten, hetwelk oude of nieuwe bezoekers niet op de vlugt drijft, neen, maar
welkomheetend aankondigt.96.
Dit oordeel blijkt wat de poëziekritiek in de jaren 1879-1885 betreft, veel te negatief
te zijn.
Van een zachtmoedige, welwillende toon in de literaire kritiek was beslist geen
sprake. Vanuit een welomschreven visie op de dichtkunst bestreed Van der Kulk
zowel de huiselijke poëzie van de jongste tijd als de te ingewikkelde
vormexperimenten waarin volgens hem evenmin weinig inhoudelijke diepgang was
te bespeuren. De poëzieopvatting van Van der Kulk kan behoudend genoemd worden.
Hij had echter meer affiniteit met de dichtkunst dan Huet zijn lezers wil laten geloven
en er zijn ook enige overeenkomsten met de poëzieopvatting van Kloos aan te wijzen.
Het voornaamste verschil is dat Van der Kulk een heel andere opvatting had over
het publiek van de dichter en het doel van de dichtkunst. In dat opzicht week De
tijdspiegel nauwelijks af van tijdschriften die hiervoor zijn besproken.

Nederland
De ondertitel van het in 1849 opgerichte tijdschrift Nederland luidde: ‘Verzameling
van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen’. Het was dus,
anders dan De gids, De Nederlandsche spectator, de Amsterdammer en De tijdspiegel
en evenals De portefeuille een zuiver letterkundig tijdschrift, niet bedoeld voor
politieke en maatschappelijke beschouwingen of voor natuurwetenschappelijke
artikelen. Van 1879-1887 werd de redactie gevormd door J. Ten Brink, H.J. Schimmel
en C.E. Broms. Het grootste deel van het tijdschrift bestond uit prozabijdragen van
uiteenlopende auteurs, maar ook dichters kregen ruimschoots de gelegenheid hun
werk in Nederland te publiceren. Alle inmiddels bekende namen kwam men daar
tegen: M. Coens, Pol de Mont, G. Waalner, H. Cosman, Marie Boddaert, Elize
Knuttel-Fabius, Jan de Vos, Edw. B. Koster, W. Gosler, Taco de Beer, Soera Rana
en uiteraard ook Hélène Swarth. Kloos en Jacques Perk hebben eveneens kunnen
publiceren in Nederland: ‘Rhodopis’ van Kloos verscheen in 1880 en in datzelfde
jaar een deel van Perks ‘Mathildecydus’. Van Deyssel schreef een bijzonder lovende
bespreking van Swarths Eenzame bloemen in 1884.
Een in het oog springende medewerker was Busken Huet. De poëzieopvatting van
Huet, die tot 1886 vele letterkundige essays aan Nederland heeft bijgedragen, is reeds
uitvoerig onderzocht en ook de opvattingen van Kloos en Huet zijn al door anderen
verge-
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leken. Ik kan daarom volstaan met een summiere samenvatting van dat onderzoek.97.
Huets befaamde lezing ‘Drie voorwaarden van kunstgenot’ uit 1878, gepubliceerd
in Nederland van 1879, kan daarbij als uitgangspunt dienen.98. Hierin stelde hij dat
het geloof in een hogere macht niet langer voldeed en dat de moderne mens alleen
in ‘de eeredienst van het schoone’ nog enig houvast kon vinden. Het genot van het
schone - Huet beperkte zich hierbij tot de literatuur - was volgens hem gebonden aan
drie voorwaarden. In de eerste plaats moest de lezer bereid zijn zich volledig over
te geven aan het kunstwerk. Ten tweede diende de lezer zijn kennis van de literatuur
steeds uit te breiden, zodat hij in staat was hoge eisen te stellen aan de literatuur. Ten
derde moest de lezer zich steeds bewust zijn van het artificiële karakter van de kunst
en zich niet geheel laten meeslepen door de in het kunstwerk uitgedrukte gevoelens.
Dichters werden in Huets optiek wel geboren, maar niet gemaakt. Zij konden hun
talenten in de loop der tijd ontwikkelen - men kon wel van grote voorbeelden leren
- maar de ware dichter onderscheidde zich door zijn individualiteit, zijn
oorspronkelijkheid, wat tot uitdrukking kwam in zijn originele taalgebruik:
‘mannetaal’. Moderne, waarachtige poëzie zou voortkomen uit innerlijke noodzaak,
uit hartstocht. Er waren verschillende soorten poëzie te onderscheiden, die ook elk
in hun soort beoordeeld moeten worden. De huiselijke poëzie, of ‘poësie du foyer’
was de laagste orde; deze werd overtroffen door de tijdzang, en die weer door tijdloze
poëzie, ‘waarin het streven naar het schoonheidsideaal - de “eeredienst van het
schoone” - zijn treffendste uitdrukking’ vond.99.
Er zijn verschillende frappante overeenkomsten met het gedachtegoed van Tachtig
aan te wijzen. Groot verschil met Kloos is dat Huet weinig waardering had voor
‘subjectieve’ lyriek. Zijn voorkeur ging aldus Praamstra uit naar epische poëzie
‘waarin algemeen menselijke vraagstukken aan de orde werden gesteld.’100. De invloed
van de ‘classicisten’ Vosmaer en Doorenbos op de jonge dichters was Huet aldus
Johannes een doorn in het oog: ‘in plaats van “zichzelf te zijn” kwamen ze aandragen
met gekunstelde vormen zoals het sonnet, met een onverwerkte santenkraam aan
klassieke mythologie en met eindeloze beschouwingen over de juiste opeenvolging
van versvoeten in een dactylische hexameter.’101.
In de jaren 1879-1885 verschenen er in Nederland slechts één korte beschouwing
over poëzie en twee relevante kritieken. Toch loont het de moeite kennis te nemen
van deze beschouwingen, omdat er een opvallend ‘moderne’ poëzieopvatting uit
blijkt. Zowel in het opstel
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‘Weemoed en poëzie’ van W. Otto als in ‘Een veelbelovende’, een bespreking van
Goslers bundel Licht en schaduw, door T. Tromp, werd poëzie geïdentificeerd met
lyriek, met het uiten van gevoelens. De ware dichter werd in beide stukken
omschreven als een fijngevoeliger en fijnbesnaarder mens dan gewone mensen, die
gehoor geeft aan de drang zijn leed te openbaren.102. Andere critici stelden zoals
bekend nog wel eens beperkingen aan de aard van de gevoelens die in lyrische poëzie
worden uitgedrukt, omdat men van de dichter verwachtte dat die zijn lezers opbeurde,
een belangrijke reden waarom de gedichten van Kloos niet gewaardeerd werden.
Ook in een ander opzicht stemde de opvatting van Otto overeen met die van Kloos,
want beiden achtten de bestaande taal ongeschikt om er adequaat gevoelens mee uit
te drukken:
De taal blijkt dan te arm, en wij kunnen het niet zeggen, niet vertellen,
niet in beeld brengen. De woorden zijn te bepaald, te begrensd, te klein
van beteekenis; zij hebben een te vasten vorm - zij kunnen ons niet van
dienst zijn.103.
Van Deyssel schreef een bijzonder lovende bespreking van Swarths Eenzame
bloemen: ‘sinds de uitgave van Jacques Perks gedichten heeft ook geen jong
hollandsch dichter mij zóó aangedaan’, en zijn kijk op haar dichterschap en haar
metaforengebruik is het waard om hier aan te halen, omdat die zo treffend weergaf
wat de Tachtigers met de nieuwe kunst voorhadden:
Iemant is een genie, wanneer hij, 's avonds voor zijn geopend venster
naar de lucht ziet, ontwarende, hoe die donkerblaauw is en hoe aan de kim
de maan langzaam opkomt te midden van vele sterren, en die dan, zonder
iets te zeggen, ter aarde zijgt, zijn gevoel, dat hem zegt hoe er een God en
een liefde moet zijn, zijn verstand, dat hem zegt, hoe die er niet moeten
zijn, benevelt, en hij dat dan weet op te schrijven.
In kwistigen straal druppelen Hélène Swarth de adjektieven van de lippen.
Haar liefde voor het onmiddellijk werkend koloriet maakt haar ook tot
onze tijdgenote. Dat in ‘lied’ no. 7 b.v. de doodenkrans, die de vallende
najaarsbladen om het hoofd der wanhopige vrouw vlechten, ‘geel’ en niet
‘bang’ of ‘droef’ wordt genoemd, is een overwinning der kleur als
gevoelstolk, een triomf van het levende, beeldende adjektief op den bloot
rhetorischen dooden vorm, die u niets terstond doet gewaar worden, maar
waarbij u uw redeneervermogen ter hulp moet roepen, om u zijne
beteekenis voor oogen te stellen.104.
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Het voert te ver om op grond van drie kritieken een oordeel te geven over de positie
van een tijdschrift; die drie bijdragen geven echter wel aanleiding te verwachten dat
Nederland in de jaren na 1885 aan de zijde van de vernieuwers zou staan.

Conclusie
Critici waren meestal niet aan één tijdschrift gebonden. Velen publiceerden in
uiteenlopende tijdschriften, of waren medewerker of redacteur bij verschillende
tijdschriften. In elk geval de Spectator, De portefeuille en De Amsterdammer hadden
voor een deel dezelfde medewerkers, en daarom is het moeilijk deze tijdschriften
van elkaar te onderscheiden. Eigenlijk heeft alleen Het leeskabinet een duidelijk
geprofileerde poëzieopvatting: de verschillende critici bij dit tijdschrift hadden
ongeveer dezelfde visie op poëzie en zij publiceerden die uitsluitend in Het
leeskabinet.
Toch is het, als men zich tot de grote lijnen beperkt, wel mogelijk een ‘poëticaal’
onderscheid te maken tussen de verschillende tijdschriften. Er waren tijdschriften,
zoals de Spectator, De Amsterdammer, De tijdspiegel, De portefeuille, die zich
openstelden voor bijdragen van ‘jongeren’ en tijdschriften die dat niet deden: De
gids en Het leeskabinet. Er waren redacties (De gids, Het leeskabinet, en De
tijdspiegel) die zich uitsluitend negatief uitlieten over de jongere dichters en
tijdschriften (de Spectator, De Amsterdammer, De portefeuille) waarvan de redactie
positief stond tegenover de vernieuwing van de dichtkunst. Op grond van deze
gegevens kan men een onderscheid maken tussen enerzijds De gids en Het leeskabinet,
die overwegend negatief stonden tegenover de moderne poëzie, en anderzijds de
Spectator en De Amsterdammer. Daartussenin bevonden zich dan De tijdspiegel en
De portefeuille die naar het ene, respectievelijk het andere standpunt overhelden.
Over Nederland kan nog niet veel zinnigs gezegd worden, maar er is reden die bij
de groep Spectator/Amsterdammer te sorteren. Met de critici van de groep Spectator,
Amsterdammer en Nederland kwamen de opvattingen van Kloos het meest overeen:
zij deelden een voorkeur voor expressieve, lyrische poëzie en beschouwden het
gevoel als de bron van de dichter. Het voornaamste verschil tussen Kloos en deze
critici had betrekking op de technische kant van het dichten. Zij die het met hem eens
waren dat de Nederlandse poëzie een nieuw elan moest krijgen en dat Perk daartoe
een belangrijke aanzet had gegeven, hechtten ook altijd sterk aan technische
vaardigheden van de dichter. Kloos had geen aandacht voor de ambachtelijke kant
van het dichterschap. De
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ware dichter werd volgens hem geboren, niet gemaakt. Andere critici zagen dat
enigszins genuanceerder: in hun ogen werd de dichter geboren én gemaakt.
Hoewel de meeste tijdschriften geen duidelijk geprofileerde poëzieopvatting
hadden, was er wel vaak sprake van een bepaalde status, of reputatie. Een tijdschrift
als de Spectator, met een ‘opinion leader’ als Vosmaer aan het bewind, genoot
aanzienlijk meer gezag dan Het leeskabinet, dat in geen enkele discussie genoemd
of betrokken werd.
In het algemeen heerste er bij de critici ongenoegen over de toestand van de
Nederlandse dichtkunst. Men klaagde over de ‘apathie’, de ‘middelmatigheid’ en de
‘huisbakkenheid’ van de poëzie. Een andere gemeenplaats was dat de kwantiteit van
de jaarlijks verschijnende dichtbundels de kwaliteit daarvan verre overtrof. Een
enkeling beklaagde zich ook over het gebrek aan hartstocht. In dit opzicht vormden
de kritieken en beschouwingen van Kloos geen uitzondering, en niemand zal
opgekeken hebben van zijn pleidooi voor vernieuwing. Op dat pleidooi van Kloos
werd echter nauwelijks gereageerd. Beoordelaars van zijn editie van Perks Gedichten
gingen meestal wel in op de ‘Voorrede’ van Vosmaer, maar de ‘Inleiding’ van Kloos
bleef over het algemeen onbesproken.105. Er kwamen slechts twee positieve reacties,
in De Amsterdammer en De portefeuille.
Eén anonieme kritiek in De portefeuille daargelaten, werd Perk als een van de
grootste dichters van zijn tijd beschouwd. Deze plaats moest hij delen met Fiore della
Neve en Pol de Mont. Men bewonderde deze drie dichters om hun beeldende
kwaliteiten en hun meesterschap over de taal en de vorm. Fiores talent werd eigenlijk
alleen door Van Hall en Verwey betwist. Beiden waren, in tegenstelling tot de meeste
andere critici, van mening dat zijn beeldende kwaliteiten tekortschoten en beiden
gaven om die reden aan Perk de voorkeur. Voor zover men bezwaren had tegen Perks
gedichten, betrof dat meestal de ondoorgrondelijkheid of de duisterheid van sommige
gedichten of passages.
De dichters Honigh, Waalner en Doedes, door Kloos zo fel bestreden, kregen ook
elders weinig waardering.
Er werd veel en om uiteenlopende redenen gemopperd op de jongere dichters en
critici. Men hekelde de te felle toon, of men maakte hun opvattingen eenvoudig
belachelijk. De meest gehoorde klacht was de ‘onverstaanbaarheid’ of ‘duisterheid’
van hun dichtwerk, voorts ‘overmatige aandacht voor de vorm’, of in andere
bewoordingen: de ‘vormendienst’. Sommigen beklaagden zich echter juist over een
gebrek aan aandacht voor de vorm. Verder had
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men ook bezwaar tegen de gerichtheid op de eigen zielenroerselen en tegen de
pessimistische, weinig opbeurende strekking van de moderne poëzie. Daarbij had
men niet alleen de dichters op het oog die zich later rond De nieuwe gids zouden
verenigen, maar ook Waalner, Couperus en Swarth.
Het is gebleken dat de letterkundige coterie van de jaren 1879-1885 een heel klein
wereldje was, waarvan de bovenlaag gevormd werd door de critici Vosmaer,
Doorenbos, Pierson, De Koo, Busken Huet, Alberdingk Thijm, De Beer en Ten
Brink. Minder invloedrijke critici waren Holda, Smit Kleine, Van Loghem en De
Mont. Vosmaer, Doorenbos en De Koo steunden Kloos openlijk en Piersons
opvattingen stemden in sommige belangrijke opzichten overeen met die van Kloos.
De Beer schreef een lovende bespreking van Kloos' ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten,
en verklaarde zich een voorstander van een ‘langzaam voorbereide revolutie’ in de
poëzie. Ten Brink was de enige van deze gezaghebbende critici die Kloos aanviel.
Huet liet diens kritieken onbesproken. Thijms mening over het streven van de jongeren
werd vertroebeld door zijn conflict met Vosmaer.
De positie van de criticus Kloos in de jaren 1879-1885 kan als volgt worden
samengevat: de Gedichten van Perk werden alom bewonderd, maar niemand was op
de hoogte van Kloos' aandeel daarin. Kloos' bewerkingen en herzieningen waren
alleen en slechts ten dele bekend aan Vosmaer. Kloos' ‘Inleiding’ werd nauwelijks
besproken. De reacties op zijn eigen gedichten waren schaars en overwegend negatief.
Zo bleef hij, ondanks de steun van Vosmaer, Doorenbos, De Koo en De Beer, en
ondanks het conflict met Ten Brink, een tamelijk onopgemerkte criticus en dichter,
één van de van vernieuwingsdrift vervulde jongeren, die als één anonieme groep
besproken en vaak veroordeeld werden. Dat zal hem wellicht teleurgesteld hebben.
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe hij zich na 1885 met meer succes van zijn
generatiegenoten wist te onderscheiden.

Eindnoten:
1. Zie over dat streven Streng 1988, m.n. p. 100-103 en 107-108, Aerts 1997, m. n p. 81-92,
268-302 en 486-490 en Jacobi en Relleke 1995.
In 1878 oordeelde Huet als volgt over het tijdschrift waaraan hij van 1862 tot 1865 had
meegewerkt, en waaraan hij van 1880 tot zijn dood in 1886 incidenteel nog bijdragen leverde.
(Zie Aerts 1987, 47-52 en 74 en Aerts 1997, 286-302): ‘Het is geen geheim, dat de Gids op
jaren komt, en dit maandwerk de lijdensperiode is ingetreden, waaruit, na een langen doodsstrijd
de Letteroefeningen eindelijk verlost zijn. [De Vaderlandsche Letteroefeningen werd in 1876
opgeheven] [...]. Doch voorbeelden genoeg ten bewijze, dat de ouderdom hier, in den gunstigsten
zin des woords, van taaiheid getuigt. Taai in den anderen zin is het tijdschrift vooral, wat betreft
het ontbreken van frissche denkbeelden of verrassende gezigtspunten.’ (Busken Huet 1878,185
en 187).
Zeven jaar later werd in De Amsterdammer van 1885 (nr. 396, p. 9) een gelijksoortig oordeel
geveld over De gids.
2. Aerts 1997, 505-506.
3. De brief waarin Van Hall aan Perk laat weten waarom ‘Iris’ niet geplaatst zal worden is voor
het eerst gepubliceerd door G.H.'s-Gravesande in Den gulden winckel van september 1931,
daarna in Jacques Perk, brieven en documenten (1959, 355). Van Hall schreef daarin onder
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meer: ‘Ik begrijp volkomen dat de vorm van Shelley's Cloud U aantrok en ge daarom getracht
hebt in dien vorm, en parafraseerende op enkele motieven uit deze fraaie compositie, een eigen
gedicht te leveren; - maar heeft hier niet de zorg voor den vorm afbreuk gedaan aan de zuivere,
klare uitdrukking der gedachte? Ik vrees het.’
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1883 I, 374-400. Over Perk p. 383-387.
C. Vosmaer, ‘Voorrede’ bij Jacques Perk, Gedichten. (O.a. in de editie Stolk 1999, 20).
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1884 III, 358-361.
‘Hem ontbrak, toen hij aan dezen arbeid toog, de noodige fantasie om den roman [bedoeld is
de inhoud van het lange verhalende gedicht ‘Eene liefde in het zuiden’] in een boeiend,
afwisselend, rijk gestoffeerd poëem om te scheppen, maar hem ontbrak vooral de plastische
kracht om, wat hij schilderen wilde, in dichterlijken vorm voor het oog te tooveren.’
(‘Letterkundige kroniek’, De gids 1883 I, 387).
Swarth schreef eerder bundels Franstalige poëzie: Fleurs du rêve (1879) en Les printanières
(1882). Pol de Mont spoorde Swarth aan in het Nederlands te dichten. Van Halls recensies van
Eenzame bloemen en Blauwe bloemen verschenen in de De gids 1884 I, 567-570 en De gids
1885 I, 191-193.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1883 I, 379.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1883 I, 384.
Max Rooses, ‘Vijftig jaren poëzie. De Zuid-Nederlandsche dichters van 1830-1880’, De gids
1881 II, 481-510. Citaat op p. 488.
De gids 1883 II, 393-415.
De gids 1883 II, 398-399.
Zie voor Rooses' opvattingen over literaire kritiek Gobbers 1969 en Somers 1990.
Het opstel verscheen in drie delen in De gids 1878 IV, 79-114; 1879 II, 193-236 en 1879 III,
101-137. De citaten staan in De gids 1879 II, 204 en De gids 1879 III, 133-134. Zie voor een
vergelijking van Piersons opvattingen met die van de Tachtigers Perk, Kloos, Verwey en Van
Deyssel: De Graaf 1952-1953 en Van Halsema 1996.
In De portefeuille 1879 werd met instemming gereageerd op Piersons voornaamste stellingen.
(p. 55 en p. 114-118) en bij de verschijning van Emants’ Lilith legde Flanor/Vosmaer een relatie
tussen het controversiële gedicht en Piersons oproep aan de jonge dichters. (De Nederlandsche
spectator 1879, 337-339).
De mogelijke overeenkomsten tussen de opvattingen van Pierson en Kloos zijn in verschillende
publicaties belicht. Een overzicht daarvan geeft Van Halsema (1996): Zijderveld 1935 ziet in
het werk van Pierson al symbolistische tendensen, Kamerbeek 1947 reageert hierop en wijst
vooral op de verschillen tussen Pierson en de Tachtigers; De Graaf 1953 ziet in Pierson toch
weer een ‘Tachtiger avant la lettre’ (p. 196) en Van Halsema 1996 ten slotte, voegt aan dit
overzicht zijn opvatting toe, waarbij hij meer dan de anderen rekening tracht te houden met
veranderingen en ontwikkelingen in de poëzieopvatting van Kloos. Hij vergelijkt de
Swinburne-opstellen van Pierson met Kloos' ‘Inleiding’ en komt tot drie punten waar
overeenkomst zou bestaan: de aanval op de huiselijke dichtkunst; de veronderstelde eenheid
van vorm en inhoud, ‘met bij Kloos anders dan bij Pierson, een tendens tot steeds sterker
individualisering van die inhoud’ (p. 41), en ten derde de verheffing van de poëzie op het plan
van de religie, waarbij hij aantekent dat Kloos' afkeer van het christendom door Pierson niet
wordt gedeeld. Ten slotte vormt de bewondering voor de decadente dichter Swinburne ook nog
een ‘trait d'union’ tussen Pierson en Tachtig.
Zie ook M. Somers 1990, in het bijzonder p. 234-235.
De laatste regel van het eerste deel van de ‘Inleiding’ (Perk 1999, 30).
In het vorige hoofdstuk werd de invloed van deze verstoorde relatie op de literaire kritiek al
beschreven. Zie voor Huets oordeel over de Spectator Busken Huet 1878, 504-514.
Zie over De Nederlandsche spectator Maas 1986.
DNs 1882, 427.
DNs 1883, 39-40.
DNs 1879, 347.
DNs 1882, 330. Frits Smit Kleine leverde - net als veel van zijn collega's - bijdragen aan
verschillende tijdschriften. Hij genoot bekendheid als oprichter en redacteur van vele tijdschriften,
waaronder Quatuor (1869-1871), Spar en hulst (1872), De banier (1875-1880), De leeswijzer
(1884-1886), later ook Woord en beeld (1896-1903) en Den gulden winckel (1902-1906). Ook
publiceerde hij gedichten in vele tijdschriften, meestal vertalingen of bewerkingen. Hij
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correspondeerde met Marcellus Emants en onder anderen met hem richtte hij De banier op
(Van Kalmthout 1993).
Enkele voorbeelden: Olim: ‘Getuigt niet deze compositie - een drama met maanlichteffect van een meesterschap, hetwelk de gedachte, als had men hier met een aankomeling te doen, te
eenemale uitsluit?’ (1879, 346); P. Fredericq; ‘hij ging aan Heine's leiband; maar reeds was hij
meester over zijn taal’ (1881, 200); Holda: ‘Het geheele bundeltje draagt den stempel van eene
vereeniging van hoogst gelukkige eigenschappen: meesterschap over de taal, meesterschap over
den vorm en bovenal een in hooge mate dichterlijk gemoed.’ (1882, 121); Boele van Hensbroek
roemde Fiore della Neve om zijn ‘meesterschap over de taal’ (1883, 135). Vosmaer drukte zich
in zijn bespreking van twee in De gids verschenen gedichten van Couperus enigszins anders
uit, maar de strekking was dezelfde: ‘Hier is reeds een rijkdom en verscheidenheid van taal,
eene vaardigheid in de behandeling van het vers [...] die verbazing wekken.’ (1883, 368).
Zie bijvoorbeeld Vosmaers voornoemde bespreking van twee gedichten van Couperus: ‘Kleine
feilen zijn hier, om ze in het voorbijgaan aan te stippen, uitdrukkingen als: rond de bruid, rond
de taaflen; wijl voor terwijl; verbindingen als jublensvrij, dat dubbelzinnig is en hier vrij om te
jubelen moet beteekenen; als dampenszoete spijzen, waar tusschen de twee woorden geen
logiesch of oorzakelijk verband bestaat; als let voor belet.’ (1883, 368).
‘Waar in een jong dichter ons de ster van het genie schijnt op te gaan, daar mogen wij hem
verwelkomen als den man van wien wij in de toekomst veel verwachten. En wij hebben daartoe
des te meer recht, als die zanger iemand blijkt te zijn met veel fantasie, met een warm hart en
genoeg meesterschap over de taal om der hoop voedsel te geven, dat hij over haar eenmaal zal
kunnen heerschen als onbeperkt gebieder.’ (1883, 135).
Flanor [Vosmaer], ‘Vlugmaren’, DNs 1883, 369.
F. Smit Kleine, ‘Louis Couperus’ Lent van vaerzen.’ DNs 1884, 340.
Olim schreef over Waalners Poëzie onder meer: ‘alles diep gevoeld en over het geheel
onberispelijk uitgedrukt’ (1879, 346). Gosler oordeelde over Swarths Eenzame bloemen: ‘zoo
innig gevoeld en zoo keurig, ja, dikwerf meesterlijk uitgedrukt (DNs 1884, 66).
Dr. Paul Fredericq, ‘Dichter Julius Vuylsteke’, DNs 1881, 199-203, citaat op p. 202.
Alleen Olim gaf op één plaats een soortgelijke visie op de dichtkunst. In zijn bespreking van
Licht en schaduw van Gosler en Poëzie van Waalner spoorde hij de dichters aan niet teveel
aandacht te besteden aan de droevige kant van het leven, omdat poëzie het leven dient te
veredelen: ‘en wel verre dat het haar taak kan zijn ons gemoed met weerzin tegen dat leven te
vervullen - moet zij juist trachten ons op te heffen uit den poel van verdrietelijkheden, waarin
wij door onlust en tegenspoed misschien verzonken’. (‘Letterkundig overzicht’, DNs 1879,
346).
DNs 1881, 151-153.
DNs 1881, 153.
Zie over Paaps debuut Vis 1993. Al vier jaar eerder had Vosmaer in een opstel over vertalingen
uit het Grieks betoogd dat in een vertaling de oorspronkelijke vorm gehandhaafd moet blijven
omdat juist in de Griekse kunst vorm en inhoud één zijn (C. Vosmaer, ‘Homeros in Nederland’,
De banier 1877 afl. 3, 1-52) (zie ook Maas 1986, 209).
F. Smit Kleine. ‘Gedichten van F.L. Hemkes’, DNs 1882, 330.
W. Gosler, ‘Jongste poëzie II’, DNs 1883, 348.
Olim, ‘Letterkundig overzicht’ X, DNs 1879 345-347, en Holda, ‘Allerlei-praatje’, DNs 1880,
73-75. Beiden oordeelden niet erg positief. Holda verweet hem opgeschroefd en daardoor soms
onjuist taalgebruik, en gebrek aan ‘gedachte’. Olim had bezwaar tegen de eenzijdig droeve toon
van Goslers werk.
Zie over De Koo Hanot 1956 en Kralt 1982. Ook Kloos schreef over hem (Kloos 1986, 149-155).
Hanot rekent Van Loghem tot de oudere garde, de schrijvers van naam. Hoe onduidelijk de
scheidslijnen soms lopen, blijkt juist bij de plaatsbepaling van Van Loghem: hij was een
studiegenoot van Kloos en andere Tachtigers, medelid van het letterkundig genootschap ‘Flanor’,
maar in zijn hoedanigheid als dichter, Fiore della Neve, werd hij door de Nieuwe gidsers tot
het kamp van de ouderen gerekend, en zijn poëzie werd door hen geparodieerd. (Zie hoofdstuk
3, over de Julia-affaire). Van Loghem was ook redacteur van Nederland. Zie ook Apeldoorn
1948, 183.
De Koos bezwaren tegen Kloos' kritische bijdragen gedurende
Doorenbos' afwezigheid als redacteur letterkunde, leidden er waarschijnlijk toe dat Kloos zijn
medewerking aan De Amsterdammer beëindigde (zie ook hoofdstuk 1).
Zie Hanot 1956, passim.
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43. Zie Hanot 1956, 333-334.
44. De Amsterdammer 1881, nr. 228, p. 4.
45. ‘De “kleine en stille gemeente” is zoo breed ontwikkeld op haar waereldstandpunt, stijgt zoo
hoog in hare aesthetische vlucht, dat zij de brekebeenen: Beets, Ten Kate en De Génestet in
éen adem noemt als drie stumpers van gelijke onbeduidendheid en oppervlakkigheid!’ (J. Ten
Brink, ‘Eene kleine en stille gemeente’, Zondagsblad van Het nieuws van den dag 1881 nr. 48
(27 november)).
46. ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1881, 457-459.
47. De Amsterdammer 1881 nr. 232, p. 4.
48. Dr. J. Ten Brink, ‘Jong-Holland in 1881’, Zondagsblad van Het nieuws van den dag 1881 nr.
50 (11 december).
49. W. Doorenbos, ‘Ten Brinks vergissingen’, De Amsterdammer 1881 nr. 234, 4. Dezelfde tekst
verscheen op 16 december ook in Het nieuws van den dag. Voor een overzicht van de reacties
op Kloos' ‘In memoriam’, zie Kralt 1982, 18-19.
50. De Amsterdammer 1881, nr. 234. Het stuk was niet ondertekend. Zie ook Kralt 1982, 19.
51. De Amsterdammer 1882, nr. 285, p.3-4.
52. Verwey 1995, 8. Zie Custers 1995, 59-64 en 335-343 voor een overzicht en een analyse van
Verweys kritieken in De Amsterdammer en Hanot 1956.
53. De kwestie werd nogmaals aan de orde gesteld in de recensie ‘Gedichten van M. Coens’, De
Amsterdammer 1883, nr. 366, p. 4, en bij die gelegenheid noemde Verwey Perk als een dichter
die zich in dit opzicht gunstig onderscheidde van veel generatiegenoten.
54. ‘Fiore della Neve: Een liefde in het Zuiden’ De Amsterdammer 1881, nr. 273, 4.
55. Kloos, ‘Iets over Dichters. Naar aanleiding van “Een dag van weelde” door Louis Couperus,
opgenomen in “De Gids” van Januari 1884’, De Amsterdammer 1884, nr. 347, 7-8 en nr. 348,
5-6.
56. Kloos, ‘Literaire kroniek II (Mr. Joan Bohl en J. Winker Prins)’ uit 1886 en ‘Literaire kroniek
XXII (Herman Gorter)’ uit 1888. Zie voor de bespreking van deze stukken hoofdstuk 3 van dit
boek.
57. ‘Iets over Dichterlijke Taal en nog Iets’, De Amsterdammer 1884, nr. 372, p. 4-5. Verweys visie
op het ontstaan van de taal is allerminst origineel en kent een traditie waarvan de bron gezocht
moet worden in de Abhandlung über den Ursprung der Sprache die Herder ruim een eeuw
voordien publiceerde. In Nederland had ook Jacob Geel zich op een dergelijke wijze over het
ontstaan van de taal uitgelaten. In de ‘Voorrede van den tweeden druk’ van ‘Het proza’ uit 1840
schrijft Geel: ‘Wij maakten reeds verzen, wanneer vrij de taal nog niet in onze magt hadden,
om alles uit te drukken wat wij gevoelden of ontwerpen wilden, en door de vrijheid der
voorstelling ons scheppingsvermogen te oefenen. Wij zijn aan de stoffe blijven hangen, en de
manier heeft ons talent versnipperd. Wij hebben ons aan een band gelegd, die de ontwikkeling
van het genie verhinderd heeft’ (Geel 1911, 165). Zie over dit primitivisme ook Johannes 1992,
78-80 en Oosterholt 1998, 145-147.
58. Deze is in de voorgaande paragraaf besproken.
59. De Amsterdammer 1881, nr. 203.
60. ‘De heer Alberdingk Thijm’, De Amsterdammer 1881, nr. 204.
61. De Amsterdammer 1882, nr. 255.
62. ‘M. Emants, Godenschemering’, De Amsterdammer 1883, nr. 337, p.6.
63. ‘Blauwe Bloemen door Hélène Swarth’, De Amsterdammer 1885, nr. 393, p. 7-8.
64. Eenzame bloemen werd besproken in De Amsterdammer 1884 nr. 345, p. 5-6. In nummer 342,
p. 7 verscheen Thijms lofdicht.
65. ‘Louis Couperus, Een lent van vaerzen’, De Amsterdammer 1884 nr. 370, 4-5.
66. Alb. Th., ‘Een Lent van Vaerzen, door Louis Couperus’, De Amsterdammer 1884, nr. 384, p.
7-8 en nr. 385, p. 7-8
67. Thijm vergiste zich in de identiteit van Scaramouche. Hij veronderstelde dat het Smit Kleine
was en zo viel hij met deze kritiek de criticus Van Loghem aan terwijl hij de dichter Van Loghem
blijkbaar juist zeer waardeerde.
68. De Amsterdammer 1884 nr. 340, 4 en 1885, nr. 341, 5-6. Het genre van de dialoog werd in de
negentiende eeuw graag beoefend. De dialogen van Jacob Geel zijn beroemde voorbeelden.
Zie Van den Berg 1998 over de historische achtergrond van het genre en de relatie van Geels
dialogen met de platonische dialoog.
69. De portefeuille betichtte Gosler ervan artikelen uit andere bladen zonder bronvermelding in
zijn eigen tijdschrift te publiceren. (De portefeuille 1884-1885, 190-191).
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70. ‘De poëzie! Wat zullen wij ermee doen?’ verscheen in De portefeuille 1879, 209-210. De Beers
beschouwing verscheen in twee delen. Deel 1 is getiteld: ‘De richting in de dichtkunst’ en
verscheen in De portefeuille 1881, 37-38. Deel 2 heet: ‘De toekomst onzer dichtkunst’ en
verscheen in dezelfde jaargang op p. 45-47.
71. De portefeuille 1882, 177-180; 185-187; 193-194 en 209-211: 177.
72. De portefeuille 1882, 180.
73. De portefeuille 1882, 209.
74. De portefeuille 1882, 178-179.
75. ‘Berichten’, De portefeuille 1882, 291-295. Het stuk is niet ondertekend, de auteur (De Beer)
is door Stuiveling geïdentificeerd. (Zie de Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 187). Zie ook Stolk
1999, 236.
76. De bespreking verscheen in De portefeuille 1879, 273-275. Naast lof heeft de anonieme criticus
ook bezwaar tegen het werk, omdat Emants er niet in geslaagd zou zijn er een volledige
levensbeschouwing in te verwerken. De verwijzingen naar de Griekse, germaanse en christelijke
mythologie doen vermoeden dat de criticus Doorenbos is.
77. Men had bijvoorbeeld grote bewondering voor de bundel Geen zomer van Honigh en voor de
poëzie van Beets (De portefeuille 1881, resp. 333 en 432). Lütkebühl prees Waalners Gedichten
en gedachten vanwege de ‘zuivere vormen’ waarin de rijkdom van gedachten is gegoten (De
portefeuille 1882, 349-350).
78. Zie ook Hemels en Vegt 1993, 276-278.
79. ‘Hetgeen zich schuilhoudt achter de sluier van die vreemde verzen.’
80. N.J.B., ‘Jacques Perk. Gedichten.’ Het leeskabinet 1883, Bibliographisch album, 37-40.
81. J.M.E. Dercksen, ‘Eene liefde in het zuiden. Gedichten van Fiore della Neve.’ Het leeskabinet
1882, Bibliographisch album, 20-22, citaat op p. 20.
82. In een recensie waarin Fiores Van eene sultane tegelijk besproken werd met De Monts Idyllen
en andere gedichten hield criticus W.L. het dichterlijk tandem ten voorbeeld aan de minder
getalenteerde broeders en zusters. Zij hadden volgens W.L. met elkaar gemeen: ‘juistheid van
maat en waarheid van taal, maar vooral zangerigheid van toon en keurigheid van uitdrukkingen.’
Aan Pol de Mont werd verder een ‘fijngevoelig hart en dichterlijke geest’, ‘een open oog voor
wat daar omgaat in het menschelijke leven’ toegeschreven. Zijn dichtwerk werd geprezen om
de ‘verkwikkende invloed die het uitoefent op ieder voor het ware en schone vatbare gemoed’
(Het leeskabinet 1885, Bibliographisch album, 133-134).
83. J.B.G., ‘Eenzame bloemen, Sonnetten, Liederen, Etsjes door Helene Swarth [...]’, Het leeskabinet
1884, Bibliographisch Album, 75-77. N.J.B. veroordeelde Swarth terloops in een bespreking
van Cosmans Wilde halmen. Hij noemde Eenzame bloemen ‘ten onrechte zoo hoog geprezen’
en haalde een voorbeeld aan van een in zijn ogen onjuiste metafoor uit haar werk (Het leeskabinet
1885, Bibliographisch album, 164).
84. Doedes was er volgens criticus Richard de Waal niet in geslaagd zijn particuliere leed op een
hoger, ‘universeel’ plan te tillen, en eigenlijk week deze observatie weinig af van Kloos' kritiek
op de huiselijke dichtkunst in het algemeen en die van Doedes in het bijzonder. Adriaan de
Vrijes Alsemdroppels stuitten op heel andere bezwaren van dezelfde De Waal: De Vrijes werk
was in De Waals ogen ‘te ziekelijk, te week, te lamlendig’, een bezwaar dat Kloos als dichter
ook regelmatig kreeg te horen. (R.d.W., ‘Voorjaar en Zomer, dichtbundel door D.N. [sic]
Doedes.’ Het leeskabinet 1883, Bibliographisch album, 45-48; R.W., ‘Alsemdroppels, gedichten
van Adriaan de Vrije.’ Het leeskabinet 1883, Bibliographisch album, 57-59).
85. De tijdspiegel 1844 I, 11.
86. In het ‘Mengelwerk’ werden erotische gedichten van Pol de Mont opgenomen en zoals bekend
vond Jacques Perk De tijdspiegel bereid zijn ‘Iris’ te plaatsten, nadat die door De gids geweigerd
was.
87. Pol de Mont, ‘De Zuid-Nederlandsche letteren in 1880’, De tijdspiegel 1881 I, 213-230, over
Gezelle op p. 220.
88 Willem A. Paap, ‘Mr. C. Vosmaer, Vogels van diverse pluimage’, De tijdspiegel 1881 II,
180-196. De drie delen van deze bundel verschenen in 1872, 1873 en 1875.
89. Deze beschouwingen zijn: X.Y.Z., ‘Een prozamensch over poëzie’, De tijdspiegel 1879 I,
326-329; ‘Nederlandsch dichtwerk van den jongsten tijd’, De tijdspiegel 1883 II, 180-202. Het
stuk is niet ondertekend, maar volgens Stolk (1999, 237) geschreven door T.C. van der Kulk,
dezelfde die Perk tijdens een vakantie in de Ardennen leerde kennen en die later bereid bleek
‘Iris’ te plaatsen. Voorts: ‘Vijf dichtbundeltjes’, De tijdspiegel 1885 I, 445-454.
90. ‘Nederlandsch dichtwerk van den jongsten tijd’, De tijdspiegel 1883 II, 180-202.
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91. De tijdspiegel 1883 II, 181. Op een andere plaats stelde de criticus echter weer dat eigenlijk
ieder onderwerp geschikt is voor poëzie, ‘wanneer het geheel onschoone maar vermeden wordt’
(De tijdspiegel 1883 II, 200).
92. De tijdspiegel 1883 II, 180-202: 182. Over Perk p. 199-200.
93. Dezelfde kwestie werd vier jaar voordien aangekaart in het opstel ‘Een prozamensch over
poëzie.’ X.Y.Z. verklaarde in dit opstel: ‘[...] dat de eenvoudige, alledaagsche prozamensch
volstrekt niet onbevoegd is letterkundige voortbrengselen te beoordeelen, die dan toch ten slotte
voor zijne collega's prozamenschen, die - en ik betreur dat niet! - de meerderheid uitmaken van
de maatschappij, zijn bestemd’. (De tijdspiegel 1879 I, 327).
94. ‘Vijf dichtbundeltjes’, De tijdspiegel 1885 I, 446.
95. ‘Nederlandsch dichtwerk van den jongsten tijd’, De tijdspiegel 1883 II, 201.
96. Busken Huet 1878, 114.
97. Zie De Graaf 1954; Johannes 1986 en 1993; Prick 1986; Praamstra 1988 en 1991.
98. Aanvankelijk werd de lezing in delen afgedrukt in Algemeen dagblad van Nederlandsch Indië,
7 (1879) nr.14 (17 jan) t.m. nr. 26 (31 jan). Het verscheen in Nederland 1879 I, 251-273 en
339-374 en is herdrukt in Litterarische fantasiën en kritieken X, 125-145.
99. Johannes 1986, 32.
100. Praamstra 1991, 376.
101. Johannes 1986, 33.
102. W. Otto, ‘Weemoed en poëzie’, Nederland 1879 III, 201-213: 209: ‘De dichter, de mensch met
een hoogere bewerktuiging, met fijnere voelhorens, met volmaakter waarnemingsvermogen
krijgt van alles een dieperen indruk, en lijdt dus ook meer onder smart dan zij, die nooit de
zoet-fluisterende stem der muze mochten hooren. De dichter voelt pijn, voelt smart, en daar
hij, ook te midden van het leeven in de oogenblikken van verrukking alleen en op zichzelven
staat, geeft hij toe aan den aandrang zijn leed te openbaren’.
Theod. M. Tromp, ‘Een veelbelovende’, Nederland 1880 III, 98-104: 99: ‘Maar een gedicht te
vervaardigen uit behoefte, uit aandrang...omdat men het, als 't ware, niet zou kunnen laten, is
iets, dat slechts binnen het bereik van zeer enkelen en zekerlijk ook zeer bevoorrechten valt.
Meer nog dan het bezit van heerschappij over den vorm en van den methode - zij 't ook
aangeboren - is die drang tot scheppen, het kenmerk van den waren dichter. Zijn gemoed is
vervuld en gaat zwanger van aandoeningen en indrukken, en, geheel onder den invloed daarvan,
grijpt hij droomerig naar de pen en stort het uit in de stroomen van den zang.’
103. Nederland 1879 III, 203.
104. L. van Deyssel, ‘Eenzame bloemen’, Nederland 1884 II, 103-112: 111.
105. Volgens Van Halsema (1993, 519) heeft niemand ooit wakker gelegen van Vosmaers ‘Voorrede’,
terwijl hij over ‘Een overvloed aan getuigenissen’ beschikt die laten zien dat de jongeren van
toen de ‘Inleiding’ van Kloos als het programma van de nieuwe poëzie in Nederland ervaarden.
In de contemporaine tijdschriftkritiek heb ik die getuigenissen niet aangetroffen.

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

73

Hoofdstuk 3 Literaire kronieken en kritieken van Willem Kloos in
De nieuwe gids 1885-1893
Inleiding
Op 1 oktober 1885 verscheen het eerste nummer van De nieuwe gids. Kloos werd
redactiesecretaris. Al bij de samenstelling van het eerste nummer moest de redactie
grote moeite doen voldoende geschikte kopij te bemachtigen. De reacties op dat
eerste nummer luidden dan ook dat het grootste deel van de inhoud ook gerust in
andere, bestaande tijdschriften geplaatst had kunnen worden. Veel ophef veroorzaakte
het niet.1.
Vanaf het tweede nummer schreef Kloos ‘Literaire kronieken’ voor De nieuwe
gids, aanvankelijk regelmatig, maar na de derde jaargang kwam de klad er in. In de
periode 1885-1893 schreef hij in totaal drieëntwintig kronieken, daarvan verschenen
er zestien in de eerste drie jaargangen.2. De opbouw en de strekking van de kronieken
weken niet erg af van wat Kloos in andere tijdschriften al had gepubliceerd. Hij
richtte zich in de eerste plaats op de contemporaine Nederlandse poëzie. De
buitenlandse literatuur, de Vlaamse uitgezonderd, kreeg slechts zijdelings aandacht.3.
Het was er Kloos kennelijk niet in de eerste plaats om te doen de lezer te informeren
over nieuwe bundels. De te bespreken poëzie diende vaak slechts als een aanleiding
voor een algemener exposé over literatuur. De meeste kronieken hadden ook een
polemische toon. Kloos' kritische werk had mede tot doel de poëzie die hij zelf schreef
te verdedigen.4. Op die manier dacht Kloos bovendien de gehele Nederlandse poëzie
op een hoger plan te kunnen brengen. Een beperkt aantal, met het polemische karakter
van de kronieken samenhangende thema's, keert steeds terug in de kritieken. Deze
thema's vormen de leidraad van dit hoofdstuk.
In de eerste plaats waren er de vele bespiegelingen over het doel van de literaire
kritiek en de eisen waaraan een criticus moest voldoen. Met deze maatstaven kon
Kloos zijn eigen autoriteit als criticus bevestigen en tegelijkertijd de reputatie van
gerenommeerde critici aantasten. De Julia-affaire en de mede door Kloos geschreven
brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek maakten het belang
van dit onderwerp voor Kloos eens te meer duidelijk. De uitweidingen over de
Nederlandse literatuur in de negentiende eeuw vóór Tachtig dienden in de eerste
plaats om de volgens Kloos zo bij-
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zondere positie van die beweging in de literatuurgeschiedenis te bepalen. Het
revolutionaire imago dat de poëzie van Tachtig ook nu nog geniet, is voor een deel
door Kloos in zijn kronieken gecreëerd, nog vóór hij zelf zijn eerste bundel
publiceerde. Doel, aard en functie van de dichtkunst kwamen vooral aan de orde in
het kader van de door Kloos zo verfoeide retorische poëzie. Meer dan bij de hiervoor
genoemde thema's wordt hier duidelijk dat Kloos in de loop der jaren in zijn kritieken
andere accenten ging leggen. Aan de hand van een overzicht van Kloos' favoriete
dichters in de jaren 1885-1893 worden de ontwikkelingen in de poëzieopvatting van
Kloos nog eens verduidelijkt. De relatie tussen stemmingsdichters en naturalisten
speelde in de kronieken een belangrijke rol. De in revolutionair opzicht veel
geslaagder prozaschrijvers waren voor Kloos een belangrijke inspiratiebron.
Tegelijkertijd wist Kloos slecht raad met de vernieuwingen die daarvan het gevolg
waren. Aan het eind van de periode 1885-1893 speelden discussies over esthetiek en
ethiek in de kunst een grote rol in de ondergang van De nieuwe gids. Kloos' visie op
de verhouding tussen kunst en maatschappij, en zijn discussies daarover met
mederedacteuren worden besproken in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

Literaire kritiek
In de zomer van 1884, nadat hij was geslaagd voor zijn kandidaatsexamen, vertrok
Kloos naar Brussel om de dienstplicht te ontlopen. Samen met Albert Verwey, Jan
Veth en Frank van der Goes, die hem daar opzochten, schreef hij, onder het
pseudoniem ‘Guido’ een persiflage op Fiore della Neves Eene liefde in het zuiden.
C.E. Duyts en Frederik van Eeden leverden later ook nog bijdragen aan het gedicht
dat toen Julia. Een verhaal van Sicilië genoemd werd. Duyts vond W. Gosler bereid
het uit te geven. Gosler was niet op de hoogte van het aandeel van de anderen aan
het gedicht.
Julia verscheen eind september 1885, dus in dezelfde tijd als het eerste nummer
van De nieuwe gids. Het werd in verschillende tijdschriften niet onwelwillend
besproken.5.
Op 7 mei 1886 verscheen de brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire
kritiek,6. door Willem Kloos en Albert Verwey. De gunstige kritieken op hun pastiche
gaf hun aanleiding de autoriteit van deze critici in twijfel te trekken en zich zodoende
te wreken voor de slechte kritieken die zij op hun serieuze dichtwerk zouden hebben
ontvangen. De achtenveertig pagina's van het boekje kunnen in drie zinnen worden
samengevat: Julia is geen gedicht maar
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een opeenstapeling van onzin en banaliteiten; de critici die er waardering voor konden
opbrengen hebben dus geen verstand van poëzie; zij staan model voor de gehele
Nederlandse literaire kritiek, die derhalve onbevoegd mag worden verklaard.
Hoe serieus Kloos en Verwey de kunst, en ook zichzelf, namen, mag blijken uit
de rol die zij zich in deze brochure hadden aangemeten:
Gij, wisselaars in de tempel onzer kunst, gij die de plaats ontheiligdet
met de tafeltjes van uw ambacht en het gedruisch uwer oneerlijkheid; wij hebben u naar buiten gegeeseld en uw tafeltjes omgekeerd op den vloer
des tempels, om de schande te doen verdwijnen, die gij heenwierpt over
de kunst [...].7.
Deze tirade stond echter niet in verhouding tot het vergrijp waar de ‘godslasteraars’
van beschuldigd werden: de critici waren lang niet zo enthousiast geweest over Julia
als Kloos en Verwey het deden voorkomen. De auteurs hadden ernaar gestreefd het
parodiërende karakter van het gedicht te verhullen, opdat er zoveel mogelijk critici
in de val zouden lopen.8. Tot grote teleurstelling van Kloos en Verwey hoorde J.N.
van Hall, hun grootste vijand, niet tot de slachtoffers: in De gids werd Julia niet
besproken.
Aanvankelijk reageerden de betrokkenen vriendelijk op de grap. Frits Smit Kleine,
die er in De onbevoegdheid ongenadig van langs kreeg, stuurde zelfs een gelukwens
en een schuldbekentenis na de onthulling van Guido's identiteit.
Medestanders van Kloos en Verwey waren echter niet erg gelukkig met de affaire.
In een brief van 22 juni 1886 schreef Doorenbos dat Kloos en Verwey alle perken
te buiten waren gegaan:
Wat uwe brochure aangaat, dan denk ik dikwijls: Overwinnen kunnen
zij, maar van de overwinning een goed gebruik maken verstaan zij nog
niet. Gij deed als Achilles die Hektors lichaam driemaal om de muren van
Troje sleepte. Dat was echte haat en woede - maar gij hebt geen Hektor
verslagen, slechts gewone soldaten, en de manieren van kannibalen
bevallen niet meer. Zelfs de goden hadden toen medelijden en hielden zijn
lijk gaaf.9.
Ook mevrouw C. Jolles, voornaamste geldschieter van De nieuwe gids, had weinig
waardering voor de wijze waarop met Holda de vloer aan was geveegd.10. Dergelijke
grofheid in de omgang met collega-letterkundigen - en dan ook nog met een
vrouwelijke collega - was men niet gewend. De toon was gezet: het was oorlog tussen
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De nieuwe gids en het meer beschaafde deel van letterkundig Nederland. Zo kreeg
Kloos de aandacht die noch zijn ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten, noch het tijdschrift
De nieuwe gids tot dan toe hadden gekregen.
‘Hollandsche critici! Men kent u thans. Wij hebben met u afgedaan’, zo concludeerden
Kloos en Verwey in hun schotschrift. Waar anders dan in De onbevoegdheid der
Hollandsche literaire kritiek zou men nuttige wenken voor de leergierige criticus
verwachten? Vreemd genoeg zoekt de lezer daar in deze brochure tevergeefs naar.
Om te weten hoe een literair criticus volgens Kloos te werk moest gaan en welke
eigenschappen hij moest hebben, kan men het best zijn kritieken zelf lezen. Daar is
het een regelmatig terugkerend onderwerp, evenals Kloos' mening over
gerenommeerde critici als Vosmaer, Busken Huet en Mutatuli. In de vernietigende
bespreking van Joan Bohls Canzonen (februari 1886) omschreef Kloos de taak van
de criticus als volgt: ‘Wie verzen beöordeelt, heeft twee plichten te vervullen: 1o. na
te gaan of die verzen goed zijn, 2o. te trachten uit die verzen het karakter van des
dichters talent te definieeren.’11.
Hoe kon een criticus vaststellen of gedichten goed waren? In de voornoemde
kroniek werd hierop geen duidelijk antwoord gegeven, maar twee maanden later
kwam Kloos op de kwestie terug. Uit de kroniek die hij toen schreef kunnen wij
opmaken dat goede poëzie zich van slechte onderscheidde door: ‘1o. De juistheid
van de klankexpressie; 2o. de noodzakelijkheid en zuiverheid van de beeldspraak.’
Het vermogen om over de juistheid van de klankexpressie te oordelen kon volgens
Kloos geoefend worden, maar, zoals uit de volgende passage blijkt, diende de criticus
in wezen over dezelfde eigenschappen te beschikken als de dichter:
De opeenvolging der klanken in hunne eigenaardige, individueele
combinatie vormt, tezamen met de plaatsing der accenten, den rhythmus
van het vers. Daar iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het
gevoel, bij fijn geörganiseerde naturen, hare eigene rimpeling heeft, zal
dus ook iedere goede versregel zijn eigenen, slechts voor hem passenden,
rhythmus doen hooren. Wie het zuiverst zijn gevoel, door den alleen bij
dat gevoel behoorenden rhythmus weet weer te geven, is de beste dichter;
wie het vatbaarst is voor de allersubtielste klankverschillen in een vers,
en zich die vatbaarheid bewust wordt, is de beste criticus: want het eene
noch het andere is mogelijk zonder dat men tegelijk zeer fijn en zeer sterk
gevoelt. Wanneer de klankexpressie
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van een vers zoo volkomen mogelijk is, noemt men dat vers intens, omdat
het in den geöefenden lezer plotseling, schoon niet altijd bij de eerste
inzage, een even krachtigen indruk te voorschijn roept, als de dichter had,
toen hij het schreef.12.
De klank heeft in deze kroniek de plaats van de beeldspraak ingenomen.
De meest provocerende uitspraak die Kloos in het ‘In memoriam’ voor Perk had
gedaan, was dat poëzie een zaak is van weinigen voor weinigen. In 1890 verkondigde
Kloos nogmaals: ‘om het geniale te voelen, moet men zelf iets geniaals hebben.’13.
Wie de waarde van de Nieuwe gids-poëzie niet inzag, ontbeerde genialiteit en was
daarom onbevoegd die te beoordelen. De bevoegdheid van de criticus Kloos stond
vast omdat hij zelf een dichter was.
Het doel van poëzie was volgens Kloos de lezer deelgenoot de maken van het
innerlijke leven van de dichter. De beoordeling van een gedicht moest daarom niet
gericht zijn op de aard van de onderwerpen of gedachten van de dichter, maar op de
indruk die deze onderwerpen op de dichter hebben gemaakt, de stemmingen of
gevoelens die daardoor bij de dichter zijn opgewekt, en de wijze waarop deze
indrukken zijn weergegeven:
Want evenzoo als men het talent van een artiest-met-kleuren niet moet
afmeten naar het aandoenlijke zijner onderwerpen, of den weelderigen
plantengroei zijner landschappen, of de schoone gelaatstrekken zijner
modellen, maar wel naar de mate van volmaking, waartoe hij heeft weten
weer te geven, wat hij zag en voelde, met de middelen zijner kunst: evenzoo
moet het talent van een artiest-met-woorden niet worden beoordeeld naar
het diepzinnige zijner gedachten, of het edelaardige zijner gevoelens, of
het treffende der gebeurtenissen, die hij bezingt, maar uitsluitend en alleen
naar de kracht en de fijnheid, waarmeê hij die gedachten en sentimenten
en gebeurtenissen heeft gevoeld en gezien, en naar de meerdere of mindere
zuiverheid, waarmee hij dat gevoel door klanken heeft weten uit te
drukken.14.
De inhoud van het gedicht werd hier omschreven als de gewaarwordingen van de
dichter, en deze inhoud diende, anders dan hetgeen deze gewaarwordingen
veroorzaakte, ook in de beoordeling betrokken te worden.
De vorm van het gedicht heeft twee componenten: beeldspraak en klank. In de
loop van de jaren 1885-1893 ging de klank van het gedicht in Kloos'
poëziebeschouwing een steeds voornamere rol
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spelen. Bij het weergeven van zijn gevoelens en gewaarwordingen richtte de dichter
zich volgens Kloos primair op de klanken, ook van de afzonderlijke woorden. De
lezer hoorde in eerste instantie ook de klank en kwam via het gehoor in contact met
het innerlijk van de dichter. Wat Kloos het ‘Onbewuste’ van de dichter noemde,
zorgde ervoor dat er begrijpelijke verzen ontstonden, dat de betekenis van de woorden
behouden bleef:
En de lezer, die dat geluid kan nahooren en ontleden in zijn kleinste
bestanddeelen, en die van het allerkleinste bestanddeel, om het juist te
zeggen, proeven kan, óf het gevoeld is, en hoe het gevoeld is, dat is de
ware kriticus, die bevoegd is om te oordeelen over poëzie. Maar zoo zijn
er in Nederland niet veel.15.
Kloos gaf de dichter in april 1886 het volgende advies: ‘Hij vrage zich bij het
schrijven telkens af: “meen ik dit inderdaad? Komen deze woorden in klank inderdaad
overeen met de sensatie, die ik op dit oogenblik gevoel en uitdrukken wil?”’ Ook in
kronieken die hij nadien schreef bleek Kloos meer belang te hechten aan de klank
van het gedicht dan voorheen. In de kroniek over Hofdijk uit augustus 1886
bijvoorbeeld, definieerde Kloos een gedicht als ‘een brok gevoelsleven der ziel,
weêrgegeven in geluid.’16.
Op dit punt bracht de poëzieopvatting van Kloos iets nieuws. De exclusieve
oriëntatie op de klank van woorden en de uitschakeling van rationele overwegingen
bij het scheppingsproces leidde buiten De nieuwe gids zelfs tot beroering onder
collega-critici.
In de kronieken figureerden vooraanstaande critici als Vosmaer, Busken Huet en
Multatuli achtereenvolgens als grote voorbeelden voor Kloos. Zijn waardering voor
Vosmaer en Busken Huet werd echter vooral bepaald door de persoonlijke verhouding
die Kloos met Vosmaer had en in mindere mate door de wijze waarop Vosmaer en
Huet kritiek bedreven. Zolang Kloos afhankelijk was van Vosmaer - toen hij nog
geen eigen tijdschrift had en nog niet over de nalatenschap van Perk kon beschikken
- was de verhouding met Vosmaer goed, en schreef Kloos in lovende bewoordingen
over zijn patroon en alleen in negatieve zin over Vosmaers vijand Busken Huet. Na
1885 veranderde dat. Terwijl hij in de allereerste kroniek Amazone en Nanno nog
tot de beste voorbeelden van de vernieuwing van de literatuur sinds 1879 rekende,
kon er vier maanden later voor Vosmaer geen goed woord meer af. In de tussentijd
had Vosmaer zich namelijk naar aanleiding van Kloos' bespreking van Joan Bohls
Canzonen in felle bewoordingen van
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Kloos gedistantieerd. Vosmaer was een bewonderaar van Bohl, en Kloos was zich
daarvan terdege bewust.17. Met zijn kritiek op Bohl gaf hij dus weloverwogen ook
Vosmaer een veeg uit de pan.18. Kort daarvoor had Vosmaer hem aangeraden de band
met de traditie niet te verbreken en eerst hetzelfde niveau te bereiken als de oudere
dichters alvorens die te bekritiseren.19. Kloos had dat advies in de wind geslagen en
met de kroniek over Bohl was voor Vosmaer de maat vol. In de Spectator sprak
Vosmaer hem in het openbaar toe:
Thans hebt gij alle recht op sympatie verbeurd. Gij hebt, op onvolledige
wijze wel is waar, maar gij hebt sparsim fraaie regels of brokstukken
geleverd, maar noch niets geheels dat u het recht geeft u nu reeds te
verheffen als eene école du dédain transcendant.20.
Kloos reageerde in zijn eerstvolgende kroniek.21. Hij keerde hij zich van Vosmaer
af en schoof Huet ineens naar voren als de enige criticus van de oudere school aan
wie men eerbied verschuldigd was. Tweeënhalf jaar na Vosmaers dood in 1888
rekende Kloos definitief met hem af. In een zeer wijdlopig opstel betoogde Kloos
dat Vosmaer als criticus geen beginselen hanteerde en zich slechts liet leiden door
de regels van het maatschappelijk verkeer.22. Kloos' bewering dat Vosmaer eigenlijk
niets van Perks poëzie begrepen had en dat Vosmaer de jonge dichter zelfs had
gedwarsboomd bij zijn pogingen bekendheid te krijgen, had waarschijnlijk tot doel
de poëzie van Perk exclusief voor Kloos en de Nieuwe gids-generatie op te eisen.23.
Huet heeft zijn sympathie voor de Tachtigers nooit openlijk geuit, maar Kloos
meende in de nagelaten brieven van Huet daarvoor een verklaring gevonden te hebben.
Volgens Kloos zag Huet in dat hij tekortschoot ten opzichte van het jongere geslacht,
dat iets verwachtte en iets zocht wat hij niet bieden kon.24.
Naast Huet noemde Kloos op verschillende plaatsen ook Multatuli als voorbeeld
en wegbereider voor de critici van Tachtig. De grootste verdiensten van Multatuli
waren volgens Kloos diens vermogen om alles te bespreken en te bekritiseren, zijn
hartstochtelijk en natuurlijk proza en zijn visie op literaire kunst, die in Multatuli's
ogen altijd een relatie met de werkelijkheid moest houden en geen zinledig
woordenspel mocht zijn. Voorts bewonderde Kloos Multatuli omdat hij Bilderdijk
van zijn voetstuk had gehaald.25.
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Nederlandse literatuur in de negentiende eeuw vóór Tachtig
In elf kronieken stelde Kloos de Nederlandse letterkunde uit het verleden aan de
orde, maar zijn belangstelling daarvoor bleek zich bij nadere beschouwing
hoofdzakelijk te beperken tot de negentiende eeuw. Uit die eeuw koos hij enkele
belangrijke auteurs die hij het figureren in de ‘Revolutie’ van Tachtig. Dichters en
critici uit het nabije verleden werden grofweg verdeeld in wegbereiders en
tegenvoeters. Zoals uit de vorige paragraaf al bleek, stond de rol die iemand kreeg
toebedeeld echter niet voor altijd vast: Vosmaer was eerst een wegbereider en later
een tegenvoeter; in de voorgeschiedenis van Tachtig wandelde Huet in tegengestelde
richting.
In de kroniek over Marcellus Emants - volgens Kloos de ‘Johannes Baptista’ van
de moderne Nederlandse literatuur - uit april 1888, schetste Kloos een overzicht van
de schrijversgeneraties in de negentiende eeuw. Hij onderscheidde er acht in tachtig
jaar, maar beperkte zich in de nadere beschouwing van deze generaties tot slechts
twee: de generatie van 1840, dat wil zeggen die van Potgieter, Da Costa, De Genestet
c.s., en de generatie van 1870. De generatie van 1840 kwalificeerde hij als ‘de sterkste,
die het meeste de vroegere en volgende groepen tot zich heeft getrokken en met zich
vereenigd, die hen ahen als ééne doet verschijnen, zij, de hoofdgroep, waarom zich
al het andere concentreert.’26. De schrijvers van de generatie van 1870 noemde hij
niet bij name; een algemene kwalificatie volstond: zij waren ‘decadenten’: een
krachteloze, onzelfstandige kunstenaarsgeneratie die voortborduurde op het stramien
van Beets en Staring en die te talentloos was cm voort te werken in de geest van
Potgieter en Bosboom-Toussaint. Kloos had hier met name de Gids-redactie in de
jaren 1870 en 1880 op het oog. Tegen hen was de opstand van de jonge kunstenaars
gericht:
De Revolutie is daar. Revolutie, revolutie tegen u die daar staat in uw
onmacht, wringend uw geestjes in duizenderlei bochten, bazelend-over
de woorden van anderen, die gij niet meer verstaat. Ja, Revolutie, algeheele
Revolutie tegen u, ouwelijke heeren, wier namen zullen verdwijnen uit de
heugenis der letteren nog éér gij in uw graven ligt, duf-deftige
oude-Gids-kliek, waar niemand meer naar hoort. Wat doet gij, wat presteert
gij, gij met u allen, dat u het recht geeft meê te spreken en uwe zeurige
stem te laten deunen door dezen schoonen en levensvollen tijd?27.
In de acht generaties die Kloos in de negentiende eeuw onderscheidde, waren er
slechts enkele dichters die zijn goedkeuring
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konden wegdragen: naast Potgieter noemde hij Staring, Bellamy, Tollens, en Beets.
Over de redenen voor zijn collegiale bewondering voor deze dichters bleef hij nogal
vaag. Hij roemde de eenvoud, frisheid en natuurlijkheid van hun poëzie.28. Het zijn
termen die haaks staan op de kwalificaties die Kloos reserveerde voor de ‘rhetorische’
dichtstijl van Bilderdijk en zijn volgelingen. De redenen voor zijn afkeer van
Bilderdijks poëzie heeft Kloos vaak en wél tot in details beschreven. De
beschouwingen die hij schreef over retorische poëzie werpen een helder licht op zijn
visie op de dichtkunst in het algemeen, en op de dichterlijke taal in het bijzonder.

Retorische dichtkunst
In 1886 publiceerde de rooms-katholieke priester-dichter H.J.A.M. Schaepman zijn
bundel Aya Sofia en Kloos wijdde er een literaire kroniek aan.29. Daarin maakte hij
een onderscheid tussen dichters die voor de eeuwigheid werkten, en dichters wier
roem van korte duur was. Het verschil tussen deze twee soorten dichters had te maken
met de oorspronkelijkheid van hun klank en beeldspraak. De eerste groep dichters,
de oorspronkelijken, noemde hij ‘natuurlijke’ of ‘reëele’ of ‘zinnelijke’ dichters. De
tweede groep noemde hij ‘rhetorische dichters’:
die, onmachig om ieder woord te proeven met al de frischheid van zijn
jeugd, de taal accepteeren, gelijk zij door de zinnelijkheid van vroegere
geslachten is gemaakt, en door het gebruik misvormd, die daardoor meer
dan ééne schrede afstands leggen tusschen wat is en wat staat op het papier
- men doet het eenvoudigst en het best, zoo men hun den naam van
rhetorische poëten geeft. Immers, de rhetorica is geen spontane opwelling
van den natuurlijken mensch: geene alleen door 't gevoel voor waarheid
en schoonheid geregelde uiting eener passievolle ziel: zij veronderstelt
eene voorafgaande oefening in een kunstmatig stelsel van algemeen
geldende regels en voorschriften: zij houdt angstvallig samen, datgene,
wat ieder waarachtig kunstenaar neerhaalt en voor zichzelven vernieuwt:
zij werkt met woorden, niet met zaken.30.
De laatste woorden van deze passage lijken nogal raadselachtig: iedere dichter
werkt immers met woorden, juist niet met dingen. Toch is wel duidelijk wat Kloos
bedoelde. Natuurlijke dichters leggen een zo direct mogelijk verband tussen de dingen
en de woor-
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den die dat moeten aanduiden. In dezelfde kroniek over Schaepman legde Kloos het
uit:
Een tafel is een tafel en een stoel is een stoel en als ik die woorden
uitspreek, word ik begrepen door iedereen: doch zoo ik nu tafel voor stoel
ga zeggen en omgekeerd, omdat zij beiden op vier pooten staan, dan raakt
mijn hoorder in de war en weet niet langer wat ik zeggen wil. Nu, en iets
dergelijks hebben onze Hollandsche dichters altijd gedaan, bij stilzwijgende
afspraak.
Kloos lijkt zich hier te keren tegen metaforisch taalgebruik, maar zo kan hij het
niet bedoeld hebben. Waar het hem om ging, is dat de beeldspraak in het werk van
Schaepman c.s. geen enkel verband had met de werkelijkheid. Het verband tussen
de woorden en de dingen was daar verbroken. Zo liet Schaepman in het besproken
werk de zuilen van de tempel zingen. Een zuil kan gewillig zijn last dragen, trouw
op wacht staan, maar niet zingen, zei Kloos. ‘Ik zou even goed kunnen beweren, dat
een zuil zit te bitteren, of in een koets met twee paarden naar den schouwburg rijdt.’31.
De woorden en de dingen, het zijn andere aanduidingen voor wat Kloos elders
vorm en inhoud noemde. Zijn bezwaar tegen de retorische dichtkunst kwam erop
neer dat vorm en inhoud daar niet organisch samengingen, maar dat de vorm, in de
terminologie van Kamerbeek als absoluut, ‘als op-zich-zelf staand, als “vorgegeben”
ten opzichte van de inhoud’ werd gezien, terwijl Kloos wilde dat de vorm adequaat,
‘als “van binnen uit gegroeid”’ was.32.
Of de dichter nu de buitenwereld, of het innerlijk tot onderwerp van zijn gedicht
maakte, hij moest trachten zijn gewaarwordingen zo concreet en zo direct mogelijk
te verwoorden. Een dichter die gebruik maakte van overgeleverde beeldspraak nam
niet zelf waar wat hij beschreef, hij werkte niet ‘met waarnemingen, waarvoor hij
woorden zocht, maar met woorden, waarachter hij waarnemingen vermoedde: een
dilemma waarmede de geheele kunst staat of valt.’33. Dat is een variant op de uitspraak
dat een dichter met dingen en niet woorden moet werken. Kloos beschouwde het
gedicht niet als een taalbouwsel. Zijn opvattingen waren minder modern dan zij soms
lijken, zijn commentaar op de retorische dichters was een reprise van een discussie
die decennia eerder werd gevoerd nadat voor het eerst de individuele gevoelens van
de dichter en zijn persoonlijke gedachteleven naast de natuur en de traditie als
mogelijke bron voor de dichtkunst waren aanvaard.34.
De oorspronkelijkheid in klank en beeldspraak die Kloos van de dichter eiste,
moest in de eerste plaats worden geassocieerd met
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oprechtheid en waarachtigheid, meer dan met vernieuwing, met afwijking van de
traditie. Het ging hem er dus niet zozeer om dat de dichter nieuwe vormen vond voor
hetgeen hij wilde uitdrukken, maar dat hij die gevoelens oprecht en waarachtig, dat
wil zeggen oorspronkelijk, formuleerde:
In de sterke emotie zijner stemming ziet de dichter gelijkenissen,
personificaties, etc., die bij die éene stemming, die bijzondere
gevoels-schakeering, passen, wijl zij haar belichamen en
vertegenwoordigen, en die hij in de taal door beeldspraak en figuurlijke
uitdrukkingen weêrgeeft en verduurzaamt. Dit deden de eerste dichters en
zoo ontstond er langzamerhand een rijkdom van overdrachtelijke
spreekwijzen, als blijvende voorstellingen der individueele aandoeningen
van enkele fantasievolle naturen. Maar een later geslacht van zangers,
minder oorspronkelijk en met minder diepe emoties, begon zijne eigene
aandoeningen aan de zegswijzen der ouderen te verbinden, daar zij zelve
niet sterk genoeg gevoelden, om een taal voor zich te scheppen, en niet
fijn genoeg, om te bespeuren, dat de individueele uitdrukkingen van
anderen ongeveer slechts en niet volkomen hunnen eigene stemming
weêrgaven.35.
In deze tweede kroniek (april 1886) pleitte Kloos voor een vernieuwing van de
dichterlijke taal, maar ook dit pleidooi moet gelezen worden tegen de achtergrond
van de door Kloos omschreven aard en het doel van de poëzie: poëzie is een uiting
van gevoelens en stemmingen. Het doel van de poëzie is die stemming aan de lezer
te communiceren. De vorm van het gedicht is het middel om die stemming over te
brengen, daarom moet de vorm oorspronkelijk, dat wil zeggen: oprecht en waarachtig
zijn, en daarom kan een dichter zich niet bedienen van overgeleverde beeldspraak.
In de Canzonen van Joan Bohl uit 1885 ‘zetelde’ volgens Kloos de ‘opperste
incarnatie van de dichterlijke taal’.36. ‘Dichterlijke taal’ heeft in het spraakgebruik
van Kloos een denigrerende betekenis. Hij onderbouwde zijn standpunt met een
verwijzing naar een passage over beeldspraak in Wordsworths ‘Preface’ bij diens
Lyrical Ballads: beeldspraak moest ‘als iets oogenblikkelijks en accidenteels, niet
als iets stereotieps en essentieels beschouwd worden’.
De beeldspraak van Bohl was, wanneer men die letterlijk nam, vooral ridicuul,
aldus Kloos. De citaten uit de Canzonen doen denken aan de zingende zuilen van
Schaepman: ‘'t Heelal schijnt zich tot peinzen af te zonderen’, en: ‘'k Ontmoette in
land bij land begaafde vrouwen,/ Maar geen met hooger hemelglans begoten’.37. De
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‘ridiculiteit’ van deze beeldspraak was volgens Kloos een gevolg van Bohls gebrek
aan oorspronkelijkheid: hij maakte gebruik van oude en stereotiepe beelden, zonder
zich af te vragen of hetgeen hij weergaf overeenkwam met zijn eigen
gewaarwordingen. Zo kwam Kloos tot een visie op taal die hij in alle kronieken tot
1893 bleef uitdragen:
Het is de taak van iedere nieuwe generatie, de taal, zooals zij haar door
hare voorgangers wordt overgeleverd, niet, zonder voorbehoud, te
aanvaarden, als een erfenis, die, ongeschonden, tot uitgangspunt harer
eigene productie dienen moet; maar haar te ontdoen van al het stereotiepe,
gemaniëreerde en indirekte, dat haar in den loop der jaren is blijven
aankleven, om, na den ‘taalschat’ tot zijn eenvoudigste elementen te hebben
teruggebracht, voor eigen persoonlijk zieleleven, met die elementen, een
eigen persoonlijke uiting te scheppen. Zij loopt, zoodoende, gevaar, door
het publiek, in den eersten tijd, minder goed begrepen te worden: maar
dat is een kwestie van jaren: op den duur zal zij zich den voldoening en
den roem verwerven, te hebben gedaan, wat zij moest doen, en de
waardeering van het ontwikkelde deel der natie te hebben veroverd.38.
Bij de beoordeling van contemporaine en oudere poëzie hanteerde Kloos, naast
de ‘juistheid van de klankexpressie’, de ‘noodzakelijkheid van de beeldspraak’ als
criterium. Daarom kon hij Beets waarderen als degene die eenvoud, natuurlijkheid
en frisheid in onze literatuur zou hebben gebracht.39. De kritiek die Kloos in
voorgaande jaren op Beets' werk had, gold de huiselijke thematiek en niet de
vormgeving. Ten opzichte van de vorige periode (1879-1885) was Kloos' aandacht
verschoven van de inhoud van de dichtkunst, naar de vorm; van domineedichters en
dichters van de huiselijke haard naar retorische dichters.40. Zo kon het gebeuren dat
Kloos, in de laatste kroniek die hij in deze periode schreef, de kampioen van de
huiselijke dichtkunst Tollens uitriep tot de heraut van Tachtig en diens ‘eenvoud’ en
‘natuurlijkheid’ plaatste tegenover de ‘chaos’ van Bilderdijks gedichten.41. En dat
terwijl Tollens' gedichten kort daarvoor in Nieuwe gids-kring nog zó bespottelijk
werden gevonden, dat Van Eeden zich de moeite van het schrijven van een parodie
meende te mogen besparen: in de bundel Grassprietjes nam hij een bestaand gedicht
van Tollens op.42.
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Kloos' favoriete dichters in de jaren 1885-1893
Over de kwaliteiten van dichters uit zijn eigen tijd wisselde Kloos ook wel eens van
mening. In de jaren 1885-1893 waren er vier dichters die achtereenvolgens aan Kloos'
rechterhand mochten plaatsnemen.

Albert Verwey
In de periode 1885-1893 heeft Kloos drie besprekingen aan Verweys werk gewijd:
in 1885, toen Kloos en Verwey nog bevriend waren, over Persephone en andere
gedichten; in april 1889, nadat zij gebrouilleerd waren geraakt, over Van 't leven en
in december van datzelfde jaar over Verzamelde gedichten.
Sommige gedichten uit Verweys eerste bundel waren volgens Kloos ronduit
mislukt; nagenoeg al het overige werk noemde hij ‘vlekkeloos artistiek werk’, omdat
het precies voldeed aan de criteria die hij ook elders formuleerde:
Vlekkeloos, omdat de dichter de impressies zijner verbeelding, de
rimpelingen van zijn gevoel zóo weet vast te houden, en wêer te geven
door rhythmus en klank, zijn middel van uiting zooals de verven het voor
den schilder zijn, dat de lezer, die ooren heeft om te hooren en
verbeeldingskracht om te zien, diezelfde impressies en diezelfde
rimpelingen in zijn eigen ziel voelt opkomen.43.
Beeldspraak speelde in deze passage geen enkele rol: de verbeelding in de zin van
uitbeelding werd hier volledig gelijkgesteld met klank (‘rhythmus en klank’). Dat
Verwey de regels van de grammatica en prosodie hier en daar overtrad, was geen
reden voor afkeuring, omdat ze ‘slechts in zooverre regelen zijn, als de dichter ze
goedkeurt en ze voldoende vindt om het artistieke effect, waarnaar hij tracht, te
bereiken’, aldus Kloos.
In de kroniek uit 1885 constateerde Kloos dat de nieuwe dichtkunst, die sinds 1879
opgang maakte, meer dan voorheen episch van aard was. Hij noemde Lilith van
Emants en Persephone van Verwey; Kloos' eigen Rhodopis-fragment had overigens
ook in het rijtje gepast. Kloos voegde daaraan toe dat hij het ‘echte, plastische epos’
bedoelde: ‘met groote figuren, en tragische toestanden’, waarschijnlijk om een
duidelijk onderscheid te maken met de populaire verhalende gedichten van Pol de
Mont en Fiore della Neve.
Het is niet helemaal te begrijpen hoe de poëzieopvatting van Kloos, waarin het
gedicht als een ‘psychografisch document’44. werd
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gezien, gerijmd kon worden met het bovenstaande. Het verhalende en het lyrische
sloten elkaar blijkbaar niet uit. Daarnaast kan worden genoemd dat
genre-onderscheidingen in de loop der eeuw vervaagden, zoals onder meer afgeleid
kan worden uit de opkomst van het prozagedicht na 1880.45. Maar juist uit traditionele
hoek kwam commentaar. Van Hall beschouwde de voorkeur voor epische gedichten
als een ongerijmdheid in de poëziebeschouwing van Tachtig46. en hij leidde daaruit
af dat het de jonge dichters niet helder voor ogen stond welke weg de nieuwe poëzie
moest inslaan.
Verwey week al gauw af van de door Kloos aangewezen weg. De bundel Van 't
leven, die beschouwd wordt als de poëtische weerslag van Verweys conflict met
Kloos,47. gaf Kloos aanleiding te schamperen: ‘Verweij heeft, zijn mooie fantasieën
en stemmingen een tijd lang verhullend, het kleed aangetrokken van Vermaner en
Moralist.’48. Het ging er Verwey echter niet alleen om Kloos de les te lezen, Verwey
was niet langer van mening dat schoonheid het enige criterium voor poëzie was, het
ethische aspect diende volgens hem ook een rol te spelen, ook bij de beoordeling
van gedichten.49. In 1889 besprak Kloos Verweys Verzamelde gedichten.50. In die
uitvoerige bespreking gaf Kloos een overzicht van de ontwikkeling die Verwey als
dichter doormaakte in ‘negen Staten’: van zuivere schoonheidszoeker en episch
lyricus in Persephone, via lyricus in Demeter, door Kloos als hoogtepunt in Verweys
dichterschap omschreven, tot didacticus in onder meer ‘Bij den dood van Alberdingk
Thijm’. Het laatste stadium in Verweys ontwikkeling kwalificeerde Kloos als:
‘verstandswerk, geen gevoelsuiting, maar verstandswerk hoort bij proza thuis.’
In 1889 had Verwey voor Kloos niet alleen als vriend, maar ook als dichter
afgedaan. In hoeverre de verbroken vriendschap Kloos' professionele oordeel heeft
beïnvloed, is niet na te gaan. ‘Een eerlijke bespreking’, noemde Kloos zijn beoordeling
van Verweys Verzamelde gedichten, waarin persoonlijke belangen geen rol zouden
spelen. De gang van zaken rond de breuk tussen Kloos en Verwey geeft genoeg
aanleiding om aan deze woorden te twijfelen. Toch kan ik vaststellen dat Kloos' visie
op Verwey als een door de schoonheidskoorts bezochte calvinist, niet afweek van
Verweys eigen kijk op zijn dichterschap.51.

J. Winkler Prins
J. Winkler Prins speelde in de kronieken een kleine heldenrol. Kloos achtte zijn talent
niet zo groot als dat van Perk, maar Winkler Prins stond hoog verheven boven Joan
Bohl, en ‘het kleingoed onder onze nieuwste poëten, Couperus, Cosman of
Lovendaal.’52. In
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1885 publiceerde Winkler Prins twee bundels: Sonnetten en Zonder sonnetten. Kloos
noemde de lezing van de Sonnetten een ‘lust en een rust voor de ziel’:
De groote waarheid is, dat, geheel buiten ons om en gedeeltelijk vóór
onzen tijd, zich een dichter in Holland heeft ontwikkeld, die in eenige
zijner verzen een groot muzikaal talent, in andere een zeldzaam plastisch
vermogen, in weer andere een hèm alleen eigenen blik op de realiteit toont
te hebben. Zoo iets gebeurt niet alle dagen in onze rijmende gemeente, en
dat de Hollandsche kritiek dit unieke verschijnsel stilzwijgend of met een
spotlach is voorbijgegaan, is een der vele ergerlijkheden, waarover zij het
zwaar te verantwoorden zal hebben bij het nageslacht.53.
Wat Kloos zo bijzonder in het werk van Winkler Prins waardeerde, was de zuivere,
realistische beeldspraak en muzikaliteit. Winkler Prins gaf een direct en oorspronkelijk
beeld van de hem omringende natuur. Blijkbaar had hij die daadwerkelijk
waargenomen. Hij heeft ‘ieder woord gebruikt in zijn eigenlijke, juiste, directe
beteekenis, en de dichter heeft slechts éénen stap gedaan, om van de werkelijkheid
tot het geschrevene woord te komen.’54. De klank van Winkler Prins' verzen, het ritme
en het bijzondere gebruik van het rijm droegen, aldus Kloos, aan de verbeelding van
het waargenomene sterk bij.
In 1887 publiceerde Winkler Prins een bundel onder de titel Liefdes Erinnering.
Kloos was daarover minder goed te spreken. Hij noemde de dichter in zijn kroniek
een ‘overgangsfiguur’:
‘Onbewust: realist; maar met zijn weten, een man van de oude school,
heeft de heer Prins zich hier, meer dan in zijn vroegere bundels, bediend
van de dictie, die nog geldig was vóór twintig jaar.’55.
En zo plaatste Kloos Winkler Prins in een hoekje van de geschiedenis waar hij
nooit meer is uitgekomen.56.

Hélène Swarth
Hélène Swarth is vaak getypeerd als een overgangsfiguur.57. Kloos gaf haar in de
jaren 1885-1893 meer krediet. ‘De toekomst is háar’, oordeelde hij naar aanleiding
van de bundel Beelden en stemmen uit 1887. Haar Eenzame bloemen (1884) en
Blauwe bloemen (1885) schoof hij als onbelangrijk werk terzijde. De gedichten uit
die bundels kenschetste hij als sentimenteel en haar natuurobservaties als ‘abstract
realisme’, dat wil zeggen: niet zelf gezien. ‘Retorisch’ zou
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een goede aanduiding kunnen zijn voor dergelijke poëzie, maar zo noemde Kloos
die hier niet.58. Haar sonnetten uit 1887 waren voor Kloos echter verheven boven al
het andere dichtwerk dat in die jaren in het Nederlandse taalgebied was verschenen:
Dat is geen menschelijke stem meer die spreekt, dat is het hooge klagen
eener zieneres, die kalm en luid, met koninklijke gebaren, de groote
visioenen harer godverpande ziel voor de verbaasde menigte onthult.59.
Als aan Swarth de toekomst behoorde, waar bleven de dichters van De nieuwe
gids dan? Verwey zal niet erg ingenomen zijn geweest met deze degradatie, een jaar
vóórdat hij werkelijk ruzie kreeg met Kloos. Ook Van Eeden, die zich tot dan toe
niet als dichter had geprofileerd, maar wel bewonderd werd om zijn Kleine Johannes,
werd in deze kroniek fijntjes in de hoek gezet. Kloos vergeleek de dichteres Swarth
met de romanfiguur Johannes. Bij beiden nam hij een groeiproces waar, doch terwijl
Johannes zich passief en geleidelijk ontwikkelde tot een ‘mensch, die tevens een
artiest is’, ontwikkelde de dichteres zich door een hartstochtelijke worsteling met de
slagen die het leven haar toebrachten tot een ‘artiest, die haar menschelijkheid in
zichzelven sluit.’ Kloos concludeerde:
En dat verschil in die overeenkomst weêrspiegelt zich in beider kunst.
Bij Van Eeden die breede, zachte, vredige gevoeligheid, waarin alles trilt
en toch alles stil is; bij Hélène Swarth het streven van het bandeloze,
wildbewogene naar het preciese en het koele, naar het metalene, naar het
hooge zilverklinkende accent van een engelenbazuin.60.
Kloos sprak geen voorkeur uit, maar het zal duidelijk zijn dat die naar Swarth
uitging. Door over Van Eedens roman op te merken dat die geen kunst is ‘die bestaat
alleen om haarzelfs wil, maar ook om het ethische gedachteleven, dat er in
gesymboliseerd wordt’, plaatste hij de roman al direct in een verdacht licht. Had hij
voor die tijd niet al vaak verkondigd dat kunst en ethiek niets met elkaar te maken
hebben?61. Zo stonden de zaken er in de zomer van 1887 in de kringen van De nieuwe
gids voor: nog geen twee jaar na de oprichting van het tijdschrift kon iedere oplettende
lezer waarnemen dat het niet meer boterde tussen Kloos en de overige redacteuren.
Hélène Swarth spon daar garen bij. Aan de derde jaargang van De nieuwe gids droeg
zij vijftien sonnetten bij, dat jaar tevens de grootste bijdrage aan de poëzie.
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Ruim een jaar later schreef Kloos nogmaals een kroniek over Swarth, en ditmaal
vond hij in haar poëzie aanleiding het wezen van de lyrische dichter onder de loep
te nemen. Samengevat kwam zijn beschouwing hierop neer: de lyrische dichter kon
het best gekenschetst worden als een egocentrisch wezen dat voortdurend bezig was
stemmingen te ondergaan en te observeren en in klanken om te zetten:
Zijn gansche leven is als een partituur van stemmingen te beschouwen,
stemmingen die hij ondergaande is, aan wier wording hij niets doen kan,
waar zijn daaglijksch Ik buiten staat; en het eenige, waarvoor hij te zorgen
heeft, is, dat hij virtuoselijk de muziek er van spelen leert.62.
De natuur die hem omringde, diende de lyrische dichter slechts als een verzameling
symbolen voor zijn eigen wezen, de geschiedenis der mensheid als een illustratie
van zijn grote sentimenten en gedachten.
IJdelheid, onlosmakelijk verbonden met het lyrisch dichterschap, werd niet ingezet
om zich boven anderen te verheffen maar om medegevoel op te wekken. Alleen
dichters met een hart, met waarachtig gevoel, waren in staat dat medegevoel op te
wekken. Om die reden kon Kloos geen enkele waardering opbrengen voor Couperus.
Diens zogenaamde virtuositeit verhulde naar Kloos' mening een gebrek aan inhoud,
aan stemmingen.63. De analyse van het ware dichterschap bracht Kloos tot de
vaststelling dat Hélène Swarth ‘het zingende Hart in onze letterkunde’ was:
Ik houd vol, wat ik eenmaal beweerde, dat aan Hélène Swarth de
toekomst onzer dichtkunst behoort.
Mannen mogen sterk zijn, en luider spreken, hooger of zwaarder, met
machtiger armgebaar, maar er is geen onder hen, die zichzelf vergeluiden
thans, die aan zoo eene opperste vrouwelijke weekheid zoo eene strenge
kracht van kalme visie, aan zoo eene onverbrokene productie-macht zoo
een voortdurende vooruitgang paart.64.
Na Beelden en stemmen publiceerde Swarth nog vele bundels en talloze gedichten
in uiteenlopende tijdschriften. Maar in de kronieken van Kloos daalde haar ster na
1888 al gauw. Haar plaats werd ingenomen door de dichter van Mei en van de Verzen:
Herman Gorter.
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Herman Gorter
Kerstmis 1888 berichtte Van Eeden aan Karel Alberdingk Thijm:
Ook is er een nieuw poeet gevonden van de bovenste plank volgens Kloos.
3.000 verzen van 't eerste water. Gorter heet hij, je kent zijn naam misschien
wel. Hij is bovendien buitengewoon bescheiden, dus dat zal de Hollandsche
kritici plezier doen. 't Zou geen wonder zijn als hij de lauweren plukte die
wij gepoot en besproeid hebben. Nu kunnen de menschen met fatsoen
bijdraaien en zeggen: dat is nou eigenlijk dichten!65.
Drie weken eerder had Gorter een deel van die verzen in kopie verstuurd naar
Kloos, die in Londen bij Willem Witsen logeerde.
‘[...] ik heb iets willen maken van niets dan schittering en zonneschijn’ schreef
Gorter erbij, en ook dat hij graag Kloos' oordeel vernam. Kloos liet aan iedereen
weten dat hij het prachtig vond en in de derde aflevering van de vierde jaargang van
De nieuwe gids (februari 1889) werd het eerste boek van Mei afgedrukt. Op 19 maart
verscheen het gedicht in zijn geheel in boekvorm en in de april-aflevering van De
nieuwe gids werd het door Kloos kort besproken.66.
Nog nooit is de Hollandsche taal zo mooi geweest als in Gorters Mei, schreef
Kloos, het is ‘een schatkamer van schoonheid’, ‘onuitputtelijk als de natuur’. Dat
Gorter in zijn gedicht de oude Hollandsche verstechniek ‘den allerlaatsten nekslag
geeft’, was niet iets om rouwig over te zijn:
Laten wij, met een dankbaar hart, het eene voor het andere ruilen, want
een mooi boek is beter en duurzamer en prettiger dan het sekuurst ingericht
stelsel van fatsoenlijke prosodie. Wij zijn toch niet aan onze eigene
bedenkseltjes getrouwd?67.
Het was welbeschouwd een nogal magere aankondiging die Kloos aan Mei wijdde,
want veel meer dan het bovenstaande merkte hij er niet over op. Dat Van Eeden er
in dezelfde aflevering van De nieuwe gids een stuk van maar liefst vijfentwintig
pagina's over schreef, zou kunnen verklaren waarom Kloos zo summier was.
Veel uitvoeriger schreef hij over de Verzen die een jaar later verschenen, een
bundel die veel stof deed opwaaien omdat die gezien werd als een radicale breuk
met de taal- en letterkundige traditie. Ter verdediging van deze Verzen gaf Kloos
een visie op het ontstaan van de taal die nauwelijks afweek van wat Verwey daar
enige jaren eerder over had geschreven in De Amsterdammer. Net als Verwey
beschouw-
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de Kloos de oermensen als dichters, omdat oermensen al hun gewaarwordingen op
een eigen, unieke manier aanduidden.
Om communicatie tussen de mensen mogelijk te maken, ontstond er in de loop
der tijd overeenstemming over die aanduidingen. Gewone mensen maakten gebruik
van overgenomen beelden en uitdrukkingen, maar dichters hadden een fijner
bewerktuigd gevoelsleven en waren daardoor genoodzaakt unieke aanduidingen te
gebruiken voor hun unieke gewaarwordingen. Zij stemden in dat opzicht overeen
met de oermensen. Het gevolg van het oorspronkelijke taalgebruik van deze dichters
was dat zij vaak niet begrepen werden. Dat was het geval met de Verzen van Gorter.
Voor Gorter was de taal namelijk niet alleen een middel: zij was ‘zich zelve een
doel’, aldus Kloos.
Ogenschijnlijk benaderde Kloos hier de poëzieopvatting van sommige Franse
‘décadents’, zoals symbolisten onder wie Mallarmé en Moréas toentertijd genoemd
werden. Voor hen was de taal daadwerkelijk een opzichzelfstaand doel, de woorden
verwezen niet naar een buiten het kunstwerk bestaande realiteit, het kunstwerk was
voor hen autonoom. Zover ging Kloos' poëzieopvatting niet. Zijn opmerking over
de taal die ‘zich zelve een doel’ is, werd gevolgd door een passage over het ware
dichterschap die met die gedachte in strijd is en waarin hij benadrukte dat een lyrische
dichter door middel van de taal uitdrukking gaf aan zijn gevoelens. In die visie
behielden de woorden hun refererende functie. Blijkens een kritiek die een half jaar
na de beschouwing over Gorters Verzen verscheen, begreep Kloos dan ook niet veel
van het werk van Mallarmé:
Mallarmé is er hoe langer hoe meer toegekomen om, zijn individueele
emoties en sensaties, zooals zij in hem opkomen, geheel verwaarloozend,
te gaan uit van iets abstracts, dat niet nader wordt aangeduid dan door het
woord gedachte, om te komen, door techniesche vaardigheid en op grond
van eenige theorieën, tot iets individueels, een zeer subtiele woordmuziek
zonder eenige bepaalde phantasie. En die zeer subtiele woordmuziek moet
dan op hare beurt weer suggereerend werken op den niet-begrijpenden
lezer, niet door wat er in ronde woorden te lezen staat, maar door wat zij,
in hare delicate combinatie van geluiden en hare vaag aangeduide
vermeldingen, in zijn binnenst aan sensaties en emoties doet ontstaan.
Dit is alles, wat ik begrijp van de kunst van Mallarmé. Maar de lezer
begrijpt ook, dat dit zwaar-op-de-handsch en in resultaten ook zeer magere,
knutselig gedoe totaal niets heeft te maken met de literaire kunst, zooals
wij die beoefenen; en dat ik Mallarmé

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

92
niet vind, wat men een Meester, maar alleenlijk, wat men een zoeker
noemt.68.
Maar ook ten aanzien van Gorters Verzen leek Kloos naast grote waardering toch
ook enige reserves te hebben. Zo opende hij zijn beschouwing met de woorden: ‘Men
kan het de goede menschen waarachtig niet kwalijk nemen, als ze de verzen van
Herman Gorter niet verstaan.’ Even verderop verklaarde hij dat Gorters taal ‘zóó
onbegrijpelijk voor het meerendeel der menschen’ is en dat hij ook zelf ‘veel bij de
eerste lectuur niet begrepen’ had.69.
Ter verklaring van het nieuwe, vreemde taalgebruik van Gorter schreef Kloos de
beroemd geworden regels:
In 't algemeen slechts kan men weten, dat kunst de aller-individueelste
expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn. Daarom is elk
nieuw gearticuleerd geluid, dat een oer-mensch uitstiet, als hij erg door
iets getroffen werd, de allerzuiverste literaire kunst geweest, en die
oer-mensch de allereerste kunstenaar ook. Die menschen toch, die toen
geen kunstenaars waren, gaven geen nieuw gearticuleerd geluid. Ten allen
tijde is de taal door de kunstenaars gemaakt. Want van alle menschen
hebben de kunstenaars het meest behoefte zich te uiten, zoowel heden ten
dage als voor dertigduizend jaar.
[...]
En dat bedoelde ik, toen ik, in den aanvang dezer studie, beweerde, dat
Herman Gorter nog meer met zijn taal doet dan zingen of spreken, dat hij
eenigermate de taak vervult der primitiefste geslachten en ook alle dichters,
dat hij nieuwe taal maakt. Doet Gorter dat nu een beetje opmerkelijker
dan andere dichters, dan is dat alleen een bewijs, dat hij 't noodig heeft,
omdat zijn gevoel, zoo veel sterker en fijner dan van die andere dichters,
ook een individueeler expressie verlangt.70.
Aan het slot van zijn beschouwing schreef Kloos over de wonderlijke
natuurobservaties in Gorters gedichten: geen objectieve weergave van de
werkelijkheid, maar een hoogst persoonlijke impressie, als waren het waargenomen
object en het waarnemende subject, de dichter, één geworden:
Aller-opmerkelijkst en wonderbaarlijk is Gorter's visie van de natuur.
Gorter observeert haar niet, hij neemt haar niet in zich op, zooals zij
werkelijk is, om dan de werkelijke werkelijkheid te zien, in het licht van
beelden in die werkelijkheid gelegd; neen,
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hij voelt haar en ziet haar, met plotselinge opdoemingen van streken en
vegen en brokken, die dan de aanleiding worden voor zijn onafhankelijke
fantasie. [...] Hij wil geen impressie geven van de werkelijkheid, maar
alleen ons de mooie dingen laten zien, die hij heeft in zijn eigen hoofd.71.
De sensitivistische (of eigenlijk: sensitieve) Verzen vormden een brug tussen
stemmingsdichters en naturalisten.72. In de jaren 1885-1893 heeft Kloos voortdurend
naar overeenstemming gezocht tussen de stemmingspoëzie en het naturalisme, de
twee stromingen van de nieuwe kunst. Toch had hij niet voor alle gedichten van
Gorter evenveel waardering. In de periode waarin hij Gorters kunst in het openbaar
verdedigde, stuurde hij een briefje naar Van Eeden over de plaatsing van enige
Verzen73. in De nieuwe gids:
Beste Free, Bij deze stuur ik je eenige verzen van Gorter, proef en copy.
Ik begrijp er zeer weinig van, slechts hier en daar een uitdrukking, en een
zeer vage impressie van het geheel. Het duidelijkste, zelfs mooi, vind ik
no. iii. tot aan ‘wereld verlichtende lucht’. Ik ben tegen de plaatsing, maar
durf ze niet te weigeren zonder jou gehoord te hebben. Misschien ben jij
gelukkiger dan ik.
Ik ben een beetje ontstemd, want ik sta voor een dilemma ‘Ben ik zoo
stom en ouderwetsch of is Gorter van de wijs’. En geen der beide
oplossingen is mij erg aangenaam.
T.t. Willem74.

De relatie tussen stemmingsdichters en naturalisten
In de beginjaren van De nieuwe gids heeft Kloos zich regelmatig beziggehouden met
de vraag hoe de dichters en de prozaschrijvers van de revolutie zich tot elkaar
verhielden. Aanvankelijk identificeerde hij het nieuwe proza met het naturalisme.
Zijns inziens moest het lyrisch realisme, dat was ‘het gevoelige, grappige, het realisme
met vooropzettingen’ plaatsmaken voor het episch realisme, ‘voor de groote,
naturalistische beweging’. In de werkwijze van de naturalist zag hij een duidelijke
overeenkomst met die van de stemmingsdichter. Naar aanleiding van de verschijning
van de bundel verhalen Uit het leven van A. Cooplandt (pseudoniem van Arij Prins)
schreef Kloos daar het volgende over:
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En dat doen ook wij. Wij laten de werkelijkheid onzer visioenen en
hartstochten, die ónze werkelijkheid is, op ons werken, zonder belemmering
van traditie of modellen, en wij trachten ze te beelden en te zeggen, in de
woorden, waartoe zij zich vormen, omdat wij vreugde hebben aan hunne
schoonheid en het zeggen van schoone dingen óns geluk is.
Hierin komen wij overeen met de naturalisten, en hierin staan wij mét hen,
tegenover alle anderen.
Wie het beter weet, zegge het.75.
Lodewijk van Deyssel wist het beter. In dezelfde aprilmaand van het jaar 1886
waarin Kloos het bovenstaande schreef, publiceerde die zijn brochure Over literatuur
(Den Heer F. Netscher), waarin de naturalistische prozaschrijver Frans Netscher er
duchtig van langs kreeg. Het voornaamste bewaar van Van Deyssel tegen Netscher
betrof diens cerebraliteit; Netscher liet zich volgens Van Deyssel bij het schrijven
niet door zijn gevoel maar door zijn verstand leiden. Voorts bekritiseerde Van Deyssel
Netschers gebrek aan originaliteit, zijn neiging steeds te ‘doceren’, zijn pretenties,
zijn gebrek aan humor en zijn ‘grijze’ en ‘hortende’ stijl. Ten slotte verklaarde Van
Deyssel het naturalisme passé, en noemde hij het sensitivisme de literaire kunst van
de twintigste eeuw. Met name door het eerste punt van Van Deyssels overweging:
een schrijver moet zich meer door zijn gevoel dan door zijn verstand laten leiden,
leek hij toenadering te zoeken tot de opvattingen van Kloos. De brochure was dan
ook aan hem opgedragen. Kloos zou blij moeten zijn met deze wederkerige
toenadering, maar in werkelijkheid bracht Van Deyssel hem in grote verlegenheid.
Netscher was een vaste en bovenal productieve medewerker van De nieuwe gids,
zijn bijdragen konden niet gemist worden, want er was voortdurend gebrek aan kopij.
Van Deyssel was ook gevraagd om medewerker te worden, maar die had geweigerd.
Hij wilde wel bijdragen leveren, maar niet op een vaste basis.76.
In zijn kroniek over de verhalenbundel Studies naar het naakt model van Netscher
en de brochure van Van Deyssel, trachtte Kloos de kool en de geit te sparen door
bepaalde uitspraken van Van Deyssel te relativeren: Van Deyssel zou veel te hoge
eisen stellen aan het schrijverschap van Netscher en Netschers bundel zou
sensitivistische kenmerken vertonen:
Maar die details der werkelijkheid zijn niet opgesomd, in het wilde weg;
zij zijn gekozen, en de karakteristieke, er uit, zij zijn meer dan gezien, zij
zijn gevoeld door den waarnemer, zoo
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intens, dat zijn verbeelding werd aangedaan, en de vergelijkingen in hem
ontstonden, die het beste die details voor den lezer kunnen verzinnelijken:
dat zijn gehoor voor rhythmus ontwaakte, en hij door de fijnste bewegingen
van zijn proza cadans de lijnen en bewegingen der werkelijkheid in klank
wist te belichamen. [...].
Eén zoo'n detail - of men 't niet wist! - noemt men een sensatie, het geheel
dier sensatie's is een impressionistische natuurbeschrijving, d.w.z., om
even te recapituleren, eene beschrijving, die door de totaal-impressie van
een reeks zelfgeziene, kenmerkende, artistieke detail-impressie's een stukje
werkelijkheid voor het voorstellingsvermogen des lezers oproept.77.
Sensatie betekent volgens deze passage zoiets als intense zintuigelijke indruk.
Twee maanden eerder, in april 1886, gaf Kloos nog een enigszins andere invulling
aan het begrip, toen stond het nog ongeveer gelijk met diep gevoel.78.
In zijn bespreking van Netschers Studies naar het naakt model en van Deyssels
brochure bracht Kloos een overeenstemming tot stand tussen het naturalisme van
Netscher en het sensitivisme van Van Deyssel: hij karakteriseerde Netschers werk
met een terminologie die ontleend was aan Van Deyssel. Kloos typeerde Van Deyssel
als een sensitivist en Netscher als een naturalist, maar gaf aan beide stromingen
dezelfde invulling. De sensitivistische kunst van Van Deyssel omschreef hij als:
‘breed gehouwene, ragfijne, de werkelijkheid vertastbarende scheppingen’; Netschers
naturalistisch proza als ‘werken, [...] waarin hij de ervaringen wil leggen van zijn
zintuigen en van zijn ziel, met de nauwkeurigheid en de intensiteit, die den
naturalistischen, als allen anderen artiesten past’79. Terwijl Kloos begon met de
opmerking dat het hem er geenszins om te doen was Van Deyssel en Netscher met
elkaar te verzoenen, was hij daar door deze kroniek aardig in geslaagd. Beiden
betuigden dan ook hun ingenomenheid met de bespreking.80.
Kloos had echter een probleem: zijn bewondering voor Van Deyssel was veel
groter dan die voor Netscher: ‘Netscher voor jou, is lood voor zilver ruilen’, schreef
Kloos aan Van Deyssel.81. En die zo bewonderde Van Deyssel had publiekelijk afstand
genomen van het naturalisme, waaraan Kloos zojuist zijn liefde had verklaard. In de
eerstvolgende kroniek haastte Kloos zich juist het verschil tussen stemmingsdichters
en naturalisten te benadrukken:
Eigenlijk zou men álle dichters stemmingskunstenaars kunnen noemen,
in zoover zij met hun gevoel beginnen, en hierin staan
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zij tegenover de naturalisten, die van de realiteit uitgaan. Zoo zij al elkander
ter halver wege naderen, zoo een gedicht plekken kan vertoonen, waar de
werkelijkheid door onmiddellijk contact in het geschrevene schijnt te zijn
overgevloeid, zoo de naturalistische epiek ook al moge vlammen van
aandoeningen en hartstochten, die men uitsluitend bij den lyricus zoeken
zou, toch is er tusschen beiden een fondamenteel verschil. Bij den eerste
zal het reëele, hoe reëel ook, moeten meewiegelen en óók een golf worden
op de undulatie van het gevoel: bij den laatste moet het gevoel toch altijd
blijven een stem der omstandigheden, een resultante der feiten-combinaties,
buiten alle waarneembare lachen of schreien of toornen des schrijvers
om.82.
Naturalisten en stemmingsdichters streven beiden naar het ‘onbevooroordeelde’,
‘niet-rhetorische’ schreef hij in dezelfde kroniek. Het begrip ‘sensatie’ werd in deze
kroniek opnieuw ongeveer gelijkgesteld met diep gevoel. De ‘sensationist’ stelde hij
op één lijn met de lyricus: ‘beiden kunstenaars van de persoonlijke impressie en het
individueele moment’.
In augustus 1886, ruim een jaar nadat hij bovenstaande kroniek schreef, hanteerde
Kloos een nieuwe terminologie om de verschillende stromingen en genres van elkaar
te onderscheiden. Hij stelde toen tegenover elkaar: stemmingskunstenaars of
visionnairen enerzijds, en realisten anderzijds, waarbij hij bovendien een onderscheid
maakte tussen echt en vals realisme.83. Terzijde zij opgemerkt dat Kloos niet steeds
een duidelijk onderscheid maakte tussen naturalisme en realisme en dat hij in deze
kroniek Zola zowel een realist als een naturalist noemde. Vervolgens stelde Kloos
vast dat het naturalisme niets nieuws had gebracht, doch slechts een ‘terugzwaai naar
het eenig-gezonde beginsel van de eene helft der kunst’ betekende. Inmiddels was
de naturalistische theorie naar de mening van Kloos verworden tot een dogma met
een eigen retoriek en bovendien had Zola naar Kloos' mening niets van poëzie
begrepen. Van de idee dat er verwantschap zou zijn tussen stemmingsdichters en
naturalisten is in de kroniek in december 1887 niets meer te bespeuren.84.
Kemperink betoogt dat Kloos het sensitisvisme niet als een nieuwe stroming
beschouwde, maar als een manifestatie van het naturalisme. Ik ben met haar eens
dat er geen duidelijk verschil bestaat tussen de invulling die hij aan beide stromingen
gaf, maar Kloos nam, vermoedelijk in navolging van Van Deyssel, wél afstand van
het naturalisme.
In december 1887 verscheen de roman Een liefde, van Van Deyssel.
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Het werd een aanstootgevend boek gevonden, ook door Van Eeden.85. Kloos begon
zijn kroniek over Een liefde met deze kwestie. De vermeend onzedelijke strekking
van een boek mocht volgens Kloos het oordeel over de esthetische kwaliteit ervan
niet in de weg staan. Wat het uiteindelijke oordeel van Kloos over de roman was,
was niet erg duidelijk: enerzijds veroordeelde hij Van Deyssels gebrek aan
onbevangenheid in de beschrijving van de ‘intieme gedeelten’ en meende hij dat Van
Deyssel er niet altijd in was geslaagd zijn waarnemingen tot kunst te maken.
Anderzijds schreef hij dat het boek ‘mooi’, ‘lief’ en ‘machtig’ was. De beruchte
masturbatiescène in het dertiende hoofdstuk kreeg afzonderlijke aandacht, ‘omdat
dáár slechts de schrijver ten volle bereikt heeft wat hij wou’. De gewaarwordingen
van Mathilde noemde Kloos sensaties en die omschreef hij als volgt:
De heele natuur wordt een zielstoestand van Mathilde, omdat er niets
wordt beschreven, wat zij zelve niet zóó ook gevoelt. Het is inderdaad een
nieuwe gedachte, de natuur niet te geven, zooals de auteur, als artist, haar
aanschouwt, maar zooals zijn personen haar zien, in hun eigenen toestand,
en hare bijzonderheden gewaar worden met hun eigen gevoel. Want
daardoor worden omgeving en personen noodzakelijk en overbrekelijk tot
één.86.
De benadering die Kloos hier beschreef, is gelijk te stellen aan de schrijfwijze die
Gorter twee jaar later in zijn Verzen zou beproeven: zowel Gorter als Van Deyssel
streefden naar een vereniging van subject en object in hun beschrijvingen, in het ene
geval bezien vanuit de dichter Gorter, in het andere vanuit het personage Mathilde.87.
Opmerkelijk is dat Kloos in de woorden van Kemperink ‘ondanks zijn rijkelijk
gestrooide lof, toch niet voor honderd procent met deze twee werken is ingenomen.’88.
Zijn bezwaren tegen Een liefde bleken uit enige losse opmerkingen uit later jaren.
Zo suggereerde hij in de bespreking van Van Deyssels in 1888 verschenen roman
De kleine republiek dat de schrijver bij de weergave van de sensaties van Mathilde
in Een liefde tekort schoot omdat hij geen juiste waarneming van de werkelijkheid
gaf: Mathilde ‘vervormt het waargenomene fantastisch, maar neemt niet, zich zelf
meester, waar wat is.’89. De bezwaren die hij - uiterst voorzichtig - tegen Een liefde
formuleerde, waren echter van een andere orde dan de ook zeer behoedzaam
omschreven kritiek op het soms onbegrijpelijke taalgebruik in de Verzen. Volgens
Kloos waren observatie en passie in Een liefde nog gescheiden, terwijl Van Deyssel
er bij het schrijven
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van De kleine republiek in was geslaagd beide elementen te verenigen: ‘Alles is reëel,
maar ook alles is passie. Van Deyssel heeft een nieuwen stijl voor de proza-epiek
gemaakt.’90. Ik kan Kemperinks conclusie dat Kloos het Sensitivisme niet als een
nieuw stadium in de ontwikkeling van proza of poëzie beschouwde, dan ook niet
helemaal delen. Ik zou die als volgt willen relativeren: Kloos zag wel in dat het proza
van Van Deyssel en de poëzie van Gorter een nieuwe ontwikkeling in de literatuur
betekenden, maar hij gaf daar niet de naam Sensitivisme aan. Ook beschouwde hij
de schrijfwijzen van Van Deyssel en Gorter niet als verwant.
De invulling die Kloos in de loop der jaren gaf aan het begrip ‘sensatie’, wisselde
nogal eens. Terwijl hij een sensatie aanvankelijk als een ‘intense zintuigelijke
gewaarwording’ omschreef, beschouwde hij die later als ‘diep gevoel’, om vervolgens
terug te keren tot de eerste betekenis. In de besprekingen van Een liefde en De kleine
republiek omschreef Kloos het begrip als de éénwording van object en subject, van
waarneming (observatie) en gevoel (passie). In 1889 maakte Kloos, in zijn bespreking
van Verweys Verzamelde gedichten wederom een strikt onderscheid tussen gevoelens
en sensaties, blijkens zijn uitspraak dat Verwey ‘het voelen van zijn emotie's
ondergeschikt maakt aan het nauwkeurig detailleeren zijner sensatie's.’91. Het gevoel
was volgens Kloos de enige bron voor de dichter.

Over esthetiek en ethiek in de kunst, of: conflicten in de redactie.
Kloos' voormalige strijdmakker Verwey had zich na verloop van tijd van het ‘amorele’
individualisme afgekeerd en Van Eeden had met het individualisme nooit veel
affiniteit gehad. Zij waren van mening dat bij het schrijven en beoordelen van
literatuur het ethische aspect evenzeer een rol diende te spelen als de esthetiek. Het
was een weg die voor Kloos niet openstond. Zijn afkeer van engagement trad nog
eens duidelijk aan de dag in de discussie over kunst en socialisme. Aanvankelijk
werd die in De nieuwe gids van jaargang 1889-1890 gevoerd tussen Van der Goes
en Van Eeden. Hun meningsverschil betrof de vraag of de sociale vooruitgang te
danken was aan de toename van moreel besef bij de mensheid (Van Eeden) of aan
wetenschappelijke ontwikkelingen die tot kennisvergroting leiden (Van der Goes).
In diezelfde tijd publiceerde Van Eeden een ‘open brief’ aan de Russische tsaar,
waarin van Eeden het treurige lot van de Russische politieke gevangen aan de kaak
stelde.92. Kloos noemde de brief ijdel en onzinnig, omdat de tsaar de brief nooit zou
lezen. Van Eeden was gekwetst door die reactie.
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Toen Van Eeden zijn toneelstuk Don Torribio aan Kloos wilde opdragen en deze
voor de eer bedankte, werd de verhouding er niet beter op. Bovendien was er - zoals
vaak in de verhouding tussen Kloos en vrienden of collega's - onenigheid over geld.
Van de vriendschap tussen Kloos en Van Eeden was na deze affaire nog maar weinig
over.93.
In 1890 kreeg de discussie tussen Van der Goes en Van Eeden een vervolg. Ook
Van Deyssel en Kloos raakten erin betrokken.94. Tegen Van Eedens christelijke
humaniteit en Van der Goes' socialisme richtte Kloos zich in zijn artikel ‘Verleden,
heden en toekomst’.95. Het is een moeilijk te doorgronden filosofisch exposé over het
doel van het leven (‘zelf-opgroei’), over het Ik als (goddelijke) kern van ieder
organisme: ‘De Ikheid [...] is voor zijn organisme, wat voor de wereld God [is]’, en
over de fictie van Goed en Kwaad. De grondslag van het leven was niet ethisch, maar
esthetisch, aldus Kloos:
Schoonheid is het Leven in zijn waarste beteekenis, waar het leven toe
worden zal in de lengte der tijden, hoe langer hoe meer waarachtiglijk, en
dus naar de schoonheid en niet naar de goedheid, dat een woord zonder
zin is, de menschen te beoordeelen, is geen daad van willekeur of het spel
van een artiestengril, maar de wil van 't Leven-zelf, de werkelijkheid gepakt
in haar diepste essentie, de hoogste Wet van 't Zijn.
Dit is nu mijn sociaal-democratie.
Met die laatste opmerking reageerde Kloos op een lopende discussie tussen Van
Deyssel en Van der Goes.
Van Deyssel had verkondigd dat hij een tegenstander was van sociale gelijkheid
en nivellering, omdat die slechts middelmatigheid en lelijkheid voort zou brengen.
Van der Goes repliceerde dat niets zo lelijk was als een verpauperde massa. Kloos
voegde aan de visie van Van Deyssel toe dat sociale hervormers ‘uit den aard der
zaak, in den grond van hun wezen, anti-artistiek’ waren. Dat was de slotsom van de
redenering dat hervormers naar een verbetering streven en daarom het bestaande,
dus ook de geschapen, bestaande schoonheid, verwerpen.96. Hoezeer Kloos zich in
‘Verleden, heden en toekomst’ tegen Van Eeden keerde, bleek ook aan het slot van
het opstel, waar Kloos de ‘humaniteit’, het stokpaardje van Van Eeden, een ‘even
zin-ledig woord als het woord goed of kwaad’ noemde, en een verkapte terugkeer
naar het verwerpelijke christendom. Een gepeperde uitspraak, en bij nader inzien
iets te gewaagd: in de gebundelde versie van ‘Verleden, heden en toekomst’ ontbreekt
de slotregel uit de oorspronkelijk versie: ‘Omdat ik het Christendom
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niet noodig heb, ik rijklevende, daarom haat ik het, tot den dood.’97. Het artikel van
Kloos maakte een einde aan het laatste restje goede verstandhouding in de redactie.98.
Een half jaar nadien, eind 1891, wilde Van Eeden aantonen dat Kloos zijn
persoonlijke gevoelens voor een auteur te zwaar liet wegen in de beoordeling van
literatuur. Van Eeden schreef onder het pseudoniem Lieven Nijland een scherpzinnige
kritiek op zijn eigen persoon en kunstenaarschap en bood die via een tussenpersoon
aan de redactie aan. Pas na aandringen van Van Eeden zelf, ging Kloos akkoord met
de plaatsing van het stuk. Toen Van Eeden korte tijd later weer onder Nijlands naam
stukken uit zijn roman Johannes Viator aan De nieuwe gids aanbood, beschouwde
Kloos dat als bruikbare kopij. Van Eeden had anders verwacht, en onthulde na verloop
van tijd de identiteit van Nijland. De grap had te lang geduurd, en Kloos was er zeer
verbolgen over.99.
Aan de zevende jaargang (1891/1892) leverde Kloos geen enkele bijdrage. In de
achtste publiceerde hij zijn voorlopig laatste ‘Literaire kroniek’.
Van Eeden en Tak besloten het redacteurschap neer te leggen en wensten verder
alleen als medewerker aan De nieuwe gids verbonden te zijn.
Kloos stond geïsoleerd in de redactie en in de kring van Tachtig: de
gemeenschapszin van Van Eeden, Verwey, Van der Goes en Tak was voor een
lyrische dichter als hij geen optie, maar het individualistisch sensitivisme van Gorter
en Van Deyssel ging hem veel te ver. In 1893 pleegde Kloos zijn coup: hij eiste de
redactie van het tijdschrift voor zich alleen op en werkte de enig overgebleven
redacteur Van der Goes eruit. De grote jaren van Kloos en van De nieuwe gids waren
daarmee echter beëindigd.

Conclusie
In vergelijking met de voorgaande periode legde Kloos in 1885-1893 hier en daar
andere accenten in zijn kritieken, maar op andere punten weken zijn opvattingen
nauwelijks af van wat hij vóór de oprichting van De nieuwe gids had verkondigd.
Er is bijvoorbeeld weinig veranderd in Kloos' visie op literaire kritiek en veel van
zijn uitspraken daarover dienden mogelijk als argumenten om Kloos' autoriteit als
criticus te bevestigen. Het feit dat Kloos het ene idool (Vosmaer) voor het andere
(Huet) verruilde, was waarschijnlijk geheel door strategische overwegingen ingegeven.
Wat wél veranderde is de toon van de kritieken. Meer dan voorheen
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leek Kloos zich niets aan te trekken van de gebruikelijke omgangsvormen in de
wereld van de letterheren. De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek maakte
een eind aan de gangbare bedaagde en hoffelijke cultuur.
In zijn uitspraken over literaire kritiek ontwikkelde Kloos allengs een visie op
poëzie die op één belangrijk punt afweek van de ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten:
aanvankelijk stelde hij de vorm of de verbeelding - wat in zijn poëziebeschouwing
gelijk stond met uitbeelding - gelijk met beeldspraak, na 1888 nam de klank allengs
de plaats in die tot dan toe de beeldspraak had ingenomen.
Het is aannemelijk dat Kloos' uitspraken over de oudere letterkunde ook vooral
een strategisch belang hadden. Zijn belangstelling daarvoor beperkte zich immers
tot schrijvers uit de periode direct voorafgaand aan de jaren tachtig, en dan nog alleen
in zoverre die schrijvers een aandeel hadden gehad in de revolutie die Tachtig geweest
zou zijn.
De poëzieopvatting die uit zijn kronieken bleek, bood echter weinig revolutionairs.
Kloos' voornaamste bezwaar tegen de retorische dichtkunst, het gebrek aan
oorspronkelijkheid, was vooral een pleidooi voor oprechtheid en waarachtigheid,
een pleidooi dat rond 1850 al gewonnen was. De taalvernieuwing die Kloos bepleitte,
moet tegen dezelfde achtergrond beschouwd worden. Poëzie was voor Kloos geen
spel met woorden, en een gedicht geen taalbouwsel. Dat bleek niet alleen uit zijn
afkeer van retorische poëzie, maar ook uit zijn mening over Mallarmé en uit zijn
terughoudendheid in de bespreking van Gorters Verzen. Hoewel Kloos de poëzie
omschreef als de ‘aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’,
begreep hij naar eigen zeggen weinig van de werkelijk unieke vorm van sommige
van Gorters verzen.
Doordat Kloos na de oprichting van De nieuwe gids zijn aandacht in het algemeen
verlegde van de inhoud (de huiselijke dichtkunst) naar de vorm van poëzie (de
retorische poëzie), is ten onrechte de indruk ontstaan dat hij de vorm van groter
belang achtte dan de inhoud. Kloos' strijd tegen de retorische dichters leidde tot een
pleidooi voor taalvernieuwing en dat weer tot een verdediging van Gorters Verzen.
Wat bij deze verdediging ook een rol gespeeld zal hebben, is dat Gorter de beweging
eindelijk het benodigde revolutionaire elan gaf.
Het poëtische programma van Kloos kan niet los gezien worden van zijn
strategische belangen en de verschillende soorten overwegingen die een rol speelden
in zijn beoordelingen kunnen nauwelijk van elkaar onderscheiden worden. In het
algemeen kan ik echter constateren dat het poëtische programma zwaarder woog dan
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men misschien zou verwachten. Verwey steeg en daalde in Kloos' achting naarmate
zijn poëzie zich aan Kloos' programma conformeerde. Het is misschien geen toeval
dat de breuk in de persoonlijke verhouding van Kloos en Verwey gepaard ging met
een scheiding der geesten op poëticaal terrein. Ook Winkler Prins en Swarth dankten
hun uitverkoren positie bij Kloos aan het feit dat hun poëzie paste in het programma
dat hij in zijn kronieken vastlegde. Tegelijkertijd fungeerde Swarths poëzie in de
kronieken als een mogelijk bewust gehanteerde wig in de relatie tussen Kloos en
Van Eeden, en Kloos en Verwey.
Ook in de beoordeling van andere dichters speelden principiële poëticale én
strategische overwegingen steeds een rol: Bohl werd enerzijds veroordeeld vanwege
het hoge retorische gehalte van zijn gedichten, anderzijds diende de vernietigende
bespreking om rigoreus afstand te kunnen nemen van Vosmaer.
Terugkerend naar de vraag in hoeverre de poëzieopvatting van Kloos vernieuwend
was, kan ik vaststellen dat in deze periode alleen de nadruk die hij in zijn kritieken
legt op het belang van de klank vernieuwend kan worden genoemd.
Hoe critici buiten De nieuwe gids reageerden op de opkomst en ondergang van het
tijdschrift en op de kritieken van Kloos, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Eindnoten:
1. Zie over het gebrek aan kopij de brief van Van Eeden aan Verwey d.d. 12-8-1885 in
's-Gravesande 1955, 29-31 en Schenkeveld / Van der Wiel 1995, 28-30. Zie voor de ontvangst
van het eerste nummer 's-Gravesande 1955, 63-69, Luger 1985, Maas 1983, 9-17 en Maas
1983/1984.
2. In de eerste jaargang (1885-1886) publiceerde Kloos vijf kronieken, in de tweede (1886-1887)
zes, in de derde (1887-1888) vijf en drie boekbeoordelingen, in de vierde (1888-1889) twee in
de vijfde (1889-1890) drie en een boekbeoordeling, in de zesde (1890-1891) een en vijf
beschouwingen. In de zevende jaargang (1891-1892) publiceerde hij niets, in de achtste
(1892-1893) publiceerde hij een kroniek en in de negende, die pas in hoofdstuk 5 van dit boek
ter sprake komt, enige kritische stukken over Van Eeden en een ‘Inleiding tot de tweede reeks
der Nieuwe-Gids-jaargangen.’ In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 verwijs ik in de noten zowel
naar de pagina's in De nieuwe gids als naar de bundels Nieuwere literatuur-geschiedenis.
3. De buitenlandse literatuur kwam alleen aan de orde in twee boekbesprekingen uit 1889 en 1891.
Het gaat om de Nederlandse vertaling van historische romans van de Duitser Walloth en een
overzicht in vogelvlucht van de ‘Nieuwste Fransche letteren’. Zie over Kloos' gebrek aan
belangstelling voor buitenlandse literatuur Luger 1985.
4. Zie ook Van den Akker [1985], 27: ‘De meeste beschouwingen van dichters over poëzie hebben
in de allereerste plaats tot doel het klimaat voor de eigen poëtische praktijk te verbeteren: ze
zijn voor het overgrote deel op te vatten als orationes pro domo.’
5. In De Nederlandsche spectator door H. Cosman en Holda, in De Amsterdammer door
Scaramouche (pseudoniem van Smit Kleine), door anonieme recensenten in De tijdspiegel en
Het vaderland en door Krino (pseudoniem van H.J. Kievit de Jonge) in Europa. Goslers recensie
in De leeswijzer was zeer lovend, wat ook verwacht kan worden van de uitgever.
6. De brochure verscheen bij W. Versluys in Amsterdam.
7. Kloos en Verwey 1886, 39.
8. Op 6 September 1884 schreef Kloos uit Brussel aan Verwey: ‘Want we moeten wat keurig zijn
op onze Julia, en ik zou je raden, om eenige van jou stukken, zelfs de hymne op de Katholieke
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Prick laat zien dat Kloos na 1898 alweer veel kritischer was over Huet. Praamstra veronderstelt
dat de schrijvers van Tachtig veel minder positief over Huet gedacht zouden hebben wanneer
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89. ‘Literaire kroniek XVIII’, Dng 1888/1889 dl. 2, 156 (Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 125).
90. Idem.
91. ‘Literaire kroniek XIX, Dng 1889/1890 dl. 1, 289 (Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 140).
92. Zie Ruiter - Smulders (1996, 137) voor een handzaam overzicht van de discussie.
93. Fontijn 1990, 281-283.
94. Stuiveling 1981, 88-97.
95. De nieuwe gids 6 (1890/1891) 2, 160-172 (Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 253-267).
96. Een half jaar daarvoor, in augustus 1890, had Kloos nog verklaard dat hij Napoleon een mooier
mens vond dan Jan van Nieuwenhuizen, de stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
‘omdat Napoleon een grootere en meer schoonheid voortbrengende uiting van leven is geweest.’
Van der Goes reageerde geërgerd, en in ‘Verleden, heden en toekomst’ komt Kloos op dit
verschil van mening met van der Goes terug. Zodoende schaarde Kloos zich aan de kant van
Van Deyssel in diens discussie met Van der Goes over kunst en socialisme. (‘Literaire kroniek
XXI’, Dng 1889/1890 dl. 2, 434 [Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 151]).
97. Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 253-267.
98. Zie Stuiveling 1981, 100-101 en Fontijn 1990, 289-291. Van Eeden reageerde op het stuk in
de juni-aflevering van De nieuwe gids van 1891 onder de titel ‘Nieuw Engelsch Proza I’, Kloos
reageerde in dezelfde aflevering met ‘Over dominee Hugenholtz en Frederik van Eeden.’ Daarin
stelde hij niet zozeer Van Eedens ethische opvattingen aan de kaak, alswel diens gebrekkige
kritische en wijsgerige talenten.
99. Zie 's-Gravesande 1947.
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Hoofdstuk 4 Poëziekritiek in andere tijdschriften dan De nieuwe gids
1885-1893
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de oprichting van De nieuwe gids voor gevolgen
had voor de poëziekritiek in andere tijdschriften. Zoals in hoofdstuk 2 is geconstateerd,
konden de belangrijkste literaire tijdschriften in de jaren 1879-1885 in drie groepen
verdeeld worden. De groep Gids en Leeskabinet, die overwegend negatief stond
tegenover de aspiraties van de jongeren; de groep Spectator en Amsterdammer,
waarvoor het omgekeerde gold en waarin ook Nederland ondergebracht kon worden.
De derde groep die onderscheiden kon worden nam een soort tussenstandpunt in, en
bestond uit De Tijdspiegel, die zich weliswaar openstelde voor bijdragen van jongeren,
maar waarvan de redactie zich overwegend negatief uitliet over moderne poëzie, en
De portefeuille, waarvan hoofdredacteur De Beer positief stond tegenover het streven
van de Nieuwe gidsers-inspé, maar waarin ook zeer negatieve geluiden over hun
opvattingen vernomen konden worden. Het corpus is uitgebreid met twee tijdschriften:
Los en vast, dat na 1885 verschillende uitvoerige beschouwingen over poëzie opnam
en De lantaarn, dat in hetzelfde jaar werd opgericht als De nieuwe gids, en dat er
serieus werk van maakte de opvattingen van Kloos en zijn kameraden te bestrijden.

De gids
In De gids schreef J.N. van Hall in de jaren 1885-1893 nog steeds de meeste kritieken
en beschouwingen over moderne poëzie. Zo nu en dan leverde zijn Vlaamse collega
Max Rooses nog een bijdrage. In hoofdstuk twee is vastgesteld dat Van Hall en
Rooses vrijwel dezelfde opvattingen over poëzie hadden: zij stelden verhalende
boven lyrische dichtkunst en daarmee ging een overwegende aandacht voor de
beeldende kwaliteiten van het gedicht gepaard; de klank speelde in hun kritieken
nauwelijks een rol. Verder hadden zij een afkeer van poëzie waarin ‘overmatige’
aandacht werd besteed aan de vorm. Rooses onderscheidde zich van Van Hall door
een uitgesproken pragmatische visie: poëzie moest in zijn ogen allereerst nuttig zijn,
want ten dienste staan van de verheffing van
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het (Vlaamse) volk. De dichters en critici van de jongere generatie, onder wie Kloos,
werden aanvankelijk nauwelijks opgemerkt. De revolutie die zij veroorzaakten, moet
Van Hall en Rooses nogal verrast hebben.1.
Voorafgaand aan het verschijnen van het eerste nummer van De nieuwe gids schreef
Van Hall een bespreking van Verweys Persephone en andere gedichten. Het oordeel
was vernietigend:
Is het denkbaar, dat iemand, die klaar wakker is, en gelijk onze dichter in
Persephone, voor poetische beelden en tafereelen den smaakvollen
kunstvorm weet te vinden, zooveel onzinnigs, zooveel baroks, zooveel
onverstaanbaars bij elkaar weet te brengen als hier in de sonnetten en
kleinere gedichten geschied is?
Van Hall vergeleek Verwey met de Franse ‘poètes décadents’ Verlaine, Mallarmé,
Morice en Moréas, ‘die naar het précieuse, het zeldzame, het “noch nie dagewesene”
zoeken’. Het was de onherkenbaarheid, de nieuwheid en de ondoorgrondelijkheid
van Verweys poëzie die Van Hall stoorde, de ‘zeldzame versmaten, vreemde
wendingen en woorden, zonderlinge rijmen’.2.
Ter gelegenheid van de oprichting van De nieuwe gids verscheen een welwillende
aankondiging waarin de Nieuwe gidsers werden aangespoord hun
vernieuwingspretenties waar te maken, en geen werk te publiceren dat in bestaande
tijdschriften een plaats had kunnen krijgen. Dat was een vreemd standpunt voor een
tijdschrift dat ingezonden werk van Kloos en Perk geweigerd had en zo kort daarvoor
de poëzie van Verwey nog als decadent bestempelde. Toch was Van Halls inschatting
niet onjuist, want na de verschijning van het eerste nummer was het algemene
gevoelen dat de jongeren niet veel nieuws brachten.3. Opwinding veroorzaakte hun
optreden pas toen na vier nummers ook de brochure De onbevoegdheid der
Hollandsche litteraire kritiek verscheen.
Van Hall hoefde zich, zoals bekend, in deze kwestie niet aangesproken te voelen,
want hij had Julia niet besproken. Dat gaf hem de ruimte de jongeren met hun ‘grap’
te feliciteren. Haast opgelucht klonk hij in het artikeltje dat hij aan de gebeurtenis
wijdde.4. Na de Julia-affaire leek Van Hall als poëziecriticus desondanks een ander
standpunt in te nemen. Hij toonde meer waardering voor poëzie die een uitdrukking
van gevoelens was of waarin een stemming werd verwoord, zoals van J. Winkler
Prins en Hélène Swarth.5. Ook hechtte hij meer belang aan de oorspronkelijkheid van
het werk en de waarachtigheid van de weergegeven waarnemingen.
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Elize Knuttel-Fabius, bijvoorbeeld, schoot in dat opzicht tekort, schreef Van Hall
naar aanleiding van haar Bonte schelpen.6. Aanvankelijk bleef hij een grote waardering
houden voor verhalende, beeldende poëzie, zoals van Pol de Mont en van Marie
Boddaert,7. maar vanaf 1888 bleek Van Hall ook dat standpunt verlaten te hebben.
Zijn voorkeur ging vanaf dat moment uit naar lyrische, in plaats van epische poëzie.
In 1888 schreef Van Hall twee grote opstellen over moderne poëzie. In het eerste
behandelde hij de Franse ‘décadents’ en in het tweede onderwierp hij de
poëzieopvatting van de Nieuwe gidsers aan een nadere beschouwing.
Hoewel Van Hall de poëzie van Verwey als ‘decadent’ betitelde, noemde hij de
jonge Hollandse dichters niet in zijn beschouwing van het Franse decadentisme,
waarvoor hij overigens ook de termen ‘symbolisme’ en ‘decadisme’ gebruikte. Hij
beriep zich bij zijn analyse van het verschijnsel op Essais de psychologie
contemporaine van de filosoof Paul Bourget. Die zag het vérgaande individualisme
als belangrijkste oorzaak én kenmerk van de nieuwste stroming in de kunst. Het
maatschappelijke individualisme had naar Bourgets overtuiging anarchie tot gevolg
en anarchie was de ondergang van de samenleving. Zo was ook de de ‘style de
décadence’ een stijl ‘waarin de eenheid van het boek zich oploste om plaats te maken
voor de zelfstandigheid van de zinssnede, en deze weer plaats maakte voor de de
zelfstandigheid van het woord’, aldus Bourget bij monde van Van Hall, die met
Bourget constateerde dat een dergelijke stijl de kiem van zijn ondergang in zich
droeg:
De verbastering, de vervalsching van de levende taal, waaraan zij zich
schuldig maakt, de spitsvondigheid en oververfijning, waarmede zij, met
miskenning van het karakter der taal, nieuwe woorden samenknutselt,
maakt haar onverstaanbaar voor de volgende geslachten.8.
Mallarmé en Verlaine, die hij de voornaamste vertegenwoordigers van het
decadentisme noemde, verschilden onderling zozeer, dat een richtingenstrijd daarvan
het gevolg zou zijn, aldus Van Hall. Voor Verlaine had hij verrassend genoeg wel
waardering, omdat die zijn indrukken weergaf zonder onbegrijpelijk te worden,9.
terwijl hij Mallarmé's poëzie ‘in den volsten zin raadsels die men ontcijferen moet’
noemde. Drie jaar later dan Van Hall schreef Kloos in vrijwel dezelfde zin over
Mallarmé en Verlaine.10.
Kort na de publicatie van zijn beschouwing over het Franse decadentisme,
besteedde Van Hall voor het eerst serieuze aandacht aan
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het werk van Kloos en de zijnen.11. In aanmerking genomen dat Van Hall tot dan toe
slechts in parodiërende sonnetten op de Nieuwe gids-dichters had gereageerd,12. was
zijn weergave van de hoofdpunten van Kloos' poëzieopvatting opmerkelijk adequaat.
Van Hall had zich voor zijn analyse van de nieuwe richting beperkt tot teksten van
Kloos, die hij blijkbaar als representatief voor de groep dichters rond De nieuwe gids
beschouwde. Nogal verrassend was zijn constatering: ‘Mij dunkt, dat zijn voor een
groot deel eenvoudige waarheden en verstandige beginselen.’13. Welke van Kloos'
beginselen precies ‘verstandig’ zijn of ‘eenvoudige waarheden’, verzuimde Van Hall
te vermelden. Door het vage voorbehoud dat hij maakte (‘voor een groot deel’), hield
hij een slag om de arm. In ieder geval viel hij Kloos' opvattingen over dichterlijke
taal en de noodzaak tot taalvernieuwing niet aan, terwijl hij de taalexperimenten toch
het grootste bezwaar van de Franse decadente poëzie vond. Wel betrapte hij Kloos
op enige ongerijmdheden in zijn poëticale opvattingen. In de eerste plaats achtte hij
de voorkeur voor het grote, plastische epos niet te rijmen met het op de voorgrond
plaatsen van persoonlijke impressies en gevoelens.14. In de tweede plaats vond Van
Hall de houding van de Nieuwe gids-dichters ten opzichte van het naturalisme
onbegrijpelijk: het naturalisme was volgens hem in strijd met hun eigen opvattingen
over poëzie, en de pogingen om een overeenkomst tussen naturalisme en hun
dichtkunst te zien, was geforceerd. Het werk van Zola en Van Deyssel noemde Van
Hall daarenboven ‘vuiligheid’ en van een ‘verregaande obsceniteit’.15.
Aan het slot van zijn betoog concludeerde Van Hall dat de jonge revolutionairen
eigenlijk nog weinig hadden omvergeworpen en dat de aangekondigde slachting in
het letterkundige kamp was neergekomen op een paar builen en schrammen, en:
dat hetgeen er in hun werk als treffend en oorspronkelijk de aandacht
heeft getrokken en blijven zal, inderdaad slechts voortzet, zich aansluit
aan wat de geesten van een vroeger geslacht, in ons land en daarbuiten,
hebben gedacht en geschreven.
Zo werd het kwaad door inkapseling onschadelijk gemaakt. Het viel Van Hall
kennelijk zwaar toe te geven dat hij intussen een heel andere kijk op poëzie had,
maar dat was wel degelijk het geval. Die omslag blijkt uit een vergelijking van zijn
kritieken uit de periode 1879-1885 met de hiervoor besproken beschouwing, en uit
zijn besprekingen van het werk van Hélène Swarth in de jaren 1885-1893.
Bij het verschijnen van haar bundel Beelden en stemmen in 1887 kreeg Swarth
voor het eerst een positieve bespreking in De gids.16.
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Van Hall vergeleek het werk met eerder verschenen poëzie van haar hand en
concludeerde dat dit werk meer inhoud had: ‘de kunstige vorm heeft een degelijker
kern’ en de gevoelens waaraan Swarth vorm gaf, waren naar zijn mening gezonder,
minder sentimenteel en ziekelijk dan voorheen. Van Hall verwees naar de bespreking
van Kloos in De nieuwe gids waarin de dichteres een ‘zieneres’ genoemd werd, en
stelde daar zijn visie tegenover: ‘Ons is Hélène Swarth het liefst, wanneer zij niet
orakelt, geen visioenen onthult, maar eenvoudig en dichterlijk, als een rijk begaafd
menschenkind, het algemeen menschelijk gevoel vertolkt.’ De behoefte aan
veralgemenisering van de uitgedrukte gevoelens is natuurlijk iets heel anders dan
het individualisme waar Kloos naar verlangde, maar toch kwam Van Hall hier weer
een stapje dichter bij de opvattingen van Kloos.17. Om te beginnen gaf hij met deze
recensie voor het eerst blijk van waardering voor expressieve, lyrische poëzie. Voorts
gaf hij daarin te kennen dat hij zich had gestoord aan enige conventionele
uitdrukkingen in Swarths verzen, iets wat hem voorheen nooit hinderde. Deze recensie
was volgens hetzelfde patroon geschreven als de twee hiervoor besproken
beschouwingen: terwijl hij zich in grote lijnen conformeerde aan de opvattingen van
Kloos, zonder daarvoor uit te komen, distantieerde hij zich wel openlijk van enige
details.
In 1888 verscheen Swarths bundel Sneeuwvlokken. De strekking van Van Halls
recensie18. vinden we terug in alle andere die hij nadien aan haar werk wijdde.19. Hij
beschouwde haar als een begenadigde dichteres met een uitzonderlijk en diep
gevoelsleven, die zich van menige generatiegenoot onderscheidde door haar
eenvoudige, treffende taalgebruik:
Maar tevens zien wij in haar de gerijpte kunstenares, die, zonder tot de
gewilde zonderlingheden of quasi-geniale geluiden van zekere school haar
toevlucht te nemen, in hooge dichterlijke taal, met een zuiver en innig
gevoel voor het zangerige en klankvolle van algemeen verstaanbaar
Nederlandsch, haar diepst gevoelen, als in fijn gedreven zilver of in
gebeeldhouwd marmer, tot kunstwerken omschept.20.
Zo schoof Van Hall Hélène Swarth naar voren als het redelijk alternatief voor de
‘revolutionaire’ poëzie van De nieuwe gids.
Van Hall deed nog wel een serieuze poging om de moderne poëzie te doorgronden
toen in 1889 Gorters Mei verscheen, maar dergelijke poëzie was aan hem niet
besteed.21. In de eerste plaats stelde Van Hall vast dat Gorter er door zijn
ongebruikelijke manier van dichten in was geslaagd de aandacht van de letterkundige
pers te trek-

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

108
ken en hij veronderstelde dat dit ook precies Gorters bedoeling was. Aan de hand
van enige citaten liet Van Hall zien dat Gorter wel degelijk over een groot dichterlijk
talent beschikte, maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat deze ‘gelukkig
geslaagde tafereeltjes’ werden ‘omringd, vaak verborgen en soms verstikt door de
zonderlingste constructiën, beelden, woorden en woordverbindingen, door de
ongeloofelijkste rijmen en maten’. De verwerking van ‘Noorsche’ mythologie in het
verhaal maakte het geheel nog ondoorgrondelijker. Gorters manier van rijmen had
Van Halls bijzondere aandacht, omdat de dichter blijkbaar andere redenen had om
te rijmen dan de volgens Van Hall meest gebruikelijke: het verkrijgen van een
muzikaal effect, en ‘het innerlijk verband der dichterlijke gedachten scherper doen
uitkomen’. Op de vraag of Gorter een ‘fijner bewerktuigd’ gehoor had dan anderen,
of dat zijn manier van rijmen begrepen moest worden als ‘gewilde originaliteit’,
bleef Van Hall het antwoord schuldig.
Van Hall besloot zijn bespreking met de constatering dat Mei door de ‘“vrienden”’
ongetwijfeld als ‘hoogste kunst zal geprezen worden, als de poëzie der toekomst,
welke alleen een achterlijke en onartistieke critiek niet vermag te waardeeren’, en
stelde nog eens vast dat Gorter ‘iemand van onbetwistbaar dichterlijk talent’ was,
die zijn gave beter zou moeten gebruiken.
Het standpunt van Van Hall leek misschien behoudend, maar er was al veel
veranderd in zijn benadering van de moderne poëzie. Hij drukte zich in zijn bespreking
van Mei veel omzichtiger uit dan in eerdere besprekingen. Toen een jaar na Mei de
Verzamelde gedichten van Verwey verschenen, was Van Hall ook niet meer zo
kritisch als voorheen.22. Hij erkende zelfs een beoordelingsfout gemaakt te hebben
toen hij Persephone en andere gedichten besprak.23.
Met de acceptatie van Verwey werd de waardering voor Schaepman meteen ook
minder. In dezelfde ‘Letterkundige kroniek’ noemde Van Hall Schaepman een
‘rhetorisch dichter’, waarmee hij bedoelde dat de omvang van de gedichten in het
algemeen niet in verhouding stond tot de inhoud: ‘Schaepman is in meer dan een
van deze zangen een “prediker in de lucht”, wiens rede “als een galmend gerucht” zij het ook nog zoo klankvol en zoo zangrijk - “ledig onze ziel voorbij rolt”.’ Van
Hall voegde daar echter direct aan toe: ‘Maar dat verhindert niet dat men den greep
van den echten dichter telkens en telkens herkent.’24.
Deze onmiskenbare toenadering tot het gedachtegoed van de Nieuwe Gidsers
stagneerde echter bij de verschijning van Gorters Verzen in 1890. De welwillendheid
die Van Hall na lezing van Mei nog wel kon opbrengen, was in zijn bespreking van
de Verzen vol-
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strekt afwezig. De reden daarvoor was het onconventionele taalgebruik van de dichter.
Dichters hadden slechts één middel om zich uit te drukken, de taal:
Dat wil echter niet zeggen, dat de dichter met die taal kan doen al wat
hem goeddunkt, dat hem de dolste woordverbindingen veroorloofd zijn,
al druischen zij ook tegen het karakter van de taal in; dat hij in zijn baroke
constructiën vrij kan spotten met alle syntaxis, en in de wildste rythmen
de wetten der prosodie eenvoudig overboord mag gooien.25.
De angst voor een breuk met de traditie, voor het ontstaan van een geheel nieuwe
taal, als gevolg waarvan de oudere letterkunde ontoegankelijk en onbegrijpelijk zou
worden, speelde een grote rol. Van Hall adviseerde de dichter daarom bij gebrek aan
geschikte eigentijdse uitdrukkingen te rade te gaan bij de onbruik geraakte taalschat.26.
In een recensie uit 1893 kwam de poëzieopvatting die Van Hall na de oprichting
van De nieuwe gids ontwikkelde, nog eens duidelijk naar voren: een gedicht moest
een oorspronkelijke, dat wil zeggen: oprechte en waarachtige, en adequate weergave
zijn van het uitzonderlijke gevoelsleven van de dichter, ‘zonder onverstaanbaar te
worden of der taal geweld aan te doen.’27.
In het kielzog van Van Hall, herzag ook Rooses zijn opvattingen over poëzie in
een uitvoerige beschouwing over Hélène Swarth en ook hij beschouwde haar als de
meest vooraanstaande dichteres van die jaren, ver verheven boven de dichters van
De nieuwe gids, omdat zij ‘oorspronkelijkheid paart aan verstaanbaarheid’, terwijl
haar generatiegenoten door hun onbegrijpelijke taalgebruik verstoken zouden blijven
van contact met het publiek. Zijn visie op de toekomst van de dichtkunst is het waard
om hier in zijn geheel te citeren:
Het eenige wat men wagen mag te voorspellen is, dat de litteratuur van
morgen een sterk uitgesproken individueel karakter zal hebben, dat de tijd
van School en Kerk, van leiband en geijkte maten en gewichten verloopen
is, dat na de dagen van anarchisme en dynamiet, die wij doorleven, de
ware vrijheid en zelfstandigheid met meer naijver zullen gediend worden.
In dien tijd, zooals wij hem ons gaarne voorspiegelen, zal ieder dichter in
verzen of proza zeggen wat hij voelt en denkt, meer naar de stem van zijn
binnenste dan naar die van buiten luisteren, minder hechten aan wat anderen
fraai vonden, dan wat hij zelf waar en schoon acht. Kunstmatigheid van
inkleeding, rhetorikale winde-
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righeid zullen gebannen zijn; alle vakken van het hoogste tot het geringste
zullen gelijke rechten verkrijgen; wie zich aan het dichten van een epos
of aan het drijven van een sonnet wil zetten, zal het doen zonder er zich
om te bekommeren wat de wereld er zal van zeggen.
Wij zullen niet meer hooren gewagen van kritieken of kunstenaars, die uit
eerbied voor het impassibile in de kunst een werk van strekking of gevoel
zullen veroordeelen, noch van nuttigheidsmannen, die de kunst om de
kunst het recht van bestaan zullen betwisten. Eens dat er machtigen geboren
worden, in staat om in dit tijdperk van volle vrijheid iets nieuws en groots
te scheppen, zal de jonge kunst leven en bloeien, totdat, verzaad van
onafhankelijkheid, walgend van toomeloosheid, het veranderlijke ras der
dichters weer handen en halzen naar band en juk zal uitsteken.28.
Op het moment dat deze beschouwing van Rooses verscheen, had Gorter de
ongebreidelde vrijheid in het dichten alweer afgezworen, Kloos had er zich enigszins
terughoudend over uitgelaten en Verwey had zich inmiddels ook van het
individualisme in het algemeen afgekeerd. Rooses' bekering kwam dus tamelijk laat,
zijn visie op de toekomst bleek zelfs al achterhaald.

Het leeskabinet
Het leeskabinet hield zich afzijdig van het letterkundig gewoel, maar de
poëziekritieken in de jaren 1879-1885 vertoonden een grote overeenkomst met de
opvattingen van Van Hall en Rooses in De gids. In de periode 1885-1893 tekende
zich een met De gids vergelijkbare verandering in de poëziekritiek af. Ook hier trad
die aan de dag in de receptie van het werk van Swarth, zij het dat de doorbraak van
Swarth in Het leeskabinet langer op zich liet wachten. Aanvankelijk had men nog
bezwaar tegen de somberheid van haar poëzie. Het ontbrak Swarth volgens de meeste
critici niet aan talent, aan meesterschap over taal en vorm, en zelfs niet aan dichterlijk
gevoel, maar men zou willen dat zij anders gestemd was. A.J. Servaas van Rooyen
schreef:
Ik zou Mej. H. Swarth willen toeroepen neem een voorbeeld aan uwen
‘lieven meester en vriend, den vlaamschen dichter Pol de Mont’, aan wien
gij uwe Eenzame Bloemen ‘als eene dankbare hulde’, hebt opgedragen.
Huldig hem ook daarin door ietwat van zijn schalken toon over te nemen;
toon u zijn leerling door de
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lichtzijde te zoeken, uwe schaduwen minder breed te maken, en desnoods
den geheimnisvollen weedom, die in uw hart schijnt te zetelen te
verloochenen, waar gij met uwe zangen en liederen komt tot uw
evenmensch.29.
In 1892 bracht criticus T. Pluim hierin verandering met een uitvoerige beschouwing
over Swarth.30. Hij vroeg begrip voor haar somberheid, en meende in haar tragische
jeugd - zij verloor een broer en een zus - een verklaring voor haar weemoed te hebben
gevonden. Pluim besprak alle bundels die zij tot 1892 publiceerde, en noemde Beelden
en stemmen uit 1887 het hoogtepunt in haar oeuvre. ‘Heerlijke kunst van Hélène
Swarth! Welk een machtige verbinding van klank en kleur, welk een hoorn des
overvloeds van inschoone gedachten!’ jubelde hij, en voegde daar een exposé over
haar beheersing van de meest uiteenlopende versvormen en haar meesterschap over
de taal aan toe. In 1893 schreef ook F. Smit Kleine, onder zijn pseudoniem Piet
Vluchtig, nog een kleine recensie van een bundel van Swarth. De apotheose van de
dichteres was toen ook in de Het leeskabinet voltooid: hij noemde haar ‘de grootste,
de keurigste dichteres ten onzent uit de tweede helft dezer eeuw’.31.
Of deze langzaam op gang gekomen waardering voor lyriek ook gevolgen had
voor de waardering van het werk van de Nieuwe gidsers kan niet worden nagegaan;
in Het leeskabinet werd slechts zijdelings over hen geschreven. In de kleine
beschouwing ‘Iets over poëzie’ door G.H. Priem, opgedragen ‘Aan mijn vriend T.
Pluim’, wijdde de auteur één alinea aan de jongeren. Hij vergeleek ze met de
‘ouderen’, die volgens hem meer hechtten aan de inhoud van een gedicht. De jongeren
besteedden volgens Priem teveel aandacht aan de klank. Het was een bekend bezwaar,
en Priem lichtte het verder ook niet toe. De nieuwe gids werd in Het leeskabinet niet
aangekondigd en ook niet besproken, evenmin als de bundels van Verwey, Van
Eeden en Gorter. De Julia-affaire bleef onvermeld. De revolutie van Tachtig is aan
Het leeskabinet voorbijgegaan.

De tijdspiegel
In de poëticale verhoudingen tussen letterkundige tijdschriften, nam De tijdspiegel
in de periode voorafgaand aan de oprichting van De nieuwe gids een positie in die
vergelijkbaar was met De gids en Het leeskabinet. Uit de poëziekritieken klonk een
overwegend pragmatisch standpunt: poëzie werd in de eerste plaats beschouwd als
een middel dat de verheffing van de lezer tot doel moest hebben.
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In de jaren 1885-1893 schreven vijf verschillende critici over poëzie in het tijdschrift,
en werden ook anonieme en onder schuilnaam geschreven kritieken opgenomen.
Ondanks deze veel grotere verscheidenheid dan tijdens de voorgaande periode, is er
toch sprake van een duidelijke lijn, en van een onmiskenbare ontwikkeling in de
poëticale uitgangspunten van het tijdschrift, die ook weer vergelijkbaar is met de
ontwikkelingen die in De gids en Het leeskabinet zijn waargenomen.
Tot 1890 waren de kritieken vanuit hetzelfde pragmatische standpunt geschreven
als in 1879-1885. Dat bleek onder meer uit een bespreking van Verweys Persephone
en andere gedichten, Pol de Monts Fladderende vlinders en Guido's Julia uit 1886.
Met enige tegenzin gaf de anonieme criticus aan Julia de voorkeur, omdat het hem
aan het werk van Fiore della Neve deed denken. Maar hij voegde daaraan toe dat hij
graag al het moderne dichtwerk cadeau gaf voor één enkel werk van Da Costa:
Gloed, vuur, verheffing, schoone gedachten, waarvan elke regel, dien
de genoemde zanger ons nagelaten heeft, schittert en tintelt, zijn ver te
zoeken; zij hebben maar al te vaak de plaats geruimd voor onbeduidendheid
van inhoud, gemaaktheid en stijfheid van vorm.32.
Het grootste bezwaar tegen de moderne poëzie was het gebrek aan inhoud, maar
tegelijkertijd besteedden Tijdspiegel-critici opvallend meer aandacht aan technische,
formele aspecten van de poëzie dan hun collega's bij andere tijdschriften. Men had
bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van te veel dezelfde rijmwoorden, tegen
ruwe, of ondichterlijke woorden, zoals ‘gooien’, of tegen ‘geweldpleging aan de
taal’, daartoe door maat en ritme gedwongen.33. Elders bekritiseerde men het nodeloos
gebruik van verouderde woorden, het te vaak hanteren van alliteratie en het rijmen
van gesloten op open woorden, zoals ‘schrikten’ op ‘snikte’.34. De schijnbare
tegenstrijdigheid tussen deze aandacht voor de vorm terwijl de inhoud van het gedicht
belangrijker werd gevonden, verklaarde men door te wijzen op de overwegende
nadruk die moderne dichters zelf legden op de formele kant van het dichtwerk: juist
de ‘vormaanbidders’ mochten op dat terrein geen fouten maken, was de redenering.
Vanuit dat standpunt werd het werk van Pol de Mont, Louis Couperus, en de elders
zo geprezen Joan Bohl beoordeeld. De anonieme recensent van De Monts Fladderende
vlinders verklaarde zijn afkeer van vormexperimenten als volgt:
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Men kan geen twee hazen te gelijk jagen, en wanneer men zóózeer alle
krachten van den geest op den vorm gespannen moet houden, houdt men
niets meer over voor de stof; doubletschoten zijn in deze vormendienst
even zeldzaam als bij den jager.35.
Favoriete dichters in deze periode waren Marie Boddaert, uit wier Aquarellen en
Lenteminiaturen ‘Zeggingskracht, macht over de taal en gezond, levenslustig gevoel’
sprak; Schaepman, omdat hij zich een leerling toonde van ‘de groote meesters, die
in onze taal hebben gezongen’, en H. Cosman, wiens Nosca geprezen werd vanwege
de ‘verheffing van gedachten’. Om dezelfde reden oogstte Verwey waardering voor
zijn bundel Van het leven. De verheffende inhoud daarvan woog volgens de recensent
op tegen het formele tekort van zijn gedichten: ‘Geen gedicht is zonder gebreken en
het is slechts de vraag, of deze afwijkingen in den vorm door de gedichten zelve
worden goedgemaakt.’36. Met deze laatste uitspraak is de stellingname van De
tijdspiegel tot 1890 goed samengevat.
In 1890 verscheen een beschouwing over moderne literatuur van Maurits Smit,
onder de titel ‘De kunst der naturalisten en decadenten van een sociologisch standpunt
beschouwd’.37. Evenals Van Hall liet Smit zich bij zijn verkenningen in de verdorven
literatuur leiden door een Franse filosoof, zij het een andere: Guyau, de auteur van
L'art au point de vue sociologique en L'irréligion de l'avenir. Volgens Smit
beschouwde Guyau het naturalisme en decadentisme als loten van dezelfde stam,
namelijk als de treurige resultaten van de maatschappelijke individualisering.
Menselijke gevoelens waren volgens hem door de moderne wetenschap en filosofie
steeds gecompliceerder geworden en om aan de complexiteit adequaat uiting te
kunnen geven had de schrijver een steeds verfijnder medium nodig. Zo was zijn
aandacht op den duur nog uitsluitend bij de vorm en werd inhoud, de gedachte,
verwaarloosd. Evenals Van Hall en Bourget veronderstelde Smit met Guyau dat
decadente literatuur geen lang leven beschoren zou zijn: het wezen van die kunst
veroorzaakte tevens de ondergang, zodat de schadelijke werking van die kunst ook
beperkt zou blijven. Het individualisme zou dan weer plaats moeten maken voor
gemeenschappelijkheid. Dat was maatschappelijk gezien een verbetering, maar kon
volgens Guyau nadelige gevolgen hebben voor de kunst. Dat moeten wij althans
opmaken uit de vraag die hij zich, bij monde van Smit stelde: ‘in welke mate is de
zoogenaamde sociabiliteit der kunst - eene eigenschap, die zich moet openbaren in
de innige vereeniging van maatschappelijk leven, zedelijkheid, godsdienst en kunst,
- voor uitbreiding vatbaar, zonder dat de kunst zelve daardoor wordt geschaad?’
Guyau zag de oplossing van dit probleem
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in de scholing van het volk. Niet alleen zou daardoor het begrip van en de waardering
voor kunst toenemen, maar door de toegenomen welvaart die van scholing het gevolg
zou zijn, had men meer vrije tijd, en daarmee gelegenheid tot kunstbeoefening.
Smits visie op de ondergang van naturalisme en decadentisme kwam merkwaardig
genoeg dicht in de buurt van Kloos' paganistische kijk op de kunst en de kunstenaar.
Kunst stond daarin niet langer in dienst van het geloof, zij was zelf een religie
geworden:
Deze ziekelijke kunst, die alleen den vorm dient en in den grond vreemd
blijft aan de groote aandoeningen der menschelijke ziel, zal wijken en
plaats maken voor eene nieuwe, krachtige, gezonde kunst, die de rijke,
machtige uitdrukking zal zijn van het bewogen gemoed en die als een
nieuwe godsdienst, vrij van dogma's en vooroordeelen, aan onze hoogste
ideale behoeften beantwoordend, den mensch tot troost en steun, der
maatschappij ten zegen zal zijn.38.
De beschouwing van Smit vormde in De tijdspiegel een kentering in het denken
over dichten. Nadien namen ook andere medewerkers en recensenten een ander
standpunt in. Zoals Durch, die een recensie schreef van Schaepmans Nieuwe gedichten
waarmee Kloos zonder meer kon instemmen. ‘Oud nieuws’ was de titel van de
bespreking en de strekking van de kritiek: ‘Bij weinig afwisseling van dichtmaat is
de verscheidenheid van beelden en dichtvormen niet groot. Frissche beelden en
nieuwe rijmvormen zijn zeldzaam.’39. Joan Bohl werd enige jaren voordien nog om
het gebruik van nieuwe dicht- en rijmvormen gehoond in De tijdspiegel. Het gebrek
aan oorspronkelijkheid dat Durch Schaepman verweet: ‘'t is de taal van Bilderdijk
en Da Costa, beiden Dr. Schaepman's erkende leermeesters’, was ten tijde van zijn
Aya Sofia nog een van Schaepmans sterke kanten. Deze ontwikkeling in de richting
van de opvattingen van de verguisde decadenten zette op dezelfde wijze door als in
De gids, met één verschil, ze stagneerde zelfs niet bij de Verzen van Gorter. Heyn
van Cortrijck publiceerde namelijk in De tijdspiegel van 1891 de meest lovende
beschouwing over Gorters Verzen die er buiten De nieuwe gids is verschenen:
Gorter is eene specialiteit. Dat is een leelijk woord, maar het drukt
eenigszins uit, wat wij bedoelen. Hij heeft - scherpe tegenstelling met de
eeuw, die nu eindigt, - meer gemoed dan verstand, meer liefde dan
wijsgeerigheid, juist andersom als Verwey, die in zijne laatste gedichten
meer verstand dan gemoed toont. Eenvoudig zeggend, wat hij gevoelt,
geeft hij eene kunst, die bestemd schijnt groo-
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ten invloed op de volgende dichters uit te oefenen. Dat vermogen, om met
woorden te schilderen en woorden geluid te doen geven, is aan geen
Hollandsch dichter nog in die mate eigen geweest.40.
Van Cortrijck besteedde veel aandacht aan de bijzondere klankwerking van Gorters
woordgebruik, hij verdedigde diens elders zo bekritiseerde nieuwvormingen, prees
zijn ‘zeldzame macht over de taal’ en liet zien dat de ‘eenwording van
gemoedsstemming en natuur’ karakteristiek was voor Gorters poëzie. In het laatste
opzicht achtte hij Gorter ongeëvenaard.
Gorters Mei werd in De tijdspiegel niet besproken en op de beschouwing van
Cortrijck verscheen geen commentaar. In De tijdspiegel was die beschouwing dus
de enige reactie op Gorters werk. Ook uit andere kritieken en beschouwingen was
geen duidelijk redactioneel standpunt over de poëzie van de Tachtigers op te maken.
Evenals in De gids en Het leeskabinet kan men uit de receptie van de bundels van
Hélène Swarth in De tijdspiegel opmaken dat men daar in de loop der jaren een
andere visie op dichtkunst ontwikkelde. Was er bij De gids sprake van een overwegend
mimetische naar een expressieve opvatting, De tijdspiegel liet, evenals Het
leeskabinet, een ontwikkeling zien van een pragmatisch naar een eveneens expressief
standpunt. Werd de dichtkunst tot 1890 nog vooral gewaardeerd om de verheffende
werking enerzijds en de aansluiting bij de traditie anderzijds, na die tijd lag de nadruk
meer op de uiting van persoonlijke gevoelens. Daarbij speelden de aard van die
gevoelens ook geen rol meer. Het ging er niet langer om de lezer op te vrolijken, of
zedelijk te verheffen, maar om een stemming bij hem op te wekken.
In 1889 gaf men nog de voorkeur aan het ‘zonniger en hoopvoller’ werk van Marie
Boddaert boven Swarths gedichten, die bovendien zo ‘volkomen objectief’ was in
de weergave van de natuur, ‘zoo - bijna angstvallig - nauwgezet in hare
beschrijvingen.41. Toen in 1892 Swarths Passiebloemen verscheen, zag Gerard
Slothouwer van De tijdspiegel in haar ineens ‘een dichteres van Gods genade’. Haar
somberheid deed aan die kwaliteit niets af. In zijn omschrijving van het ware
dichterschap, haalde hij overigens wel zijdelings uit naar de jongere generatie:
Als wij zeggen, dat Hélène Swarth eene dichteres is bij de gratie Gods,
dan zeggen wij eigenlijk nog niets, want met of zonder die genade is het
toch altijd de vraag: wat verstaat gij onder een dichter? Is het iemand, die
slechts artistiek voelt; die de macht heeft over een al dan niet schoonen
vorm; die verzen maakt, welke
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alleen voor het oog of alleen voor het oor geschikt zijn; die, wanneer wij
twijfelen aan de groote waarde zijner gedichten, ons komt wijsmaken, dat
ze toch werkelijk heel mooi zijn, maar dat het aan ons ligt en aan onze
verouderde denkbeelden omtrent poëzie, die muziek in woorden is en die
men maar zus of zoo behoeft te lezen om in aanbidding voor den miskenden
auteur neer te knielen? Is het één dezer of elk dezer eigenschappen, die
ons den dichter kenmerken? Neen, alle te zamen, die vormen den dichter.42.
Op grond van het bovenstaande mogen wij dus aannemen dat misplaatste eigendunk
ook een eigenschap was van de ware dichter, naast een bijzonder, want artistiek,
gevoelsleven en beheersing van de poëtische vorm.
Het stramien was gelijk aan dat van De gids: men conformeerde zich aan de
opvattingen van de jongeren, maar bagatelliseerde deze omslag door hun gedachtegoed
als oud, onoorspronkelijk of algemeen bekend te omschrijven.43. Ook hier fungeerde
Hélène Swarth als go-between: men schoof haar werk naar voren als de hoogste
kunst. Deze uitverkiezing dankte zij ook bij De tijdspiegel aan haar ‘eenvoud’ en
‘ongekunsteldheid’, zo kan afgeleid worden uit een bespreking van haar bundel
Poëzie uit 1893. De anonieme recensent formuleerde naar aanleiding van deze bundel
nog eens welke eisen hij aan het dichterschap stelde, en die komen verrassend overeen
met de opvattingen van Kloos:
Om lyrisch dichter te wezen, stel ik als voorwaarden sine quâ non, dat
men eerstens eene dichterlijke, d.i. fijngevoelende ziel hebbe en ten tweede
de gave, het talent, de geoefendheid om datgene, wat men wil zeggen,
zoodanig mee te deelen, dat de ontwikkelde, de ontvankelijke lezer of
hoorder denzelfden indruk ontvangt, dien de dichter wil teweegbrengen.44.
De ontwikkelingen in de poëziekritiek in De tijdspiegel kunnen dus als volgt
samengevat worden: ondanks een veelheid van critici en recensenten, en daarmee
van opvattingen, was er sprake van een langzame, maar onmiskenbare toenadering
tot de opvattingen van Kloos, een toenadering die door de betrokken critici bij De
tijdspiegel overigens nogal gerelativeerd werd. De enige uitzondering op die
geleidelijke ontwikkeling was de buitengewoon lovende bespreking van Gorters
Verzen door Van Cortrijck. Later dan De gids, maar op dezelfde wijze, namelijk
middels het alternatief dat Swarths poëzie voor de decadente kunst bood, bekeerde
men zich bij De tijdspiegel tot een expressieve poëzieopvatting.
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De Nederlandsche spectator
Na de breuk met Kloos schreef Vosmaer in De spectator nog één poëziekritiek,
ditmaals over Schaepmans Aya Sofia, een kritiek waarin hij de jongeren voor het
laatst vermaande ‘dat de nieuwe vorm geen voorwendsel tot vormeloosheid worde’
en hen voorhield dat iedere dichter, of hij zich bediende van een traditionele of van
een moderne vorm, steeds naar schoonheid moest streven.45.
In datzelfde jaar speelde de Julia-affaire. De besprekingen van het pastichegedicht
door H. Cosman en Holda in de Spectator deden aan de verslechterde verhouding
tussen Nieuwe gidsers en Spectatorianen geen goed. Hoewel geen van beide critici
uitgesproken lovend waren werden de beide recensenten als onbekwaam te kijk gezet
door Kloos en Verwey.46. Het is niet onbegrijpelijk dat ‘de poëzie der jongeren’
sindsdien in de Spectator alleen nog misprijzend werd genoemd, en nauwelijks meer
serieus besproken.47.
Met stijgende verbazing en verontwaardiging nam Boele van Hensbroek, die na
Vosmaers dood in 1888 diens rol van Flanor overnam, kennis van het dichtwerk van
Verwey en Gorter. Van het leven noemde hij ‘de goddelijkste parodieën48., over Mei
schreef hij:
Dat gedicht is een soezerij, waarin gezochte armelijke naäperij der
groote Engelsche dichters als Shelley en Poe en anderen, in den slechtsten
vorm is gegoten.49.
Plechtig verklaarde hij dat Gorter een ‘bederver der taal’ was, en de Verzen die
Gorter in 1890 in De nieuwe gids publiceerde, sterkten hem in die overtuiging. Toen
Van Nouhuys enige maanden later in Los en vast een opstel over ‘De poëzie onzer
jongeren’ schreef, herhaalde Boele van Hensbroek naar aanleiding van dit stuk zijn
standpunt: de aandacht die deze jonge dichters krijgen was onverdiend, hun gedichten
waren onopgemerkt gebleven als zij niet zoveel rumoer hadden veroorzaakt. Gorter
noemde hij krankzinnig, diens verzen onbegrijpelijk en modieus.50.
De bijdragen van Van Nouhuys vanaf 1892, vormden enigszins een tegenwicht
tegen de ongenuanceerde visie van Boele van Hensbroek. Een van zijn eerste kritieken
betrof De Joden van Verwey, die ‘eenige der fraaiste lyrische gedichten schiep welke
in onze taal tot wording kwamen’, aldus Van Nouhuys.51. Het was sinds de Julia-affaire
het eerste positieve geluid in de Spectator over de dichters die nog steeds als een
eensgezinde ‘dichterschool’ werden gezien, maar dat in 1892 allang niet meer waren.52.
Holda had nooit veel opgehad met de poëzie van Kloos, Verwey en
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hun geestverwanten. Zij schreef over de ‘mijmerzieke richting’ en ook in 1886
beschreef zij de Tachtigers-poëzie aan de hand van metaforen die betrekking hebben
op de ongezonde eigenschappen of uitwerking daarvan. Zij schreef bijvoorbeeld over
‘overspannen of overprikkelde zenuwen die de volmaakte helderheid en gezondheid
der verbeelding in den weg staan’53.. Zo weinig waardering als zij had voor de Nieuwe
gids-dichters, zoveel bewondering had zij voor Pol de Mont. Diens Idyllen prees zij
aan vanwege de ‘frischheid’, ‘gezonden humor’ en ‘eenvoud van uitdrukking’, wat
haar weldadig aandeed vergeleken bij ‘het vele grillige, gezochte, gewrongene, dat
thans door sommigen als hoogste kunstuiting wordt verheven’.54. Holda's
poëzieopvatting veranderde in de loop der jaren niet. Zij toonde consequent een
voorkeur voor expressieve lyrische poëzie. Zij verwachtte van een dichter dat hij
over een aangeboren talent en een uitzonderlijk gevoelsleven beschikte, en
‘meesterschap over de taal en de vorm’ had verworven. Zij beschouwde het werk
van Swarth als het hoogtepunt van de eigentijdse dichtkunst.55. Holda's poëzieopvatting
stemde in hoofdlijnen overeen met die van Kloos, maar haar visie op de poëzie van
Kloos c.s. als ziekelijk en ziekmakend gaf weer een tamelijk pragmatische draai aan
Holda's poëzieopvatting. Zij stelde zich zodoende op één lijn met hen die deze poëzie
als decadent bestempelden: Van Hall in De gids, en Smit in De tijdspiegel. Ook de
Spectator noemde de Nieuwe gids-poëzie decadent: Boele van Hensbroek schreef
over ‘de dichtschool der décadence’ in zijn bespreking van Verweys Van het leven.56.
Een analyse van het fenomeen ontbrak in de Spectator. Men liet het bij vage
omschrijvingen als gezocht, gewrongen, duister, ziekelijk.
‘Ziekelijke dweperij’, zo typeerde Elize Knuttel-Fabius de bundel Sneeuwvlokken
van Hélène Swarth. Elize Knuttel-Fabius, dichteres van de bundel Bonte schelpen,
nam in 1888 de plaats in van Holda. Knuttel-Fabius noemde de gedichten van Swarth
‘week’, de stemming ‘krachteloos’ en verweet Swarth dat er geen ‘levenwekkende
adem’ van haar werk uitging. Het was de enige bespreking van een bundel van Swarth
waarin haar werk op één lijn met de decadente kunst werd geplaatst. Swarth kon zich
troosten met de gedachte dat het oordeel van deze critica een uitzondering vormde
in de Spectator. Holda, Boele van Hensbroek en Van Nouhuys hadden alleen maar
lof voor de droevige dichteres.57. Drie jaar na de bespreking van Sneeuwvlokken ging
ook Knuttel-Fabius overstag.58.
Anders dan in de hiervoor besproken tijdschriften hoefde Swarth niet lang op
erkenning te wachten: in 1885 schreef Holda dat Swarths Eenzame bloemen en
Blauwe bloemen de mooiste gedichten waren die zij in lange tijd gelezen had.59. Zij
verdedigde de dichte-
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res tegen het verwijt ‘dat er te veel smart spreekt uit hare gedichten’. Holda's
veronderstelling dat deze droefenis na verloop van tijd vanzelf zou afnemen, omdat
ieder verdriet uiteindelijk vermindert, paste in de toendertijd gebruikelijke
vereenzelviging van dichter met lyrisch subject. Veel laat-negentiende-eeuwse critici
hadden de neiging de poëzie van Swarth biografisch te lezen.
Toen Boele van Hensbroek zijn visie op het werk van Swarth gaf, benadrukte hij
de muzikale kwaliteiten daarvan.60. De lezer zou vergeefs naar ‘stoute beelden’ in
haar werk zoeken, omdat het zuiver lyrisch, zuiver subjectief was. Hij legde zo een
verband dat in de kritieken van Van Hall in De gids alleen geïmpliceerd, maar niet
uitgesproken werd: expressieve, lyrische poëzie is niet beeldend.
Men bewonderde Swarth om dezelfde redenen als die in andere tijdschriften
genoemd werden. Van Nouhuys schreef: ‘Hélène Swarth beschikt over een zeldzame
kunstvaardigheid die haar in staat stelt haar gevoel op onberispelijk zuivere wijze te
uiten.’ Het was de combinatie van aangeboren dichterlijk gevoel en verworven
meesterschap over taal en vorm waardoor zij boven alle andere dichters van die jaren
verheven stond. Ook Van Nouhuys vergeleek Swarth met tijdgenoten, met name die
van de decadente richting, en zijn conclusie was dezelfde als van zijn collega's bij
De gids en De tijdspiegel: ‘Want even ver als van het gezochte of duistere, blijft zij
van het banale of conventioneele.’61.
Tussen de verschillende Spectator-critici bestond een grote mate van overeenstemming
over de contemporaine poëzie en in grote lijnen stemde hun poëziebeschouwing rond
1893 overeen met die in verschillende andere tijdschriften. Verwey, Kloos en Gorter
werden als decadent veroordeeld, het werk van Swarth kreeg de hoogste lof. Men
had een voorkeur voor expressieve poëzie en de ware dichter omschreef men als
iemand die zich onderscheidt door zijn buitengewone gevoelsleven en zijn virtuositeit.
Anders dan in sommige hiervoor besproken tijdschriften was er in de Spectator echter
nauwelijks sprake van een verandering of ontwikkeling in de poëziebeschouwing,
want deze voorkeur voor lyriek, en deze visie op het dichterschap bestond in de
Spectator al vóór 1885.

De Amsterdammer
Toen De nieuwe gids zijn grote jaren beleefde, raakte de poëziekritiek in De
Amsterdammer in het slop. In 1887 beëindigde Scaramouche (M.G.L. van Loghem)
zijn werkzaamheden voor het tijdschrift en
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toen Thijm in 1889 overleed, verloor De Amsterdammer zijn scherpzinnigste criticus.
Het was misschien toeval dat uitgerekend de critici die zich positief over het
dichtwerk van de jonge Tachtigers uitlieten, ook tot de slachtoffers van Julia
behoorden. Scaramouche overkwam in zekere zin hetzelfde als zijn collega's bij de
Spectator. In 1885 schreef hij een lovende bespreking van Persephone, en van Julia.
Hij bewonderde dat laatste werk omdat het hem aan zijn eigen Eene liefde in het
Zuiden deed denken; omdat de verschillende versvormen goed bij de onderwerpen
pasten en omdat het geheel in correct en verstaanbaar Nederlands was geschreven.62.
Daarmee bezegelde hij in de ogen van de jongeren zijn lot.
De Amsterdammer had zich tot dan toe steeds open gesteld voor het werk van de
Tachtigers, en bij gelegenheid van de oprichting van De nieuwe gids nog een
welwillende aankondiging met waarderende woorden voor Verweys poëzie geplaatst.
Kloos kwam er in die aankondiging trouwens minder goed vanaf:
de Heer Kloos [geeft] [e]en viertal Sonnetten, waarvan de gedachte,
voor zoover zij uit de eenigszins gebrekkige taal is op te maken, inderdaad
dichterlijk is, schoon naar onze meening niet, gelijk een der bewonderaars
verzekerde ‘zoo heerlijk, dat aan deze sonnetten eene eeuw haren naam
zou kunnen ontleenen.’63.
Verwey en Van der Goes schreven wel eens kritieken en opstellen voor De
Amsterdammer, en Van der Goes bleef daar na de oprichting van De nieuwe gids
mee doorgaan.
Beide Nieuwe gidsers raakten in discussie over het onderwerp literaire kritiek.
Verwey met Netscher, die als waarachtig naturalist van mening was dat ook de kritiek
wetenschappelijker zou moeten worden, hetgeen door Verwey bestreden werd, omdat
kunstkritiek volgens hem nooit objectief kon zijn.64.
Van der Goes had in De Amsterdammer van 1882 al eens een stukje geschreven
over de arrogante houding van oudere critici ten opzichte van de jongeren, en in 1887
herhaalde hij dat.65. Justus van Maurik jr., werkzaam als redacteur bij De
Amsterdammer naast De Koo, verzocht hem voortaan in zijn eigen tijdschrift te
polemiseren.66. Daarmee kwam een einde aan een voorheen plezierige samenwerking
tussen de Amsterdammer en de Nieuwe gidsers.
Aan de jongeren besteedde men in De Amsterdammer verder nauwelijks aandacht,
evenmin als aan minder controversiële dichters. De bundel Rouwviolen van Swarth
werd tamelijk ongunstig bespro-
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ken.67. Haar andere bundels, vrijwel overal elders steeds jubelend ontvangen, bleven
onbesproken. Gorters Verzen kregen slechts een ironisch commentaar van een
briefschrijver.68. Tussen 1885 en 1893 heeft De Amsterdammer niets meer bijgedragen
aan de discussie over moderne Nederlandse poëzie, een discussie die elders met
verve werd gevoerd.

Nederland
Na de anonieme en welwillende bespreking van Julia in 1886 en het aantreden van
Van Loghem/Fiore della Neve als enig redacteur in 1887, veranderde de opstelling
van Nederland ten opzichte van de Tachtigerspoëzie. Het patroon is gelijk als in
Spectator en Amsterdammer: tot 1886 was men tamelijk positief, nadien uitsluitend
kritisch. Zo kon in 1886 de recensent Frits Smit Kleine nog wel enige waardering
opbrengen voor Persephone en andere gedichten - hij noemde ‘Persephone’ over
het geheel genomen ‘schoon’, maar zei het grootste deel van de kleinere gedichten
niet te begrijpen69. - Verweys Van het leven riep drie jaar later slechts onbegrip op:
Het valt ons moeielijk, over dezen bundel een oordeel uit te spreken. Voor
ons, die als vereischten voor poëzie schoonheid van gedachte, schoonheid
van klank en rhythmus, juistheid en duidelijkheid beschouwen, ziijn deze
sonnetten geen gedichten, voor den heer Verwey wel.70.
Het oordeel over Gorters Verzen luidde kort maar krachtig:
‘Onverstaanbaar-ongenietbaar’71.. In Nederland werd de ‘jongste kunstrichting’
overigens niet ‘decadent’ genoemd, zoals in de hiervoor besproken tijdschriften.
Van Eeden was, zoals ook weer verwacht kon worden, de enige Nieuwe gidser
die gewaardeerd werd om zijn poëzie. Hij was de enige onder hen die ‘goede
Hollandsche woorden’ gebruikte, schreef Van Loghem naar aanleiding van Ellen.72.
In andere kritieken toonde Van Loghem een voorkeur voor het werk van Marie
Boddaert, vanwege haar beeldende kwaliteiten, en vanaf 1889 ook voor Hélène
Swarth.73.
J.E. Sachse schreef een uitvoerige beschouwing over Swarth in zijn rubriek
‘Letterkundige tijdgenooten’. Ook hij was kritisch over haar vroege bundels, maar
Beelden en stemmen, en vooral de mystiek-religieuze sonnetten daarin, plaatsten de
dichteres in zijn ogen ver boven alle andere dichters van haar tijd, en wel op dezelfde
hoogte als Shakespeare en de Engelse lyrische dichters uit het
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begin van de negentiende eeuw. Sachse noemde de gedichten uit deze bundel ‘haar
rijkste zielsontroeringen in de verhevenste vorm nagebeeld.’ Jubelend besloot hij
zijn beschouwing: ‘Maar de Nederlandsche poëzie is ontwaakt en staat reeds in den
vollen zonneschijn; maar de tijd zal wellicht komen, dat de artistkenners van het
buitenland onze taal gaan leeren om onze dichters te verstaan.’74.
Zo kreeg Hélène Swarth, zonder enig rumoer te maken, in brede kring erkenning
als dichteres. Zij werd rond 1890 door het merendeel der critici buiten De nieuwe
gids gezien als de grootste Nederlandse dichter van haar tijd.

De portefeuille
Hoewel de redactie van De portefeuille in de tweede jaargang (1880-1881) het
voornemen uitte, ieder nieuw verschenen literair werk direct te bespreken, kwam
daarvan na 1885 niet veel terecht. Het tijdschrift legde wel een opvallende
belangstelling aan de dag voor De nieuwe gids. De verrichtingen van de jonge
literatoren werden zorgvuldig en kritisch geregistreerd, maar van eenstemmigheid
bij de verschillende Portefeuille-critici was, evenals tijdens de voorgaande periode,
geen sprake. Hoofdredacteur Taco de Beer stond tamelijk positief tegenover het
streven der Nieuwe gidsers, evenals zijn medewerker Pol de Mont; ‘Audifax’, ‘Jan
Jansen’ en ‘L.S.’ daarentegen waren zeer kritisch.
Het eerste nummer van De nieuwe gids baarde in De portefeuille nauwelijks opzien.
Met recht stelde De Beer vast dat het weinig nieuws bracht. Over de sonnetten van
Kloos was hij zeer kritisch: hij noemde ‘de indeeling der regels [...] ongemotiveerd’.
Verweys gedichten verdienden het naar zijn idee echter ‘ernstig gelezen te worden’.75.
Persephone en andere gedichten dat kort nadien verscheen, vond hij, althans de vorm
van de gedichten, prachtig:
Waarlijk, dat is een kunstenaar, die aan Shakespeare's sonnetten de
muziek heeft afgeluisterd, Tennyson's maatklank heeft weten na te
tooveren, die zich een enkele maal zelf een maat kiest voor zijn lied gelijk
de oude zangers eene wijze voor hun zang. Maar deze schoone
eigenschappen zijn hoofdzaak. Het is de muziek der taal, het is de schoone
vorm, die hem boven alles gaat.76.
Kritischer was De Beer over de inhoud. Hij noemde vele gedichten ‘duister of
onbeduidend’ van inhoud, en ook de droefgeestige strek-
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king van vele gedichten kon hem niet bekoren: ‘Zoo jong en reeds zoo hopeloos’,
verzuchtte hij.
Audifax, wiens echte naam onbekend is, had anders dan De Beer grote moeite met
de nadruk die moderne dichters leggen op de klank van hun gedichten. Daarom had
hij ook weinig begrip voor de gedichten van J. Winkler Prins en voor de bewondering
van Kloos voor deze dichter. Audifax had in het algemeen grote moeite met de
neiging om de kunst vanuit het perspectief van een andere kunst te benaderen:
Ook op 't gebied der Kunst dreigt verwarring. De architect zoekt naar
pittoreske effecten, door licht en schaduw te vragen aan allerlei
ongemotiveerde torens en kanteelen, aan kleur en goud, en is alzoo doende
wat des schilders is. Schilders versmaden het waarlijk pittoreske, om een
stemming in het gemoed te weeg te brengen, zoo krachtig, als alleen de
muziek kan te voorschijn roepen. Dichters versmaden de bepaaldheid van
het woord, als vorm der gedachten, om een kwalijk begrepen realisme in
de schilderkunst, in quasi plastische woorden en beelden na te apen, of zij
trachten het onuitsprekelijke in woorden uit te spreken, alzoo doende wat
des kunstenaars is.77.
Audifax wees hier op een verschijnsel in de kunst dat ook in de kritiek kan worden
waargenomen. Er werd in de poëziekritiek in die jaren intensief leentjebuur gespeeld
bij de andere kunsten: werden aanvankelijk vooral de beeldende kwaliteiten van een
dichter gewaardeerd, later, mogelijk onder invloed van het optreden van Kloos, had
men meer ‘oor’ voor de muzikale kwaliteiten van de dichter.78. Deze benadering werd
algemeen toegepast, van De gids tot De nieuwe gids. Ten onrechte wekte Audifax
de indruk alsof die gewoonte was voorbehouden aan de jongeren.
Julia werd in De portefeuille niet besproken, maar men gaf ruiterlijk toe, dat men
wel dat voornemen had. Men gaf alsnog het oordeel:
Wij verheugen ons, dat wij het nog niet bespraken, en haasten ons te
verklaren, dat wij het werkje ook thans nog prijzen als een stuk, dat groote
en zeldzame schoonheden bevat, terwijl we enkele dwaasheden en
domheden als den arbeid van een beginner gaarne verontschuldigen.79.
In een later verschenen commentaar op de affaire noemde men het onzinnig de
gehele Nederlandse kritiek te veroordelen op grond van zeven recensies. Ook vond
men dat deze zeven critici er goed
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aan hadden gedaan de tekortkomingen van de debutant Guido niet in een te scherp
licht te hebben gesteld.
De twee beschouwingen over Nieuwe gids-poëzie die na de Julia-affaire in De
portefeuille verschenen, gaven een serieus en positief beeld van de nieuwe kunst.
Pol de Mont had grote waardering voor van Eedens Ellen, wiens sober taalgebruik,
eenvoud en ‘zangerigheid’ hij prees, maar ook voor Gorter die Van Eeden in die
zangerigheid overtrof in Mei. Perk, Swarth, Verwey en Gorter zouden volgens De
Mont elk de ‘oerkenmerken den waren lyrischen dichter eigen in zich vereenigen:
waarheid en intensiteit des gevoels, spontaneïteit der uitdrukking, eenvoud en
klankenrijkdom der taal.’80.
In mei 1891 publiceerde Vosmeer de Spie, bekend als Maurits Wagenvoort, een
beschouwing getiteld ‘Litteratuur van 1890’, waarin hij, evenals zijn collega's Van
Hall en Smit bij De gids en De tijdspiegel zijn visie op de moderne literatuur gaf. In
die beschouwing springen twee zaken het meest in het oog: de verhouding tussen
naturalisme en symbolisme, en de verhouding van de Nederlandse moderne literatuur
ten opzichte van de buitenlandse, met name de Franse. Anders dan sommige
collega-critici beschouwde Vosmeer de Spie naturalisme en symbolisme niet als
loten van dezelfde (decadente) stam, maar als elkaar in de tijd opvolgende
verschijnselen, zoals in de huidige literatuurgeschiedschrijving ook wel gebruikelijk
is. Terwijl hij het naturalisme als het resultaat van een overwegend materialistische
levensbeschouwing zag, beschouwde hij het symbolisme als een reactie hierop, als
een meer spirituele kunstopvatting. Overigens omschreef hij noch het naturalisme,
noch het symbolisme als decadente verschijnselen. In dat opzicht verschilde hij dus
ook van zijn collega's. Wel zag hij het anarchisme in de kunst, wat in het algemeen
als een aspect van het decadentisme werd gezien, als kenmerkend voor de moderne
tijd, maar daartegen had hij, als rechtgeaarde anarchist, geen enkel bezwaar:
heden kent men geen scholen. Heden is er anarchistische vrijheid voor
allen die iets te zeggen hebben, om dat te zeggen ieder op zijn manier.
Hier te land, De Nieuwe Gids bewijst het zes malen elk jaar, maakt men
van die vrijheid het rechte gebruik.
De moderne Nederlandse literatuur was volgens Vosmeer de Spie voortgekomen
uit het Franse naturalisme, maar week daar toch weer vanaf, had een ‘volkomen
eigen leven’.
Nooit, tenzij onder den invloed der reformatie, toen zij in hare
Bijbelvertolking een taalmonument bouwde van blijvende
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schoonheid, heeft onze litteratuur een zoo groote zelfstandigheid gekend.
Dichters als Gorter, Frederik van Eeden, Verweij; romanschrijvers als Van
Deyssel, van Groeningen, Couperus, prosateurs als Kloos, van der Goes,
van Looy, vinden in de tegenwoordige Fransche litteratuur misschien
hunne pairs, niet en vooral niet elders dan in Frankrijk hunne meerderen.81.
Het is niet mogelijk, evenmin als voor de jaren 1879-1885, De portefeuille met een
bepaalde poëzieopvatting te identificeren. Het gematigd-vooruitstrevende standpunt
van De Beer leek na 1885 echter wel meer steun te krijgen. Het werk van de Nieuwe
gidsers kreeg geleidelijk meer waardering.
Resteert de vraag of er ook in de waardering van het werk van andere dan Nieuwe
gids- dichters een ontwikkeling viel te bespeuren. Bij de bespreking van andere
tijdschriften bleken de bundels van Swarth en Schaepman ijkpunten te zijn voor de
mentaliteitsverandering in de poëziekritiek in die jaren. Met de toenemende
waardering voor de lyriek van Swarth, nam meestal ook de aanvankelijke bewondering
voor de retorische dichtkunst van Schaepman af. In De portefeuille gebeurde dit niet:
in één nummer stonden een uitgesproken bewonderende en een uiterst kritische
bespreking van Schaepmans Aya Sofia, met de inmiddels bekende argumenten.82.
Van Hélène Swarth werden de bundels Eenzame bloemen, Blauwe bloemen,
Sneeuwvlokken en Beelden en stemmen besproken. Geen van de recensies was
uitgesproken positief, men bewonderde de dichteres om haar technische kwaliteiten,
maar keurde haar somberheid en te grote nauwgezetheid in de weergave van de
natuur af.83. In de hiervoor aangehaalde bespreking van Pol de Mont uit 1891 werd
Swarth pas voor het eerst niet meer bekritiseerd. Deze waardering kwam, vergeleken
met andere tijdschriften, erg laat. Voor de meeste critici, ook voor Pol de Mont
trouwens, bekleedde Swarth al jaren de eerste plaats onder de Nederlandse dichters.

De lantaarn
Het tijdschrift De lantaarn neemt in het corpus een bijzondere plaats in.84. Het werd
opgericht in 1885, in hetzelfde jaar als De nieuwe gids, en het is het tijdschrift waarin
verrreweg de meeste beschouwingen, reacties en kritieken op het werk van de Nieuwe
gidsers verscheen. Het heeft maar vijf jaar bestaan. De beste redacteuren vertrokken
al na vier jaar naar andere tijdschriften en De lantaarn doofde bij gebrek aan
redactioneel talent.
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Kort na de oprichting, in een aankondiging die bij het tweede nummer verscheen,
beloofde het tijdschrift zich van de concurrentie te onderscheiden door ‘frischheid
van inhoud, strijdvaardigheid tegen den Hollandsche Jan Saliegeest in kunst en
letteren, en vooral door het besteeden van zorg aan den vorm.’
De redactie bestond aanvankelijk uit Jan C. De Vos en H.L. Berckenhoff, die in
voorgaande jaren onder het pseudoniem ‘Olim’ de rubriek ‘Letterkundig overzicht’
in de Spectator verzorgde. Op verzoek van Berckenhoff verleende ook Huet zijn
medewerking aan het tijdschrift, waarover hij eens verklaarde dat het ‘meer geest’
had dan De nieuwe gids.85. In de tweede jaargang werd de redactie versterkt door
W.G. van Nouhuys en Engelbert de Chateleux. Van Nouhuys en De Vos waren het
meest productief. Zij schreven hun bijdragen onder uiteenlopende pseudoniemen,
mogelijk om de indruk te wekken dat de redactie veel groter was. Berckenhoff en
Chateleux vertrokken al aan het eind van de tweede jaargang (1886). Een jaar later
hielden ook Van Nouhuys en De Vos het voor gezien. De lantaarn werd toen nog
twee jaar moeizaam in stand gehouden door J.H. Rössing, een broer van de uitgever.
Beschouwingen en kritieken betreffende poëzie of poëticale kwesties werden voor
het grootste deel door De Vos en Van Nouhuys geschreven. De poëzieproductie
werd, anders dan in veel andere tijdschriften, niet op de voet gevolgd en er was
daarvoor dan ook geen afzonderlijke rubriek.
Het tijdschrift is interessant vanwege de oproep tot meer engagement in de poëzie,
waardoor men zich van de meeste andere tijdschriften en critici onderscheidde en
ook vanwege de beschouwingen van Van Nouhuys, een criticus die een heldere visie
op de contemporaine dichtkunst ontvouwde, maar vooral vanwege de onafgebroken
polemiek met De nieuwe gids.
De toon werd gezet door twee persiflages op de sonnetten van Kloos86., kort daarop
gevolgd door een ironische aankondiging van De nieuwe gids, waarin de duistere
stijl van de dichters gehekeld werd, de ‘wederzijdse opkammerij en verguizing van
allen die niet tot de bent behooren’, en de enorme drinkgelagen waardoor de Nieuwe
gidsers van zich lieten spreken.87.
De eerste bespreking van dichtwerk van De nieuwe gids betrof Verweys Persephone
en andere gedichten, door Van Nouhuys. De kritiek is gegoten in de vorm van een
dialoog tussen twee verloofden. De jongedame had de bundel cadeau gekregen van
haar fiancé en samen bespraken zij de inhoud. Hun bezwaren weken niet af van wat
men elders over de bundel heeft geschreven:
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Er is gebrek aan talent dat zich tracht te verbergen achter quasi
diepzinnigen bombast; armoe des geestes, zich tooiend met de zotskap der
satire; onbeholpenheid, haar heil zoeken in bizarre taal en nietszeggende
woordkoppelingen.88.
Kort daarop besprak De Vos de Grassprietjes van Van Eeden, waarvoor hij veel
waardering had, tegelijk met Julia, in een bespreking over ‘Vier hekeldichters’. Nog
voordat Kloos en Verwey onthulden dat zij de auteurs waren van Julia, suggereerde
De Vos al dat er sprake moest zijn van een parodie van Fiore della Neves Eene liefde
in het zuiden. In een bijlage bij de brochure De onbevoegdheid der Hollandsche
literaire kritiek beschuldigden Kloos en Verwey De Vos van voorkennis: een
ingewijde zou hem hebben ingelicht.89. De Vos reageerde ontkennend.90.
Later kwamen zowel De Vos als Van Nouhuys op de kwestie terug. Van Nouhuys
liet op gekscherende wijze zien hoezeer Kloos' gedicht ‘Musa mystica’ uit Julia
overeenkwam met zijn serieus bedoelde ‘Liefde’. Hij vroeg zich af hoe een
onafhankelijk beoordelaar in staat moest worden geacht het ene gedicht als een
waardeloze prul en het andere als hoogstaande kunst te beschouwen.91.
De manier waarop in De nieuwe gids literatuur beoordeeld werd, was onderwerp
van discussie in een beschouwing van de bundel Zonder sonnetten. Nieuwe gedichten,
van J. Winkler Prins, door Audifax, vermoedelijk dezelfde als in De portefeuille. De
criticus voerde Winkler Prins op als een van de helden van De nieuwe gids omdat
zijn dichtwerk alleen daarin zeer geprezen werd. Zijn nieuwste bundel stond volgens
Audifax echter zo vol ridicule passages, dat hij veronderstelde dat de dichter een
loopje met zijn publiek had willen nemen. Winkler Prins had onmiskenbaar talent,
omdat vorm en inhoud gelijktijdig, men kan zeggen organisch, ontstonden, en omdat
de dichter over ‘een zekere muzikale aanleg’ beschikte. Zijn gebrek aan zelfbeperking
bij de weergave van de natuur en zijn volstrekte gebrek aan belangstelling voor de
mens, maakten de bundel in de ogen van Audifax echter tot een mislukking, en hij
verbaasde zich daarom over de loftuitingen in De nieuwe gids: ‘En dan aarzel ik niet
deze critiek van De Nieuwe Gids een meesterstuk van verlegenheidscritiek te noemen.’
Het is de overwegende aandacht voor de vorm van poëzie, door De nieuwe gids
zozeer gepropageerd, die tot deze ‘erbarmelijke armoe van inhoud leidt’, aldus
Audifax, die dit een bijzonder ongunstige ontwikkeling voor de literatuur vond. Deze
praktijken leidden naar zijn idee tot een overdreven aandacht voor de klankwaarde
van de taal.
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De natuur der dingen laat zich niet straffeloos geweld aandoen. Het is
vergeefs dat men beproeft de taal te vervluchtigen tot muziek en haar op
kunstmatige wijze de vleugelen van het toondicht wil aanbinden.
De klank blijft bij het woord bijzaak, de gedachte, de voorstelling blijft
de kern die het woord aan de aarde vasthoudt en het belet in de nevelachtige
sferen der tonenwereld op te stijgen.
[...]
Wanneer men nagaat, wat in den laatsten tijd op het gebied onzer
Nederlandsche letteren is verschenen en daarmede vergelijkt wat De
Nieuwe Gids bij voorkeur aanprijst en verheerlijkt, dan geloof ik dat er
grond bestaat om van de richting door genoemd tijdschrift voorgestaan,
gevaar te duchten voor onze letterkunde.92.
Hetzelfde verwijt kwam naar voren in ‘Een brief aan Frans Netscher’, geschreven
door Jan de Vos. Het werk van de ‘nieuwe gidsen’ noemde hij ‘geluids-poëzie’ en
‘armzalig kinderspel’. In het werk van een ware dichter klinkt het leven van zijn tijd,
aldus De Vos, die Kloos en de zijnen omschreef als ‘maanzieke knutselende jongetjes’
en hun werk als ‘geluids- en stemmingsleerinkjes’.93.
Nadat De Vos en Van Nouhuys uit de redactie waren gegaan, verschenen er nog
verscheiden kritische stukken over De nieuwe gids, maar die wierpen geen nieuw
licht op de kwestie. Het moderne taalgebruik, de eigenzinnige spelling die sommige
schrijvers hanteerden, de overwegende aandacht voor de vorm en het streven naar
een nauwkeurige weergave van gewaarwordingen door dichters en naturalisten, het
bleef tot zijn laatste opflakkering een bron van ergernis voor De lantaarn.94. Het lag
dan ook geheel in de verwachting dat de verzen die Gorter in 1889 in De nieuwe gids
publiceerde, louter spot opwekten. Critici van De lantaarn waren van mening dat de
ware dichter maatschappelijk geëngageerd was.
Fiore della Neve, Couperus en Winkler Prins, hoe verschillend hun talent ook
beoordeeld werd, zij riepen dezelfde reactie op bij de verschillende critici van De
lantaarn: hoe konden dichters die leven in een tijd van grote maatschappelijke
woelingen, daaraan zo onverstoorbaar voorbijgaan en idyllen schrijven?95.
Dat een dichter geroepen zou zijn een standpunt over maatschappelijke kwesties
in te nemen, of de verwarde lezer de weg te wijzen in de laat-negentiende-eeuwse
samenleving, hoorde men in poëziekritieken in andere tijdschriften hoogst zelden.96.
Wel verwachtten sommige critici van confessionele signatuur - bijvoorbeeld in De
tijdspiegel - nog van de dichter dat hij stichtelijk, of zedelijk ver-
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heffend werk leverde, maar dat is van een andere orde dan het meer politieke
engagement waar De lantaarn om vroeg.
Van Nouhuys was een van de critici die om meer maatschappelijke betrokkenheid
van de dichter, in dit geval Couperus, vroeg. Hij was de enige criticus bij De lantaarn
die zich uitvoerig over uiteenlopende aspecten van de dichtkunst en het dichterschap
heeft uitgelaten.
Onder het pseudoniem Willem Hollander publiceerde Van Nouhuys drie grote
beschouwingen over poëzie. In 1886 schreef hij een artikel in vier delen over de
dichter Nicolaas Beets. In de volgende jaargang schreef hij ‘Iets over de
hedendaagsche letteren’ en ‘Over critiek’.
De aanleiding voor de eerste beschouwing vormde de vierdelige uitgave van Beets'
gedichten waar naar de mening van Van Nouhuys zeer veel ondermaats werk in was
opgenomen. Van Nouhuys' beschouwing kan als volgt samengevat worden: Beets
wordt ten onrechte voortdurend geprezen; de kritiek laat zich kennelijk door
vriendjespolitiek regeren. Beets is een moraliserende didacticus: de predikant Beets
zit de dichter Beets in de weg. Door zijn gebrek aan oorspronkelijkheid is hij
bovendien niet in staat kwalitatief hoogstaande religieuze poëzie te schrijven, zoals
De Genestet en Da Costa dat wel konden. Zijn veelgeprezen humor is oppervlakkig,
maar het grootste gebrek en het gevaar van Beets is diens afkeer van wetenschap en
vooruitgang, waarvan hij ook voortdurend in zijn gedichten getuigt. Van Nouhuys
stelde daar zijn eigen visie op het dichterschap tegenover:
't Is zijn taak de breede kloof te overbruggen; 't is zijn taak als trooster
optetreden voor velen, wier hart uit misverstand vervreemd is van wat
door alle tijden heilig blijft; het is zijn taak te verzoenen die strijden; een
ideaal aantewijzen, ver verheven boven de twistpunten van het oogenblik;
vrij van vooroordeel en vervuld van naastenliefde te getuigen van een
hoogere waarheid, die berusting schenkt aan wie morren en klagen, aan
wie hartstochtelijk opstaan tegen de wetten van het Zijn!
‘Een groote geest’, Beets heeft het zelf gezegd, staat b o v e n zijnen tijd.97.
Met een toespeling op Da Costa's bekende dichtregel schreef Van Nouhuys dat
het Beets ontbrak aan verbeelding en heldenmoed, maar niet aan gevoel. De gedichten
waarin hij lucht gaf aan zijn gevoelens als vader, echtgenoot of natuurliefhebber,
waren veel geslaagder dan zijn moralistische of religieuze werk. Huiselijke poëzie
had in de
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ogen van Van Nouhuys evenzeer bestaanrecht als de meer verheven genres, zolang
er maar sprake was van kunst, want alleen de kunst was in staat het onderwerp van
het gedicht boven het particuliere en alledaagse uit te tillen en het algemeen menselijk
te maken.
De bezwaren tegen de zedepreker Beets die weinig zelfkritiek aan de dag legde
bij de selectie van zijn werk, doen denken aan die der Nieuwe gidsers;98. Van Nouhuys'
visie op de huiselijke dichtkunst stemde in bepaalde opzichten overeen met die van
Kloos, al zag Kloos geen heil in poëzie die het algemeen menselijke verkondigde.
Voor hem lag de waarde van poëzie juist in de expressie van het individuele.
In zijn opstel over de ‘hedendaagsche letteren’ gaf van Nouhuys een soortgelijke
definitie van het ware dichterschap als in bovenbeschreven artikelenreeks.99. Aan
welke eisen moest een laat-negentiende-eeuwse dichter volgens van Nouhuys
voldoen? Om daarop een antwoord te kunnen geven, gaf hij eerst een karakteristiek
van de tijd waarover hij sprak en waarin hij leefde. Evenals critici van De gids en
De tijdspiegel typeerde hij die tijd als decadent. En net als zijn collega's beschouwde
Van Nouhuys het individualisme als de oorzaak van het decadentisme, of, zoals hij
schreef, ‘decadence’. In de letterkunde resulteerde het individualisme in het
naturalisme: twijfel aan alles, aan wetenschap en geloof, maakte dat men slechts
vertrouwde op een getrouwe weergave van wat daadwekelijk bestaat, zonder zich
overigers nog te bekommeren om een onderscheid tussen mooi en lelijk, goed en
kwaad. De drang om nauwgezet weer te geven wat waargenomen werd, leidde tot
een wanverhouding tussen de waargenomen voorwerpen en de indrukken die daarvan
ontvangen werden. De cultus van het woord die daarvan weer het gevolg was, is een
van de voornaamste kenmerken van het werk der decadenten. Dat deze kunst haaks
stond op wat Van Nouhuys als zijn ideaal heeft geformuleerd, zal duidelijk zijn. Hij
vestigde aan het slot van zijn opstel zijn hoop op de twintigste eeuw, waarin een
nieuw geloof inspiratie zou geven aan een nieuw en sterk geslacht van dichters.100.
In zijn laatste grote bijdrage aan De lantaarn liet Van Nouhuys zijn licht schijnen
over de literaire kritiek. Hij nam daarin het standpunt in dat de criticus niet dienstbaar
hoeft te zijn aan de kunst of de kunstenaar, zoals Te Winkel betoogde op het
Letterkundig Congres van 1887, maar dat die over dezelfde eigenschappen moest
beschikken als de kunstenaar zelf. Kritiek was in de ogen van Van Nouhuys ook een
kunst.101. De overeenkomst met het standpunt van Kloos is treffend. Ook met zijn
bezwaren tegen de contemporaine kritiek die het geniale vaak koel onthaalde, terwijl
het ondermaatste als superieure kunst geprezen werd, zat hij op één lijn met Kloos.
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Van Nouhuys heeft aan de hoge eisen die hij zelf aan de kritiek stelt, steeds trachten
te beantwoorden. Zijn beschouwingen waren nooit oppervlakkig of gemakzuchtig.
Het was dan ook een groot verlies voor De lantaarn toen hij vertrok. Nadien werkte
hij voor verscheidene andere tijdschriften, onder meer voor Los en vast, waarin hij
ook uitvoerige beschouwingen over poëzie publiceerde. In de paragraaf over dit
tijdschrift zal Van Nouhuys dan opnieuw aan het woord komen.
Gezien de plaats van Hélène Swarth rest de vraag hoe er in De lantaarn op haar
werk gereageerd werd. Slechts één keer werd een bundel besproken, en dan op een
ironische toon. In een dialoog tussen een ik-figuur, die het stuk ondertekende met
HAAS en de uit de dood weergekeerde Piet Paaltjens werd Swarths bundel Eenzame
bloemen besproken.102. Bij monde van Piet Paaltjens verweet men de dichteres
sentimentaliteit, ingebeelde smart en gebrek aan opwekkende levenslust. Het is een
voor de hand liggend verwijt in een tijdschrift dat een overwegend pragmatische kijk
op de dichtkunst had. Ook haar stijl viel niet in de smaak: men noemde die lelijk en
bombastisch.
Evenals sommige critici bij andere tijdschriften beschouwde men haar als een
volgeling van Jacques Perk, wat ongetwijfeld samenhing met het feit dat Swarth haar
bundel Blauwe bloemen aan Perk had opgedragen. Perk beschouwde men in De
lantaarn echter als een voorbeeldig dichter, niet alleen in de kritiek van HAAS, maar
ook in een bespreking van Couperus' Een lent van vaerzen, door Janus Blanus (Jan
de Vos).103. De latere bundels van Swarth werden in De lantaarn dus niet besproken.
Voordat zij een grote populariteit verwierf, zo rond 1890, was De lantaarn al
opgeheven.

Los en vast
In 1866 richtten de predikanten Van Gorkom en Koopmans van Boekeren Los en
vast op, als een medium ter verbreiding en verdediging van het theologisch
modernisme.104. Het verscheen opzettelijk onregelmatig en daaraan dankte het zijn
naam.
In 1879 werd de redactie gevormd door Jo. De Vries met medewerking van onder
anderen W.G.C. Byvanck, die in later jaren naar De gids verhuisde, A.G. van Hamel,
J. Van Loenen Martinet en C. Van Nievelt. In 1880 werd De Vries als redacteur
vervangen door Van Hamel. Pol de Mont leverde vanaf 1886 onregelmatig bijdragen
in de vorm van artikelen en gedichten. Evenals De lantaarn had Los en
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vast geen afzonderlijke rubriek voor het beoordelen van nieuw verschenen proza en
poëzie, maar de ontwikkelingen op dat terrein werden wel gevolgd. In brieven en
beschouwingen werd over het algemeen positief gereageerd op het werk van de
auteurs rond De nieuwe gids.
Persephone en andere gedichten werd besproken door R., die vooral veel
waardering had voor de kleinere gedichten, omdat de daarin uitgedrukte stemming
zo goed zou aansluiten bij de inhoud. Terloops wees hij op enige technische gebreken,
‘de zonden tegen taal, rhythmus en logica’, maar die achtte hij van weinig belang.105.
Opmerkelijker dan de recensie van R. - Persephone werd in verscheidene andere
tijdschriften ook goed ontvangen - is de brief waarin de Amerikaanse lezeres Jenny
Möllner haar bewondering voor Mei te kennen gaf. Zij veronderstelde dat het gedicht
in Nederland met gemengde gevoelens ontvangen zou zijn vanwege het ongewone
taalgebruik en het gebrek aan ‘inhoud’, maar het één noch het ander beschouwde zij
als bezwaarlijk: dichterlijke taal was volgens haar altijd iets anders dan gebruikstaal,
en in de geschiedenis waren er vaker perioden geweest waarin de ‘indruk’ van een
kunstwerk belangrijker was dan de ‘inhoud’.106.
Zo gaf Los en vast in de beginjaren van De nieuwe gids enige, maar niet
onbelangrijke morele steun aan de jonge dichters, al gaf Kloos het belang nooit toe.
Die klaagde voortdurend over het gebrek aan erkenning dat hem en zijn
geestverwanten ten deel viel. De rol van miskende dichter zinde Kloos kennelijk
meer.
Met het aantreden van Van Nouhuys als medewerker van Los en vast, werd de
toon ten aanzien van de Nieuwe gidsers kritischer. In een drietal bijdragen die hij in
de jaren 1890 en 1891 schreef, besprak Van Nouhuys drie kwesties die in de discussie
over de poëzieopvattingen van de dichters van De nieuwe gids een rol speelden. De
veelbesproken ‘duisterheid’ van de Nieuwe gids-poëzie is het onderwerp van Van
Nouhuys' eerste beschouwing, hij schreef die naar aanleiding van Verweys Verzamelde
gedichten.107. Van Nouhuys zocht de oorzaak van deze duisterheid deels bij de lezers
en deels bij de dichters. In de eerste plaats stelde hij vast dat de gedachte dat poëzie
direct door iedereen zou moeten worden begrepen, een misvatting was die berustte
op de poëziecultuur uit de jaren 1840-1870. De toendertijd gebruikelijke dagelijkse
omgang van dichters met hun publiek werd op den duur bepalend voor wat in het
algemeen verstaan werd onder het berip ‘vers’ of ‘gedicht’. Het verzet daartegen
kwam van dichters als Vosmaer, Emants en Perk, die bij voorkeur naar het
buitengewone zochten. Hun werk werd door de massa al gauw als onbegrijpelijk
ervaren.
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Een andere oorzaak van de duisterheid van de moderne poëzie zocht Van Nouhuys
bij de dichters van de ‘stemmingspoëzie’, omdat zij het woord alleen nog gebruikten
als drager van een bepaalde klank, terwijl het betekenisaspect werd verwaarloosd.
Mede om die reden kon hij weinig waardering opbrengen voor de poëzie van Verwey,
en juist wel voor die van Van Eeden.108.
Van Eedens opstel over Gorters Mei vormde voor Van Nouhuys aanleiding voor
een nadere beschouwing van de relatie tussen dichter en publiek, voor een deel een
voortzetting van zijn eerste betoog.109. Hij bestreed dat een dichter het kon stellen
zonder publiek, omdat het de dichter erom te doen was medegevoel op te wekken:
Vindt hij dit niet, - het zal hem niet rooven van zijn innerlijke
gemeenschap met den Hooge in hem, maar het zal hem teleurstellen,
ontmoedigen, vereenzamen. Er moet eene wisselwerking ontstaan tusschen
hem en zijne hoorder. Zoo voor den dichter, als voor elk ander artist.110.
Om met het publiek te communiceren is een gemeenschappelijke taal nodig. De
verwaarlozing van de betekenis van woorden ten gunste van de klank, leidde tot een
verstoring van die communicatie.
Van Nouhuys vervolgde in dit betoog de lijn van verzet tegen de vérgaande
individualisering die hij al in De lantaarn uitzette. De kunstenaar was in zijn optiek
aan de samenleving gebonden; het individualisme en de cultus van het woord noemde
hij in De lantaarn decadent, en in Los en vast een doodlopende weg.
In de laatste beschouwing die Van Nouhuys voor Los en vast schreef, stelde hij
de kwestie van de spontane creatie aan de orde. Provocerend noemde hij zijn opstel
‘In de werkplaats van een dichter’: een heel wat bescheidener conceptie van het
dichterschap dan die van het genie dat op goddelijke influisteringen wacht. De
aanleiding voor zijn opstel was een uitspraak die Kloos deed in De nieuwe gids:
Als wij iets voelen of denken, dan zeggen wij 't, zoo naief wij het
kunnen, met de echte gebaren die passen bij onze woorden, met den
stem-toon die meegaat met elk bewegen onzer ongeschoolde ziel. Wij
lachen en huilen, en verbeelden en denken, en zingen en spreken als de
zon, die gaat schijnen, als de boomen, die waaien, als de regen die valt.
Van Nouhuys achtte werkelijke naïveteit voor een dichter uitgesloten. Hij noemde
het: ‘naïveteit met voorbedachten rade, gepremediteerde ongekunsteldheid.’ Naïef
of kinderlijk onbevangen kon een dichter
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alleen genoemd worden in zijn ontvankelijkheid voor indrukken, en in dat opzicht
onderscheidde hij zich ook van zijn medemensen. Terwijl Kloos betoogde dat de
ware dichter slechts stil hoeft waar te nemen en weer te geven hoe het gedicht
spontaan en ineens in hem ontstaat, verdedigde Van Nouhuys het standpunt dat een
gedicht een constructie is. Hij beriep zich daarbij op Edgar Allan Poe, die in zijn
essay The philosophy of composition (1864) de lezer stap voor stap meevoerde in
het ontstaansproces van een gedicht en daarmee liet zien dat dit allerminst spontaan
of intuïtief verloopt, maar ‘met de zekerheid en onwrikbare regelmaat van een
mathematische constructie.’111.
Van Nouhuys had evenals andere critici bezwaren tegen de literatuurbeschouwing
in De nieuwe gids. Hij deelde hun bezwaren tegen het individualisme in het algemeen
en het individualistische taalgebruik in het bijzonder. Ook deelde hij met zijn collega's
de overtuiging dat een dichter de techniek van het vak moest beheersen. Voor hem
was het dichterschap in elk geval ten dele een métier. Hij onderscheidde zich van
zijn medestanders door de helderheid van zijn betoog, door de moeite die hij nam
om de poëticale opvattingen van de jonge dichters te analyseren en op waarde te
schatten. Hij was, met Van Hall, een van de weinigen die Kloos werkelijk serieus
namen. Er was helaas geen sprake van wederkerigheid: Kloos heeft in deze jaren
nooit openlijk gereageerd op Van Nouhuys' opstellen.
De opvattingen van Van Nouhuys waren niet aan een school of een programma
gebonden. Wellicht is dat de reden waarom hij in de literatuurgeschiedschrijving is
verdwenen, terwijl hij in het laatste decennium van de negentiende eeuw uitgroeide
tot een van de meest gerespecteerde critici.

Conclusie
Persephone en andere gedichten, de eerste bundel die Verwey publiceerde, kreeg in
vijf van de tien onderzochte tijdschriften een gunstige bespreking.112. De bundel
verscheen kort na de oprichting van De nieuwe gids en kort vóór de Julia-affaire.
Het werk van Van Eeden kreeg een nog gunstiger onthaal: zijn ‘lied’ Ellen werd over
het algemeen hoog gewaardeerd. Het is dus niet waar dat het werk van de jongeren,
voor zover het werd opgemerkt, slechts honend werd ontvangen. Alleen Kloos had
buiten de kring van vrienden en kennissen nergens succes. De zeldzame keren dat
zijn werk werd genoemd, was het oordeel uitgesproken negatief. Ook werd in alge-
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mene zin verwezen naar de sombere, duistere Nieuwe gids-dichters. Zijn naam werd
verkeerd gespeld (‘Kloots’, in De portefeuille), of hij werd geprezen als ‘prosateur’
(door Vosmeer de Spie, ook in De portefeuille). Een mogelijke verklaring voor deze
geringe belangstelling is dat Kloos de enige Nieuwe gids-dichter was die in de jaren
1885-1893 geen bundel publiceerde. Zijn eerste bundel verscheen pas toen de grote
jaren van De nieuwe gids voorbij waren en er nog nauwelijks interesse was voor de
jongeren. Het waren toen ook geen jongeren meer.
Het was ook niet alleen de poëzie van die jongeren die opwinding veroorzaakte,
althans vóór de Julia-affaire. Die opwinding ontstond vooral door de ongebruikelijk
brutale toon die zij in hun kritieken en beschouwingen aansloegen. Met het optreden
van de Nieuwe gidsers werd de kritische toon veel agressiever. Rond 1880 werd de
literaire kritiek gekenmerkt door wellevendheid en beschaafdheid. Men matigde zijn
toon, ook al vond men het niet mooi, zeker als er sprake was van een beginneling in
het dichtersvak. Het hartstochtelijk schelden waarop Kloos het patent leek te hebben,
was hoogst ongebruikelijk.113. Met de publicatie van de brochure De onbevoegdheid
der Hollandsche literaire kritiek maakten de jongeren zich haast onmogelijk. Willens
en wetens distantieerden de Nieuwe gidsers zich van de rest van de letterkundige
wereld en zo wekten zij de indruk, ook voor latere generaties, dat hun kunst niet
werd begrepen en niet werd gewaardeerd, terwijl dit maar ten dele waar was.
De Nederlandsche spectator, De Amsterdammer en Nederland, tijdschriften waarin
men vóór 1886 vaak welwillend over de jongeren schreef, werden het hardst getroffen
door de brochure. Daarmee hebben de Nieuwe gidsers eventuele medestanders in de
strijd voor de vernieuwing van de literatuur voorgoed van zich vervreemd.
De offensieve strategie van Kloos en Verwey had kennelijk wél succes bij het
meer behoudende deel van de letterkundige tijdschriftredacteurs, want De gids, Het
leeskabinet, De tijdspiegel en De portefeuille (Taco de Beer als hoofdredacteur buiten
beschouwing gelaten), zijn in de loop van de onderzochte jaren een eind opgeschoven
in de richting van de opvattingen van Kloos.
Er werd in het algemeen, ook na de Julia-affaire, veel geschreven over de
literatuurbeschouwing van De nieuwe gids. Aanvankelijk waren het vaak korte,
badinerende stukjes, meestal met een ironische strekking. Later verschenen er steeds
meer serieuze beschouwingen. Men karakteriseerde de nieuwe kunst daar vaak als
‘decadent’, als een uitwas van de ver voortschrijdende maatschappelijke
individualisering en de anarchie die daarvan weer het resultaat was. ‘Voor de literatuur
heeft het fin de siècle in Nederland slechts een
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heel geringe mate van decadentisme opgeleverd’, schrijven De Ruiter en Smulders,
in navolging van Aerts.114. Er werd misschien weinig decadente literatuur geschreven,
maar het decadentisme leidde wel tot uitvoerige beschouwingen in de literaire
tijdschriften.115. Tijdgenoten hanteerden bovendien een andere interpretatie van het
begrip: de stemmingspoëzie van Kloos, de vroege poëzie van Verwey, de verzen van
Gorter, en het proza van Van Deyssel, op een plaats zelfs de gedichten van Swarth:
dit alles werd als decadent bestempeld. In het algemeen werden kunstwerken in de
laat-negentiende-eeuwse Nederlandse tijdschriftkritiek vooral op grond van de vorm
als decadent getypeerd, terwijl in de huidige literatuurgeschiedschrijving de thematiek
bepalend is.116.
Velen beschouwden het naturalistisch proza en de nieuwe stemmingslyriek
enerzijds als gelijksoortige verschijnselen, die een verregaande cultus van het woord
gemeen hebben. Doch sommigen problematiseerden de relatie tussen
stemmingsdichters en naturalisten ook, Van Hall bijvoorbeeld. Voor hem was het
onbegrijpelijk dat stemmingsdichters, die bij uitstek subjectief waren en
schoonheidszoekers bovendien, hun geestverwanten vonden in de onbehouwen
naturalisten die juist een zo groot mogelijke objectiviteit nastreefden. In de
literatuurgeschiedschrijving leidde het onderscheid tussen naturalisme aan de ene
kant en decadentisme, symbolisme en esthetiscisme aan de andere, ruim honderd
jaar later nog steeds tot discussie.117.
Op de serieuze beschouwingen van Van Nouhuys, Van Hall, Smit en Vosmeer de
Spie reageerde men in De nieuwe gids niet.118. Voor een redelijke uitwisseling van
standpunten was in hun strategie kennelijk geen plaats. Men verkoos de ‘splendid
isolation’.
Kloos had als dichter in de jaren 1885-1893 weliswaar buiten zijn eigen kring
geen succes, maar als criticus heeft hij in een bepaald opzicht zijn doel wel bereikt.
Rond 1893 was er namelijk geen weldenkende criticus meer die de voorkeur gaf aan
verhalende boven lyrische dichtkunst. Huiselijke poëzie werd toen ook niet meer
beschouwd als hoge kunst beschouwd, en poëzie werd ook sindsdien steeds meer
beschouwd als ‘een zaak van weinigen voor weinigen’.119.
Hélène Swarth speelde in deze ontwikkelingen een sleutelrol. Zij verenigde volgens
vele critici traditie en vernieuwing in haar werk en vormde zodoende een brug tussen
de oude garde en de nieuwlichters. Haar gedichten waren oorspronkelijk doch
verstaanbaar en daardoor een goed alternatief voor De Genestet aan de ene, en Gorter
aan de andere kant.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Voor de literatuurbeschouwing in De gids zie men Aerts 1997, 486-532.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1885 IV, 547-548.
Zie onder meer Maas 1983 en Maas 1983/84.
‘De heeren Kloos en Verwey hebben een grap bedacht, een literaire grap, die volkomen gelukt
is [...] En dat zij hun dupe's nog eens hartelijk uitlachen bovendien, en onmeedoogend den draak
met hen steeken, is te begrijpen.

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

Er is gloed en geest in de wijze waarop zij dit doen. Brutaal als de beul, wier afmakingswerk
zij verrichten, gaan zij de gefopten nog eens duchtig te lijf.’ (De gids 1886 II, 583-585: 583-584).
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1887 III, 197-200 (over J. Winkler prins, ‘Liefdes Erinnering’)
en ‘Letterkundige kroniek’, De gids 1887 III, 565-568 (over Hélène Swarth, Beelden en
stemmen).
‘Letterkundig kroniek’, De gids 1887 III, 195.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1887 III, 562-564 (over Pol de Mont, Noord en zuid, Idyllen
en andere gedichten) en ‘Letterkundige kroniek’, De gids 1887 IV, 569-572 (over Marie
Boddaert, Aquarellen).
‘De “Décadents” in Frankrijk’, De gids 1888 I, 416-437. Van Halsema (1994, 9) wijst erop dat
er in die tijd veel over Bourget werd geschreven in Nederland, o.a. door Busken huet in
Nederland, april 1886, en door Van Nouhuys in zijn opstel ‘'Iets over de hedendaagsche letteren’
in De lantaarn 1887, nr. 8.
Goedegebuure noemt in zijn studie Decadentie en literatuur Désiré Nisard, die al in 1834 een
‘oorzaak-gevolgrelatie tussen maatschappelijke desintegratie en taalbederf’ constateerde (in:
Études de critique et de moeurs sur les poètes latins de la décadence.) (Goedegebuure 1987b,
13). Zie ook J. Kamerbeek, ‘“Style de décadence”, Généalogie d'une formule’, Revue de la
littérature comparée 39 (1965), 268-286.
‘Waar mannen als Paul Verlaine, zonder aan de taal of de rede geweld te doen, hun dichterlijke
indrukken van de vreugden, de pijnen, de hartstochten dezer wereld in een kunstvorm gieten,
door een vrijer behandeling van het vers, door schilderachtige zinwendingen, of een kleurrijk
woord aan geesteloze conventie en banaliteit den oorlog verklarende, daar luistert men en
geniet.’ (De gids 1888 I, 435).
W. Kloos, ‘Nieuwste Fransche letteren’, Dng 1890/1891 dl. 2, 75-91 (Nieuwere
literatuur-geschiedenis II, 220-240).
‘Groote geluiden’, De gids 1888 II, 136-151.
Onder de naam Fortunio publiceerde Van Hall parodiërende sonnetten in De gids 1885 IV,
333-335; 1886 IV, 122-124 en in 1887 IV, 355-359.
‘Groote geluiden’, De gids 1888 II, 142.
Zie hoofdstuk 3, p. 85-86.
‘Groote geluiden’, De gids 1888 II, 147.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1887 III, 565-568.
De discussie over individualiteit en algemeenheid in de kunst- en literatuurbeschouwing rond
1850 die Streng beschrijft, heeft een andere strekking. In die tijd heeft deze betrekking op de
vraag of het mogelijk is het ideaal uit te beelden met gebruikmaking van individuele vormen.
Het verschil van mening tussen Kloos en Van Hall gaat om de vraag of een dichter individuele
gevoelens (Kloos), of algemeen menselijke gevoelens (Van Hall) moet vertolken. (Streng 1995b.
Zie ook Streng 1995c passim).
‘Letterkundig kroniek’, De gids 1888 IV, 516-522.
In 1889 besprak hij de bundel Rouwviolen (De gids 1889 IV, 558-562); in 1891 Passiebloemen
(De gids 1891 IV, 577-579) en in 1893 Verzen (De gids 1893 IV, 387-388).
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1888 IV, 521.
Van Halls bespreking van Mei verscheen in de ‘Letterkundige kroniek’ in De gids 1889 II,
185-196.
‘Letterkundige kroniek, De gids 1890 I, 591-604. Over Verwey p. 601-604.
‘Wij hebben indertijd, onder den indruk, zoowel van de dwaze vergoding, waaraan Verwey
van de zijde zijner vrienden blootstond, als onder dien van de zotte dingen welke in den bundel
Persephone en andere gedichten voorkwamen, niet genoeg waarde gehecht - wij bekennen het
volmondig - aan het feit dat de jonge dichter voor zijn debuut met verzen voor den dag trad,
zóó fraai van stemming, zoo geacheveerd van vorm als in het gedicht Persephone te vinden
zijn’ (De gids 1890 I, 602).
De gids 1890 I, 600.
‘Letterkundige kroniek’, De gids 1890 IV, 583-592: 588.
Ook in andere tijdschriften kregen moderne dichters regelmatig dit advies. Kloos zelf bediende
zich in zijn sonnetten trouwens regelmatig van verouderde uitdrukingen, zoals ‘stond’, ‘uchtend’,
‘genucht’ en dergelijke.
‘En dan toont onze dichteres door haar voorbeeld, dat men in het Nederlandsch zeer
oorspronkelijk kan zijn, zeer diepe gedachten en zeer innige gevoelens, de fijnste trillingen van
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het gemoed kan weergeven zonder onverstaanbaar te worden of der taal geweld aan te doen.’
(‘Bibliographie’, De gids 1893 IV, 387-388: 388).
Max Rooses, ‘Hélène Swarth’, De gids 1892 III, 69-92: 84-85.
A.J. Servaas van Rooyen, ‘Eenzame Bloemen, Sonnetten, Liederen, Etsjes door Hélène Swarth.
[...]’, Het leeskabinet 1885, ‘Bibliographisch album’, 112-113. De criticus M.J.T.A. velde een
soortgelijk oordeel over Swarths bundel Sneeuwvlokken in 1889 (M.J.T.A., [onder meer over]
Sneeuwvlokken door Hélène Swarth [...]’, Het leeskabinet 1889, Bibliographisch album, 13-15).
J.B.G. stoorde zich minder aan de droefheid in Rouwviolen, doch uitte zich weer kritisch over
enige formele aspecten van die bundel in 1890 (J.B.G., Rouwviolen, door Hélène Swarth [...]’,
Het leeskabinet 1890, Bibliographisch album, 41-43).
T. Pluim, ‘Hélène Swarth’, Het leeskabinet 1892 III, 165-180.
Piet Vluchtig, Poëzie, door Hélène Swarth. [...]’, Het leeskabinet 1893, Bibliographisch album,
4.
‘Nieuwe uitgaven en vertalingen’, De tijdspiegel 1886 I, 261-272: 262.
De tijdspiegel 1886 I, 262.
De tijdspiegel 1887 I, 505-506.
Pol de Monts Fladderende vlinders wordt besproken in De tijdspiegel 1886 I, 265-266; Couperus'
Orchideeën in 1887 I, 504-506 en Joan Bohls Canzonen in 1886 II, 72-84.
De tijdspiegel 1889 III, 308; De tijdspiegel 1887 I, 192; De tijdspiegel 1887 I, 502; De tijdspiegel
1889 III, 312.
Maurits Smit is het pseudoniem van F. M Jaeger, vertaler van Nordaus Entartung.
De tijdspiegel 1890 II, 178-200: 195 en 198.
De tijdspiegel 1890 II, 306-314: 313.
Heyn van Cortrijck [pseudoniem van H.S.M. Crommelin van Wickevoort, zie Endt 1986, 380],
‘Herman Gorter’, De tijdspiegel 1891 I, 108-115: 109.
De tijdspiegel 1889 III, 308.
Gerard Slothouwer, ‘Nieuwe uitgaven en vertalingen. Passiebloemen door Hélène Swarth’, De
tijdspiegel 1892 I, 378.
Verweys vertaling van Engelse dichterlijke manifesten, getiteld Dichter's verdediging, verscheen
in 1892. Het commentaar van Slothouwer luidde dat Verwey niets nieuws verkondigde, alles
wat hij over poëzie beweerde was algemeen bekend en algemeen aanvaard. G. Slothouwer,
‘Dichterlijk jong-Holland [...]’, De tijdspiegel 1892 II, 309-330.
‘Dichterlijk jong-Holland. Poëzie door Hélène Swarth. [...], De tijdspiegel 1893 I, 426-438.
C. Vosmaer, ‘Aya Sofia’, DNs 1886, 413-415.
Hierop verschenen twee reacties in de Spectator: de eerste in de rubriek ‘Berichten en
mededeelingen’ van 15 mei 1886 (p. 165) en de tweede werd geschreven door Wolfgang in
zijn ‘Letterkundige kroniek’ (p. 194-195).
Voordien verscheen er nog een bespreking van Verweys Persephone en andere gedichten van
de hand van H. Cosman, waarin hij niet alleen zijn bezwaren tegen de bundel noemt, maar ook
de kwaliteiten daarvan benadrukt. (H. Cosman, ‘Albert Verwey. Persephone en andere gedichten.’
DNs 1886, 48-49).
‘Vlugmaren’, DNs 1888, 397.
‘Vlugmaren’, DNs 1889, 78.
‘Vlugmaren’, DNs 1890, 344-345.
W.G. van Nouhuys, ‘Verwey's Joden’, DNs 1892, 136.
Ellen van Van Eeden werd ook positief besproken, door Elize Knuttel-Fabius, maar het werk
van Van Eeden werd over het algemeen als een gunstige uitzondering op de ‘duistere’
dichterscultus van Tachtig gezien. Zijn poëzie vond ook elders een veel warmer onthaal dan
die van zijn bentgenoten. (Elize Knuttel-Fabius, ‘Ellen’, DNs 1891, 142-143. Over de verhouding
van Van Eeden tot andere Nieuwe gids-dichters schreef zij: ‘met onze jongste dichter school
heeft zij [Van Eedens poëzie] alleen de beste eigenschappen gemeen. [...] van Eeden's taal is
volstrekt niet duister, al is Ellen geen lichte lektuur, haar schoone rhythmische beweging doet
haar zelfs gemakkelijk in het geheugen blijven hangen.’ (p. 143).
Holda, ‘Allerlei-praatje’, DNs 1886, 67.
Holda, ‘Allerlei-praatje’, DNs 1887, 349.
In de voorafgaande periode, 1879-1885, waren Jacques Perk en Fiore della Neve haar favorieten.
‘Vlugmaren’, DNs 1888, 397.
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in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw wel een cultuurschok. Rond 1825 verenigden
zich een groep jongeren, onder wie Jan Wap en Adriaan van der Hoop, rond de tijdschriften
Apollo, Argus, De vriend der waarheid en De Nederlandsche mercurius. Zij verzetten zich op
een gelijksoortige wijze als Kloos en zijn kameraden tegen het letterkundige establishment, en
op dezelfde felle toon bestreden zij utiliteitspoëzie (zie Mathijsen 1993).
De Ruiter en Smulders 1996, 132. Zie ook Aerts 1993 en Goedegebuure 1987b, 56-71.
Wat Aerts overigens ook onderkent. (Aerts 1993, 96).
Zie Goedegebuure 1987b. Zie ook Praz 1990. Praz beschouwt het decadentisme van het fin de
siècle als een uitvloeisel van de romantiek, en beschouwt de romantiek (en het decadentisme)
vanuit het volgens hem meest kenmerkende aspect: het erotische levensgevoel. (p. 9).
Goedegebuure 1987b, 32-34.
Op Van Halls artikel uit april 1888 reageerde men in de rubriek ‘Varia’ in De nieuwe gids alsof
het een aprilgrap was.
Met deze smaakverschuiving trad ook een veranderend metaforengebruik op in de literaire
kritiek: schilderkunstmetaforen die moesten dienen om de kwaliteiten van een beschrijvend
gedicht aan te duiden, maakten plaats voor muziekmetaforen. (Zie Cornelissen 2000).
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Hoofdstuk 5 De ‘Literaire kronieken’ van Willem Kloos, 1895-1900
Inleiding: de ondergang van De nieuwe gids
Tussen 1893, het jaar waarmee hoofdstuk 3 eindigt, en 1895 schreef Kloos geen
poëziekritieken. Bij gebrek aan kopij, een probleem waarmee De nieuwe gids
voortdurend te kampen had, plaatste hij gedichten die hij in vroeger jaren al had
geschreven. De redactie hoopte iets aan die kopijnood te doen door Gorter als
medewerker aan te trekken, maar dat mislukte, deels door toedoen van Kloos. Toen
Van Eeden en Tak zich vervolgens als redacteur terugtrokken, eiste Kloos het
tijdschrift alleen voor zichzelf op: het omslag van het eerste nummer van jaargang
9 (1893-1894) vermeldde alleen zijn naam.
De pogingen van Van der Goes, Van Eeden en Verwey om De nieuwe gids te
behouden, strandden op het gebrek aan eensgezindheid en een conflict tussen Verwey
en Van Eeden. Van der Goes en Verwey beschouwden het tijdschrift toen als verloren
en richtten zich op andere periodieken.1.
Zo kwam Kloos als winnaar tevoorschijn uit de strijd om een tijdschrift dat door
bijna niemand meer serieus werd genomen. De zogenaamde ‘scheldsonnetten’ die
Kloos in het eerste deel van jaargang 9 begon te publiceren, hebben aan de roemloze
ondergang van De nieuwe gids stellig bijgedragen.2. In deze berijmde scheldtirades
beledigde Kloos vele van zijn oude vrienden en geestverwanten: Gorter, Verwey,
Van Eeden, de ‘pseudo-volksverleider’ met wie vermoedelijk Van der Goes bedoeld
is, Couperus, Aletrino, De Koo, Tak en Veth. Van Deyssel en Van Looy bleven voor
Kloos' razernij gespaard. Van Eeden moest het zelfs nog extra ontgelden. Kloos
spuwde zijn gal over hem in ‘Gedachten en aforismen over Frederik van Eeden’.3.
Nadat Kloos eerder Pet Tideman had aangesteld als redactiesecretaris, trad met
ingang van het tweede deel van jaargang 9 ook H.J. Boeken tot de redactie van De
nieuwe gids toe. In de ‘Inleiding tot de tweede reeks der Nieuwe-Gids-jaargangen’
deed Kloos het voorkomen of vroegere redacteuren allemaal vrijwillig plaats hadden
gemaakt voor het driemanschap Kloos-Tideman-Boeken, ‘wetend dat er niets meer
te doen viel voor hun handen, wetend dat het oogwit, waarvoor zij altijd zoo hadden
gearbeid, nu eindlijk was bereikt.’4. In diezelfde inleiding riep Kloos het jonge talent
in Neder-
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land op zich bij hem en zijn tijdschrift aan te sluiten. De tweede reeks der Nieuwe
gids-jaargangen was echter een kort leven beschoren. Zoveel lezers hadden hun
abonnement opgezegd, dat de uitgever het risico niet langer wilde dragen. Vóór het
einde van 1894 was De nieuwe gids ter ziele. Enige maanden later verrees het
tijdschrift uit zijn as, nu uitgegeven als een literair maandblad door S.L. van Looy.
De tiende jaargang van De nieuwe gids, de eerste van de nieuwe reeks, verscheen in
1895-1896; in 1894-1895 is De nieuwe gids dus niet verschenen. Vanaf de tiende
jaargang publiceerde Kloos weer zijn ‘Literaire kronieken’, die vervolgens ook weer
gebundeld werden in de reeks Nieuwere literatuur-geschiedenis.
In het algemeen worden deze latere kritieken van Kloos als onbelangrijk of weinig
invloedrijk gezien. Beschouwingen die aan Kloos en De nieuwe gids zijn gewijd,
eindigen doorgaans bij een beschrijving van de breuk in de redactie. Het tijdschrift
was literair-historisch gezien een oninteressant orgaan geworden, ‘en niet eens de
primus inter pares’ schrijft Stuiveling.5.
Hieronder worden de kronieken besproken die Kloos schreef in de laatste jaren
van de negentiende eeuw en de opvattingen die hij daarin verkondigde, zal ik
vergelijken met de kritieken uit de jaren 1879-1893.

Literaire kronieken, 1895-1900
Tussen 1895 en 1900 schreef Kloos drieëntwintig literaire kronieken waarvan het
merendeel verscheen in de jaren 1897, 1898 en 1899.6. De helft van deze kronieken
was gewijd aan poëzie, en een groot deel daarvan aan werk van zijn voormalige
medestanders Verwey, Van Eeden en Gorter.7. Kloos' belangstelling bleef vrijwel
beperkt tot het leven in en rond De nieuwe gids. Ook het buitenland kwam er nog
kariger vanaf dan voorheen: dat kwam alleen aan bod in de persoon van de Belgische
mode-auteur Maurice Maeterlinck. Over hem schreef Kloos een oppervlakkige
kroniek waarin hij de verhouding tussen droom en werkelijkheid in Maeterlincks
werk aanstipte.8.
De onderwerpen van de kronieken weken dus nauwelijks af van die uit de
voorgaande perioden: Kloos toonde nog steeds een overwegende belangstelling voor
eigentijdse Nederlandse poëzie. Ook de structuur van de kronieken was vrijwel
ongewijzigd: een bespreking van een nieuwverschenen werk vormde vaak de
aanleiding tot een verderstrekkend exposé over het wezen van de dichtkunst. Evenals
in voorgaande jaren werden regelmatig andere auteurs be-
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handeld dan die in de titel van de kroniek staan vermeld.9. Een vast onderdeel van
kronieken waarin proza besproken werd, was de vergelijking van proza met poëzie.
Wat in deze jaren wel veranderde, is de toon van de kritiek. Die was niet langer
fel en polemiserend, maar eerder bezwerend. Het zijn de commentaren van een arrivé
die niet vermoeid raakt zijn standpunt als het alpha en omega van de dichtkunst te
verkopen. Er hoefde geen tegenstand meer bedwongen te worden, want naar Kloos'
stellige overtuiging had zijn visie gezegevierd. Alleen wanneer hij de ongeduldige
jongeren tot de orde riep, klonk Kloos nog enigszins strijdlustig.

Kronieken over Verwey, Gorter en Van Eeden
Verwey was al sinds 1888 uit de gratie en daar veranderde in de jaren 1895-1900
niets aan. Het belangrijkste bezwaar tegen de bundel Aarde hield direct verband met
een van de hoofdpunten in de poëzieopvatting van Kloos in deze jaren. Verwey had
zich naar de mening van Kloos teveel door zijn verstand laten leiden bij het
scheppingsproces, terwijl een goed gedicht juist in het onbewuste van de dichter zou
ontstaan.
In voorgaande jaren had Kloos zich over het ontstaan van poëzie niet erg uitvoerig
uitgelaten. Hij stelde het dichten gelijk met het registreren van stemmingen, het
gedicht ontstaat in deze visie op het moment dat het op papier wordt gezet. In de
jaren 1895-1900 drukte Kloos zich omtrent de genese van het kunstwerk wat
explicieter uit. Op verscheidene plaatsen schreef hij dat het gedicht ontstaat en groeit
in het onbewuste van de dichter, die slechts hoefde af te wachten om het op het juiste
moment naar buiten te brengen. Uit het metaforengebruik blijkt dat Kloos het
scheppingsproces associeerde met zwangerschap en geboorte. Zo verweet hij André
Jolles en Is. Querido in 1898 dat die hun ‘opwellende zielsbewegingen’ op schrift
hadden gesteld ‘voordat het product hunner onbewustheid voldragen was’.10. In
dezelfde kroniek schreef Kloos over het ‘geboren’ worden van een vers ‘uit een
geheimzinnige, hemzelf onverklaarbare beweging zijner ziel’. Naar aanleiding van
Boutens' debuutbundel Verzen schreef Kloos dat die ‘ook zeer veel embryonaals en
nog niet tot volmaakte kunst gewordens’ bevatte.11. De vergelijking van het ontstaan
van poëzie met bevruchting en geboorte was al sinds 1800 gangbaar, en geen vondst
van Kloos. Het is echter ook denkbaar dat zijn visie op het ontstaan van een gedicht
mede was bepaald door de grote belangstelling voor mys-
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tiek die in de jaren negentig in de Nederlandse kunstwereld bestond. In het algemeen
wordt deze belangstelling verklaard als een reactie op het al te aardse naturalisme.
Deze ‘nieuwe’ mystiek is, anders dan de middeleeuwse, niet gericht op eenwording
met God, maar is volgens Fontijn ‘uit op esthetische prikkels’. Bel karakteriseert de
nieuwe stroming als ‘een samenraapsel van elementen uit de middeleeuwse mystiek,
het occultisme, het spiritisme, het neoplatonisme en nieuwe stromingen als de
theosofie of nieuw ontdekte religies als het Boeddhisme. Grootste gemene deler is
een gerichtheid op een niet-zichtbare werkelijkheid.’ Hoe wijdverbreid de
belangstelling voor mystieke zaken was, beschrijft Leynse in haar studie over
Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland.12.
De terminologie die Kloos in deze jaren hanteerde, had onmiskenbaar mystieke
trekjes: ‘aanschouwing van het schoone’, en het veelvuldig gebruik van adjectieven
als ‘puur’, ‘zuiver’ en ‘vlekkeloos’ zijn daarvan voorbeelden.13. Ook de vergelijking
van gedichten met Gothische kathedralen en de voorkeur voor mystiek getint proza,
zoals Drogon van Arthur van Schendel en Irmenlo van A. Van Oordt wijzen daarop.14.
Kloos' bewondering voor Maurice Maeterlinck kan in dit verband natuurlijk ook niet
ongenoemd blijven. Aan Kloos komt zelfs de eer toe als eerste in Nederland over
Maeterlinck te hebben geschreven. Dat was in 1891 en het oordeel over La princesse
Maleine was nogal zuinig. ‘Ik voel er niet veel voor’, schreef Kloos en: ‘Het is om
kort te gaan geen werkelijk leven wat men hier ziet’. Vier jaar later had Kloos dat
oordeel bijgesteld, en schreef hij in vage bewonderende termen een stukje over de
inmiddels razend populaire auteur,15. die zijn roem volgens Fontijn voor een deel te
danken had aan de ongrijpbaarheid en onvolledigheid van de wereldbeschouwing
die hij zijn lezers bood: ‘Iedereen kon zich naar hartelust dompelen in dat vage jargon
van Maeterlincks werk en eruit halen wat hij maar wilde’.16. In februari 1895 droeg
Kloos zelfs een - in gebrekkig Frans geschreven - sonnet op aan Maeterlinck en hij
stuurde de dichter zijn in 1894 verschenen bundel Verzen.17. Toch moet Kloos' liefde
voor Maeterlinck niet al te serieus worden genomen. Ik ben het eens met Leijnse die
schrijft dat men die liefde kan ‘afdoen als een bevlieging’, zij wijst erop dat ook de
andere Tachtigers nauwelijks aandacht besteedden aan het fenomeen.18.
Uit de verschillende definities van poëzie die Kloos in zijn kronieken gaf, komt een
visie op de genese, ontwikkeling en functie van poëzie naar voren die moeilijk valt
samen te vatten. Er zijn enige constanten in aan te wijzen, maar ook onduidelijkheden
en tegenstrijdigheden.

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

141
Het onbewuste zou men zich, in de metaforiek van zwangerschap en geboorte, kunnen
voorstellen als een baarmoeder. De conceptie van het gedicht vindt plaats in de ziel
van de dichter, doordat de dichter geëmotioneerd raakt. Hoe deze gemoedsaandoening
tot stand komt, en wat daar verder de gevolgen van zijn, is minder duidelijk. Ergens
schreef Kloos over ‘aanschouwing van het schoone’ als de kern van poëzie.19. Of dit
‘schoone’, door de dichter waargenomen, zich in de ziel, of in de buitenwereld
bevindt, kan uit de kronieken niet opgemaakt worden. Het is dus niet duidelijk of de
dichter aangedaan is door de schoonheid van zijn eigen zielenleven, of door de
schoonheid die hij buiten zichzelf waarneemt. Misschien ligt de oplossing wel in het
wegvallen van het verschil tussen binnen- en buitenwereld, iets dat Kloos opmerkte
in een kroniek over het realistisch proza van Coenen:
Want het psychische leven met zijn verbeelden en voelen, met zijn denken
en droomen, buiten al zinnelijk-waarneembaar bewegen, buiten alle
lichamelijke uiting om, is evenzeer reëel en iets werkelijk bestaands toch,
en dientengevolge een object van kunst.20.
Anders dan in voorgaande jaren, sprak Kloos ook steeds over ‘het geziene’, en
‘het zien’ als een gelijksoortige grootheid als ‘het gevoelde’ en ‘het gevoel’. Het ligt
voor de hand om het ‘zien’ te interpreteren als de verbeelding. Dat zou dan betekenen
dat Kloos aan gevoel en verbeelding, beide zetelend in de ziel, dezelfde capaciteiten
toeschreef. Het kan ook anders zijn. Mogelijk bedoelde hij met ‘het zien’ alleen de
capaciteit om iets waar te nemen, en waren het waarnemingsvermogen en het
vermogen om geëmotioneerd te raken, gelijksoortige grootheden, en beide bronnen
voor de dichter. Dat zou men kunnen opmaken uit de bespreking van Verweys Aarde
uit 1897:
En poëzie is het in-woord-gebracht-zijn van een zeer specialen toestand
van onzen geest, waarin men niet langer betoogt en uitrekent en overweegt,
maar waarin men alleen diep gevoelt en klaar ziet, en ook anderen dat
zelfde diepe gevoel en klare gezicht op de op het oogenblik ter sprake
gebrachte dingen kan geven.21.
Toch liet Kloos er op andere plaatsen geen misverstand over bestaan, dat alleen
het gevoel de bron van de dichter was. In 1899 gaf Kloos een omschrijving van
poëzie, waaruit zowel het een als het ander kan worden afgeleid:
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Een poëtische stemming, zou men kunnen zeggen, is een bijzondere
toestand van den menschelijke geest, waarin men, zeer sterk en diep en
zuiver, voelt en ziet [cursivering van mij, M.C.] en hoort en uitdrukt datgene
wat schoon is, welks uitdrukking zich veelal kleedt in rhythmus en rijm.
De kern der poëzie moet dus zijn, zooals ik zeide, diep-puur gevoel en
aanschouwing van het schoone, terwijl haar uiterlijke verschijning meestal
in rijmende rhythmen zich tooit.
Op de volgende bladzijde schreef Kloos echter:
Neen, wie niet waarachtiglijk diep-inwendig geëmotionneerd is, wie
niet iets diep voelt en den sterken drang heeft, dat gevoel te uiten, is niet
werkelijk dichter, en late af te spelen met klanken en rijmen, die 't gehoor
slechts streelen22..
Ook andere kronieken uit deze jaren geven ook geen antwoord op de vraag of
Kloos een veel belangrijker rol aan de verbeelding toeschreef dan voorheen. Vast
staat dat het gevoel in de optiek van Kloos de voornaamste bron bleef voor de dichter,
en dat een dichter zich verre moest houden van verstandelijke redeneringen of
overwegingen:
Geen vooropzetting heeft hij, en geen redeneering houdt hij, noch bij
zijn indruk, noch in zijn uiting, maar direct en natuurlijk blijft hij in 't een
zoowel als in 't ander, met juiste waarneming en diep en zuiver,
zelfondervonden, naakt en naïef zich vertoonend gevoel.23.
Deze overwegingen brachten Kloos er, zoals gezegd, toe het werk van Verwey af
te wijzen.
Ook voor Gorters poëzie kon Kloos geen waardering meer opbrengen. Was Gorter
in 1889 voor Kloos nog ‘den man, dien ik vind onzen grootsen Nederlandsche poëet’,
in 1899 heeft hij zijn plaats moeten afstaan aan de inmiddels vergeten Nieuwe
gids-dichteres Lucie Broedelet, over wie Kloos schreef:
Historisch beschouwd, geeft zij zoo een verder en puurder stadium van
Gorters jeugd-kunst, die ook in zijn ‘Verzen’ ernaar heeft getracht, zijn
zuivere gevoel, zóó als het weelig tierde in zijn binnenst, te geven in een
woordkleed, dat er zooveel mogelijk de verzinnelijking van was. Maar
zijn adem was korter en hij verhaspelde de taal soms, al bleef dan ook zijn
poging een buitengewoon ding.24.
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Dat Gorter een taalbederver was, constateerde Kloos al zes jaar eerder, in een van
zijn scheldsonnetten.25. Hij had zijn mening sindsdien blijkbaar niet gewijzigd. Kloos
gaf geen duidelijke argumenten voor zijn kritiek. Zijn bezwaren tegen Gorter hadden
te maken met het ‘onvolgroeide’, ‘embryonale’ karakter van zijn scheppingen en
zijn ‘verhaspeling’ van de taal.26. Ook gaf hij geen verklaring voor de plotselinge
verandering in zijn waardering van Gorter.
Een omslag in de waardering, maar dan in positieve zin, viel het werk van Van
Eeden ten deel. Van Eeden oogste veel lof voor Het lied van schijn en wezen (eerste
deel) (1895) en Enkele verzen (1898). Deze bewondering roept nogal wat vragen op,
omdat Kloos voorheen weinig waardering kon opbrengen voor de zijns inziens te
ethische kunst van Van Eeden.
Henri Borel, devoot aanhanger van Van Eeden, wond zich nogal op over Kloos'
grilligheid. In twee kronieken diende Kloos hem van repliek, waarbij hij eenvoudig
verklaarde dat lyrische verzen, zoals de scheldsonnetten, nu eenmaal geen rationele
uitingen zijn, en ook ‘niet willen doorgaan en gelden voor objectieve, verstandelijke
kritiek.’ Kloos verontschuldigde zich ook niet voor zijn tirades. Hij vond dat hij,
getergd als hij was, het recht had ‘zijn inwendige passie [te] uiten in een flink-gezegd
vers.’27.
De onverwacht positieve beoordeling van Van Eedens werk zou verklaard kunnen
worden door het feit dat Kloos kort na de verschijning van Het Lied van Schijn en
Wezen en enige tijd vóór de verschijning van Enkele verzen in Van Eedens huis was
opgenomen. Eind 1895 belandde Kloos in een krankzinnigengesticht in Utrecht.28.
Kloos correspondeerde met Van Eeden over de behandeling en Van Eeden zocht
hem op. Het beviel Kloos helemaal niet in de inrichting, en hij bestookte Van Eeden
met smeekbeden hem daaruit te verlossen. Van Eeden zwichtte en nodigde Kloos
uit een poosje bij hem in huis te komen wonen.
Het was een merkwaardige verhouding. Van Eeden had Kloos bedrogen met de
Lieven Nijland-affaire29. en Kloos had Van Eeden gegriefd met zijn ‘Gedachten en
aforismen’ en zijn scheldsonnetten.30. In 1896 en 1897 hadden zij zich blijkbaar met
elkaar verzoend.31. Het is niet denkbeeldig dat Kloos' afhankelijkheid van en
dankbaarheid jegens Van Eeden zijn oordeel over Van Eedens literaire werk heeft
beïnvloed. Zo noemde hij Van Eedens bundel Enkele verzen uit 1898 ‘een der
schoonste boeken, die dit achttienjarig tijdvak onzer nieuwere letteren ons tot dusverre
gaf.’32. Hij gaf daar echter geen argumenten voor. Kloos stond in dit gunstige oordeel
tamelijk alleen. Over het algemeen werd deze bundel van de populaire Van Eeden
niet gewaardeerd.33. Het is duidelijk: de beoor-
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deling van (voormalige) kameraden hield niet altijd verband met het ‘poëtisch
programma’ van Kloos. In elk geval speelde de persoonlijke relatie die hij met een
dichter onderhield soms ook een rol in zijn waardering.

Kronieken over Roland Holst-Van der Schalk, Boutens en Penning
In de jaren 1895-1900 waren er drie dichters voor wie Kloos grote bewondering had
en met wie hij ten tijde van die beoordeling voor zover bekend geen persoonlijke
betrekking onderhield: Henriette Roland Holst-Van der Schalk, P.C. Boutens en
W.L. Penning. Het is daarom aannemelijk dat Kloos' beoordeling van hun werk niet
bepaald werd door subjectieve motieven.
Henriette Roland Holst debuteerde als dichteres in De nieuwe gids van juni 1893
met zes sonnetten. In 1897 verscheen haar debuutbundel Sonnetten en verzen in
terzinen geschreven. In zijn bespreking vergeleek Kloos de ervaring die hij onderging
bij het lezen daarvan met een bezoek aan een gotische kerk, ‘waar het klankvolle
orgel al dreunend door ruischt’. Maar niet de prachtige klank, doch de strekking van
haar gedichten was de voornaamste reden voor zijn waardering. Kloos prees ‘het
geloovende weten’, ‘de liefdevolle opwekking van de verkondigende kracht’.34. Dat
is een verrassend standpunt voor een criticus die enige jaren daarvoor nog fel van
leer trok tegen elke vorm van tendenskunst en die bijvoorbeeld de maatschappelijk
bewogen dichter Cosman uitschold voor een ‘soepuitdeeler in rijm en maat.’35.
In de ‘groote jaren’ van De nieuwe gids verlegde Kloos zijn aandacht van de inhoud
naar de vorm van het gedicht. In zijn nadagen als criticus bepaalde hij zich opnieuw
tot de inhoud van het werk. Anders dan voorheen echter, speelde de vorm zelfs
nauwelijks meer een rol. Dat kan onder meer opgemaakt worden uit zijn besprekingen
van de Verzen van Boutens uit 1898 en Benjamins vertellingen van W.L. Penning
uit 1899. In de kroniek over Boutens maakte Kloos een onderscheid tussen twee
‘rassen’ van dichters: vormvirtuozen, en dichters die iets te zeggen hebben. Het
tweede ras achtte hij superieur. Een jaar later sprak Kloos zich nog duidelijker uit,
naar aanleiding van de dichter Penning, voorheen meer bekend als de veelschrijver
M. Coens:
Neen - men kan het niet genoeg herhalen - poëzie is niet een spel met
woorden, die wat rhythmisch op en nedergaan, poëzie zit allereerst, zit
alleenlijk in de dingen, die men dan veelal in
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rijmende rhythmen kleedt. En als de dingen, die gij zegt in uw keurige
verzen, ons zonder die verzen in 't geheel niet zouden ontroeren, maar ons
nuchter lijken als pasgeboren kalfsvleesch, houd dan die verzen, bid ik u,
vóór u, want dan zijt gij geen dichter, maar een aanstellerige charlatan.
Poëzie zit in 's dichters ziel en in 's dichters ziel daar zitten geen klanken
- de dichter is geen musicus - maar allereerst dingen, en rhythmen en
rijmen mogen slechts dienen om aan die dingen te geven den meest
treffenden vorm, het meest suggestieve en uitdrukkingsvolste, het de poëzie
dier dingen ons naderbrengende en haar bestendigende schoone gewaad.36.
Dat was klare taal en niet alleen dat. Het was een radicale breuk met de opvattingen
die Kloos in de jaren 1885-1893 verkondigde, want meer dan aan de betekenis
ontleende het woord toen zijn poëtisch belang aan de klank. De klank van het gedicht
speelde toen een grotere rol in zijn beoordelingen dan het beeldende aspect van
poëzie. Deze nieuwe waardering voor een, naar het leek, overwonnen stadium in de
dichtkunst, maakt de tamelijk plotselinge openlijke afkeer van Gorter en bewondering
voor Van Eeden begrijpelijk.

Conclusie
Bij een vergelijking tussen de opvattingen die Kloos in de jaren 1879-1893
verkondigde en die uit de jaren 1895-1900, komen er nog meer veranderingen aan
het licht. Men vernam in de jaren 1895-1900 niets meer over het belang van de
taalvernieuwing. Ook de onscheidbaarheid van vorm en inhoud stond toen niet langer
buiten kijf.
Zo zien wij de criticus Kloos op de drempel van de twintigste eeuw een zeer
negentiende-eeuws programma verkondigen. Ieder revolutionair aspect van het
programma uit 1879-1893 is daaruit verdwenen: geen pleidooi meer voor
taalvernieuwing, geen onscheidbaarheid van vorm en inhoud, geen overwegende
aandacht voor de klankwerking van het woord. Ook de toon van de kritieken was
niet langer strijdbaar. De controversiële Gorter had in Kloos' pantheon plaats moeten
maken voor de populaire Van Eeden.
Kloos helde in deze jaren sterk over naar de communis opinio. Alleen zijn volstrekte
afwijzing van enige bewuste, verstandelijke overweging bij het scheppingsproces
onderscheidde hem van de goegemeente in de poëziekritiek. De angel van Kloos'
poëzieopvatting, de nadruk op de vorm en de klank van het woord en het
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gedicht, was er echter uit. Deze aanpassingen, evenals zijn afwijzing van Gorter,
maakten zijn ideeën in brede kring acceptabel.
In het volgende hoofdstuk worden de opvattingen over poëzie in andere tijdschriften
dan De nieuwe gids nog eens gepeild. Uiteraard zullen de reacties op de standpunten
van Kloos daarbij bijzondere aandacht krijgen.
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literatuur-geschiedenis III, 133-138). (Citaten resp. op p. 529-530 en 135-136).
28. Zie Fontijn 1990 384-387 en Oerlemans en Janzen 1998.
29. Zie hoofdstuk 3.
30. Volgens Fontijn heeft Kloos in zijn ‘Gedachten en aforismen’ een grievende maar adequate
karakterisering van Van Eeden gegeven. (Fontijn 1990, 360-361).
31. Zie Fontijn 1990, 384-387. Overigens dacht Van Eeden na Kloos' vertrek uit zijn huis niet erg
positief over Kloos, blijkens een brief aan Henri Borel door Fontijn geciteerd op p. 386. Van
een werkelijke verzoening kan daarom geen sprake zijn geweest.
32. Kloos, ‘(Frederik van Eeden)’, De nieuwe gids 1899,60 (Nieuwere literatuur-geschiedenis III,
87).
33. Zie hoofdstuk 6.
34. Kloos, ‘Literaire kroniek (Edw. Koster en Henriëtte van der Schalk)’, De nieuwe gids 1897,
129-133 (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 14-17).
35. Kloos, ‘Literaire kroniek VIII’, De nieuwe gids 1886/1887, 475 (Nieuwere literatuur-geschiedenis
II, 19).
36. Kloos, ‘(W.L. Penning Jr.)’, De nieuwe gids 1899, 107 (Nieuwere literatuur-geschiedenis III,
91).
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Hoofdstuk 6 Poëziekritiek in andere tijdschriften dan De nieuwe
gids, 1894-1900
Inleiding
Rond 1893 werden er verscheidene nieuwe tijdschriften opgericht waarin over poëzie
geschreven werd: De Hollandsche revue, Ons tijdschrift, De arbeid, Taal en letteren,
en de tijdschriften die door voormalige Nieuwe gidsers werden opgericht: het
Tweemaandelijksch tijdschrift van Verwey en Van Deyssel, De kroniek van P.L. Tak
en De nieuwe tijd van Van der Goes en Gorter, voorts De kunstwereld dat een
voortzetting van De portefeuille was.
De tijdschriften die als de kern van het onderzochte corpus beschouwd kunnen
worden: De gids, De Nederlandsche spectator, Nederland en De tijdspiegel, waren
ook in deze periode kwantitatief gezien de voornaamste media op het gebied van de
poëziebeschouwing, terwijl De Amsterdammer in dit opzicht een opmerkelijke
herbloei beleefde. Voor de volledigheid is ook Het leeskabinet onderzocht en Los
en vast dat tussen 1894 en 1896 in een nieuwe serie werd uitgegeven.
In de aldus samengestelde groep tijdschriften zijn in grote lijnen drie kritische
stromingen te onderscheiden. De meest gangbare opvatting, die grote overeenkomsten
vertoont met die van Kloos, treft men aan in De gids, De Nederlandsche spectator,
Nederland, Taal en letteren, De Hollandsche revue, Het leeskabinet en Los en vast.
De critici die voor deze tijdschriften schreven, deelden een voorkeur voor expressieve,
lyrische poëzie, zoals van Hélène Swarth. Van Nouhuys was de meest toonaangevende
vertegenwoordiger van deze stroming.
In een veel kleinere groep tijdschriften, bestaande uit De tijdspiegel, Ons tijdschrift
en De arbeid werd een terugkeer naar de poëzie van vóór Tachtig bepleit, terwijl in
de laatste groep, bestaande uit De Amsterdammer, het Tweemaandelijksch tijdschrift,
De kroniek en De nieuwe tijd juist een voorliefde bestond voor de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de poëzie: het soort poëzie dat critici uit de eerste
groep meestal misprijzend ‘wijsgerig’ of ‘betogend’ noemden.
Bij de inventarisatie van de verschillende opvattingen is de aandacht in de eerste
plaats uitgegaan naar reacties op de publicaties van Kloos - zijn kronieken en zijn
eerste bundel Verzen uit 1894 en
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Nieuwe verzen uit 1895 - en naar het werk van Verwey, Van Eeden en Gorter, die
in deze periode verscheidene nieuwe dichtwerken publiceerden.
De debuten van Henriette Roland Holst-van der Schalk en P.C. Boutens werden
in verscheidene tijdschriften besproken. Ondertussen schreef ook Hélène Swarth
gestaag verder aan haar oeuvre: er verschenen in die zes jaar maar liefst drie nieuwe
bundels van haar hand, die ook weer in vele tijdschriften besproken werden.

De liefhebbers van ‘zuiver lyrische poëzie’
Van de romantiek wordt nog slechts nu en dan een nagalm vernomen, de rhetorische
poëzie vindt maar een enkelen beoefenaar meer, en rhetoriek maakt nog slechts hier
en daar een, overigens niet rhetorisch gedicht onveilig. Daarentegen heeft de zuiver
lyrische poëzie een groote vlucht genomen.1.

De gids
In de jaren 1894-1900 was J.N. van Hall, vanaf 1895 ook Wethouder van Onderwijs
in Amsterdam, nog steeds de voornaamste literaire chroniqueur in De gids. Hij werd
in zijn taak bijgestaan door W.G.C. Byvanck, sinds 1895 in het dagelijks leven
directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Incidenteel leverde ook Max Rooses nog
bijdragen.
In 1894 publiceerde Van Hall de poëziebloemlezing Dichters van dezen tijd waaruit
kan worden opgemaakt dat Van Hall zich definitief gewonnen had gegeven aan de
opvattingen die hij eens zo vurig bestreed. Vrijwel alle Nieuwe gids-dichters en wie
daarmee geassocieerd werden, kregen een plaats in zijn bloemlezing, naast
Gids-favorieten als Couperus, Pol de Mont, Marie Boddaert en Fiore della Neve.
Hélène Swarth nam in de bloemlezing met vijftien gedichten de belangrijkste
plaats in. Zij zou op afstand gevolgd zijn door Kloos, van wie Van Hall negen
gedichten wilde opnemen, als Kloos hem zijn toestemming daarvoor niet onthouden
had.2. Overigens weigerde ook de uitgever van Perks ‘Iris’ zijn medewerking te
verlenen aan de bloemlezing van Van Hall.
In 1896 schreef Van Hall een uitvoerige ‘Letterkundige kroniek’ over Veertien
jaar literatuur-geschiedenis van Kloos. De capitulatie van Van Hall werd direct
duidelijk uit diens omschrijving van Kloos als ‘den Potgieter van dezen “Gids”’.3.
De bescheiden en milde kritiek op de bundel deed nauwelijks iets af aan de lof die
hij in het alge-

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

149
meen voor het werk had: Van Hall prees Kloos' ‘krachtig, helder proza’ en ‘logische
betoogtrant’. Toch maakte hij ook enige kritische kanttekeningen. Zo constateerde
hij met recht dat Kloos' opvattingen over Huet veel tegenstrijdigheden vertoonden inconsequentheid is iets wat hij de Nieuwe gidsers in het algemeen verweet - en
noemde hij het een ‘raadsel’ dat Allard Pierson, die veel stukken voor De gids schreef,
in de kolommen van De nieuwe gids zelfs nooit genoemd werd. Ook liet hij nog eens
zijn afkeer blijken van de rumoerige kant van de Nieuwe gids-cultuur, die hij
‘ongemanierd, smakeloos en onartistiek’ noemde. Kloos, volgens Van Hall de
voorman van De nieuwe gids-beweging, was na al die jaren dan toch nog respectabel
geworden. Impliciet werd dat ook duidelijk uit de maatstaven die Van Hall na 1893
in zijn poëziekritieken hanteerde.
In 1896 verscheen Sonnetten en verzen in terzinen geschreven van Henriette van
der Schalk.4. Terwijl Kloos haar werk nota bene vooral om de strekking, ‘de liefdevolle
aandacht’ en ‘de verkondigende kracht’ bewonderde, legde Van Hall haar werk langs
de maatstaven die eens Shelley, en later Kloos hanteerden, en wees het op grond
daarvan af:
en dat verklaart waarom wie in poëzie een indruk van verheven
blijdschap, van hoog en schoon voelen zoekt, zoo vaak onaangedaan blijft
bij de lezing van Henriëtte van der Schalk's verzen. De ‘teerste gevoeligheid
en de reinste verbeelding’ ontbreken er in den regel aan.5.
Op dezelfde gronden werden Verweys bundels Aarde (1896) en De nieuwe tuin
(1898) afgewezen: het was te redenerend, te wijsgerig, het werk leek in de ogen van
de criticus meer op proza dan op poëzie. Bij de beoordeling van De nieuwe tuin nam
Van Hall Verweys vertaling van Shelley's A defense of poetry (Dichters verdediging)
ter hand en constateerde toen, evenals in de bespreking van Van der Schalks bundel,
dat Verweys werk de naam van poëzie niet verdiende.6.
De Verzen van Boutens uit 1898 voldeden aan de criteria die men in De gids in
deze jaren hanteerde: Boutens was een gevoelig mens die zijn aandoeningen adequaat
en op een oorspronkelijke wijze had vormgegeven:
Het heeft gestormd in die ziel, en in het kunstwerk dat de ziel
weerspiegelt voelen wij nog natrillen de aandoeningen die haar hebben
bewogen. En deze dichter heeft gewerkt, gezocht naar den rechten vorm,
vernietigend de verzen, de leesbare, mis-
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schien wel de mooie verzen, die waren zooals anderen ze ook maakten,
zoolang totdat hij zijn eigen vorm gevonden had, de eigen kunst om zijn
gevoel af te beelden op zijne wijs.7.
Men herkende volgens Van Hall in Boutens' werk de invloeden van Van Deyssel
- die ook de inleiding bij Boutens' Verzen schreef - en van Van Eeden, maar vooral
van Gorter. Net als Kloos, kreeg ook Gorter in deze jaren in De gids meer waardering
dan voorheen, zij het niet voor zijn hele oeuvre. W.G.C. Byvanck schreef een
beschouwing over Gorter naar aanleiding van de verschijning van de School der
Poëzie in 1897. De politieke en anti-burgerlijke boodschap in Gorters inleiding was
aan Byvanck niet besteed, en vreemd genoeg refereerde hij slechts zijdelings aan de
gedichten uit de bundel. Byvanck greep alleen de gelegenheid aan om lucht te kunnen
geven aan zijn enorme bewondering voor Mei. Hij beschouwde dat werk als de
vervulling van de verwachtingen die de Nieuwe gidsers hadden gewekt, en zelf ook
koesterden. Byvanck bewonderde de dichter van Mei om het talent waarmee die zijn
indrukken zo direct en ongepolijst wist weer te geven. In zijn ogen had Gorter het
thema van het gedicht: ‘het verlangen der natuur naar vervulling en bestendigheid’,
zodoende op een weergaloze manier vorm gegeven:
Het is een verhaal en een mythe; maar de dichter vertelt het ons niet,
hij laat het gebeuren, en wij zijn er getuigen van.
Daartoe breekt hij de dreun en deun van de versregels. Hij bergt zijn
woorden niet achter het effen glas van den regelmaat, dat we er naar kijken
mogen alsof het welbewaarde curiositeiten zijn; maar hij houdt zijn verzen
ruig met zwellingen van stevige rijmen en met dan weer een inzinken van
flauw fluisterende stemmen. Hoog steekt daarbij zijn beeldspraak uit, dat
haar relief een schaduw gooit op de omgeving en dat men meent de beelden
te kunnen pakken.8.
Aan een bespreking van De School der Poëzie kwam Byvanck nauwelijks toe.
Aan het slot van zijn kritiek sprak hij de hoop uit dat de dichter zich in zijn
ontwikkelingen verre zou houden van politieke of filosofische doctrines. Zo kreeg
Gorter na vele jaren eindelijk echte waardering voor zijn werk, hoewel men diens
werkelijk revolutionaire poëzie, de Verzen, ook hier weer onbesproken liet.
Van Eedens Het lied van schijn en wezen (1895) en Enkele verzen (1898) werden
zeer gunstig besproken.9. Het eerstgenoemde werk door Henri Borel. Zijn bespreking
was een lyrische jubelzang op het uitzonderlijke talent van de dichter, die volgens
de criticus als
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enige van zijn generatiegenoten in staat was gebleken de heilloze breuk tussen kunst,
filosofie en wetenschap te herstellen. De bespreking mondde uit in een breedvoerig
commentaar op de l'art pour l'art-opvatting en in een hartstochtelijk pleidooi voor
meer engagement in de kunst:
Dit zal de groote glorie van onzen tijd zijn, dat zij de wanbegrippen
omtrent kunst en artiesten heeft doen verdwijnen, en weer in den dichter
heeft gezien, wat hij oorspronkelijk was: een eenvoudig mensch, die het
leven in wijding doorleeft, wien het niet vóór alles te doen is om toch
vooral kunst te maken, maar die, denkende en voelende al wat in hem is,
de essence, den hoogeren geest van ál dat weten uitdroomt in zijn werk.10.
Borel was de enige medewerker van De gids met die opvatting: Van Hall had zich
in de loop der jaren juist losgeweekt van een pragmatische poëzieopvatting en was,
evenals Byvanck, een uitgesproken liefhebber van het expressieve, lyrische genre
geworden. Hij had zich aan het eind van de negentiende eeuw verzoend met een
literatuuropvatting die toen inmiddels al weer op zijn retour was. Daarom kon Van
Hall ook geen enkel begrip opbrengen voor het werk van Henriette van der Schalk,
zoals Byvanck niets moest hebben van Gorters geëngageerde kunst. Hélène Swarth,
die trouw bleef aan de opvatting dat poëzie in de eerste plaats een uitstorting van
persoonlijke gevoelens is, behield daarom voor Van Hall de eerste plaats onder de
dichters. In 1899 reageerde hij als volgt op het bezwaar dat sommigen maakten tegen
de weinig afwisselende thematiek van haar werk:
Wie haar van eentonigheid beschuldigden, bleven aan de oppervlakte
van haar werk hangen; want geen dichteres wist met grooter
verscheidenheid haar zieleleven uit te beelden. Na den diepsten hartstocht
van het liefdelijden in hare zangen te hebben uitgestort met eene eerlijkheid
en tevens met een zelfbeheersching die gelijken eerbied eischen, is zij in
deze verzen van haren rijperen leeftijd [...] de krachtigere kunstenares met
het breede gebaar, wier dichterlijke blik een wijder horizon omvat en meer
doordringt tot der dingen diepste beteekenis.11.

De Nederlandsche spectator
Sinds 1894 was W.G. van Nouhuys de voornaamste poëziecriticus in de Spectator.
Inmiddels had hij als letterkundige een grote repu-

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

152
tatie verworven. Dat bleek bijvoorbeeld uit de grote advertenties voor zijn
Letterkundige opstellen in De Amsterdammer van 1894 en uit de uitvoerige
‘Karakterschets’ die Netscher over hem schreef in De Hollandsche revue. Netscher
gaf daarin een beeld van Van Nouhuys' leven als zakenman in de provincie, en als
letterkundige in de grote stad. Van Nouhuys' dichtwerk noemde hij, met instemming
van de dichter zelf, ‘prulwerk’, maar voor de toneelstukken Eerloos en Het
goudvischje had hij grote waardering, evenals voor de novellen.12.
Interessant is het beeld dat Netscher schetste van de ontwikkeling die Van Nouhuys
als criticus doormaakte, en van diens verhouding tot de Nieuwe gids-critici die, zoals
hieruit weer blijkt, inmiddels toonaangevend waren. Vooral Van Nouhuys' bijdragen
aan De lantaarn kregen daarbij aandacht, omdat Netscher zodoende meende te kunnen
laten zien dat Van Nouhuys tegelijk met Kloos en de zijnen de deplorabele staat van
de Nederlandse poëzie aan de orde had gesteld en daarbij ook gelijksoortige
maatstaven hanteerde. Zo zou Van Nouhuys het volgens Netscher eerder dan de
Nieuwe gidsers hebben aangedurfd de reputatie van Beets aan te vallen.13. Het is
echter niet juist om Van Nouhuys' vroegste kritieken op één lijn te zetten met die
van Kloos en zijn kameraden. In zijn Lantaarn-kritieken pleitte Van Nouhuys immers
nog voor geëngageerde kunst, terwijl hij pas later, toen hij voor Los en vast schreef,
de meer expressieve poëzieopvatting verkondigde die hij sindsdien consequent beleed.
De door Netscher geconstateerde overeenstemming tussen Van Nouhuys en Kloos,
werd door de besproken criticus intussen zelf nogal gerelativeerd. In zijn kritieken
en beschouwingen benadrukte hij de zwakke kanten van de poëzieopvattingen van
de Nieuwe gidsers, en stelde daar steeds zijn visie tegenover. Daar begon hij al mee
in De lantaarn, en in de Spectator ging hij daarmee door. Het is merkwaardig dat
De nieuwe gids jaren na het uiteenvallen van de redactie door de buitenstaanders nog
steeds als een collectief werd beschouwd. De verscheidenheid van opvattingen binnen
De nieuwe gids werd door die buitenwacht zelden onderkend. Ook Van Nouhuys
had daar geen oog voor.
Bij een vergelijking van de opvattingen van Van Nouhuys met die van Van Hall
kan worden vastgesteld dat die na 1894 nog nauwelijks van elkaar afweken. Het
verschil is dat Van Nouhuys die opvattingen vrijwel van begin af aan verkondigde,
terwijl Van Hall die in de loop der jaren door zijn conflicten met Kloos en de zijnen
verworven had. Voor beide critici, Van Nouhuys en Van Hall, stond Hélène Swarth
boven alle dichters verheven. In zijn bespreking van de bundel Diepe wateren
formuleerde Van Nouhuys zijn visie op haar werk en op de dichtkunst in het algemeen
als volgt:
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Als we nu vooropstellen dat in Hélène Lapidoth-Swarth leeft met
krachtig leven wat het allereerstnoodige is voor een dichter: de
fijnbewerktuigde, aandoenlijke ziel, reageerend op alles wat haar beroert,
de ziel, die zich uiten móet in klank en rhythme, waarin de onweerstaanbare
drang heerscht tot het in schoonheid omscheppen van ervaring en emotie,
tot ordenen en lichtbrengen in de geheimzinnig chaotische gevoels-wereld,
- als we dit vooropstellen, mogen we zeker in de tweede plaats bewonderen
wat de dichteres als kunstenares toont gedaan te hebben, om haar kunst
zoo volmaakt te doen zijn.14.
Als steeds benadrukte Van Nouhuys dat een dichter niets slechts over een
aangeboren talent diende te beschikken maar ook technische vaardigheid moest
verwerven om aan zijn gevoelens op dichterlijke wijze uitdrukking te kunnen geven.
Voor deze twee aspecten van het dichterschap gebruikte Van Nouhuys, net als
verschillende tijdgenoten, de aanduidingen ‘dichter’ en ‘kunstenaar’. Keer op keer
bestreed Van Nouhuys dat het bij dichten louter aankwam op spontaneïteit. Een
dichter diende, met andere woorden, ook kunstenaar te zijn. In dezelfde bespreking
schreef hij:
En wie nog neiging mocht hebben te gelooven dat het spontane verloren
moet gaan door groote zorgvuldigheid voor het technische, overtuige zich
dat in deze verzen juist dóór het volmaakte van den kunstvorm het gevoel
zich in zijn diepste innigheid weet te uiten.15.
De vele besprekingen die Van Nouhuys in de jaren 1894-1900 schreef, geven het
volgende beeld van zijn opvattingen: hij toonde een afkeer van de ‘wijsgerige’ of
‘betogende’ poëzie van Verwey en Van Eeden, van Aarde, Het lied van schijn en
wezen en Enkele verzen, terwijl hij een vurig bewonderaar was van de Van Eeden
die Ellen schreef,16. en Verweys vroege lyriek ‘de beste van dien tijd’ noemde.17.
Zijn oordeel over Sonnetten en verzen in terzinen van Henriette Roland Holst-van
der Schalk is helaas onbekend: het was een van de weinige werken uit die jaren die
door een ander dan Van Nouhuys werd besproken, namelijk door de echtgenoot van
Hélène Swarth, Frits Lapidoth.18. We kunnen er echter wel naar raden. Vermoedelijk
zou hij er, evenals Van Hall, grote moeite mee hebben gehad.
Ook had Van Nouhuys weinig waardering voor poëzie waarin het meer aankwam
op de virtuositeit van de dichter dan op een weergave van gevoelens, zoals in
Williswinde van Couperus, of De historie van Floris en Blanchefloer van Hein
Boeken.19. Zowel bij de ‘wijs-
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gerige’ als de ‘virtuoze’ poëzie ontbrak het aan gevoel en Van Nouhuys beschouwde
poëzie, zoals inmiddels is vastgesteld, in de eerste plaats als een uitstorting van
gevoelens. Anderszijds had hij, zoals ook uit zijn bespreking van Diepe wateren
bleek, ook weinig op met dichters die de technische kant van het metier
verwaarloosden. Dat is de reden waarom hij geen bewonderaar was van het werk
van Gorter.
Evenals Byvanck schreef Van Nouhuys een uitvoerige beschouwing over Gorter
naar aanleiding van de verschijning van De school der poëzie. Gorters belangrijkste
eigenschap was volgens Van Nouhuys diens oorspronkelijkheid, maar zijn grote
gebrek was dat in hem de dichter de kunstenaar de baas was. Hij noemde zijn verzen,
evenals Kloos dat bij Boutens' werk deed, ‘embryonaire’ poëzie, en stelde daar het
werk van Hélène Swarth tegenover, dat hij ‘voldragen, gekristalliseerde poëzie’
noemde. Ook kritiseerde hij Gorters taalgebruik: wanneer de dichter geen bruikbare
aanduiding voor zijn impressie of aandoening vond, behielp hij zich, volgens Van
Nouhuys, met iets wat in klank nabij kwam, iets als een onomatopee. Zo werd hij
onverstaanbaar, want klank alleen kan nooit de gewenste impressie geven:
Neem dan een viool en speel. Doch zoolang men woorden gebruikt voor
een gedicht, dienen de woorden óók om iets te zèggen. Klank, rhythme,
èn beteekenis der woorden vormen samen het schoonheids-geheel. Alle
zijn even gewichtig.20.
Het commentaar van Van Nouhuys week nog maar weinig af van de kritiek die
Kloos in deze jaren op Gorter had. In grote lijnen huldigden Kloos en Van Nouhuys
- en Van Hall - in het algemeen dezelfde opvattingen over poëzie.
Naar aanleiding van de verschijning van Veertien jaar literatuur-geschiedenis
schreef Van Nouhuys een beschouwing over de persoon en het werk van Kloos.21.
Wat daarin direct treft, net als in Van Halls beschouwing, is het respect dat Kloos
toen kennelijk genoot. Ook voor Van Nouhuys was hij ‘de oudere en hoofd’ onder
‘de mannen van '80’. Het is een merkwaardig verschijnsel: pas nadat de beweging
ter ziele was, en haar voorman dus onschadelijk geworden, werd er met waardering
over hem geschreven. Tot 1894 werd Kloos als dichter en criticus ofwel niet
opgemerkt, ofwel beschimpt. In 1896 kreeg Kloos de D.A. Thieme-prijs voor zijn
bundel Verzen. Van Hall en Van Nouhuys zaten in de jury.
Naast bewondering voor de dichter en criticus Kloos, had Van Nouhuys ook veel
kritiek. Hij had bijvoorbeeld geen enkel begrip
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voor het opnemen van de scheldsonnetten in de bundel Verzen, die ook voor de rest
naar zijn idee gekenmerkt werd door een grote ongelijkwaardigheid in de kwaliteit
van de gedichten. De beste waren in zijn ogen ‘zóo vol hartstocht en smart, zóo vol
zelfbeheersching, zóo innig doorvoeld’, met name de sonnetten LXV, ‘Ik hield u
dierder dan mijzelf’, LXI, ‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken’ en XXIX,
‘O leven zoet leven’.22.
Voor de kritieken had Van Nouhuys meer belangstelling. Zijn beschouwing daarvan
opende met de droge constatering dat de titel van de bundel kritieken ‘wat weidsch’
was, omdat die hooguit materiaal kon zijn voor een nog te schrijven geschiedenis.
Zo waren er nog wat kanten aan Veertien jaar literatuur-geschiedenis en aan de
werkwijze van Kloos die de toets van Van Nouhuys' kritiek niet konden doorstaan.
Hij noemde bijvoorbeeld de ‘draagkracht’ van de Julia-affaire ‘niet weinig overschat’
en wees verder op tegenstrijdigheden in de beoordeling van auteurs als Gorter en
Aletrino.23. Als Spectatoriaan voelde Van Nouhuys zich vanzelfsprekend verplicht
om de aandacht te vestigen op de relatie tussen Vosmaer en Kloos en op de oneerlijke
kritiek die Kloos na Vosmaers dood op zijn voormalige beschermheer had. Anders
dan Kloos suggereerde, werd volgens Van Nouhuys in de Spectator aan de jongeren
wel degelijk veel ruimte geboden. Als bewijs daarvan gaf hij een overzicht van alle
bijdragen van de dichters die later tot de beweging van Tachtig gerekend werden.24.
Ten slotte gaf Van Nouhuys ook zijn visie op Kloos als poëziehervormer en daarbij
had hij Kloos veel beter gelezen dan zijn tijdgenoten, blijkens zijn constatering dat
Kloos zijn aandacht van de huiselijke dichters naar de retorische verlegde, toen hij
inzag dat de kwaliteit van een gedicht bepaald wordt door de vormgeving, en niet
door de thematiek:
Waar dus de criticus, staande tusschen de gedichten van Schaepman en
zijn medestanders eenerzijds, en de huiselijke poëzie van Doedes e tutti
quanti anderzijds, beide moet afkeuren, - daar blijkt dat het criterium niet
gelegen is in de keuze van het onderwerp.
Kloos heeft dit na eenig mistasten begrepen.25.
Ook in dit essay kwamen de twee meest fundamentele bezwaren van Van Nouhuys
tegen Kloos en de zijnen aan de orde. Hij bestreed de door de Tachtigers bepleite
dichterlijke vrijheid in de omgang met de taal en de prosodie, door te wijzen op de
onverstaanbaarheid die daarvan het gevolg was. Dergelijke vrijheid was
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naar zijn idee bovendien slechts schijn in een poëzieopvatting die dicteerde dat een
dichter zijn gevoelens zo correct mogelijk moest uiten. Het andere bezwaar betrof
de hiervoor ook al besproken spontaneïteit van de dichter. Van Nouhuys kwalificeerde
die als ‘gepremediteerd’, als een onmogelijke opgave voor een dichter die op adequate
wijze uiting wilde geven aan zijn gevoelens.
Van Nouhuys was in deze jaren een van de weinigen die vanuit een duidelijk
geformuleerde poëzieopvatting tot een afgewogen beoordeling van de criticus Kloos
kwam. De opvattingen van Van Nouhuys kunnen gezien worden als ‘behoudende
vooruitgang’, als een gulden middenweg tussen de poëziebeschouwing die vóór het
optreden van de Tachtigers gangbaar was, en de opvattingen die Kloos rond 1890
formuleerde. De bezwaren die hij tegen Kloos' opvattingen had, waren niet van
toepassing op de kritieken die Kloos na 1893 schreef. Toen ontstond er immers een
grote mate van overeenstemming tussen Kloos' opvattingen en die van de hier
beschreven liefhebbers van zuivere lyriek. Het is opmerkelijk dat dit in de tijd zelf
niet geconstateerd werd. In het algemeen werd Kloos geprezen om zijn bijdrage aan
de hervorming van de Nederlandse poëzie, en bleven de veranderingen in zijn
opvattingen na 1893 onopgemerkt. Ook Van Nouhuys besteedde daaraan geen
aandacht, maar zijn beschouwing betrof dan ook alleen de opvattingen die Kloos
had neergelegd in Veertien jaar literatuur-geschiedenis. Hoezeer hij Kloos, ondanks
alles, toch bewonderde, mag blijken uit de genereuze en ontroerende slotalinea van
zijn opstel:
Maar ik kan elk belangstellende in de Nederlandsche letteren niet genoeg
aanraden om toch vooral deze subtiel gevoelenden en helder denkenden
auteur in zijn theoretizeeren te volgen met de grootste aandacht, want hij
heeft de gaaf het onuitsprekelijke wat verzen-schoonheid is, zoo dicht met
woorden te naderen, dat we er als een frissche bewondering voor gaan
gevoelen. Zijn zuivere inzichten in den aard der dichtkunst zullen beginners
mèt talent van veel dwalen kunnen terughouden, van veel fouten kunnen
genezen, en beginners zònder talent misschien tijdig afschrikken om onze
literatuur niet met nog meer overbodigs last aan te doen.

Nederland
Van een herwaardering van het werk van Kloos en andere Tachtigers was in
Nederland geen sprake. M.G.L. van Loghem, tussen 1894 en 1900 de enige redacteur,
volhardde als een van de weinigen in zijn antipathie tegen zijn vroegere belagers.
Zijn poëzie-
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kritieken maakten over het geheel genomen een plichtmatige indruk. Hij besprak
veel nieuw werk, maar nooit vanuit een verrassend perspectief. Er verschenen in die
jaren geen beschouwingen over poëzie in Nederland, en spraakmakende debuten,
zoals van Henriette Roland Holst-van der Schalk en P.C. Boutens werden door Van
Loghem genegeerd. Zijn kijk op Gorters poëzie bleef onveranderd negatief en voor
de inleiding bij diens School der poëzie had hij, zoals overigens vele van zijn collega's,
geen goed woord over.
Van Eeden mocht zich in de voorgaande periode verheugen in Van Loghems
bewondering maar zijn meer beschouwende dichttrant deed daar enigszins afbreuk
aan. Het lied van schijn en wezen noemde Van Loghem nog ‘een meesterstuk op
zich zelf’, maar Enkele verzen uit 1898 was een teleurstelling voor hem omdat in
Van Eedens vroegere verzen ‘meer eenvoud, meer bekoorlijke echtheid’ was.
Van Verwey besprak Van Loghem Aarde en De nieuwe tuin.26. In beide bundels
stoorden hem de geforceerdheid van het taalgebruik en de beeldspraak, de
onvolkomenheid van de verzen: ‘het gemis aan afsluiting en afronding, de zin loopt
over rijm en rhythmus heen, acht, tien regels ver’, en ook het beschouwende karakter
van De nieuwe tuin kon Van Loghem niet overtuigen. Enerzijds vond hij het ‘iets
liefs en innigs’ hebben, anderzijds ook ‘iets ouwelijks, onderwijzends, provinciaals,
dat minder sympathiek is.’27.
Ook Kloos' werk werd in Nederland besproken, maar voor Nieuwe verzen uit 1896,
door Kloos op het dieptepunt van zijn leven en zijn geestelijke gezondheid
samengesteld, had Van Loghem geen goed woord over: ‘De poëet heeft geen respect
gehad voor zijn eigen schepping, en dat in allerlei opzichten’, schreef Van Loghem.
De stijl van deze Nieuwe verzen deed Van Loghem denken aan een paviljoen dat
samengesteld is uit een ‘een eetzaal Louis XV en een waschhok’.28.
De favorieten van Van Loghem waren - nog steeds - Pol de Mont, de katholieke
dichter Brom, wiens Opgang geprezen werd vanwege ‘de heilige reinheid van
inspiratie; de stille, gewijde stemming’ en Frits Lapidoth, die tot dan toe voornamelijk
als criticus gewerkt had, maar in 1897 de bundel Eva publiceerde. Over het algemeen
oogstte hij er weinig bewondering mee, maar Van Loghem prees het om ‘de rijkdom
der beelden, de streeling van het klankvol vers, de kiesche en toch modern-getinte
schildering van Eva's zonde’.29. Maar ook voor Van Loghem stond Lapidoths
echtgenote Hélèna Swarth als dichter hoog verheven boven haar man.30. Zoals vele
van zijn collega's wist Van Loghem echter ook niet meer hoe of waarom hij dat aan
zijn lezers moest duidelijk maken. Een eenvoudige aankondiging, met de gebruikelijke
lof, volstond. In zijn recensie van Blanke duiven noemde hij Swarth ‘Nederlands
eerste dichteres’ en in zijn bespreking van
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Stille wateren nam hij het evenals Van Hall voor haar op tegen critici die haar
eentonigheid verweten. Hij nam in haar werk namelijk een geheel nieuwe
ontwikkeling waar, een ‘steeds sterker uitgesproken mystiek in de levensbeschouwing
der dichteres’.31.
Van Loghems opvattingen over poëzie bleven nogal vaag. Hij schreef veel
recensies, maar de argumenten en criteria die hij hanteerde, waren onduidelijk. Er
waren twee zaken waarover echter geen twijfel bestond: zijn voorkeur voor ‘zuivere
lyriek’ en zijn afwijzing van het werk van de Tachtigers.

Taal en letteren
Het streven van de Nieuwe gidsers maakte school. Dat werd duidelijk uit de erkenning
die Kloos na 1893 in brede kring verwierf. Ook de oprichting in 1891 van het
tijdschrift Taal en letteren door F. Buitenrust Hettema en J.H. van den Bosch was
daarvan een bewijs. Het blad wilde een spreekbuis zijn van hen die in de poëzie een
hogere vorm van leven zagen. De redactie beijverde zich voor een nieuwe vorm van
literatuurbeoefening, waartoe zij onder meer in 1890 de literaire klassieken-reeks
Zwolsche Herdrukken oprichtten. De reeks diende een bijdrage te leveren aan een
nieuwe vorm van onderwijs, ‘invoelend en daardoor begrijpend’, ‘doordringend tot
het hart van de leerlingen.’32.
In academische kring kregen de Nieuwe gids-opvattingen inmiddels ook bijval.
Op 26 maart 1896 zou H.E. Moltzer zijn oratie hebben uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van Rector Magnificus van de Universiteit van Utrecht, als hij niet
voordien volkomen onverwacht gestorven was. De Hollandsche revue publiceerde
toen een samenvatting van zijn oratie, getiteld ‘Het kunstbegrip der Nieuwe
Gidsschool’.33. Moltzer leek een aanhanger van het Nieuwe gids-gedachtegoed te
zijn, maar hij plaatste daarbij enige kanttekeningen, die er de grootste kracht juist
aan ontnamen. Zo zei hij zich het meest verwant te voelen met Van Eeden, omdat
bij hem ‘de kunstgedachte van minstens evenveel gewicht is als de kunstvorm’. Ook
verdiende een kunstwerk in zijn ogen pas die naam, als het niet alleen esthetisch,
maar ook ethisch verantwoord was en had hij moeite met een te grote individualiteit
bij de expressie. Het is daarom helemaal niet duidelijk waarom Moltzer zich zo
aangetrokken voelde tot De nieuwe gids. Zijn bezwaren waren dezelfde als die van
alle tegenstrevers van het tijdschrift. Maar hij was niet de enige die Nieuwe
gids-idealen in een bijgestelde en afgezwakte vorm overnam. Geheel in de geest van
het tijdschrift Taal en letteren reageerde J.B. Schepers op Moltzers oratie. Hij pleitte
voor het aankweken van schoonheidsgevoel bij scholieren door ze te stimuleren
persoonlijke impressies gedetailleerd weer te geven:
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Zo zullen zij, die gewoon geraakt zijn de dingen om en in zich met
studie waartenemen, de beter de iets of zelfs veel fijner voelenden, zienden
en weergevenden kunnen begrijpen, dan de velen voor wie de taal 'en
kwestie van woordenlijst en spraakkunst gebleven is. Zo wordt dus het
nieuwe taalbegrip de oorzaak van 'en nader komen tot de kunst.34.
Hoewel het tijdschrift zich ten doel stelde het woord van Kloos en zijn
mede-Nieuwe gidsers te verkondigen, was het enige opstel over poëzie dat het
tijdschrift in die jaren bevatte, gewijd aan het werk van Hélène Swarth. Het was
geschreven door Jacob Ek die daarbij overigens wel gebruik maakte van citaten uit
Veertien jaar literatuur-geschiedenis. In de nieuwste spelling beschreef Ek de eigen
tijd als ‘Hoog-tijd der kunst’ die had afgerekend met conventioneel taalgebruik in
de poëzie en een nieuwe taal had gebracht, ‘maagdelik en vol expressie’:
Hoofddoel is nu geworden het zo volmaakt mogelik in toon weergeven
van z'n impressies, of - als hòògste Kunst - het uitzingen van de Essènse
van z'n impressies. Klank en rythme doen ons nu voelen, hòe machtig de
dichter was aangegrepen, want ze laten ons meevoelen de bewegingen,
de golvingen van z'n ziel tijdens de Observasie.35.
Met de constatering dat men thans over eigen liefde en lijden dichtte, in plaats van
over de liefde en het lijden, raakte Ek de essentie van de vernieuwing die Kloos heeft
bewerkstelligd. Hij was de enige die tot dit inzicht kwam.
Onder de dichters was Hélène Swarth ook voor Nieuwe Gids-adept Jacob Ek
favoriet, omdat zij niet tot ‘die ultra-revolusieonèren’ behoorde:
Haar zachte klacht en haar eenvoudige taal trekken ons aanstonds aan.
Die taal is wel anders, mooier dan de vroegere, maar zij treedt niet heftig
of aanvallend op tegen de ouden, om de superioriteit van hààr kunst te
demonstreren. [...] Toch - al trad zij niet zo offensief tegen de oude op als
haar tijdgenoten - toch moest haar poezie een ongewone indruk maken.
Want men had et noch niet gezien, dat Liefde en Lijden, die elkaar
vergezellen, zo zielvol en zo voortdurend bezongen werden .... door een
vrouw noch wel!36.
Vreemd genoeg liet men het werk van de bewonderde Nieuwe gids-coryfeeën
vrijwel onbesproken. Veertien jaar literatuur-geschiedenis
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vormde daarop de enige uitzondering. K. Poll beval de lectuur daarvan dringend aan:
In deze literatuur-geschiedenis krijgen we een zeer duidelijk inzicht in
het streven der jongeren; glashelder wordt hier gedemonstreerd wat de
nieuwe richting wil. Hier is een dichter aan het woord die zich zijn kunst
volkomen bewust is en daarover weet te schrijven voor het beschaafde
publiek, in een daarbij passende stijl, helder en klaar.37.

De Hollandsche revue en Het leeskabinet
De poëziebeschouwing in Netschers in 1896 opgerichte maandblad De Hollandsche
revue, waarin de letterkunde slechts een bescheiden plaats kreeg, week van het
hiervoor geschetste beeld niet af. In De Hollandsche revue werd de poëzieopvatting
van Kloos gebruikt om het werk van Swarth als de hoogste kunst aan te prijzen.38.
Het werk van meer revolutionaire dichters werd alleen aangekondigd maar niet
besproken, en W.G. van Nouhuys zag men als een baanbreker in de moderne
poëziebeschouwing. In die opzichten leek het tijdschrift op Het leeskabinet, waarin
na 1893 ook de meest gangbare poëzieopvatting werd verkondigd.
Het leeskabinet hield koers op de sinds 1892 ingeslagen weg: Hélène Swarth bleef
onverkort de grote favoriet voor de critici Piet Vluchtig (F. Smit Kleine), Mena en
D.F. van Heyst.39.
De laatste knoopte aan zijn beoordeling een beschouwing over moderne
Nederlandse literatuur vast. Daarin zag hij twee tegengestelde ontwikkelingen in het
proza en de poëzie: terwijl het proza steeds realistischer werd, leek de poëzie zich
te hebben losgemaakt van het alledaagse realisme van Beets en allengs subjectiever
en irreëler te worden:
Die Poëzie [‘Lyrische Poëzie’], het meest tegenwoordig door Dames
beoefend, sluit bijna zonder uitzondering alle realiteit buiten, spreekt in
hoog verheven met zorg gekozen beelden over gevoelens en hartsgeheimen,
die een gewoon mensch niet begrijpt, verplaatst ons in een Droomland en
wil ons laten zuchten en snikken om denkbeeldig leed! Ik vraag nu eens
aan ieder onpartijdig lezer, of dat geen in het oog vallend scherp contrast
vormt?
Nu had Hélène Swarth inderdaad nogal wat collega-dichteressen in die jaren, zoals
Betsy Juta, die in 1896 Jonge ranken publiceerde en daar weinig waardering voor
kreeg, en Marie Boddaert, die al jaren
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aan de weg timmerde en in 1898 Serena schreef, dat hier en daar gunstig ontvangen
werd, maar waarmee zij toch niet kon concurreren met de alombejubelde Swarth.
Ook de Impressies van Jeanne Reyneke van Stuwe en de Verzen van Nieuwe
Gids-dichteres Jeannette Nijhuis haalden het volgens de meeste critici niet bij Swarths
gedichten.40.
In die opmerkelijke aanwas van vrouwelijke dichters in de laatste jaren van de
negentiende eeuw nam Henriette Roland Holst-van der Schalk een opvallende plaats
in. De meeste critici hebben daar geen oog voor gehad, zeker niet diegenen voor wie
poëzie gelijkstond met ‘zuivere lyriek’.

Los en vast
Van 1894 tot 1897 verscheen Los en vast in een nieuwe serie, onder redactie van
Frits Lapidoth. Van de theologische gerichtheid van het tijdschrift is in deze
jaargangen niets meer te bespeuren; er werden nog uitsluitend letterkundige bijdragen
geplaatst.
Verschillende bekende namen komt men in Los en vast weer tegen, zoals Edw.
Koster en Maurits Wagenvoort (onder het pseudoniem Vosmeer de Spie). Hélène
Swarth publiceerde ook hier haar gedichten en dat is niet verwonderlijk aangezien
zij in die tijd met Lapidoth was getrouwd. W.G. van Nouhuys schreef een betoog
tegen de terugkeer van het moralisme in de kunstbeschouwing en Pol de Mont besprak
de Verzen van Kloos.41.
Een reclamebiljet voor Couperus' roman Majesteit en een brochure over de roeping
der dramatische kunst gaven Van Nouhuys aanleiding zijn bezorgdheid uit te spreken
over de terugkeer naar de ‘moreele aesthetica’, die volgens hem met name door de
‘mystieken’ en ‘nieuwerwetsche Magiërs’ werd gepropageerd. Het grootste gevaar
van deze ontwikkeling schuilde volgens Van Nouhuys in de aantasting van de
soevereiniteit van de kunstenaar. Zijn standpunt was: ‘Kunst heeft haar waarde in
wat zij i s , niet in wat zij d o e t .’ Hij was zich ervan bewust dat hij een inmiddels
achterhaalde kunstopvatting verdedigde:
Wat leven wij snel!
De eene meening verjaagt de andere, en wat wij in het gisteren begraven
waanden, staat in het heden opeens weer springlevend voor ons.42.
De bespreking van Kloos' Verzen door Pol de Mont is geschreven in de geest van
de vurig bewonderde dichter. De Mont zag Kloos niet alleen als aanvoerder van de
generatie van tachtig, maar ook van de
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‘jongst-jongere generatie van na 1890’. Om te beginnen stelde De Mont nadrukkelijk
dat hij geen objectieve recensie wilde geven, maar een uiteenzetting van de indruk
die herhaalde lezing van het werk op de criticus had teweeggebracht. Hij putte zich
uit in superlatieven om zijn verering voor Kloos duidelijk te maken. Sommige verzen
achtte hij het waard ‘in gouden letteren te worden gedreven in tafelen van het edelste
marmer’. Er was in Nederland eigenlijk maar één dichter die zich met Kloos kon
meten: Hélène Swarth.
Tot zover biedt de bespreking van De Mont weinig verrassends, en ook zijn
bezwaren tegen de scheldsonnetten en tegen sommige formele tekortkomingen van
de Verzen deelde hij met verschillende collega-critici. Maar zijn antwoord op de
vraag ‘waarin bestaat Kloos' oorspronkelijkheid als artist’ is opmerkelijk, omdat hij
Kloos juist niet als een vernieuwer van de (dichterlijke) taal beschouwde:
En nu geloof ik geen vergissing te begaan, wanneer ik zeg, dat Kloos'
originalieit veel meer ligt in de pracht en rijkdom zijner
stemmings-verbeeldingen, dan in eenig hem speciaal eigen vernieuwen
of vermooien van onze taal of onze versbouw.
Aan de hand van enige voorbeelden concludeerde De Mont: ‘het Nederlandsch
van Willem Kloos [levert] geen merkbaar onderscheid op met dat van Hooft of
Vondel, van Beets of Potgieter dichter bij ens.’43.
Deze opvatting werd voor zover ik kon nagaan niet door andere critici gedeeld.
De redactie van Los en vast distantieerde zich om niet nader genoemde redenen van
de bespreking.

De reactionairen
De tijdspiegel
Terwijl de meeste critici een gekuiste versie van Kloos' poëziebeschouwing aanhingen,
kreeg men, met name in de christelijke tijdschriften, na 1894 opnieuw behoefte aan
een meer ‘verheffende’ poëzie en poëziekritiek. In De tijdspiegel werd deze
ontwikkeling al eerder duidelijk. Na een kortdurende flirt met de ‘zuivere lyriek’,
bekoelde de liefde voor het werk van Swarth al gauw. De afkeer van haar werk, en
vooral van de somberheid daarvan, hield na 1893 stand.44. In het opstel ‘Na '80’ dat
Slothouwer schreef naar aanleiding van de verschijning van Pol de Monts bloemlezing
Sedert Potgieters dood, werd Hélène Swarth zelfs alleen zijdelings genoemd. In dit
opstel concentreerde de auteur zich op Nieuwe gids-coryfeeën.
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Zijn beoordeling was uiteindelijk nogal tweeslachtig, want hoewel hij de
vernieuwende waarde van Tachtig sterk relativeerde, gaf hij de individuele dichters
die daartoe gerekend werden juist weer wel krediet voor hun streven, terwijl hij zijn
oordeel toch meestal baseerde op inhoudelijke, met name ethische aspecten daarvan.
Verwey prees hij bijvoorbeeld om de ‘macht over de taal’, de ‘verrukkelijke verzen’,
de ‘hooge gedachte’ en de ‘groote geestdrift’, ten minste zolang de dichter zijn gevoel,
‘zijn ziel’, direct uitsprak. De bundel Aarde viel de criticus tegen, omdat Verwey
daarin niet zijn gevoel, maar zijn indrukken had weergegeven, Slothouwer liet het
aan de lezer over om het verschil te begrijpen. Evenals verscheidene andere critici
stoorde hij zich in deze bundel aan de stroeve taal en de onbeholpen formuleringen.
Toch sloeg hij het talent van Verwey hoger aan dan dat van Kloos, ‘de meer
contemplatieve dichterlijke geest’, die hij vooral als zeer passief karakteriseerde:
Passief dus, zooals zijn tijd en zijne tijdgenooten; mooi, maar niet in de
daad; hoog van gedachte, maar slecht in het zeggen; machtig in de
hartstochtelijke behoefte naar uiting, maar machteloos in het werken;
gelukkig in de stemming van het gevoelde ongeluk, maar blijvend bij die
stemming, zonder meer te kunnen; smachtende naar liefde, maar alleen
om die te ontvangen, niet om ze te geven: ziedaar Kloos en zijne poëzie,
waarmee hij geheel één is geworden - en dat is zijne grootheid, - één zelfs,
als zijn gevoel hem te machtig wordt en hij stameren moet in klanken,
waaruit men desnoods als uit natuurgeluiden de stemming kan raden door
de intonatie, maar die men evenmin zuiver zal verstaan, als men de
onvolmaakte natuur zich kan duidelijk maken.
Aan het veel troostrijker werk van Van Eeden gaf Slothouwer - dus ook weer op
inhoudelijke gronden - de voorkeur. Alleen Gorter werd uitsluitend op formele
gronden beoordeeld. Slothouwer noemde hem een ‘taalkunstenaar’ en een ‘genie’:
Taalkunstenaar als geen ander is Gorter. Dol en uitgelaten als een jongen,
die nog alles aandurft, omdat hij zijne kracht niet kent, maar wel weet, dat
hij sterk is, speelt en ravot en stoeit hij met de taal, de eerwaardige matrone,
die een ander imponeert en van anderen geene grapjes duldt, maar van
dezen veel kan verdragen, omdat ze hem liefheeft als haar troetelkindje,
die ditmaal eens geen Jan Salie is. Gorter probeert alles uit te drukken en
het lukt hem dikwijls, want het bedorven kind der taal mag brutaler zijn:
het heeft genie, 't Is wel niet alles goed, wat hij zegt en doet,
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maar men vergeeft het hem, zooals men het genie vergeeft, omdat het iets
buitengewoons is. Hij mag door de taal vertroeteld worden; hij doet het
haar ook.
Zo week zijn oordeel niet af van de uitzonderlijk lovende beschouwing die Heyn
van Cortrijck eertijds in De tijdspiegel aan de Verzen van 1891 wijdde.
Het lijkt erop alsof men ook in De tijdspiegel niet om de alom erkende grootheid
van de Tachtigers heen kon, terwijl men de inhoud van met name Kloos' gedichten
- toch een voornaam criterium bij de beoordeling van poëzie in dit tijdschrift - nog
steeds onverteerbaar vond.
De generatie ‘Na '80’ sloeg een weg in, die Slothouwer onbegaanbaar achtte:
Wat heeft de literatuur na de regeneratie door de generatie van '80 nog
meer opgebracht? 't Is navolgen en nog eens navolgen, een zoeken naar
mooie vormen, een omwikkelen van ideeën en ideeëngemis in het omhulsel
eener moeilijk vindbare surprise, een zucht naar originaliteit in absurde
uitdrukkingsmanieren, die soms armoede verraden en den rommelenden
nieuwigheidshonger moeilijk stillen, soms medelijden wekken, dat eene
zoo dichterlijke ziel zoo weinig smaak kan bezitten, om zoo slordig zich
te omhangen, niet louter in een elegant négligé, maar in vies, smerig
gewaad durft voor den dag komen.
Wie Slothouwer precies op het oog had in dit citaat, bleef onduidelijk, maar uit
de eraan voorafgaande passage mag opgemaakt worden dat hij Hein Boeken daartoe
rekende.
Bijna aan het eind van zijn betoog gekomen, besloot de criticus dat de literatuur
hem nog maar weinig te bieden had: ‘Altijd die somberheid, altijd die klachten! Zijn
we dan heusch verdwaald in een gesticht van zenuwlijders, dat er bij al die menschen
geen lachje af kan?’ en hij constateerde: ‘Het leven buiten de literatuur, de natuur
buiten de kunst, ze zijn toch nog mooier.’45.

Ons tijdschrift
Net als De tijdspiegel had ook het in 1896 opgerichte Ons tijdschrift een christelijke
signatuur. Het behoorde tot de stroming die Ruiter en Smulders omschrijven als
‘neo-calvinistisch’.46. In Ons tijdschrift werden twee sterk uiteenlopende opvattingen
over de contemporaine literatuur verkondigd. Uitzonderlijk negatief is de visie van
Brummelkamp die de Nederlandse literatuur van de late negentiende eeuw
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als in verval beschouwde. Hij gaf de voorkeur aan het werk van Beets, Ten Kate, Da
Costa, Bosboom-Toussaint en Van Lennep. Het pantheïsme en de Franse revolutie
zag hij als de voornaamste oorzaken van het bederf.47.
Onze nieuwste litteratuur is dus krank. Zij lijdt aan een kwijning, die
doodelijk kan worden. Zelfs in de gedrochtelijke schrijfwijze en de
gebrekkige spelling, waarmêe zij zoogenaamd pronkt, vertoont zij haar
verval.
[...]
En daarom, eer ‘de lamp uitgaat’, eer het kwijningsproces onherroepelijk
doorga, klinke de roepstem tot onze fraaie letteren om terug te keeren tot
de Christelijke levensopvatting en daaruit echte bezieling te scheppen.48.
Zijn beschouwing deed in 1896 al gedateerd aan. Anderen die de literatuur van
Tachtig als decadent bestempelden, waren daar na 1894 van teruggekomen, en
schaarden zich in het koor van bewonderaars.
Veel meer in overeenstemming met het algemene gevoelen rond 1895, was het
opstel ‘Nieuwe Gidsianen’ van J.C.d.M. Dit artikel ademt een heel andere geest,
tekenend voor de tweespalt die Ons tijdschrift volgens Ruiter en Smulders kenmerkte:
‘Ons tijdschrift bewoog zich in het spanningsveld tussen de “voorname reveil-traditie”
en het “volkse geworstel” van de neocalvinistische jongeren.’ Terwijl voor die
jongeren ‘alles wat naar het “pantheïsme” van Tachtig riekte’, nog taboe was, hadden
de anderen ‘het genieten en bedrijven van literatuur met aristocratische allure
geïntegreerd in hun geloofsleven.’49.
J.C.d.M. had in tegenstelling tot Brummelkamp juist veel waardering voor het
vernieuwingsstreven van de Nieuwe Gidsers, maar hij was wel kritisch over de
praktische uitwerking daarvan:
We zagen, hoe hun beginsel, de taal verjongen en redden van al de
banaliteiten, goed en prijzenswaardig is. Het moge ons weerhouden van
onverdienden smaad te werpen op mannen, die 't goede willen voor onze
moedertaal, al kunnen wij als Christenen den geest, die uit hunne werken
spreekt, slechts veroordeelen. Doch aan den anderen kant hebben we te
waarschuwen tegen de natuurlijke gevolgen van den strijd, die ze voeren;
de buitensporigheden, waarop we wezen; tegen hun vermengen van pen
en penseel; tegen de aandacht, die ze wijden aan onbeduidende dingen,
nietigheden, die, hoe goed ook geteekend, niet op den weg der kunst
liggen.50.
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In 1897, het jaar waarin dit opstel verscheen, was dit allemaal niet meer van toepassing
op de Nieuwe gids-literatuur. De ‘Nieuwe gidsianen’ hadden zich intussen in
verschillende richtingen verdeeld. Ons tijdschrift kwam wat laat met zijn bezwaren.

De arbeid
Uit een andere, niet-confessionele, hoek kwam het tijdschrift De arbeid. In 1898
werd het tijdschrift opgericht door Ed. Verburgh, schuilnaam van Ed. Thorn Prikker,
en het zou slechts twee jaargangen bestaan. Net als De tijdspiegel en Ons tijdschrift
hoopte men op een ethisch reveil in de literatuur. Volgens de ‘Inleiding’ stelde men
zich in De arbeid de bestrijding van ‘de ontaarding in taal en [...] in moraliteit’ - het
treurige gevolg van het optreden van de Nieuwe gidsers - ten doel:
Wij, die de taal beminnen in hare natuur-gelijke welvloeiendheid,
verbitteren ons tegen hen, die taal-verachting hebben ingevoerd; wij vóóral - die het ‘fatsoen’ - bemind eertijds door den geloovige ter wille
van zijn zaligheid - liefhebben ter verfraaiing onzer eigene figuur;
wij, die hoog opzien tegen de combinatie van lijf en geest, die den mensch
tot ééne mooiheid maakt en deze mooiheid ten dienst, naderen tot ascetiek;
wij dus nemende de moraal der zóó verachte kerkelijken,
geloovigen en verscherpende dien, protesteeren tegen eene litterattuur,
die, kind van het libralisme, abnormale, of voor geld te koopen liefde
aanprijst en beschrijft, sensatie zoekt in dronkenschap, in leugen en
ijdelheid zich-zelve doorwondt
protesteeren tegen de litterair waardelooze, de ‘Nieuwe Gids’, de beul der
moraliteit.
Carel Scharten, die zijn bezwaren tegen Kloos al in De Amsterdammer had
geventileerd,51. voelde zich tot dit streven aangetrokken en hij werd uitgenodigd tot
de redactie toe te treden. Jaren later verklaarde hij in een interview dat hij uit
teleurstelling had gehandeld. Hij was een groot bewonderaar van het werk van Kloos
en de andere Nieuwe gids-mannen vóórdat de redactie uiteenviel; voor het dichtwerk
dat Kloos nadien schreef, voelde hij slechts minachting.52. In zijn bijdragen aan De
arbeid dreef Scharten in Kloosiaanse stijl de spot met de ‘Adoratie-Sonnetten’ waarin
een verliefde Kloos in kreupelrijm zijn tennissende verloofde bezong. Karakteristiek
was de reactie van Van Nouhuys, die het in zijn Spectator voor de belaagde Kloos
opnam.53.
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Scharten en Thorn Prikker bleken het minder eens dan aanvankelijk leek. In een
‘Aanteekening’ bij de bespreking van de ‘Adoratie-Sonnetten’ verklaarde hij dat hij
niets tegen De nieuwe gids had, maar dat hij slechts het werk uit de jaren na 1893
afkeurde.54. Thorn Prikker zag dit anders: hij was tout court een tegenstander van De
nieuwe gids.

De kunstwereld
Even teleurgesteld als Scharten was Henri Borel, discipel van Van Eeden. In de
tweede jaargang van De kunstwereld, dat slechts verscheen van 1894 tot 1896, gaf
Borel op hoogst geëxalteerde wijze lucht aan een frustratie die ongetwijfeld is
veroorzaakt door de extreme verwachtingen die Borel aanvankelijk van zijn idool
Kloos had.55. Er is vóór 1900 geen enkele kritiek te vinden waarin zoveel superlatieven
worden gebruikt om de dichter en de criticus Kloos onder te begraven. Een
bloemlezing:
- Willem Kloos is geweest de Dageraad der Nederlandsche literatuur, aanbrekende
na een nacht van eeuwen. Zijne Inleiding tot Perks gedichten was de eerste helle
zonnestraal, die eene glorie lichtte in den nacht. (p. 52-53)
- Hij was de grootste openbaring van God, aan een sterveling gedaan. (p. 53)
- Met Willem Kloos begon onze literatuur. (p. 58)
- Ons land zal het land van Kloos zijn als Italië het land van Dante is. (p. 59)
- Willem Kloos was inderdaad de Titan van de Revolutie onzer literatuur. (p. 59).

Henri Borel behoorde niet tot de reactionairen. Zijn opstel over Kloos haal ik hier
aan omdat hij evenals de in Kloos teleurgestelde Scharten mythologische proporties
geeft aan de bijdrage van Kloos aan de Revolutie van Tachtig, terwijl die bijdrage,
zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk werd, nogal gerelativeerd kan worden.

Nieuw Leven: aanhangers van gemeenschapskunst
Terwijl Kloos zich behaaglijk kon koesteren in een algemene erkenning van zijn
verdiensten als literator en het door hem gepropageerde individualisme in brede kring
was aanvaard, zochten de overige Nieuwe gidsers ieder voor zich naar nieuwe wegen
voor de literatuur. Er werden nieuwe tijdschriften opgericht: het Tweemaande-
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lijksch tijdschrift van Verwey en Van Deyssel; De kroniek van P.L. Tak en De nieuwe
tijd van Van der Goes, Gorter en Roland Holst-van der Schalk, waarin ieder van hen
op eigen wijze afstand nam van het individualisme, en een terugkeer bepleitte naar
een meer op de gemeenschap gerichte kunst. Het enige tijdschrift uit het ‘oude’
corpus waarin ook een drang tot vernieuwing viel waar te nemen is De Amsterdammer.
Gorter en Roland Holst evolueerden respectievelijk via Spinoza en mystiek tot het
gemeenschapsideaal van Marx, Van der Goes en Tak bleven hun
sociaal-democratische idealen trouw; Verwey ontwikkelde een geheel eigen en vaak
moeilijk te doorgronden visie op de kunst als een ‘bovenpersoonlijke’ schepping.
Zijn kritieken zullen hieronder het eerst besproken worden.

Tweemaandelijksch tijdschrift
Zoals uit de neutrale titel van het Tweemaandelijksch tijdschrift al blijkt, wensten de
oprichters Verwey en Van Deyssel zich ditmaal verre te houden van polemiek en
programma. In hun redactionele inleiding56. stelden zij dan ook nadrukkelijk dat het
tijdschrift ruimte wilde bieden aan alle mogelijke uiteenlopende opvattingen: ‘het
goed recht van álle gezindten’. Van der Goes, wiens De nieuwe tijd pas enige jaren
later zou worden opgericht, was een van de meest productieve medewerkers, maar
de meeste bijdragen werden door Verwey geschreven. Zijn allereerste literaire kritiek
in het Tweemaandelijksch tijdschrift wijdde hij aan de Verzen van Kloos.57.
In de jaren na zijn breuk met Kloos ontwikkelde Verwey een geheel nieuwe kijk
op poëzie. Voor een goed begrip van Verweys vaak cryptische literaire kritiek in het
Tweemaandelijksch tijdschrift volgt daarom eerst een schets van deze
literatuuropvatting.58.
Rond 1880 had het begrip ‘schoonheid’ als voornaamste criterium bij de
beoordeling van een gedicht afgedaan, en verruilde Verwey dat aanvankelijk voor
een ‘zedelijkheidsbeginsel’. In die periode schreef hij Van 't leven, en Kloos
karakteriseerde Verwey op grond daarvan als een door de schoonheidskoorts bezochte
calvinist.59. Korte tijd later werd dit zedelijkheidsbeginsel in Verweys poëtica
vervangen door het begrip ‘Leven’: een dichter moest naar zijn idee het goddelijke,
onvergankelijke element in de zichtbare verschijnselen in zijn werk tot uiting brengen.
Een dichter gaf zodoende niet alleen uitdrukking aan individuele gewaarwordingen,
maar aan een bovenpersoonlijk element dat in alle dingen aanwezig is. Het begrip
‘Leven’ viel bij Verwey vrijwel samen met de ‘Idee’, het geestelijke principe waarvan
een geslaagd kunstwerk de uitdrukking was. Dit principe kon per dichter verschillen;
in het werk van de dichter Verwey was het geestelijk principe het ‘Leven’.
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In de bespreking van Kloos' Verzen speelde de schoonheid als criterium echter toch
een grote rol. Lucien Custers verklaart dit als een poging van Verwey om Kloos naar
diens eigen maatstaven te beoordelen:
Op die manier kon hij later nooit het verwijt krijgen dat hij uitgaande van
zijn eigen, van die van Kloos afwijkende poetica, de verzen onrecht had
gedaan; had hij wel zijn eigen denkbeelden als norm genomen, dan zou
hij de gedichten van Kloos, allemaal immers verheerlijkingen van het
eigen Ik van de dichter, nooit alleen maar positief hebben kunnen
waarderen.60.
Toen twee jaar na deze bespreking de bundel Veertien jaar literatuur-geschiedenis
verscheen, werd die ook weer door Verwey besproken.61. Op een uiterst omslachtige
wijze maakte Verwey duidelijk dat Kloos in de jaren tachtig de voornaamste criticus
was, maar dat zijn rol anno 1896 was uitgespeeld. Het individualisme van Kloos
paste volgens Verwey niet in een cultuur waarin opnieuw naar ‘eenheid van Leven’
gestreefd werd.
Hij maakte een onderscheid tussen de kritieken die Kloos schreef vóór de oprichting
van De nieuwe gids, en de ‘Kronieken’ die hij sindsdien schreef. De eerste groep
karakteriseerde Verwey als uitingen van het idee van Eenheid van Leven, door Kloos
aan de Grieken ontleend. Hoe dit idee precies in die kritieken tot uiting komt, maakte
Verwey echter niet duidelijk. Even verderop in zijn betoog omschreef hij Kloos in
die periode, en met name toen hij het ‘In memoriam’ voor Jacques Perk schreef, als
de kunstenaar van de aandoening:
Wat voor Perk de Natuur was, was voor Kloos de Aandoening. In hun
verhouding tot de Aandoening wordt de aard van Kritiek en Poëzie door
hem blootgelegd: Kritiek een kunst en geen wetenschap; de kunst namelijk
den lezer nader te brengen, voor hem te ontleden en hem te doen inzien
de schoonheidsaandoening van den dichter en de elementen waardoor hij
die heeft geuit.
Na verloop van tijd week de ‘Idee’ voor de ‘persoonlijkheid’, aldus Verwey, en:
‘Kloos' grootste kreatie zijn niet de Kronieken, maar is de figuur van de
Kroniekschrijver geweest’. In die hoedanigheid vervormde hij de besproken dichters
en hun werk net zoals dat uitkwam, de Kroniekschrijver heeft subjectiviteit in de
kritiek tot kunst verheven.
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In deze gedaante nu, juist in zulk een als voor ons geslacht noodig was,
niet in een van geleerde, of ervarene, of maatschappelijke, maar in eene
van door dichterlijken droom vergroot geziene natuurlijke menschelijkheid
- eene waarvan de verschijning een droom, maar de werkelijkheid een
mensch als geen ander was, in deze gedaante heeft Kloos onze denkbeelden
ter overwinning geleid.62.
Hoe de kunst en de kritiek zich ontwikkelde, in het werk van Kloos en zijn
generatiegenoten, vatte Verwey samen als een ontwikkeling ‘van de ideale
levenseenheid waar men zich een deel in voelt af, naar het Individualisme dat zich
als het middelpunt van het leven stelt, toe.’ Vanaf 1890 keerde men zich van het
individualisme af en richtte men zich weer op de gemeenschap, in de ruime betekenis
van het woord. Het werk en de opvattingen van Kloos speelden in die ontwikkeling
geen rol meer.
In de jaren die volgden, wijdde Verwey kritieken aan het werk van dichters die in
die ontwikkeling naar een meer op de gemeenschap gerichte kunst een sleutelrol
speelden: Gorter en Henriette Roland Holst,63. Boutens en Hélène Swarth.
Het eerste nummer van het Tweemaandelijksch tijdschrift (september 1894) bevatte
25 sonnetten van Henriette Roland Holst. Toch was Verwey geen bewonderaar van
haar werk. Verwey omschreef haar als een dichteres die niet beschikte over
‘verbeelding die ziet’, maar over ‘Inzicht’.64. In de eerste groep gedichten die hij in
haar werk onderscheidde ‘diende haar Inzicht haar tot het verhelderen van stemmingen
die uit haar eigen beperkte leven in haar opstegen’, in de tweede groep gaf zij volgens
Verwey de stemmingen weer die zij opdeed in een ruimere maatschappelijke
omgeving. De derde groep gedichten, waarin zij haar visie op onder anderen Spinoza
en Dante beschreef, keurde Verwey af omdat daarin de aandoening ontbrak: ‘het
hart is er vreemd aan. Het gevolg? De schoonheid van stem is verdwenen.’
Merkwaardig genoeg kreeg de gevoelsdichteres bij uitstek, Hélène Swarth, op haar
bundel Stille dalen een gelijksoortig commentaar: het gevoel ontbrak, het was te
bespiegelend:
‘Er is in alle, van het eerste tot het laatste, een bedwongen statigheid, een
gewildheid van onontroerd optreden, een gespannen gaafheid, een
onaandoenlijkheid.’65.
Het was een opmerkelijk verwijt van een criticus die als dichter in de jaren negentig
hetzelfde te horen kreeg: over het algemeen keurde men het dichtwerk van Verwey
af vanweg het te cerebrale karakter en de wijsgerige, bespiegelende strekking waarin
het gevoel ontbrak.
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Boutens debuteerde in het Tweemaandelijksch tijdschrift van 1895, en net als Van
Hall vergeleek Verwey hem met Gorter. Die vergelijking viel in het nadeel van Gorter
uit, omdat Boutens er in de ogen van Verwey veel beter in was geslaagd zijn schepping
los te maken van zijn persoonlijkheid. Hij wist zijn indrukken en stemmingen tot
een van de persoon van de dichter losstaande schoonheid om te vormen.
In de bespreking van de Verzen van Kloos schreef Verwey iets dergelijks ook over
het door hem zeer bewonderde fragment ‘Okeanos’:
‘[...] dáárin heeft Kloos, al zijn droefheden vergetend en zijn
hartstochtelijkheid vermeesterend, zijn liefste en droefste zelf verzichtbaard
en verheerlijkt, en buiten zich herkend wat hij zelf niet wist dat hij in zich
had: de Blijdschap om het Schoone, die den Dichter maakt.66.
De persoonlijkheid van de dichter, zijn individualiteit, deed er in Verweys optiek
niet meer zo toe. Het gedicht diende de persoon van de dichter te overstijgen.
In een korte en haast ondoorgrondelijke bespreking van Gorters School der Poëzie
gaf Verwey zijn visie op Gorters dichterlijke ontwikkeling.67. Onduidelijk is of hij
Mei als Gorters belangrijkste werk beschouwde: uit de formulering van Verwey valt
dat niet op te maken. Na Mei had Gorter zich bij het dichten allengs meer door het
verstand laten leiden, wat zijn hoogtepunt vond in de Spinozistische verzen. Nadien
liet Gorter zich weer meer door het gevoel leiden bij het dichten, waarmee een nieuwe
bloei in zijn dichterschap viel te verwachten, aldus Verwey.
De poëzieopvatting van de criticus Verwey in de jaren negentig was uniek te
noemen. Noch zijn beoordelingen van individuele dichters, noch zijn kijk op poëzie
als een door aandoeningen gestuurde bovenpersoonlijke creatie, werden door anderen
gedeeld. Maar, om het in algemene termen uit te drukken, de behoefte aan synthese
en de afkeer van het individualisme, deelde hij met de socialisten en de katholieke
mystici die zich verenigden in De kroniek en De nieuwe tijd.

De kroniek
Met het Tweemaandelijksch tijdschrift hadt De kroniek gemeen dat het werd opgericht
door voormalige Nieuwe gidsers en dat werd gekozen voor een neutrale titel. Jan
Veth en Frans Coenen zagen in P.L. Tak de aangewezen persoon om een tijdschrift
te leiden dat voor een

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

172
waardige opvolger van De nieuwe gids kon doorgaan. Coenen werd de literaire
criticus, Veth hield zich bezig met schilderkunst en voor artikelen op het terrein van
de muziek werd Alphons Diepenbrock gevraagd. De estheten en socialisten die voor
tweespalt in De nieuwe gids hadden gezorgd, richtten na 1893 eigen periodieken op:
Tweemaandelijksch tijdschrift en Kroniek. In De kroniek vond echter al kort na de
oprichting een debat plaats, dat in verschillende opzichten deed denken aan de
discussies die in De nieuwe gids gevoerd waren. Er is al veel over dit debat
geschreven, zodat ik, om een beeld te geven van de literaire en maatschappelijke
opvattingen in kringen van voormalige Nieuwe gidsers halverwege de jaren negentig,
kan volstaan met een summiere samenvatting.68.
Kroniek-correspondent en tekenaar Marius Bauer stuurde een jubelend verslag
van de kroningsfeesten van tsaar Nicolaas II in mei 1896. Als oprecht
sociaal-democraat meende Tak van deze bewondering voor een despoot afstand te
moeten nemen in een open brief. Muziekredacteur Diepenbrock distantieerde zich
op zijn beurt van de zienswijze van Tak, met het standpunt dat in het keizerschap
nog iets leeft van het grote idee van het goddelijke, dat het leven waarde verleent.69.
Een regen van ingezonden brieven was het gevolg. De discussie ging om de vraag
op welke wijze de kunst zich in dienst van de gemeenschap moest stellen. Terecht
merkt Custers op dat hierin het belangrijke verschil met de socialisme-debatten in
De nieuwe gids duidelijk wordt: de vraag is niet langer of de kunst zich in dienst van
de gemeenschap moet stellen, maar hoe dat zou moeten.70. In die discussie zijn drie
standpunten te onderscheiden: het idëele en esthetische standpunt van Bauer en
Diepenbrock, die daarin werden bijgevallen door Van Deyssel, die vooral beducht
was voor de grauwheid die de sociaal-democratische nivellering met zich mee zou
brengen; het sociale en ethische standpunt van Tak, waarbij zich onder anderen Van
Eeden, Van der Goes en Jan Veth aansloten, en een poging tot verzoening van die
standpunten, ondernomen door Bierens de Haan en De Gruyter.71. Anders dan in De
nieuwe gids leidde deze polemiek niet tot de ondergang van het tijdschrift. De partij
van Tak won het pleit doordat de mystici/ estheten zich uit het tijdschrift terugtrokken.
Op het gebied van poëziekritiek bracht De kroniek in de jaren 1895-1900 weinig
opmerkelijks: een bombastische bespreking van Veertien jaar literatuur-geschiedenis
door Kloos' discipel Hein Boeken,72. en een uitzonderlijk lovende bespreking door
Van Deyssel van enkele gedichten van Verwey.73. De schoonheid van de verzen
berustte volgens Van Deyssel in de klank daarvan, en daaraan knoopte hij een
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uiteenzetting vast over het belang van de klank voor poëzie, een standpunt waarmee
Kloos zich vóór 1893 had kunnen verenigen, maar waarop hij nadien stilzwijgend
was teruggekomen.
Uit de korte beschouwing die Frans Coenen schreef over ‘Verzen zeggen’ werd
duidelijk dat men in 1895 heel ver was verwijderd van de retorische poëzieopvatting
die rond 1880 nog gangbaar was.74. Verzen zouden volgens Coenen niet hardop
uitgesproken mogen worden en ook niet op muziek mogen worden gezet. Zij moesten
alleen zo neutraal mogelijk uitgesproken worden, ‘zonder de minste ostentatie’,
omdat men anders iets veranderde aan het wezen van het gedicht:
Dan wordt 't in waarheid 't verklankend gevoelen, dat een dichting is
en dat, om 't zuiver te houden, nooit door den dikken damp van een
menschenstem behoort te dringen.
Wat poëziekritiek betreft, was De kroniek geen toonaangevend tijdschrift. Voor
literatuurhistorici ontleent het zijn belang vooral aan de polemiek over kunst en
samenleving. Aan die polemiek heeft Kloos niet deelgenomen, en de meeste critici
die in dit boek besproken worden evenmin. Het was een strijd die zich boven hun
hoofden afspeelde. Terwijl veel van die critici zich, onder invloed van het optreden
van de Nieuwe gidsers, losmaakten van een retorische, of pragmatische
poëzieopvatting en poëzie identificeerden met individualistische gevoelsuitstorting,
voerden de literatoren die nu als representatief worden beschouwd inmiddels alweer
een debat over maatschappelijk engagement.

De Amsterdammer
De Amsterdammer, tussen 1879 en 1885 een vooraanstaand tijdschrift op het gebied
van de literaire kritiek, raakte in de jaren 1885-1893 op de achtergrond. Het
veronderstelde lage niveau van de literaire kritiek in dit tijdschrift was een van de
redenen om De kroniek op te richten. Toch gaven de kritieken in De Amsterdammer
in de jaren 1894-1900, net als weleer, blijk van een frisse en progressieve kijk op de
ontwikkelingen in de dichtkunst. Anders dan in de overige tijdschriften uit het oude
corpus die Verwey vaak als een stroeve, gevoelsarme en betogende dichter
beschouwden, toonde men waardering voor de nieuwe fase in diens kunst. Jolles,
Scharten, Erens en Van Deventer beschouwden Verweys bundels Aarde en De nieuwe
tuin en zijn in het Tweemaandelijksch tijdschrift gepubliceerde sonnetten als een
nieuw hoogtepunt in de Nederlandse dichtkunst.
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Waarom Jolles dat zo zag, werd uit zijn bespreking overigens niet duidelijk.75. Hij
kwalificeerde de in het Tweemaandelijksch tijdschrift verschenen gedichten van
Verwey en Roland Holst als een belofte voor de toekomst en waarschuwde hen de
krachten niet te verspillen aan het redigeren van tijdschriften omdat hij tijdschriften
als een plaag voor de kunst beschouwde.
Carel Scharten wist precies waarom hij zo'n bewondering had voor de dichter van
de sonnettencyclus ‘Oorsprongen’. Zijn vergelijking van de schrijvers van Tachtig
stemde helemaal overeen met de zienswijze van Verwey zelf. Van Deyssel noemde
hij ‘woord-aanbidder’; Kloos - wiens kritiek op Verwey door Scharten werd afgedaan
als onredelijk en onjuist - ‘hartstocht-fantast’; Gorter ‘natuurverklanker’ en Van
Eeden ‘een naar ideale teederheid en ernst strevende Jezus-figuur.’ Verwey ten slotte,
noemde hij ‘mensch’:
Ja, de stem van den mensch, die alle invloeden langs zich neer latend
glijden in absoluut- alléén-willen-zijn, het Leven te kennen zocht in zijn
zuiverste essence; zijn diepste Ik-heid eerst, en daarna de omgeving
daar-om-heen, de wereld, en die nu, zich op-richtend uit zijn vorschend
peinzen van veertien lange jaren, zijn klare stem uit laat gaan over de
menschen, om hen te leeren, van wat zich aan hem heeft gëopenbaard76..
Erens rekende De nieuwe tuin tot het beste wat de Hollandsche literatuur in de
negentiende eeuw had voortgebracht, maar zijn redenering maakte de lezer nauwelijks
wijzer. Hij noemde Verweys ‘verzenbeweeg [...] voller en volmaakter’ dan dat van
Potgieter, en beschouwde Verwey voorts als de meest Hollandsche dichter van de
Tachtigers, ‘stoer en kloek’, hetgeen kennelijk een zwaarwegende factor in Erens
poëziebeschouwing was.77. Charles van Deventer ten slotte, beoordeelde de bundel
Aarde op zijn filosofische merites, en dat pakte niet gunstig uit, desalniettemin besloot
hij dat Verwey ‘er op menige plaats schoone poëzie’ van had gemaakt.78.
Van Deventers besprekingen van Veertien jaar literatuur-geschiedenis en de
tweede druk van Perks Gedichten verdienen afzonderlijke aandacht, omdat die,
evenals de opstellen van Borel en Scharten als een eerste aanzet tot mythevorming
rond de personen van Kloos en Perk kunnen worden gezien.79.
Van Deventer omschreef Kloos als ‘de ziel van de onderneming’ die De nieuwe
gids was; de ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten als de quintessens van Kloos'
poëziebeschouwing. Voor een relativering van Kloos, die anders dan de overige
Tachtigers niet in staat bleek zijn poëzie en zijn kritiek verder te ontwikkelen, was
in Van Deventers
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optiek geen plaats. Ook negeerde Van Deventer de veranderingen en
tegenstrijdigheden in Kloos' poëziebeschouwing. Een dergelijke kijk op Kloos is in
de literaire geschiedschrijving gemeengoed geworden.
Wellicht speelden familieverhoudingen hier een rol: Van Deventer trouwde met
Perks zuster. Perks bijdrage in de vernieuwing van de literatuur werd door Van
Deventer nogal dik aangezet. De gunstige ontvangst van Perks gedichten was volgens
Van Deventer vooral veroorzaakt door de vroege dood van de dichter en door
Vosmaers aandeel aan de presentatie van de gedichten. Zonder die bijstand van
Vosmaer zou Perks poëzie vanwege de ‘militante’ aspecten daarvan op sterke
weerstand zijn gestuit, veronderstelde Van Deventer. Die militante aspecten waren
volgens Van Deventer de sonnetvorm, die over het algemeen niet werd gewaardeerd,
evenmin als de zorgvuldige ‘compositie’ en de psychologiserende en zwaarmoedige
strekking van de gedichten, de nadruk op de vorm terwijl de ‘gedachte’ als minder
belangrijk werd gezien en het feit dat niet de huiselijkheid maar het zielenleven
bezongen werd. Dit alles maakte, aldus Van Deventer, dat Perks kunst eigenlijk
onaanvaardbaar was voor het establishment en om diezelfde reden een aankondiging
van de nieuwe kunst die door de Tachtigers gebracht zou worden.
De recensies in De Amsterdammer maakten ieder voor zich vrijwel niets duidelijk
over de aard van de poëziebeschouwing in dit tijdschrift. Daarvoor waren ze te
oppervlakkig. De eenstemmigheid in de uitzonderlijk positieve beoordeling van
Verweys nieuwste poëzie was echter weer wel veelzeggend: in De Amsterdammer
stond men open voor nieuwe ontwikkelingen in de literatuur, in dat opzicht
onderscheidde het tijdschrift zich van vele andere. Aan Hélène Swarth besteedde De
Amsterdammer vrijwel geen aandacht meer, maar dat was te verwachten van een
tijdschrift dat na 1895 de bakens verzette.80.

De nieuwe tijd
In het in 1896 opgerichte culturele en wetenschappelijke S.D.A.P.-orgaan De nieuwe
tijd werd de nieuwe literatuur in de opstellen van Herman Gorter voorzien van een
stevige sociaal-democratische grondslag. In zijn vijfdelige beschouwing ‘Kritiek op
de Litteraire beweging van 1880 in Holland’ deed Gorter op uiterst prozaïsche en
soms onnavolgbare wijze afstand van de kleinburgerlijke poëzie die de Tachtigerkunst
bij nadere beschouwing volgens hem was.
Gorter stelde zich de vraag waarom het dichterschap van Kloos en Verwey maar
zo kort duurde, waarom Kloos al gauw een ‘tweede
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Bilderdijk’ werd, en waarom Verwey ‘na 1889 nooit meer iets schoons heeft gemaakt’.
Het antwoord vond hij in de verhouding van de dichter tot de maatschappij en in de
maatschappelijke ontwikkelingen in de late negentiende eeuw.
Eerst stelde hij vast dat Perk, Kloos, Verwey en hijzelf zich indertijd volkomen
onbewust waren van de hen omringende maatschappij en de strijd tussen het
kapitalisme en het groeiend proletariaat.81. Daarna, sprekend over Kloos' Veertien
jaar literatuur-geschiedenis, betoogde Gorter dat poëzie ‘niet anders kan zijn dan
beeld van het gevoelsleven van een tijd [...]. Dus de poezie moet zich storten in den
tijd, zij moet zich geven aan de verandering die gaande is, zij moet met die
verandering mee veranderen.’82.
Enigszins in tegenspraak met het uitgangspunt dat de Tachtigers buiten hun tijd
stonden, is zijn analyse van ‘De poëzie van '80-90’: dus het werk van Jacques Perk,
Willem Kloos, Albert Verwey en Gorter zelf. In dit deel van zijn betoog beschreef
Gorter juist hoe de jonge dichters getuigen waren van de industrialisering van
Amsterdam, van de groei van het kapitalisme en de opkomst van het proletariaat. De
kleinburgerlijke klasse waartoe zij behoorden, beleefde een kortstondige ‘stijging in
macht’:
De afbeelding van een maatschappelijken overgang, van den overgang
der Hollandsche klein-burgerlijke tot groot-burgerlijke en proletarische
maatschappij (binnen beperkte grenzen wel te verstaan - op kleine schaal)
- de afbeelding in verzen daarvan, dat is de poëzie van 1880.83.
Het is niet eenvoudig de sociaal-democratische logica van Gorter tot in details te
volgen. Enerzijds betoogde hij dat de poëzie van Tachtig ten onder was gegaan aan
een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid, aan het individualisme dat in de
maatschappij van de jaren negentig niet langer gewaardeerd werd. Zo verklaarde
Gorter de grote nadruk op de klank van hun verzen als een gevolg van inhoudelijke
armoede, een gebrek aan engagement. Anderzijds stelde hij dat diezelfde poëzie
noodzakelijkerwijs de uitdrukking was van maatschappelijke ontwikkelingen en dat
die dichters zich van hun positie in de maatschappij maar al te zeer bewust waren.
Het verval van de poëzie van Tachtig verklaarde hij aldus:
Onze bloei, de tijd dat wij nog niet zoo eenzaam stonden, duurde alles
te samen een jaar of tien. Het was toen ook, in Amsterdam b.v. ruimschoots
gebleken, dat de opkomst en uitbreiding van kapitalisme geen welvaart
brengt. Hoe het dan verder met ons
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ging, zij hier met een paar woorden vermeld. Toen wij het verval onzer
klasse voelden, en dat onze burgerlijke idealen verdwenen, bleven wij arm
staan. Toen bleek het, wie wij waren: onder den schoonen schijn, de
Grieksche en Germaansche kleederen, onder Rhodopis en Oceanus, Moira
en Anangké, Demeter en Persephone, Mei en Balder kwamen wij zelve
vandaan, als Hollandsche kleinburgers.84.
Via een analyse van het naturalistische proza van Van Deyssel, die zich volgens
Gorter juist terdege bewust was van de gevaren van het groeiend proletariaat, wees
hij de lezers naar nieuwe verten: een poëzie die uitdrukking gaf aan de klassenstrijd,
geschreven door dichters die wat zij daarover vernemen wanneer zij hun oor te
luisteren leggen bij de arbeiders, dan toch weer ‘heffen in den kring der Schoonheid’.85.

Conclusie
In tegenstelling tot in voorgaande perioden genoot Kloos als dichter en criticus in
de tijdschriften een grote reputatie. Er verschenen verschillende grote beschouwingen
over zijn werk, waarin hij zonder uitzondering als de voorman van de Nieuwe gidsers
werd gezien. Men prees hem om zijn enorme bijdrage aan de vernieuwing van de
dichtkunst en ook als dichter was hij volgens velen de grootste van zijn generatie.
Achteraf bezien zijn de beschouwingen van Van Deventer in De Amsterdammer
en van Borel en Scharten de voorboden van de mythevorming rond het werk en de
persoon van Kloos. Borel en Scharten - beiden waren nog kinderen toen Kloos zijn
‘Inleiding’ schreef - waren idolate bewonderaars van het werk van de ‘vroege’ Kloos;
hun teleurstelling in zijn latere prestaties was navenant.
De tamelijk abrupte en algemene waardering voor Kloos kan misschien worden
verklaard door het feit dat Kloos zijn werk pas na 1893 voor het eerst bundelde, zodat
critici ook toen pas een duidelijk overzicht van zijn werk hadden. Een andere
verklaring zou kunnen zijn dat de Nieuwe gids-beweging inmiddels ter ziele was en
zijn luidruchtige voorman onschadelijk gemaakt. Er waren alweer nieuwe
ontwikkelingen gaande, waar men ook niet zo goed raad mee wist: de wijsgerige
poëzie van Henriette Roland Holst, Verwey en Van Eeden en hun meer op de
gemeenschap gerichte kunst. Men was nog bezig bij te komen van het festijn van
Tachtig. Ook een gerespecteerde criticus als Van Nouhuys bleek ongevoelig voor
deze
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nieuwste ontwikkelingen in de dichtkunst. Evenals de meeste van zijn collega's hield
hij het liever bij de lyriek van Hélène Swarth.
Volgens de gangbare opvatting heeft de poëzieopvatting van Tachtig na 1895
algemeen ingang gevonden. Van der Goes schreef: ‘De richting van den Nieuwe
Gids, weet men, had een overwinning behaald die niet meer werd betwist; zij had
school gevormd en haar hoofden beheerschten, elk in zijn bepaalde kunstsoort, het
terrein’. Ook Anbeek stelt dat De nieuwe gids ‘verwonderlijk snel de overwinning’
behaalde.86. Deze zienswijze dient genuanceerd te worden. Alleen de critici die tot
de eerste groep behoorden - de liefhebbers van zuivere lyriek - hadden een met Kloos
overeenstemmende visie op poëzie, maar dan wel ontdaan van de revolutionaire
opvattingen die ook thans nog aan Kloos worden toegeschreven. De liefhebbers van
zuivere lyriek hadden weinig behoefte aan taalvernieuwing en aan de
vormexperimenten waarmee de dichters van Tachtig geassocieerd werden en Kloos
had daar inmiddels ook afstand van gedaan. De nieuwe gids behaalde in de
tijdschriftkritiek welbeschouwd een Pyrrusoverwinning.
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Conclusie
Willem Kloos
Karakteristiek voor de wijze waarop Kloos kritieken schreef is de stelligheid waarmee
hij zijn opvattingen over poëzie naar buiten bracht. Die beslistheid stond echter in
contrast tot de vele tegenstrijdigheden in zijn betoog.
Als beginnend criticus had hij een niet in alle opzichten even duidelijke visie op
poëzie en op de oorzaken van de malaise in de vaderlandse dichtkunst. De
tegenspraken die men niet alleen in die tijd maar ook later in zijn kritieken aantreft
zijn voor een deel gevolg van die onzekerheid. Voor een ander deel zijn zij
veroorzaakt doordat zijn poëticale en strategische overwegingen niet altijd van elkaar
gescheiden kunnen worden. Voor Kloos stond immers van meet af aan vast dat de
Nederlandse dichtkunst op een hoger plan moest worden gebracht en dat hij daarbij
als criticus een sleutelrol zou spelen. Om een dergelijke positie te verwerven moest
hij eerst aandacht vragen voor zijn persoon en zijn standpunten. Kloos begreep al
gauw dat een agressieve benadering daartoe het meest effectieve middel was. Er
waren immers zovele literaire periodieken en critici met interessante opvattingen.
In het voorafgaande zijn verschillende voorbeelden gegeven van de strategische
werkwijze van Kloos. De agressieve, onparlementaire toon waarop hij zijn
collega-dichters en -critici bejegende, springt daarbij het meest in het oog. In een
tijd waarin de literaire kritiek nog grotendeels gekenmerkt werd door hoffelijkheid
en welwillendheid was dat een uiterst effectieve manier om aandacht te trekken. Ook
zijn visie op de literaire kritiek, op de status van de criticus en op de
literatuurgeschiedenis was mede ingegeven door strategische overwegingen. Zo
identificeerde hij kritiek met kunst en was hij van mening dat alleen dichters in staat
zijn poëzie te beoordelen. Daarmee kwalificeerde hij zichzelf als terzakekundig en
stelde tegelijkertijd critici van naam buitenspel. Zijn beschouwing van de
literatuurgeschiedenis als een cyclus waarin perioden van bloei en verval elkaar
afwisselen, en waarin het optreden van de Tachtigers beschreven werd als een nieuwe
bloei, of als een ‘Revolutie’ die een tijdperk van bloei inleidde, diende ook geen
ander doel dan een positie te veroveren of te consolideren. Kloos heeft de mythe
rond zijn rol in de literatuurgeschiedenis grotendeels zelf gecreëerd.
Zijn machinaties met de nalatenschap van Perk en zijn pogingen bij Vosmaer in
het gevlei te komen middels een vernietigende kritiek op Busken Huet, zijn
voorbeelden van een strategische han-
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delwijze uit de eerste periode (1879-1885). In de tweede periode (1885-1893) zijn
dat de publicatie van Julia en de daarop volgende brochure De onbevoegdheid der
Hollandsche literaire kritiek. In die jaren werd niet alleen de vorm maar ook de
inhoud van zijn poëticale opvattingen bepaald door strategische overwegingen,
getuige zijn poging om zich als ‘stemmingsdichter’ te vereenzelvigen met de in
revolutionair opzicht veel geslaagder naturalisten. In de derde periode (1894-1900)
was de noodzaak voor een strategische handelwijze voor een deel vervallen: Kloos
verkeerde toen in de veronderstelling dat zijn missie was volbracht en dat hij inmiddels
een eerbiedwaardige positie in het literaire leven bekleedde.
De tegenstrijdigheden in Kloos' betoog werden deels veroorzaakt doordat hij zich
bij zijn beoordelingen soms liet leiden door persoonlijke verhoudingen. De positieve
besprekingen van Van Eedens latere bundels zijn daarvan een goed voorbeeld.
Anderzijds is er ook een duidelijke samenhang geconstateerd tussen het ‘poëtische
progamma’ dat hij formuleerde, en zijn beoordeling van individuele dichters. Verweys
ommezwaai naar een meer ethisch getint dichterschap vond plaats omstreeks dezelfde
tijd als breuk met Kloos. Sindsdien kreeg Verwey van Kloos alleen nog slechte
kritieken.
Bij het in kaart brengen van de poëticale opvattingen van Kloos moet met deze
factoren rekening gehouden worden. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen
hoofd- en bijzaken en strategische manoeuvres moeten niet worden verward met
principiële stellingnames. In grote lijnen kan de poëzieopvatting van Kloos, zoals
hij die in de loop van de jaren 1879-1900 formuleerde, dan als volgt worden geschetst:
Tot circa 1895 was één van Kloos' voornaamste uitgangspunten dat in poëzie vorm
en inhoud gelijk zijn. Toch maakte hij in de praktijk van het kritiseren voortdurend
onderscheid tussen vorm en inhoud. Generaliserend kan worden gesteld dat Kloos
zijn aandacht aanvankelijk, dat wil zeggen tijdens de eerste periode (1879-1885),
vooral richtte op de inhoud van de dichtkunst. In die jaren veronderstelde hij dat de
slechte kwaliteit van de Nederlandse contemporaine poëzie veroorzaakt wordt door
de onnozele thematiek. Zijn slachtoffers maakte hij in die jaren voornamelijk onder
de huiselijke en de dominee-dichters. Niet dat het vorm-aspect volstrekt genegeerd
werd: al in de ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten bekritiseerde Kloos de thematiek van
de Nederlandse contemporaine poëzie, terwijl hij in dezelfde tekst beargumenteerde
dat de waarde van een gedicht in de eerste plaats werd bepaald door de vorm, en dat
de literaire kritiek om die reden primair op de vormgeving gericht zou moeten
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zijn. Zelfs binnen éénzelfde tekst treft men dus tegenstrijdigheden in Kloos' poëtica
aan. Pas jaren later voegde Kloos de daad bij het woord en concentreerde hij zich in
zijn kritieken voornamelijk op de formele kant van het dichtwerk. In die jaren richtte
Kloos zich niet langer tegen de dichters van de huiselijke haard, maar tegen de
retorische dichters uit de school van Bilderdijk en Da Costa. Kloos' grootste bezwaar
tegen retorische dichters was hun gewoonte gebruik te maken van overgeleverde
beeldspraak en ‘versleten’ uitdrukkingen. Dit standpunt lokte meer reacties uit dan
voorheen: zijn ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten en zijn kritieken uit de jaren 1879-1885
waren vrijwel onopgemerkt gebleven. De thema's die hij in deze teksten aan de orde
stelde waren nauwelijks controversieel: zijn visie op de dichtkunst als een uiting van
gevoelens of stemmingen, zijn standpunt dat de omgangstaal voor het uiten van die
verheven gevoelens ongeschikt is; zijn kijk op de dichter als een van de massa
verwijderde bohémien en een begenadigde met een uniek gevoelsleven; op de
dichtkunst als religie en de dichter als god of Christus; zijn bezwaren tegen de
huiselijke dichters, zijn idee dat literatuurgeschiedenis cyclisch verloopt en dat de
negentiende eeuw grotendeels een periode van verval was: er werd nauwelijks op
gereageerd. Alleen zijn kijk op het publiek van de dichter als ‘een kleine en stille
gemeente’ wekte beroering. Voor het overige was het vooral de toon van zijn kritiek
waardoor hij aandacht kreeg.
Het zou onjuist zijn te beweren dat Kloos in de tweede periode (1885-1893)
volstrekt andere opvattingen verkondigde dan in de eerste. Het is meer een kwestie
van accentverschuiving; ook in de eerste periode constateerde Kloos - op grond van
het feit dat vorm en inhoud één zijn - dat de omgangstaal ongeschikt was om er
unieke en verheven stemmingen en gevoelens in uit te drukken. In de jaren 1885-1893
vormde deze kwestie echter de kern van zijn kritiek. Steeds nadrukkelijker verdedigde
hij het standpunt dat dichters genoodzaakt zijn een oorspronkelijke vorm aan hun
unieke gevoelens te geven. De taal waarin de dichters hun gevoelens uiten, moet dus
steeds opnieuw worden gevormd. Parallel aan deze ontwikkeling hechtte Kloos een
steeds groter belang aan de klank van het gedicht. In de voorgaande periode omschreef
hij verbeelding als het middel om gevoelens en stemmingen vorm te geven, en stelde
hij verbeelding ongeveer gelijk met beeldspraak en klank. Na 1885 nam
klankexpressie in zekere zin de rol van de beeldspraak over: een dichter verklankt
zijn gevoelens en de lezer kan ook juist middels die klank dezelfde gewaarwordingen
ondergaan als de dichter. Beeldspraak speelde daarbij een veel kleinere rol. Kloos
zei in die jaren zelfs meer waarde te hechten aan de klank dan aan de betekenis van
de gebruikte woorden.
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Door de verdediging van Gorters Verzen uit 1891 kreeg Kloos een werkelijk
inhoudelijk verschil van mening met critici van buiten De nieuwe gids. Strategische
overwegingen spelen bij deze positieve bespreking mogelijk een doorslaggevende
rol. In zijn bespreking van de Verzen verkondigde Kloos dat poëzie de
‘aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’ is. Met zijn
constatering dat de taal voor Gorter niet slechts een middel was, maar ‘zich zelve
een doel’, leek de poëzieopvatting van Kloos in de richting van een autonomistische
of symbolistische poëtica te gaan. Op andere plaatsen gaf Kloos echter zeer duidelijk
te kennen dat hij wars was van de symbolistische vormexperimenten. Voor Kloos
bleef poëzie in de eerste plaats een uiting van gevoelens. Uiteindelijk week zijn
poëzieopvatting in deze tweede periode minder af van de voorgaande periode dan
het lijkt. Ook in zijn exercities tegen de retorische dichtkunst bleek Kloos, getuige
zijn uitspraak dat retorische dichters werken met woorden, niet met dingen, niet
gediend van vormexperimenten. Zij hadden volgens Kloos dus te weinig oog voor
de inhoud of de betekenis van hun woorden. Er is eigenlijk geen verschil tussen deze
uitspraak en de uitspraak die Kloos deed in 1881: ‘Men beschouwt een gedicht niet
eerst naar woorden, maar naar sentimenten.’
Na 1895 speelde de kwestie van de taalvernieuwing geen enkele rol meer in zijn
kritieken. Zelfs het uitgangspunt dat vorm en inhoud één zijn, werd toen verlaten.
In die jaren ging de aandacht van Kloos opnieuw in de eerste plaats uit naar de inhoud
van het dichtwerk.
De poëzieopvatting die uit de kritieken van Kloos kan worden gedestilleerd, is
consistenter dan men misschien zou verwachten, maar ook veel minder revolutionair
dan vaak wordt verondersteld. Centraal staat dat een gedicht primair een uiting van
gevoelens is, en dat de beoordeling van een gedicht op de communicatie van die
inhoud moet zijn gericht. De vorm van het gedicht blijft in deze optiek een middel
waaraan de grootst mogelijke zorg besteed moet worden om die communicatie
mogelijk te maken. Toch wijdde Kloos in zijn kritieken geen aandacht aan de techniek
van het dichten. De vorm werd in de poëzieopvatting van Kloos nooit het doel.
‘Poëzie is niet een spel met woorden’ schreef Kloos in 1899. Deze uitspraak kan als
motto voor zijn kritieken in alle drie de perioden gelden.
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Zijn tijdgenoten
Ten tijde van Kloos' debuut (1879) waren er in de literaire tijdschriftkritiek grofweg
twee poëzieopvattingen te onderscheiden. De ene opvatting had een sterke voorkeur
voor verhalende gedichten, was gevoelig voor de beeldende kwaliteiten van de dichter.
Poëzie was in deze visie in de eerste plaats een uitbeelding van de waarneembare
werkelijkheid. Voor poëzie die een uiting van gevoelens is, had men weinig
waardering. Ook toonde men een uitgesproken afkeer van ‘overmatige’ aandacht
voor de vorm die met name de jongere dichters aan hun werk besteedden. Sommige
critici die deze opvatting huldigden, stelden bij de beoordeling van poëzie het nut,
dat wil zeggen de verheffende werking, op de eerste plaats. In de jaren 1879-1885
werd deze mimetische-pragmatische poëzieopvatting uitgedragen in De gids (door
Van Hall en Rooses); De tijdspiegel; De portefeuille en Het leeskabinet.
De andere poëzieopvatting die in deze periode gangbaar was, had een voorkeur
voor expressieve, lyrische poëzie. Critici die deze opvatting hadden, beschouwden
de ware dichter als een persoon met een aangeboren talent en een zeldzaam
meesterschap over de taal en vorm. Overigens hadden ook deze critici een
overwegende belangstelling voor de beeldende kant van het gedicht en in mindere
mate voor de klank. Ook deelde men met de critici uit de andere groep een afkeer
van dichters die zich aan ‘vormendienst’ te buiten gingen. Deze expressieve
poëzieopvatting werd in de jaren 1879-1885 uitgedragen in De gids door Allard
Pierson, in De Nederlandsche spectator; in Nederland; De Amsterdammer en in Los
en vast.
Hoewel de opvattingen van deze critici verwant waren met die van Kloos, is er
toch een principieel verschil: anders dan Kloos, verwachtte men van de dichter
namelijk nog niet dat die zijn hoogstpersoonlijke, unieke gevoelens verwoordde,
maar dat hij die juist op een universeel, algemeen menselijk plan wist te brengen. Er
bestond in het algemeen een grote weerzin tegen de ‘ziekelijke’ belangstelling voor
eigen zielenroerselen die sommige jonge dichters aan de dag legden. De dichtkunst
was in deze optiek een minder elitaire aangelegenheid dan voor Kloos en de zijnen.
Een ander verschil met de opvattingen van Kloos is dat men de dichtkunst ten dele
als een ambacht beschouwde. Een dichter moest zijn aangeboren talent verder
ontwikkelen en zich bekwamen in de techniek van het vak.
De Gedichten van Jacques Perk werden over het algemeen door beide groepen
zeer positief besproken. Perks virtuositeit, zijn beeldende kwaliteiten, zijn
gevoeligheid én het feit dat de Mathildecyclus als een verhaal te lezen is, maakten
dat hij door de meeste critici van beide
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richtingen als een van de grootste talenten van zijn generatie werd beschouwd.
De oprichting van De nieuwe gids en vooral de Julia-affaire bracht verandering
in deze situatie. In grote lijnen kunnen die veranderingen in de tweede periode
(1885-1893) als volgt worden weergegeven: critici die een overwegend mimetisch
of pragmatisch standpunt hadden - de critici van de eerste groep - recenseerden in
de jaren 1885-1893 allengs vanuit een meer expressieve poëtica. Men kan deze
verandering in het poëticale denken goed volgen in de receptie van het werk van
Hélène Swarth en H.J.A.M. Schaepman in De gids, De tijdspiegel, De portefeuille
en Het leeskabinet.
Critici uit de andere groep, die een overwegend expressieve poëzieopvatting
hadden, stonden tot op dat moment over het algemeen tamelijk welgezind tegenover
het streven van jongeren als Verwey en Kloos. Dat kan opgemaakt worden uit de
veelal gunstige besprekingen die Verweys debuutbundel Persephone kreeg. De
opvattingen van critici in De Nederlandsche spectator, Nederland en De
Amsterdammer stemden in belangrijke opzichten overeen met die van de Tachtigers.
Toch werden juist zij tijdens de Julia-affaire door Kloos en Verwey voor onbevoegd
uitgemaakt. Nadien sloeg men in die tijdschriften over het algemeen een andere,
meer kritische, toon aan als de verrichtingen van Kloos c.s. ter sprake kwamen. In
de poëzieopvatting van deze critici veranderde overigens weinig.
Rond 1890 werd de poëziekritiek buiten De nieuwe gids gekenmerkt door een
grote mate van consensus: de overheersende opvatting was dat poëzie een uitdrukking
van gevoelens moet zijn, en dat een dichter een evenwicht moet vinden tussen zijn
(aangeboren) dichterschap en zijn (aangeleerde) kunstenaarschap. De belangrijkste
vertegenwoordiger van deze opvatting was W.G. van Nouhuys, die in deze periode
als criticus een groot aanzien genoot.
Het optreden van de Nieuwe gidsers heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat
critici van De gids, De tijdspiegel, De portefeuille en Het leeskabinet een
mimetisch-pragmatische poëzieopvatting verruilden voor een meer expressieve. De
poëzieopvatting van deze critici had in die jaren echter meer gemeen met de opvatting
van Van Nouhuys dan met die van Kloos. Het verschil van inzicht tussen Van
Nouhuys en Kloos werd duidelijk na de publicatie van Gorters Verzen in 1891. Diens
individualistische taalgebruik was de steen des aanstoots. Vele critici buiten De
nieuwe gids achtten het onaanvaardbaar dat Gorter brak met de poëtische traditie en
zelfs de regels van de grammatica aan zijn laars lapte.
Hélène Swarth voer wel bij deze ontwikkelingen: zij wist het juiste midden te
houden tussen traditie en vernieuwing; tussen leesbaar-
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heid en oorspronkelijkheid, en zo groeide zij uit tot de eerste onder de Nederlandse
dichters.
Er werd in die jaren veel meer geschreven over poëzie dan in voorgaande jaren.
Er werden ook relatief veel beschouwingen gewijd aan de Nieuwe gids-kunst en aan
het individualisme in de kunst dat over het algemeen als decadent werd
gekwalificeerd. Veelal veronderstelde men dat deze uitwas uit de aard der zaak zou
verdwijnen en plaats zou maken voor een meer op de maatschappij gerichte kunst.
Na de ondergang van De nieuwe gids, het begin van de derde periode (1894-1900),
waren er in de literaire kritiek in grote lijnen drie opvattingen te onderscheiden. De
grootste groep critici (van De Nederlandsche spectator, De gids, Nederland, Het
leeskabinet, Taal en letteren, De Hollandsche revue en Los en vast) hing de
expressieve poëzieopvatting aan die hierboven is beschreven en waarvan Van Nouhuys
de voornaamste vertegenwoordiger was. Voor hen bleef Hélène Swarth de grootste
dichter. Men had inmiddels meer waardering voor dichters die zeer persoonlijke
gevoelens uitten in hun werk, al hielden zij vast aan de eis van begrijpelijkheid en
van een grammaticaal correcte vorm. Vormbeheersing bleef voor deze critici dan
ook een van de voornaamste criteria bij de beoordeling van poëzie.
Bij een vergelijking van de opvattingen van deze critici met de poëzieopvatting
die Kloos in deze derde periode formuleerde, kan worden vastgesteld dat Kloos in
die jaren sterk overhelde naar de opvattingen van Van Nouhuys en diens
geestverwanten. De poëtica die Kloos in de jaren 1885-1893 verkondigde, was niet
langer controversieel. Alleen Kloos' volstrekte afwijzing van enige bewuste,
verstandelijke overweging bij het scheppingsproces, onderscheidde hem van de
goegemeente in de poëziekritiek.
Er was ook een kleine groep tijdschriften (De tijdspiegel, De arbeid en Ons
tijdschrift) waarin een haast reactionaire poëzieopvatting werd verkondigd. In deze
tijdschriften beoordeelde men poëzie vooral op de verheffende werking daarvan, en
stelde men de door Tachtig bestreden retorische en huiselijke dichtschool ver boven
de Nieuwe gids-kunst.
Ten slotte was er een groep tijdschriften die niet zozeer eenzelfde poëzieopvatting
deelde, maar zich onderscheidde door hun belangstelling en waardering voor de
nieuwste ontwikkelingen in de dichtkunst. Het betrof de meer op de gemeenschap
gerichte poëzie van Verwey, Van Eeden en Roland Holst-Van der Schalk. Hun als
‘wijsgerig’ of ‘betogend’ omschreven gedichten werden vrijwel nergens gewaardeerd.
Afgezien van het door deze dichters zelf geredigeer-
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de Tweemaandelijks tijdschrift en De nieuwe tijd, toonde verder alleen De
Amsterdammer interesse.
Zo werd de gemeenschapskunst een zaak van weinigen voor weinigen, en de cultus
van de persoonlijke expressie, mits algemeen verstaanbaar, populair.
Ten slotte: hoe kan de positie van de criticus Kloos in zijn tijd en in de
literatuurgeschiedenis worden getypeerd? Misschien was zijn voornaamste verdienste
dat hij de contemporaine literaire kritiek geprovoceerd heeft tot een duidelijker
standpuntbepaling. Na de oprichting van De nieuwe gids werden er aanzienlijk meer
beschouwingen gewijd aan poëzie dan voor die tijd.
Ruiter en Smulders veronderstellen met Frans Coenen dat ‘de Tachtigers het volk
in zijn geheel van de kunst vervreemd hebben’ en dat de belangstelling voor literatuur
na 1880 ten dele verdween.1. Uit mijn onderzoek blijkt dat dit slechts ten dele waar
is: de Tachtigers zorgden voor een opleving van de poëziebeschouwing in de literaire
tijdschriften.
Kloos' poëzieopvatting kan echter maar zeer ten dele als ‘normveranderend’
beschouwd worden. Het revolutionaire elan dat hem in de geschiedschrijving vaak
wordt toegedicht, was grotendeels een door Kloos zelf gemetselde façade waarachter
een tamelijk conventionele poëzieopvatting schuilging. De poëzieopvatting van Kloos
wordt in de literatuur vaak geïdentificeerd met standpunten die hij in elk geval voor
een deel uit strategische overwegingen innam en die hij bovendien na 1893 weer
verlaten heeft. Donkersloot bij voorbeeld, typeert Kloos als de pionier van de
taalvernieuwing bij uitstek.2. De ondoorzichtigheid van Kloos' betoog leidt soms tot
verwarring, zoals bij Oversteegen die zich erover verwondert dat Kloos' ‘poëtica van
de adekwate vorm’ - dat wil zeggen een poëtica waarin vorm en inhoud als één
worden beschouwd - niet valt te rijmen met diens voorkeur voor overgeleverde
rijmschema's.3. Vaak wordt in de literatuur over de beweging van Tachtig geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende deelnemers, en wordt hen een soort
uniforme poëzieopvatting toegeschreven waarvan volgens Luger en Prick de
voornaamste overeenkomst is, het grote belang dat aan de vorm, de taal en het woord
wordt gehecht.4. Endt presenteert zijn boek over Tachtig als ‘een synthetische visie
op de aanvang van de twintigste eeuwse letterkunde’, hetgeen onmogelijk van Kloos'
poëzie en poëziekritiek kan worden beweerd.5. Dat geldt evenzeer voor de visie van
Anbeek die het de voornaamste verdienste van de Tachtigers noemt dat zij een aantal
nieuwe ideeën wisten te verenigen in een nieuwe literatuuropvatting die vervolgens
met
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ongekende kracht werd uitgedragen.6. Kortom: in al deze studies wordt een beeld
gegeven van Kloos' poëtica dat nauwelijks overeenkomt met de opvattingen die
Kloos in werkelijkheid over poëzie had. Zijn poëtica kan, gebruikmakend van Kloos'
eigen terminologie, als volgt worden samengevat: poëzie is de expressie van de
aller-individueelste emotie, maar die expressie moet begrijpelijk zijn. De gevoelens
moeten uniek zijn, de uitdrukking daarvan niet. Kloos' optreden heeft er ongetwijfeld
aan bijgedragen dat de opvattingen over de aard van de uit te drukken gevoelens
veranderden. Het algemeen-menselijke maakte in de poëzie plaats voor het
persoonlijke. Het gaat echter te ver om Kloos als een voorbode van de moderne
twintigste-eeuwse poëzie te zien. Zijn weerzin tegen retorica en tegen
vormexperimenten maken dat duidelijk: Kloos bleef met twee benen in de negentiende
eeuw staan.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ruiter en Smulders 1996, 22-23.
Donkersloot 1929, 101.
Oversteegen 1978, 29.
Luger - Prick 1982, 3.
Endt 1990, achterflap.
Anbeek 1999, 33-34.
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Summary
In this study the poetical views which come forward in Kloos's reviews written
between 1879 an 1900 are mapped and compared with the poetical views of
contemporary critics outside the Eighties Movement.
In the years 1879-1900 three periods can be distinguished: from 1879, the year
Kloos made his debut as a critic until 1885, when De nieuwe gids was founded; from
1885-1893 when Kloos claimed the periodical for himself and from 1893 to 1900.
After the turn of the century Kloos continued to write on his critical oeuvre for many
years, but his point of view did not change anymore and did not provoke new
discussions.
In this study poetical views of Kloos are described in these three succesive periods
and an outline of the contemporary criticism is given besides. In this way, the chapters
about Kloos alternate with those about his contemporaries.
Right from the beginning Kloos made it clear that his reviews were of greater
importance than informing the lovers of poetry or to give his own vision of poetry.
He wanted to raise Dutch poetry, which in his opinion was in a deplorable state, to
a higher, international, level, and he wanted to play a key part in this. For that reason
he formulated his point of view wittingly provocative.
In the first period his opinions barely caused a ripple. Especially in the beginning,
Kloos's poetical views were hardly different from his fellow critics. It was foremost
the tone of his reviews that caused excitement.
In broad outlines Kloos's poetical view can be sketched as follows: Until 1895
one of the most important themes in his reviews was that form and content of poetry
were inseparable. Still, he differentiated continually between form and content. If
we generalize, we can say that Kloos directed his attention in the first period
(1879-1885) to the content of poetry. In those years he took it for granted that the
low quality of Dutch poetry was caused by foolish subject matter.
In his reviews published in De nieuwe gids (from 1885 on) Kloos addressed the
formal side of poetry more than before, and the rhetorical poets of Bilderdijk's school
were the main target of his criticism. His main objection against these poets was their
use of handed down metaphor and trite expressions.
This point of view provoked more reactions than before. In the years 1885-1893
Kloos made the uselessness of everyday language for the poet the core of his criticism.
He defended more and more
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emphatically his point of view that poets are forced to give an original form to their
unique feelings. Running parallel tot this development, Kloos valued the sound of
the poem higher. At the same time he held on to the conviction that feeling is the
only true source for the poet and that poetry should never be a game with words. The
real poetry renewal as put to the test by Mallarmé for example, went way too far for
Kloos. His plea for language renewal can for that reason partly be seen as a strategic
manoeuvre. His distaste for poetry as a game with words already showed up in his
criticism of the rhetorical poets and against a form virtuoso as Louis Couperus. Not
surprisingly, in the final period (1895-1900) Kloos turned his back on the radical
opinions he proclaimed during the prominent years of De nieuwe gids. After 1895
the issue of language renewal did not play any role in his critical reviews anymore.
Even the point of view that form and content are one, was abandoned. In those years
Kloos's attention was again primarily directed to the content of the poetical work.
The examination of poetical views outside the Eighties Movement, involves the
following literary periodicals: De gids, De Nederlandsche spectator, Nederland, De
tijdspiegel, De Amsterdammer, De portefeuille, Los en vast, Het leeskabinet, De
lantaarn, Taal en letteren, De Hollandsche revue, Ons tijdschrift, De arbeid, De
kunstwereld, De kroniek en De nieuwe tijd.
The opinions which are propagated by these periodicals can be described as follows;
At the time of Kloos's debut, roughly two poetical views can be distinguished: The
first had a strong preference for narrative poetry and was sensitive to the plastic
qualities of the poet. Poetry in this instance was in the first place a portrayal of the
perceptible reality. There was no appreciation for poetry which expressed sentiments,
whatsoever. One was also turned off by the exaggerated attention paid to the form
used by the young poets in their work. (De gids, Het leeskabinet and De tijdspiegel)
The other poetical view common in this period had a preference for expressive, lyrical
poetry. Critics with this opinion saw the true poet as a person with an innate talent
and an exceptional mastery of language and form. They also paid considerable
attention to the portraying side of the poem and had a distaste of the so-called
‘form-service’ which some of the young poets used excessively.
Critics of this second group shared the opinion of Kloos to a large extent but there
was an important difference: In contrast with Kloos, one didn't expect the poet to
express his highly personal, unique feelings but to bring these to an universal,
generally human level. Another difference with Kloos was that one considered the
art
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of poetry partly a craft. (De Nederlandsche spectator, De Amsterdammer, De
portefeuille and Nederland)
The start of De nieuwe gids and especially the Julia-affair, brought a change to
this situation. Critics who had a predominantly mimetic or pragmatic point of view
- critics of the first group - used more and more an expressive theory as a basis for
their reviews in the period of 1885-1893. The appearance of De nieuwe gids has
contributed without any doubt to this development. Until 1885, critics of the other
group were rather well disposed toward the endeavor of the young poets as Verwey
and Kloos. Their ideas agreed to a large extent with those of Kloos and his people.
Yet during the Julia-affair specifically they were called unqualified critics by Kloos
and Verwey.
After that, these critics generally sang a different tune when the actions of Kloos
/ and his people were discussed. Not much changed though in the poetical view of
these critics.
Around 1890 the poetical criticism outside De nieuwe gids was to a great extent
characterized by consensus; the dominant opinion was that poetry should be an
expression of feelings and that the poet has to find a balance between his (innate)
poetic genius and his (learned) artistic calling. Slowly but surely there was more
appreciation for poetry which was an expression of individual feelings. The most
important spokesman of this view was W.G. van Nouhuys.
The publication of Gorters Verzen revealed the most important difference with
the views of Kloos. Gorter's individual idiom, praised by Kloos, was unacceptable
to many critics.
After the downfall of De nieuwe gids, during the third period, three movements
in poetical reviewing can be distinguished: The largest group supported the expressive
poetical theory, of which Van Nouhuys was the leading representative. Comparing
the ideas of these critics with those which Kloos propagated in this period, one can
say that Kloos strongly leaned toward the ideas of Van Nouhuys and his kindred
spirits in the years 1895-1900. Kloos's opinions were no longer controversial. Only
his total rejection of any conscious, intellectual consideration of the creation process,
distances him from the common poetry reviewer. (De gids, De Nederlandsche
spectator, Nederland, Taal en letteren, Los en vast, De Hollandsche revue, Het
leeskabinet)
There was also a small group of critics which had an almost reactionary poetical
view. These critics evaluated poetry in the first place on the uplifting effect of it and
they put the disputed rhetoric and homely school of poetry far above the art of De
nieuwe gids. (De tijdspiegel, Ons tijdschrift, De arbeid)
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The third group of critics did not share a similar poetical view, but differentiated
themselves by their interest and appreciation for the newest developments in the art
of poetry, the more on the community focussed poetry of Verwey, Van Eeden, and
Roland Holst-Van der Schalk. (Tweemaandelijksch tijdschrift, De kroniek, De
Amsterdammer, De nieuwe tijd).
The main accomplishment of Kloos is most likely that he has challenged his
contemporaries to make their point of view inquestionably clear.
After the establishment of De nieuwe gids a considerably greater number of essays
were devoted to poetry than before that time. Yet Kloos' poetical views can only to
a very limited extent be considered a changing of standards.
His poetrical views can, using Kloos' own words, be summarized as: poetry is the
expression of the most individual emotion, but the expression has to be
understandable. After all, the poet shares his moods with the reader, and the purpose
of poetry, according to Kloos, was to transfer the mood expressed in the poem as
exact as possible to the reader, so the reader would share that mood.
Kloos's actions have undoubtedly contributed to the fact that the view on the nature
of the to be expressed feeling changed. The general-human in poetry was replaced
by the përsonal.
(vertaling: Catherine Stuy Verkijk)

Micky Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden

