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Inleiding
Toeleg op de geschiedenis der Nederlandse dichtkunst lijkt mij alleen verantwoord
door het oprechte verlangen om vergeten schoonheid van vroeger toe te voegen aan
de nog heden bekende - òf door de behoefte om het diepst der ziel van eigen
landgenoten te verstaan. Beide begeerten vloeiden vanzelf ineen, toen ik de opstellen
neerschreef, waaruit ik dit boek heb gevormd. Daardoor is het, buiten mijn bewusten
opzet, geworden tot een geloofsbelijdenis in de goede eigenschappen van de
Nederlandse mens. Ik heb hem lief, zoals ik hem in zijn verzen gevonden, en in mijn
opstellen getekend heb: - niet als een kenner en doorvoeler van het welhaast mateloze
in de vreugden en smarten der aarde, doch als een stille, op zichzelf terug-gevallen
sterveling, dikwijls geplaagd door zijn godsdienst, een enkele maal tot waarachtige
jubel vervoerd door zijn eigen vroomste gepeinzen en bijna altijd schuchter bij het
zien der schoonheid. De Hollandse dichter is doorgaans een mens, die zingend zijn
stilten belijdt. Om deze trek vooral geloof ik, dat men van een waarachtig Nederlandse
dichtkunst spreken mag.
De meeste der hierachter afgedrukte studies zijn ontstaan als boekbesprekingen,
zodat de keuze der behandelde figuren niet geheel vrij was, doch afhankelik bleef
van publicaties, door derden gedaan. Toch is zij niet gans onpersoonlik en kan men
dit werk niet beschouwen als het uitsluitend resultaat van zekere toevalligheden. Met
bizondere aandacht volgde ik die uitgaven uit de laatste jaren, waarin minder bekende
dichters uit het
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verleden zijn besproken. Ik werd daarbij mede geleid door mijn belangstelling voor
het vraagstuk over den invloed der zestiend'eeuwse godsdienst-hervorming op het
Nederlandse geestesleven. In een paar opstellen vond ik gelegenheid te wijzen op
de doorwerking van katholiek-middeleeuwse motieven in de godsdienstige lyriek
der gouden eeuw en van later. In andere studies meen ik te hebben aangetoond, dat
het Nederlandse protestantisme tot voornaamste gevolg heeft gedragen een angstige
versombering van het gevoelsleven, die oorsprong is geworden van een telkens
opnieuw gevoelde tweespalt des gemoeds. Daaraan is het dramatiese karakter van
een deel der Hollandse lyriek te danken, - of te wijten, naar gelang men dit zien wil.
Bij wijze van aanhangsel voegde ik aan mijn studies toe een vijftal opstellen over
het hedendaagse streven van de katholieke dichters in ons land. Omdat daarover
misverstanden bestaan, die door de verstandelike bemiddeling der kritiek uit de weg
geruimd kunnen worden. Ik hoop dat zij den lezer tevens van dienst zijn bij de
waardering der bedoelingen, waarmee ik de andere opstellen schreef.
Amsterdam, 15 April 1930.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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Anthonis de Roovere
Theo de Jager: Anthonis de Roovere - Een bloemlezing uit zijn werken ‘De Waelburgh’ - Blaricum - 1927.
De ‘Rhetoricale Wercken’ van Anthonis de Roovere werden tachtig jaar na de dood
van hun dichter verzameld door Eduard de Dene; zij vormden den eerste verzenbundel
in onze taal, die alleen om zijn dichterlike waarde gedrukt werd. Ter zelfder tijd dat
deze verscheen, schreef Jan van der Noot zijn ‘ode tegen d'onwetende vyanden der
poëtryen’. Hiermee was een scheiding van hogere waarden voltrokken en had zich
in de Nederlanden een zelfstandig letterkundig bewustzijn uitgesproken. De dichtkunst
was eigen-gerechtigd geworden. De rederijkerij werd renaissance.
In zijn beste gedichten spiegelt De Roovere het tijdperk dezer scheuring, dat na
zijn dood een aanvang nam, doch dat hij voorvoeld heeft. Hij tekent het niet met de
soms verbeten hartstochtelikheid, waarmee de eigen kinderen dezer eeuw haar beleden
of bevochten, doch zag het aankomen met een groten angst, die, voor het
onafwendbare gesteld, nu eens berustende weemoed werd, dan weer tot uiterste
wanhoop oversloeg, een enkele maal ook prikkelde tot een laatste, vertrouwvol verzet.
Uit de gedrevenheid door zulk een angst naar zo verschillende gevoelens komt het,
dat in de werken van De Roovere een zo grote verscheidenheid van
gemoedstoestanden uitdrukking vindt. De houding van deze dichter wisselt met den
opslag zijner ogen, hij is verrukt van aardse zaligheden of verloren gegeven aan
hemelse
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dromen, maar hij bezit niet meer de grote kracht, waarmee een mens de innerlike
eenheid van zijn eigen wezen aan de dingen oplegt als een noodzakelik verband. Het
verschil zijner objecten merkt de gespletenheid van zijn persoonlik levensbesef. Hij
is in elke vezel van zijn wezen voor elk ding gevoelig, maar vindt nergens kracht
genoeg om die gevoeligheden saam te vatten tot een gehele overgaaf of een volstrekte
weerstand. Hij kiest niet meer, doch resoneert, maar met een zenuwachtige contrôle
op de klanken die hij weergeeft. In God of wereld zoekt hij beurt om beurt houvast
tegen een zangdrift, die hem meesleept, maar hij verliest in 't zoeken zijn bedwang
en ongedwongen worden zijn pogingen poëtiese aandoeningen. Hij bidt tegen de
verleider om de verleiding niet te vergeten, doch zijn gebed is eerlik. Het wordt hem
een marteling, waaruit hij de baat ener dichterlike klacht weet te trekken, maar
tegelijkertijd een schaamte plukt om zulk een zelf-voldoening. Zijn rederijkersvers
is gespannen van deze nerveusheid, de regels trillen soms van een verholen angst
tegen hun eigen inhoud in. Zijn vroomheid wordt geen lied zonder dat hij daarin een
toegift aan zijn wereldzin bespeurt. 's Levens uitbundigheid bezingt hij niet of hij
beseft dat daarin een gevaar kon schuilen voor zijn zelfbehoud. Doch hij verzwijgt
het wezen van zijn wezen; het diepste grondgevoel, dat hem beroerde wordt maar
aarzelend door klanken en rythmen verraden; het woord, waarin hij het omvatten
zou, had het misschien overwonnen. Wie weet is dit van al zijn angsten niet zijn
grootste angst geweest, dat hij eenmaal zijn angst verliezen zou? Ontwakend
bewustzijn is scherp en sommige van De Roovere's ontledingen zijn feilloos, gespitst
als zij werden door zijn bangheid voor het komende, maar even zeker door zijn
methodiese zelfkennis, geput uit het voorbije. Het christelik gewetenszoek is een
vertrouwbare weg tot zelfontwaring en de ascetiese
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schrifturen van de middeleeuwen boden genoegzaam leerstof over 's mensen macht
en nietigheid om aan de dociele persoonlikheid een zucht mee te geven naar de juiste
schatting harer eigen kansen. In deze zaken is De Roovere het type van den
herfsttij-man: in hem ontbindt zich de zelftucht ener beschaving tot angst om het
eigen behoud. Onder de dichters onzer taal moge hij tot de mindere gerekend worden;
hij heeft het tenminste vermocht zijn gedichten te maken tot de gespannen
samenvatting der gemoedsmotieven van zijn tijd. Maar om het boventijdelike stijgen
van zijn groten angst, geeft die historiese waardering hem meteen het recht op een
bescheiden eeuwigheid.
Hij droeg in onze lage landen de geest van Villon, maar aangevreten door een
schoolse redeneerzucht, die hij scherpte tot een wapen tegen het roofdier, dat sluimert
in ieder van ons. De strijd van een ten uiterst vaardig dialecties vermogen tegen den
opsprong van natuur-instincten is de geboortedoem der rederijkerij geweest: voor
de absurditeit der dichterlike noodzaak zocht zij rechtvaardiging in een door logica
verantwoorde techniek. Maar wie zo rijk aan rede is, lijdt aan het hart. Eerst in het
scheldrefrein van Anna Bijns is deze strijd verwonnen. Hier vond de inwendige
noodzakelikheid een passende aandrift van buiten, die hevig genoeg was om de
redeneerkunde af te leiden van de zelfontleding en de verontwaardiging te doen
zegevieren over de dodenden angst. In het hekeldicht maakt de ‘zuivere poëzie’
zichzelf onmogelik en telkens is het hekeldicht de redding van de dichtkunst, omdat
het uit de benedenste spits van een omlaag gedaalde spiraalwenteling omhoog spuit
naar den eeuwig nieuwe top. Het wreekt de vermoeienis van een in zich zelf
verankerde zelfinkeer en zijn uitgesproken individuele stellingname geeft opnieuw
een breder basis aan het steeds toelopend individualisme der
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dichters. De rederijkerij van Anna Bijns is de schone wraak der tijden over de
rederijkerij van Anthonis de Roovere geweest.
Het was de betrekkelike grootheid van de dichter der ‘Rhetoricale Wercken’, maar
tevens de tragiek van zijn bestaan, den angst van zijn tijd geheel te hebben ondergaan
en haar éénmaal tenminste een duidelike gestalte gegeven te hebben in zijn ‘Argument
van twee amoureuze vrouwen’. Achter de schrijnende probleemstelling is hier een
in grijns verholen snikken hoorbaar om de onoplosbaarheid van het persoonlik
vraagstuk. Dit vers werd niet geschreven ter bevrediging van de redeneerzucht, maar
ter bevrijding van die snik. En dit probleem is niet gesteld om het seniel genot der
raadselduiderij, maar tot een hard en bitter zelfgericht. De Roovere's dilemma is van
vinding niet oorspronkelik. Men treft het reeds bij Maerlant, die het aan een vroeger
dichter heeft ontleend. Maar in De Roovere's verhaal kreeg het een eigen accent, dat
de toon van een onoverwinbare angst is.
Uitvarend met twee vrouwen, waarvan hij de ene bemint, terwijl de andere op hem
verliefd geraakte, zonder dat een der beide liefden wederkerig is, wordt hij door
plotselinge storm verrast. Dan zegt een stem hem, dat zijn schip te zwaar beladen is.
Een van de beide vrouwen moet hij offeren om zijn behoud en dat der andere te
bewerken. Hierop volgt zijn lange aarzeling voor de keuze: het eigen lief prijs te
geven of de vrouw te verdrinken, die eindeloos veel van hem houdt. Er is een zieke
wellust in zijn weifeling. Zij is gelijk de zwoele dromen van een hersen-overladen
knaap, die alle mogelike folteringen voor zijn geest roept om zich af te vragen of hij,
trots dit alles, God getrouw zou blijven. Wie zich in zulke dromen verlustigt, verliest
zijn leven voor de daad. Anthonis de Roovere weet dat. Hij bekent zijn lafheid tot
het offer van die zijn eigen hart begeert ter-
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wille van de andere, die hem bemint en weet, dat hij de zielskracht mist tot een
misdaad, die zijn verlangens voldoen zou. En bovendien beseft hij, dat zijn twijfel
erger is dan de verschrikkelikste keuze. Tenslotte komt hij op de gedachte, zich zelf
te offeren voor het behoud van beide vrouwen, maar ook dit verschrikt hem, want
hij mist het nodige vertrouwen om door een roekeloze, maar dappere sprong het lot
van de geliefde blindelings te leggen in de handen Gods:
Verdrinck ick my selven, dat dunckt my best,
Soe verwijtmen my gheen wonderlycke manieren.
Nochtans, wie soude dan tschip bestieren?

Steeds waakzaam om de sprong van het roofdier in de eigen ziel te remmen, deinst
De Roovere's geest voor elke onbesuisdheid terug. In de onmogelikheid der beslissing
blijft hem niets anders over dan een schampere ironie over zijn logiese
bedachtzaamheid en hij eindigt de parabel met de mededeling: ‘Dit alles was alleen
een droom. Toen ik in het blinde een van de beide vrouwen overboord wou werpen,
schrok ik wakker’. Daarna verantwoordt hij zijn ‘argument’ in een vraag aan de
lezers: ‘Wie zoudt gij zelf in mijn omstandigheden opgeofferd hebben?’ Dat is de
grijns, waarin zijn snik zichzelf verhult. Ook zulk een vraag is zwakheid, want zij
zoekt troost in de veralgemening van den eigen angst: ‘Gij acht mij laf? zijt gij dan
beter? Ik schreef alleen belijdenissen van een zoon der eeuw, waarin ik leef. Gij allen
zijt zeer laf en ik ben u verwant!’
‘Geweten zijner maatschappij’ noemt hem Theo de Jager. Maar zijn beklemmend
zelfgericht blijft over alle eeuwen heen gewetens richten. ‘Hebt gij de kracht tot de
keuze?’ is de vraag, die de ‘Rhetoricale Wercken’ stellen, mede door hun ontzettende
verscheidenheid van
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stof. Er is een angstige ontvankelikheid in hun dichter, die niets van het omringende
voorbij kan zien. Al wat hem treft wordt bitterheid, doordat het tegendeel hem
evenzeer getroffen heeft. Hij haakt naar de hoogste verzoening, doch zonder
genoegzaam vertrouwen, dat zij op aarde ooit tot stand zal komen. Daarvoor zijn
hem de tegenstellingen te groot. In 's levens bontheid ziet hij de gemengde kleuren
vloeken, en hij ondergaat hun vloek. Hij draagt die als een hymnezanger, die verdoemd
werd een ironicus te zijn. Schamper wordt zijn jubelende lof der aardse en der hemelse
goederen, wanneer hij in veronderdrukte kreupelen en bultenaars het altijd geldend
onrecht spiegelt der maatschappelike verhoudingen. Zijn ‘Referyn in 't sotte’ is een
lachspiegel, die de bestaande wantoestanden tot waarheid verwringt. Voor de
verminkten valt er op de wereld niets te halen: hier immers wordt alleen geluk gezaaid.
De oogst wordt verteerd door de wormen, wanneer de mollen van het kerkhof feesten.
Iedere vreugd wordt door dat perspectief vergald. Het carnaval der overledenen
begrijnst onze dierbaarste schoonheid: waar bekkenelen rammelen stelt men den
hoogsten eis:
Selden is volmaect de feeste,
Daer vrouwen ghebreken ofte jonckvrouwen.
Dies zijnse ontboden minste ende meeste
Ter mollen feeste in goeder trouwen.
Langhe sleypsteerten1) ofte bonte mouwen,
Noch tuyten2) en dorven sy hebben twint3).
De mollen, die daer haer feesten houwen
Sy en soudent niet sien: si syn al blindt.

1) sleepgewaden.
2) haarvlechten.
3) in het geheel niet.
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Dese meyskens zijn ooch alle ghedaecht,
Die te vastenavonde pypers1) hueren.
Eest dienstbode, voertre ofte maecht,
Die haar voeten te dansene rueren,
Dese moeten wech in corter uren,
Hoe jonck si syn, hoe blyde van gheeste.
Dit dansen, dit reyen mach hier niet duren:
Sy moeten gaen dansen ter mollen feeste.

In De Roovere's doodendans is de verbittering van Holbein voorvoeld en voortekend
in haar laatste grond: het bewustzijn, dat de schijn het wezen overwoekert in het
aardse leven. De dichterlike personaliteit wordt in de samenleving tot de wreker van
de wezenlike waarden en dus een vijandige macht tegenover het geldende
meerderheids-inzicht. Hier ligt het begin van het dichterlike zelfbewustzijn, dat de
renaissance kenmerkt en het beginsel van de scheuring tussen poëzie en massa. Het
esoteriese karakter der oprechtheid is door De Roovere het eerst in onze taal met een
persoonlike nadruk verwoord:
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden.
Ende moet oock connen diverssche spraken,
Die door de wereldt sal gheraken,
Hier waerheydt segghen en ghinder versaecken,
Vooren salven ende achter wonden.
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden.

Doch die vereenzaming verstart op haren top. Wie ze ten spits drijft moet behoren
tot de allergrootsten of hij vernietigt zichzelf. Daarom zoekt deze decadent een uit-

1) speellieden.
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weg buiten het meest eigene. Zijn verzen tasten naar een absolute overgave. In het
luidruchtig-dartel lied van Pantken en Pampoeseken wendt hij zich naar de vrolikheid,
die het leven verschaft, maar hij ervaart te gauw, dat dit vergeten kort moet zijn. Dan
zoekt hij zich met heel zijn hart en heel zijn geest te geven aan het hoogste, dat de
mens der middeleeuwen kende, maar zijn late redeneerzucht, die in de grond
persoonlike behoudzucht is, belet hem evenzeer een mysticus te worden als een
zondaar. Slechts éénmaal, in zijn ‘Lof van den heylighen sacramente’ was de
geluidsgolf zijner verzen sterk genoeg om over de betoogtrant van zijn woorden
heen, het godsdienstig verlangen zijner ziel te openbaren. Die jubel was een laatst
vaarwel.
Een jaar na de dood van Anthonis de Roovere werd Maarten Luther geboren. De
middeleeuwen zijn voorgoed voorbij.
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Katharina Boudewijns
Katharina Boudewijns - ‘Het Prieelken der Gheestelijken Wellusten’ - Met
inleiding en aanteekeningen van Dr. Hermance Belle - Voor de Seven
Sinjoren uitgegeven door ‘De Sikkel’ te Antwerpen in 1928 en ook
verkrijgbaar bij C.A. Mees te Santpoort.
Katharina Boudewijns liet ons een te vaag beeld na van haar eerbiedwaardigheid,
dan dat we haar gestalte zouden kunnen oproepen als die van Anna Bijns. Haar hart
heeft zijn passies verzwegen, zo niet moedwillig vermoord in devote nederigheid.
Het woord dat zij gesproken heeft was wereldvreemd, het werd verloren gestameld
in een droom, die aan de wereld ontging. Zij was actionair bij toeval en als bij
mislukking, eventjes eerder geboren was zij een zuster van Bertken geweest. Zij
heeft haar belijdenis gedwongen militant te zijn, maar met een afkeer van het harnas,
dat zij droeg. Anna Bijns vocht, fel en zo nodig venijnig, Katharina Boudewijns
troostte. Haar had de grote deernis geraakt; zij vroeg slechts vrede. Toen de vrede
kwam was haar jubel een simpele en die een traan te overwinnen had:
Laat ons in Godt verblijden
Sonder vermijden
Den Heere ghebenedijden
Cleyn ende groot.
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Godt dancken ende loven
Die ons heeft van boven
Gegeven den peys, 't was meer dan noot
Veel menschen zijn er bleven van honger doot.

Meer dan dit weten wij niet: dat zij een vrouw van matroniese waardigheid moet zijn
geweest, die eenvoudig het leven aanvaardde en goed vond, omdat zij het binnen
een zekere orde begreep en op wie de verstoring dier orde geen vat had. De
duizelingen heeft zij niet gekend, zo min als het verzuurd bestaan der Antwerpse
schoolmeestresse, die een jeugd gehad had en een te groot verlangen gedragen in
een hart, waarvan zij de vrouwelikheid onderging als een wanhoop. Het ‘stuk soldaat’
dat de Droste Hülshoff kwelde, de ‘zwakheid die is in het vrouwengemoed’ en die
Henriëtte Roland Holst een pijn werd in het conflict van de felle, daadkrachtige
mannen hebben haar niet gedeerd: Katharina Boudewijns wenste nooit anders dan
nederig en een ‘dinersse’ te zijn. De tijd sloeg krachten wakker die geen gemoed in
zich geweten had; het hare bleef gerust en leed slechts op afstand de deernis, die het
lijden der vrouwelikheid is: ‘Veel menschen zijn er bleven van honger doot’. De
regel heeft de nuchterheid van alle voorbije onafwendbaarheden. Er is geen verzet
in; het geleden leed zou in de jubel zijn vergeten, als zoveel leed nog vergetelik ware.
Bijns vergat nimmer, zij had de onverzoenelikheid in zich der geestelik gehavenden
en de felle grootheid van wie zich tòch geestelik handhaven kunnen. Er is een ‘trots
alles’ in haar vasthoudendheid. De trouw van Katharine Boudewijns is
van-zelf-sprekend als de ouderliefde van een kind.
Haar levensfeiten zijn de meest gewone: zij werd geboren in West-Vlaanderen,
trok als kind met haar vader naar Brussel, huwde er in 1550 met Nicolaas de Zoete,
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die haar verweduwd achter liet als moeder van vijf kinderen, deed goed en stierf, we
weten niet wanneer. De maatschappelike stand, die zij bekleedde, behoedde haar
voor groter stoffelike zorgen dan die iedere huismoeder kent. Alle bizonders was
haar even vreemd als alle avontuurliks aan haar godvruchtig bestaan. Zij schreef
verzen uit zuiveren aanleg, in de trant der poëzie die zij had horen zingen van toen
zij een kind was, zonder blijkbare kennis van de dichtkunst harer dagen, zonder diepe
bewogenheid, welhaast zonder andere persoonlikheid dan die van een eenvoudig
vroom gemoed. Zij leefde en stierf in het katholieke geloof, dat haar even natuurlik
was als de adem. In ‘een schoon gheestelijck liedeken op den toon: het was te nacht
wel alzoo zoeten nacht etc.’ vinden wij haar levensbesef gecomprimeerd in zijn
spontane en natuurlike, maar geenszins strijdbare onwrikbaarheid:
Ick weet een jongelink zeer schoon
die ick met alder herten beminne,
slaep ick oft waeck ick, wat ick doen,
hij staat in mijnen zinne.
Wildi weten zijnen naem,
ick sal hem seer gaerne noemen,
heer Jezus is mijn lief bequaem,
't es de maker van de bloemen
't es de maker van de bloemen.
Hij is ghecomen uit 's hemels troon
beneden op deser aerden,
om dat hij met zijnder Godtheyt schoon
ons arm menscheyt zou aenvaerden
ons arm menscheyt zou aenvaerden.
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In dat heylich Sacrament
heeft hij ons selven ghegeven,
dat wij in zijner liefden excellent
eewelycken souden leven
eewclycken souden leven.
Om onser alder saelicheyt
uut liefden wilde hij sterven,
op dat hij ons in der eeuwigheyt
in zijns vaders rijck zoude erven
in zijns vaders rijck zoude erven.
Och costen wij dese liefde groot
inwendich in den gheest ghesmaeken,
wij souden alle gaerne totter doot
versmaden alle aertsche saeken
versmaden alle aertsche saeken.
Want die Godts liefde eens heeft geproeft
hij can die qaulyck gederven
mijn lief es mijn, ende ick ben zijn
om zijn liefde wil ick sterven
om zijn liefde wil ick sterven.

Dit is haar enig minnelied; over haar man heeft ze niet gesproken dan toen zij zijn
sterven betreurde in een ‘schoon liedeken van der deucht van gehoorsaemheyt’. Zij
zegende de smart, die zij aanvaardde, zoals zij woordeloos de vreugde had aanvaard,
omdat die zaken simpel zijn voor wie den hemel kent. Want eens moet zij inderdaad
‘Gods liefde geproefd’ hebben, in haar totaal verzwegen meisjestijd, hetzij als moment
van bekering uit een lichte en amper zondige wereldgezindheid, het zij als ogenblik
van bewuste reflex in een gestadige groei naar het licht. Eens heeft haar hart zich
geopend en het ontving met God de rust, de vrede, die is in de orde, en de heerlikheid
van alle zekerheden. Sinds ging zij der wereld
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voorbij als een uit de vage gestalten, wier trekken sereen zijn en wier blik zich nimmer
dan argeloos opslaat. Een heilige van klaarblijkelik heroïese allure is zij niet geweest,
zij behoorde tot ‘alle de heiligen, die samenzijn in Jezus onzen Heer’ en waarvan
Paulus gaarne spreekt. Het is deze reinheid des gemoeds, die haar poëzie boven zijn
treffenden eenvoud verheft in een sfeer van ontroerende vroomheid en haar als het
ware kinderlik-melodieus maakt. Haar belijdenissen zijn altijd belijdenissen van
vreugde; de zonde verscheen haar niet anders dan in de algemene gestalte van ‘het
kwaad’, van datgene wat buiten de orde van haar leven ligt als een negatie en waarvan
men ‘zich af moet keren’. ‘Wilt u van 't kwade keren’ is de steeds herhaalde, zelden
bepaalde raad, die zij den lezer geeft. Nimmer geeft zij de zonde zijn naam, zoals zij
het telkens de deugd doet. Zij kent de zonde niet, zelfs niet in de vijand. Voor Anna
Bijns bleef niets verborgen; die wist op gezichten te lezen, zij vergiste zich niet in
de krampende trek ener hand, geen daad zag ze zonder het doel. De geestelike
mazzelmakerij der ‘bruerkens in Kisto’1) ontging haar zo min als het feit, dat men
uit kloosters licht liep naar ‘daer knechtkens vergaert sijn en witte doecken’ en zij
hoonde den afvalligen het motief voor in een drastiese regel: ‘op datse veel jonghe
Lutheraenkens maken’. Boudewijns werd alleen getroffen door het leed, dat haar
zusters van de calvinisten te verduren hadden en bracht haar schimp niet verder dan
de mededeling: ‘Ghy hebt nu alle lange neusen’, die hoogstens treffen kon door haar
naïefheid. Ook zij ontveinsde zich niet, dat Calvijn geen toevalligheid was, maar de
formule voor haar spijt is de formule der nederigheid en zij betrekt haar eigen leven
in het on-

1) Door deze woordspeling bedoelt Anna Bijns, dat zij, die broeders in Christo behoorden te
zijn, thans gemeenzaamheid hebben gevonden in hun gouddorst (in Kisto = in de geldkist)
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geval der wereld uit angst dat haar woorden te scherp zouden zijn:
‘Gheestelyck en de werelyck
wy zyn geweest verblint
door ons boos leven quaet’.

Het ‘boze kwaad’ van geestelike en leek moest in haar wereldbeeld bestaan als
verklaring der straf, die van God was gezonden; zonder dit had zij geen kwaad
vermoed. Zij zàg het niet, zij wist dat het er moest geweest zijn, hoe of waar dan
ook, maar was te wereldvreemd om daar meer van te weten. De vijf jaar van de
calvinistiese heerschappij te Brussel hebben haar angst gewekt zonder haar natuurlik
(en boven-natuurlik) vertrouwen te schokken, maar in haar verzen vinden we geen
betichting dan van evidente misdaden: roof, diefstal, brand, moord, kerkschennis en
verwaarlozing der armen, die zij zonder verdere specificatie met zekere regelmaat
opsomt als vormende de debetzijde van de andere partij, wier grote zonde zij niet
anders wist te noemen dan ‘een valsch verstandt’, een schuldig-onjuist inzicht in de
wereldorde. Wat haar in de andere opgenoemde zonden aangreep was de schade voor
de vromen en de nood der deugdzamen, die zij te lenigen zocht. Haar
verontwaardiging wordt alleen gewekt langs de weg van haar medelijden. Zij leed
inderdaad de deernis zoals men zijn eigen pijn ondergaat. Dit zonder onderzoek
aanvaarden van andermans lijden is een karaktertrek van haar persoonlikheid, het is
de voornaamste, zoo niet de enige, waarom we haar eigenlik een persoonlikheid
kunnen noemen. Dit bepaalt haar poëzie. Zij is niet slechts weinig bewogen, zij is
ten gevolge daarvan ook weinig oorspronkelik en vrijwel beeldloos. De metafoor
ontleende zij waar die te grijpen was: Jezus was een jongeling, Maria een madeliefje,
de geboorte van Christus was als het openbloeien van een bizonder
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schone bloem. Deze beelden zijn volmaakt mediëvaal. Zij worden niet uitgewerkt
door Katharina Boudewijns maar simpelweg overgenomen met een naïeviteit, die
even spontaan was verrukt als aangedaan van medeleed. Haar poëzie is in geen enkel
opzicht eigentijds, zij gelijkt niet op De Roovere of Anna Bijns, bij wie deze
nakomelinge beslist ten achter staat in historiese evolutie, en nog minder op Van der
Noot of De Heere, van wie zij geen regel begrepen zou hebben waarschijnlik.
Buitenlandse modellen heeft zij niet gevolgd. Haar natuurlikheid leefde zich spontaan
uit in van zelf rijmende regels, neuriënd gevonden op de melodieën van de liedjes
die zij kende. Woordkeus en toon daarvan is volks: zij gaf zich over in de volmaakte
overgegevenheid der goede vrouw, zowel aan haar mystieke vervoeringen als aan
de taal, waarin ze die had uit te drukken. Zij vormde niet, maar gaf zich aan de vorm.
Zij beeldde niet, maar werd genomen door het beeld dat haar verrukte. Haar rythme
is altijd dat van een werelds liedje, door welks muzikaliteit zij was geobsedeerd. Zij
was als het ware uitsluitend geladen van potentialiteit, die toevalligerwijze tot akt
werd door haar aanvaarding van de wereld als het goede. Een halve eeuw na het
begin der letterkundige renaissance en in de volle rederijkerstijd schrijft ze zonder
kennelike geschooldheid liedjes neer, die helemaal aansluiten bij de geestelike lyriek
der middeleeuwen en slechts wanneer zij verontwaardigd wordt, analogieën vertonen
met de ongekunstelde oprechtheid van het geuzenliedboek. Haar stem verwerft dan
de vastheid van een vertrouwen, dat de strijd nog nimmer als wanhopig heeft gevoeld:
Cathlycke borgers en wilt niet trueren
Ons gheloove sal altyd blyven staen.

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

26
Loopt wech gy tirannen, vuyle geusen
die al onse kercken hebt gheschent,
ghy hebt nu alle lange neusen,
die Godt lochent in zyn sacrament.
Ghy boose menschen wilt u schroomen,
dat ghy Godt hebt geblasphemeert,
met valsche leugen ende droomen
hebdi u volck verabuseerd.

Een leerstellige bestrijding van Calvijns doctrine gaf zij niet, zij zong slechts het lied
harer liefde, haar kleine hymnen aan Maria en aan Jezus in het heilig Sacrament. Het
‘valsche verstandt’ omschreef ze niet en het zou geen wonder zijn zo zij niet eens
geweten had, waarin het eigenlik bestond. Zij wist alleen met stelligheid dat een
bestrijding der Mariaverering en van de godsvrucht der Communie onder de vorm,
waaronder zij die kende, de gevolgen van een vals inzicht moesten zijn. Ook hier
aanvaardde zij spontaan. Zij beleed de vreugde van wie geloven en wist niet hoezeer
een apologie der vreugde een apologie van haar geloof was. Nergens legt zij de
nadruk op die vreugde, zij verontschuldigt het feit van haar dichten slechts met het
gebod van Sint Paulus ‘verheug u’, onwetend welk een argument in zoo veel
argeloosheid ligt. De waarlik schoonste regels harer poëzie zijn eveneens de schijnbaar
meest toevallige. Zij zijn van een onstuimige onmiddellikheid:
In u bloedige armen
wil ick altyt vlien

of de reeds aangehaalde:
Veel menschen zijn er bleven van honger doot,

die aan de deernis om het nimmer meer te keren leed een accent van rauwe realiteit
bijbrengt, waardoor zij niet
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slechts gerechtvaardigd maar subliem verschijnt.
Anna Bijns veelde zich losgeslagen. In haar dwong een geweldige macht van
onverzadigde hunkering naar de expressie. Zij greep het middel. Zij leerde verzen
maken. Maar zij vond niet de troost en moest tot het einde bekennen ‘meer suers dan
soets’ te hebben ervaren. Het ongeloof had haar gehavend omdat het haar geïsoleerd
had. De strijd belette haar te stijgen, zij moest honen en met stenen werpen om ten
slotte verbitterd terug te zien op wat zij zonder dit had kunnen zijn. Haar temperament
verloor de zelfbeheersing met welke zij, in een gunstiger lijd, op Hadewych had
geleken. Zij bleef haar leven lang een tragiese vrouw, wier eenzaamheid gehunkerd
heeft naar overwinningen, om ten slotte haar volstrekte machteloosheid uit te snikken
naar het levenseinde. Katharina Boudewijns integendeel heeft zich nimmer losgeslagen
gevoeld. In allen eenvoud van haar hart bleef zij verzekerd van de waarheid. Het
Calvinisme was voor haar bewustzijn een voorbijgaande straf uit den hemel, die
afgebeden en geboet kon worden. Zij onderschatte de vijand, die ze hoofdzakelik
van horen zeggen kende. Zij zong zonder techniek, omdat wij altijd vrolik moeten
zijn.
Slechts in zoverre was haar de dichtkunst een middel, dat deze haar nader tot God
bracht. Als wapen het vers gebruiken ware niet in haar opgekomen, wanneer de
deernis haar niet de stem van de toorn had verleend. Maar bij zulke gelegenheid vond
haar verontwaardiging het zelfde simpele, oprechte en directe woord, waarmee zij
haar vreugde beleed en schreef zij een ‘gheestelyck liedeken tegen de ketters’, dat
weliswaar alweer een troostlied is, maar dat de volle en vertrouwende, de harde en
toekomst-zekere stem van het geuzenlied heeft en in één regel over God (‘Hij is de
man diet doet’) plotseling alles, volstrekt àlles zegt wat er in heel haar leven viel te
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zeggen. Dit is haar schoonste gedicht, verre van gaaf of ook maar bizonder knap,
doch van regel tot regel bewogen, zwaar van gevoelens, gedreven en ernstig van
toon en zo vol goedheid, zo vol grenzeloze goedheid, dat men niet weet of men deze
plotselinge en dreigende eruptie van saamgebalde kracht bewonderen moet, of
zachtjens snikken om de vrouw, die zo volmaakt in alles vrouw kon blijven omdat
zij zo geheel ten lijden open was gebloeid:
Hoort toe, ick zal ons singen
een nieu lied;
die ketters willen ons dwingen
en doen leven in verdriet;
hebt goeden moet, want ziet
't en zal niet lange deuren
ons zal corts1) troost gebeuren;
altsaemen tot Godt vliedt.
Al die ons nu met pijnen
houden in hen2) bedwanck,
die zuldy noch zien verdwijnen
als eenen vuylen stanck,
want Godt zal ons eerlanck
verlossen uyten handen
van Calvinus' tyranden
tegen haeren3) danck.
Sy en weten nu wat versieren4)
zy raesen als verwoet,
zij willen al domineren
op 't gheestelycke goet,

1)
2)
3)
4)

Corts = binnenkort.
hen = hun.
haeren = hunnen.
versieren = verzinnen, uitdenken.
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't en sal hen die dit doet
altsaemen nyet veel baten
want zij zullen 't moeten verlaten
op eenen staende voet.
Calvinus meynt Bruessel te houwen
op zyn cracht,
maer hy sal wel verflouwen
voor Godt en 's Conincx macht;
die nu dus onbedacht
derren1) liegen en stouffen2)
zij sullen corts moeten houffen3)
hier uut op eenen nacht.
Ghy geestelycke vrouwen
neempt eenen moet4),
stelt in Godt u betrouwen,
want hij is goet:
hij is de man die 't doet,
't is al in zynen handen,
hij sal ons bewaren van schanden
door zijn ghenaede zoet.
Ghy condt dit wel versinnen5)
dat ghy in desen tijt
noch woont te Bruessel binnen
in u gheestelijck habijt:
den Heer ghebenedijt
bewaert u daer noch stille,
het is soo zijnen wille,
looft Godt tot alder tijt.

1)
2)
3)
4)
5)

derren = durven.
stouffen = stoefen, pralen, grootspraak uitslaan.
houffen = het veld ruimen.
schept moed.
gij moogt wel bedenken (n.l. met dankbaarheid).
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Al moet ghy nu al wercken
met grooter pijn,
den Heere die zal u stercken
dinckt dat 't zoe moet zijn,
want den tyt is quaet,
elck moet hem nu geneeren
maer ick hope wij zullen keeren
in onsen yersten staet.
Oirlof mijn vriendinnen
op dit termyn,
u wordt geschonken uyt minnen
dit nieu liedekyn,
ick wille altyt zyn
u dinersse ende blyven,
bidt dat ick mach beclyven
in Godts liefde fijn.
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Van rederijkerij tot renaissance
Dr. J.F.M. Sterck - Van Rederijkerskamer tot Muiderkring - ‘De Spieghel’,
Amsterdam 1928.
I
De rederijkerij heeft grond gehad, al schijnt die grond ons heden wankel. Immers
wanneer geslachten van dichters een eeuw lang den heul der virtuoziteit aanvaarden,
is dat op de eerste plaats een zielkundig verschijnsel. Men kan het niet afdoend
verklaren door nevenbeschouwingen over het groeiend bourgondisme, het verval
der middeleeuwse didactiek en den aantocht der humanistiese literatuurbeschouwing.
Zulke factoren zijn zelf maar gevolgen. Een dichtkunst wordt alleen begrepen door
wie de poëtiese reacties weet te zien in de ziel van de recipiënt.
Men moet zich de rederijkerij niet al te eenvoudig voorstellen, alleen omdat zij
niet belangrijk genoeg schijnt voor een gecompliceerde studie. Haar zucht naar
cerebrale verwikkeling, naar moeiliker dictie en vormvaster rijmtechniek doodgewoon
te vinden als een gevolg van de begrijpelike zucht om voorgangers te overtreffen, is
even weinig verantwoord door de zielkundige gesteldheid der rederijkers an door de
verstechniek van de strofiese dichters der middeleeuwen. Er heeft een omwenteling
plaats gehad van het scheppende bewustzijn zelf en deze heeft noodwendig geleid
tot een verandering van den uitdrukkingsvorm. De aard dier verandering is geheel
afhankelik van het wezen dier om-
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wenteling en daarom moet men zoeken naar de grond der rhetorica, wil men haar
eigenaardigheden min of meer verstaan. Histories is de rederijkerij een duidelike
inzinking van de dichtkunst naar het moeizaam-banale en de vroeg-renaissance een
even duidelike stijging naar het gepreciseerd-spontane. Doch voor het eigentijdse
bewustzijn was dat anders. Dit zag in de rederijkersverzen de toenmaals ‘moderne
poëzie’ en beschouwde haar als een glanzende ontworsteling aan het simplisme der
vaderen en als een geheel nieuwe overwinning op de poëtiese stof. Wij mogen haar
gerust als een verval beschouwen, maar toch eerst na te hebben ingezien, dat zij voor
haar scheppers een vooruitgang heeft betekend.
Een psychiese gesteldheid als die van Anthonis de Roovere is voor de
geschiedkundige minder omvattend en minder groots dan die van een Hadewych of
zelfs van een Maerlant, ook minder omvattend en groots dan die van een Vondel of
Hooft. Maar voor de tijdgenoot, voor Eduard de Dene bijvoorbeeld, was zij de
moderne gesteldheid, en als zodanig de hoogst-ontwikkelde, die de cultuur van zijn
land ooit had bereikt. Hij vond in de rederijkerij een bevrediging voor zijn specifieke
behoefte aan schoonheid. Hij zag in haar de spiegel zijner eigen menselikheid. Zij
was dat niet programmaties, doch zij was het van nature, zoals de moderne dichtkunst
van iedere tijd.
Immers het is al te eenvoudig, te denken dat de rhetorica der oude kameristen zich
opzettelik zou hebben gewend lot het breder begripsvermogen der massa, en dat
(integendeel daartoe) de renaissance het dichterlik woord heeft ondergeschikt aan
een esoteriese geheimtaal van schoongeesten. Doctor Sterck is zulk een mening
toegedaan en vindt haar ernstig genoeg om al zijn bezwaren tegen de poëzie der
rederijkers op zij te zetten

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

33
voor het verwonderlik besluit, dat deze de voorkeur verdient boven de zeventiend'
eeuwse dichtkunst, omdat zij duideliker tot het volk sprak. Hij schrijft aan het eind
van zijn boek: ‘Mijn besluit is, dat de weg van Rederijkerskamer tot Muiderkring
als een natuurlijke cultureele baan voor onze poëzie niet de stijging vertoont, die
men bij vergelijking met de schilderkunst, architectuur en wetenschap in die gouden
eeuw had mogen verwachten. Bij al hunne gebreken, bleven de rederijkers in nauwe
aanraking met het volk; terwijl het intellect van de Muider “beaux-esprits” zelfs geen
poging deed om van hun geest aan de lagere bevolking mede te deelen, of verheffende
schoonheid tot algemeen goed te maken.’
Afziende van de betwistbare waarde van zulk een aestheties criterium, kan iedereen
nagaan, hoe de beste rederijkers met enigen opzet hebben gestreefd naar een verskunst,
die niet volks, doch ‘cultureel’ was. Alleen reeds hun taalkundig bourgondisme wijst
op die behoefte naar een esoteries dichterschap, wel onderscheiden van de gemene
spraak des volks. Doch vooral het zuiver intellectualisties karakter hunner dichtkunst
bevestigt het. Symbool en allegorie ontdoen het ontroerings-gegeven van den eenvoud
zijner spontaneïteit. De rederijker reageert niet intuïtief, maar sterk cerebraal. Hij
ratiocineert over het dichterlik motief. Een karakteristiek rederijkers-vers als De
Roovere's ‘Argument van twee Amoureuze Vrouwen’ staat even ver van het populaire
begripsvermogen als bijvoorbeeld ‘De Natuurlijke Aarde’ van Albert Verwey. Zelfs
een allegories spel als dat van ‘Elcerlijck’ is in wezen even weinig populair als
Verweys ‘Johan van Oldenbarneveldt’ of Van Eedens ‘IJsbrand’. Het
algemene-vatbare ervan is toe te schrijven aan de grotere populariteit van het
behandeld onderwerp, niet aan de wijze van behandeling.
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Men moet zich niet te licht laten verblinden door het succes der zogenaamde
lantjuweelen. Ook onze schouwburgzalen lopen vol bij een revue. Ook ons publiek
neemt er genoegen mee de kleinste helft der geestigheden te begrijpen, wanneer de
clowns maar aardig zijn en de girls een beetje lieftallig. Een toneelstuk als het ‘Spul
van sinnen van den siecken stadt’, dat wij (dank zij den speurzin van Doctor Sterck)
kunnen vergelijken met een hedendaagse plaatselike operette of revue, maakte geen
opgang door zijn dichterlike waarde, doch door zijn actuele toepasselikheid. Het was
inderdaad geschreven ‘in nauwe aanraking met het volk’, maar evenals de tekst van
Pieternel en Thomasvaâr op Nieuwjaarsdag. Het was niet geschreven met grote
bekommering om de dichtkunst.
Mag men het dan nog wel beschouwen als kenschetsend voor de rederijkerspoëzie?
Evenmin als men Clinge - Doorenbos mag aanzien voor een typies vertegenwoordiger
van het tijdvak van Boutens en Leopold. Het stuk is ontstaan in Haarlem, dus in het
Noorden des lands, in 1534, dus na een eeuw van rhetorica en in de tijd, waarin de
allereerste renaissance-poëzie reeds werd gepubliceerd. Het verhield zich tot de
dichtkunst van zijn tijd als een hedendaagsche gelegenheids-cantate tot een vers van
Slauerhoff. Hieruit moge blijken, hoe gevaarlik het is, alle uitingen van een eeuw
onder te brengen onder hetzelfde begrip. Men ziet de differentiaties niet in zo'n
gedwongen historiese eenheid.
De schrijver van dit ‘spul van sinnen’ en Anthonis de Roovere noemen wij
rederijkers, maar zij verschillen honderd jaar in leeftijd, dus meer dan Da Costa en
Boutens. En daarvan afgezien, welk een verschil is er niet tussen tijdgenoten? Anna
Bijns, Cornelis Everaert, Jan van Styevort en Cornelis Crul zijn ‘rederijkers’, zoals
Verwey en Kloos en Gorter en Van Eeden en Adama
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van Scheltema ‘tachtigers’ zijn. Wat kan men in het algemeen zeggen van de betekenis
van zulke dichters voor een volk?
Een tekst van Adama van Scheltema, gevonden in 2217, zou grote misverstanden
kunnen wekken over de tachtiger beweging en het verslag ener dillettanten-opvoering
van ‘Lioba’ in een provinciestad, kon indrukken te weeg brengen, waarover de
tijdgenoten van het spel nogal verbaasd zouden staan. Van het ‘individualisme’ der
tachtigers zou de vinder uit de drie-entwintigste eeuw even weinig vermoeden als
de vinder uit de twintigste eeuw, die stadsrekeningen van lantjuweelen en toepasselike
populaire teksten naleest, vermoedt van de diepere psychiese gesteldheid der
rederijkers. In hun poëzie heeft men niet op de eerste plaats te zoeken naar
begeleidings-verschijnselen, doch naar de menselike ziel. Dat alleen is de
cultuur-historiese beschouwing hunner dichterlike werkzaamheid. De directe invloed
daarvan is grotendeels secundair, omdat zij toevallig was. Het is met name zeer wel
mogelik (en ik acht het ook uiterst waarschijnlik) dat de liefdesliedjes van Hooft in
de gouden eeuw meer gelezen en gezongen zijn, dan de hekeldichten van Anna Bijns
of de refereinen van Jan van Styevort een eeuw te voren. De norm van Doctor Sterck
is histories even weinig betrouwbaar, als hij aestheties geldig is.

II
Iedere stelselmatig opgemaakte ‘psychologie van de rederijker’ of van de
vroeg-renaissancist zou noodzake-likerwijs te schematies worden, dan dat men haar,
in haar geheel, bevredigend zou kunnen toepassen op het levend concrete subject.
Maar toch zijn uit de poëzie der vijftiende en zestiende eeuw zielkundige motieven
te her-
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leiden, die tezamen de mentaliteit dezer eeuwen beheersten en die de gestalte harer
dichters kunnen belichten.
Het moraliserend karakter der dichtkunst bijvoorbeeld kan men beschouwen als
iets meer dan een toevallige eigenschap, die iedereen kan constateren. Het wijst
onmiddellik op de grote zielkundige rol, die het goed-en-kwaad-besef gespeeld moet
hebben in de poëtiese aandrift. Inderdaad zijn enige der meest persoonlike
zielsuitingen van dichters uit die tijd, belijdenissen van berouw of van morele zwakte.
Ook de geleidelike ontdekking van de schoonheid der aarde door de zestiendeeuwse
lyriek bewijst iets over de ‘psychologie van den zestiendeeuwsen mens’ in het
algemeen. Het duidt op zijn groeiende ontvankelikheid voor het concrete, op zijn
lichter verrukbaarheid, op zijn groter spontaanheid. Hij is een mens, die makkelik
ontroerd wordt en in wie de sensitieve gewaarwording een zekere persoonlike macht
erlangt.
Beide factoren: ontwikkeld moreel bewustzijn en zich ontwikkelende vatbaarheid
voor de aandoeningen van buiten, constitueren een type. En dit is geen eenvoudig
mensensoort. Het is van nature gecompliceerd en heeft zich te wachten voor een
conflict zijner beide strevingen. Immers voor het zedelik besef kan de ontvankelikheid
al licht het aspect der ‘bekoring’ krijgen in den ascetiesen zin van dat woord. En
andersom kan het moreel verantwoordelikheids-gevoel de verrukking sublimeren
tot een symbolistiese wereld-aanschouwing. Ten slotte kan het zedelik bewustzijn
verdrongen worden door de verzadigings-zucht van de lust aan de schoonheid. Deze
drie complicaties van het zieleleven doen zich herhaaldelik voor bij de dichters van
het overgangstijdperk tussen de middeleeuwen en de hollandse klassiek. Zij vinden
hun duidelikste uitspraak in het destijds meest bewogene -, het zuidelike deel des
lands.
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Hier ontwaakt het voor Nederland geheel nieuwe dichter-type in Anthonis de Roovere.
Bij hem krijgt de poëtiese aandoening voor het eerst een zelfstandig karakter. Doch
het moreel besef verhindert, dat dit een autonoom karakter wordt. Dat zal eerst
gebeuren in ‘Het Bosken’ van Jan van der Noot, en psychies evenzeer als technies,
ligt hierin de breuk tussen rederijkerij en vroeg-renaissance, die overigens meer
gemeen hebben dan men doorgaans vermoedt.
Voor De Roovere worden de zichtbare dingen reflectoren van zijn persoonlike,
moreel-psychiese gesteldheid. Hij geeft zich enigermate, en met alle zedelike reserve,
verloren aan zijn objecten. Doch tegelijkertijd begrijpt hij het gevaar daarvan. Zo
groeit in hem het angstgevoel voor de bekoorlike wereld, en tegelijkertijd het
individualiteits-bewustzijn. Het conflict zijner creatieve vermogens overwoekert zijn
dichtkunst en zelfs zijn menselikheid. Men voelt dat er voor de poëzie een verlossing
moet komen uit deze inwendige dualiteit van het scheppend bewustzijn.
Anna Bijns bracht die verlossing door de strijd buiten de ziel te stuwen, in de
maatschappij. Zij verhoogt het conflict van geweten en wereld tot een groot ideologies
gevecht tegen de donkere machten van haar tijd. Maar dit kan zij niet doen zonder
de fascinatie van die machten min of meer te ondergaan. In welke vorm dan ook.
Men behoeft hier niet te denken aan lutheraanse neigingen in haar verstand, doch ik
doel in het algemeen op haar gejaagdheid van temperament, die verband houdt met
haar klachten over de zonden harer jeugd. Zij was een gedrevene door het geweldig
angstgevoel van mensen die de wereld zien kantelen. En zij beminde die wereld. Zij
moge haar geestdrift weten te verheffen tot een lofzang op de God ‘diet al heeft
geschepen’, haar zenuwachtige ontvankelikheid blijkt daarom niet minder sterk. In
de
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Mei-zang van Anna Bijns wordt het natuurschoon gespecificeerd. Dit gebeurt wel
wat opzettelik stelselmatig en met een al te gewetensvolle zorg om de doelstelling
niet uit het oog te verliezen, maar het gebeurt toch met een spontaanheid, die slechts
eigen-gerechtigd worden moet om geheel en al renaissanties te zijn. Een enkel couplet
van dit klassieke voorbeeld van de rederijkers-poëzie volstaat om te laten voelen,
hoe individueel de verhouding van de scheppende mens tot de levende natuur
geworden is. Immers, kon Guido Gezelle, ideologies gesproken, niet bijna het
volgende geschreven hebben? Wat deed hij anders dan de gekregen indruk van het
wereldleven, niet alleen specificeren, maar bovendien concreet specialiseren? Daarvan
afgezien is het vers de uiting van een moderne gesteldheid:
De bloemkens, die den winter heeft doen duyken,
hen1) lustich ontpluyken nu seer edelijck;
groen taxkens springen uut dorre struyken.
Willen wij gebruyken de vruchten vredelijck,
laet ons doch loven, want tis wel redelijck,
hem, die alleene den wasdom mach gheven.
Wanneer ghij tgroene velt sijt betredelijck
en u daer duer comt vreucht int herte gedreven,
denct, hoe schoon hij moet zijn int eeuwich leven,
die de werelt so lustelijck can verchieren.
Laet u herte altijt, wilt ghij niet sneven,
duer de creatueren in God sijn verheven.
Siet ghij fraey menschen oft lustelijcke dieren,
vogelen in de locht, visschen in de revieren,
op eerde reyn bloemkens onvernepen2),
segt en looft hem, die tonswaert is so goedertieren:
och, hoe schoon moet hij sijn, diet al heeft geschepen.

1) Zich.
2) Overvloedig.

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

39
Ook Anna Bijns kende het gevaar van haar ontvankelijkheid. De schepselen moeten
het hart verheffen tot God of zullen het doen ‘sneven’. Zij zegt het even nadrukkelik
als zij het voelde. En niet ten onrechte. Want de poëtiese ontroering begon zich in
haar tijd reeds los te maken van het moreel besef, en werd een autonome factor. Dit
was het eind der rederijkerij.
Vergelijk slechts de bovenstaande regelen met de volgende strofe, door Jan van
der Noot vertaald uit het frans van Ronsard:
En als ic riec den reuk der bloemen
die daer staen in de velden groen,
soo veelderly als men mocht noemen,
soo gaen ick mij verheughen koen,
meynende riken, medt verblyden
den asem mijns liefs groot van prijs,
suter dan balsem t' allen tyden,
dan styrax, musk' oft ambre grijs.

Hier heeft de wereldverrukking iedere zedelike zorg verdrongen. Voor het eerst in
Nederland werd poëzie geschreven uit gehoorzaamheid aan een uitsluitend dichterlike
inspiratie. Deze vernieuwing is de renaissance. Het dichten wordt een eigenwaardige
functie in het publieke leven en wordt zich van die eigen waarde sterk bewust. De
natuur-aandoeningen worden getransponeerd tot zuivere kunstuiting, die haar
hartverheffende kracht niet meer vraagt van een metaphysieke wereldbeschouwing.
De lyriese belijdenis wordt loutere zielsuitstorting. In het drama gaat het overwicht
van het moraliserend gehalte over op de zielkundige juistheid. Er ontstaat een
uitsluitend letterkundige belangstelling, en een aesthetica. In zijn ‘ode teghen
d'onwetende vyanden der poëtryen’ heeft Jan van der Noot die autonomie van het
scheppende
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maken verkondigd. Het is de oudste belijdenis van een zuiver artistiek geweten in
ons land:
En Ick singh oock, nu, met verblijden,
in ons brabantsche sprake soet
(bat dan men hier songh in veurtijden)
verscheyden veerschen schoon en goedt:
en dat niet in ghemeynen sanck
onsacht
versmacht,
maer vrij medt gheleerder gheclanck
deur der negen hemelen cracht.

Wist hij aan de wereldverrukking der zestiende eeuw voor het eerst een nieuw, geheel
eigen geluid te geven, hij voelde zich meteen, en juist door die verrukking zelve,
losgeslagen uit het grote geestelik verband van mens en God. Zijn religieus bestaan
is een keten van catastrophen geweest. Hij werd beheerst door angst voor de
schoonheid, die hij zelf schiep en zijn verdrongen geweten wreekte zich in ‘Het
Theatre’, waarin hij bijbelse stof kiest en zich letterlik over-levert aan vrome
gepeinzen. De inspiratie, die door Van der Noot bevrijd was uit haar dienstbaarheid,
heeft Carel van Mander mede ontwikkeld. Hij zag de wereld met schildersogen en
preciseerde de verrukking om haar schoonheid tot de jubel van een zingend
naturalisme. Zijn bezongen landschap leeft op het rythme van den ademtocht der
aarde, niet meer op de kunstmatige begeestering van een metaphysiek symbolisme.
Hij ziet de kleurnuancen van het levende natuurbestaan. Hij ziet ‘het landschap de
gedaante voeren der lucht en schier àl in de lucht verflauwen’ en vindt dezen
onvergelijkelik prachtigen regel:
Staende berghen schijnen wolcken, die roeren.
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Hij was in elke vezel van zijn zenuwachtig-vatbaar wezen een aestheties-gevoelige
mens. Maar niet alleen door zijn treffend natuurvizioen heeft hij de nieuwe tijd
ingeluid; hij deed dat ook door de vrees, dat hij het goddelike in zich schond door
zoveel ‘heydenschap metsangh’. Men heeft bij de beschouwing onzer renaissance
doorgaans die morele reactie verwaarloosd en de eerste dichters van de nieuwe tijd
afgeschilderd als uitsluitend verrukten. Deze eenzijdige voorstellingswijze is niet
geschikt om de groei onzer dichtkunst naar de klassiek der gouden eeuw te verklaren.
In de vroeg-renaissantiese poëzie is de angst voor de eigen wereldverrukking een
vast weerkerend motief, dat het conflict begrijpelik maakt, waaraan de zeventiende
eeuwse poëzie moeizaam ontstegen is. Zeer zeker waren de renaissancisten verrukt
en ‘was hun liefde overal, waar zij gingen’, maar de dualiteit van hun
wereldbewustzijn is typies voor hun persoonlikheid. Daniël Heyns heeft die dualiteit
geformuleerd:
Daer ick gae is mijn liefd'; ick moeter doch wel aen,
ick most mij selven eerst, woud' ick mijn brandt ontgaen.

Uit zulk een inwendige gespletenheid groeide het onrustig figuur van de
zwerveling-dichter, die wij de bohémien avant la lettre kunnen noemen, en wiens
lach wij nooit geheel en al vertrouwen. Voor ons is Breero er de vertegenwoordiger
van, zoals voor Frankrijk François Villon. Maar in de tijdsafstand, die tussen deze
beide ligt, is het type geen uitzondering.
Reeds in Anthonis de Roovere vindt men een dominerende trek van onrust des
geestes, die bij minder ongeschokte levensomstandigheden dan de zijne, licht
zwerfdrift wordt. Zijn volgeling Eduard de Dene vertoont geheel de constitutie van
het Breero-type. Cornelis Crul
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heeft dit geschilderd in zijn humoristies gedicht op ‘Heynken de Luyere’, dat sterk
aan de ‘franches respues’ van Maître François Villon herinnert. Doch wie zulk een
bestaan te dragen heeft, verbergt veel leed achter de vrolikheid, die nodig is om het
vol te houden. Jan van der Noot kende dezelfde grilligheid van bestaan en gemoed.
Hij moest gedurig reizen en trekken. Breeroo en Starter dragen het zwervers-type in
de gouden eeuw en maken het klassiek. Het bekende rijmpje, dat ‘rederijkers:
kannenkijkers’ zijn, is niet alleen geldig voor de gezapige samenkomsten van
middelmatige kameristen, maar ook voor enige der grootste dichters uit de
rederijkers-periode. Zij zochten de roes om zich te kunnen verzoenen met het leven,
dat hard voor hen was.
Rederijker en vroeg-renaissancist vertonen psychiese trekken van overeenkomst,
die het verschil hunner poëzie niet mag doen vergeten. Want deze trekken zijn
constitutief voor het dichterschap, dat onmiddellik vooraf ging aan de Nederlandse
gouden eeuw. Met opzet nam ik in de bovenstaande schets der ontwikkelingsgang
van het poëties bewustzijn Carel van Mander en Daniël Heinsius tot voorbeeld. Niet
alleen omdat Van Mander, die van de rederijkerspoëzie bekeerde tot de renaissance,
op typiese wijze de evolutie belicht, maar omdat de twee genoemde dichters een
locale rol gespeeld hebben in deze ontwikkeling. Beiden Zuid-Nederlanders van
geboorte, vestigden zij zich in het Noorden, waar zij deel namen aan het
gecentraliseerde geestesleven. Zij brachten de eerste renaissantiese bezieling uit
Brabant naar Holland. Gaarne lochent men het Zuid-Nederlands aandeel in de
hollandse bewustwording en Doctor Sterck doet eenvoudigweg, alsof er geen sprake
van zulk een aandeel kan zijn. Hij zegt terloops, dat Van Mander zich, na een
Italiaanse reis, uit Vlaanderen in Haarlem heeft gevestigd en zwijgt over de Vlaamse
rederijkerij. Van Anna Bijns vermeldt
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hij niet eens het essentiële; hij drukt alleen twee tamme refereynen van haar af, die
door hem zelf in het bisschoppelik muzeum van Haarlem zijn gevonden. Hij gaat
zelfs zover, dat hij op bladzijde 56 met evenveel woorden neerschrijft: ‘De
Geuzen-liedjes zijn echte Noord-Nederlandsche poëzie’. Het grootste gedeelte dier
echt Noord-Nederlandse liedjes is echter beneden de grote rivieren geschreven. De
namen zelfs van Lucas de Heere, van Jan van der Noot, van Van Zuylen van Nyevelt,
van Marnix, van Datheen, van Jacob van Zevecote en van Justus de Harduyn, schijnt
Doctor Sterck niet te kennen. Daardoor is het onmogelik geworden, dat zijn boekje
ook maar een vaag beeld geeft van het verloop der zaken, die het schetsen wil. Zonder
de flauwste bekommering over de chronologiese volgorde of psychologiese rangorde
der gebeurtenissen, handelt Doctor Sterck in zijn eerste capitteltje de hele
rederijkers-poëzie af. Hij haast zich om in Haarlem en om bij zijn eigen vondsten te
komen. En hij ziet helemaal voorbij, dat de waarachtige evolutie onzer dichtkunst
zich grotendeels voltrok buiten de objecten zijner belangstelling om.
Heyns en Van Mander togen naar het Noorden en vonden daar geestesverwanten,
maar voor wie hun psychologies conflict niet bestond. In Leiden en Amsterdam
berustigt dit zich tot het stoïcynse burgerschap. Jan van der Does, Jan van Hout,
Coornhert, Visscher en Spieghel zijn mensen, waarin men hun zuidelike tijdgenoten
niet herkent. Maar zij zijn niet de enige mensen van de nederlandse vroeg-renaissance.
Zij volbrachten slechts een klein gedeelte der culturele ontwikkelingstaak. Zij schiepen
het nieuwe ‘milieu’, zoals de dichters uit het Zuiden het nieuwe ‘conflict’ geschapen
hadden. Hun poëtiese aandrift is klein en hun intellectualiteit is geen vechtende
weerstand daartegen, doch is er de grond van. De Brabantse dichters bedwingen met
hun hersens de onstuimig-
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heid van hun gemoed. Bij hen ontstaat de nieuwe vormdrift uit de noodzakelikheid
om het overstelpende te beheersen. In de noordelike vroeg-renaissancisten is het
verstands-bedwang niet strijdbaar. Het is een meegeboren karaktereigenschap. Zij
teren gedeeltelik op hun intellect. Zij scheppen ermee. Een Spieghel zonder
toegespitste intellectualiteit, is bijna niets meer. Bij deze mensen openbaart het hart
zich in een brede, sfeer-scheppende hartelikheid. Bij de zuideliken openbaart het
zich in een geweldige, conflict-ontketenende hartstocht. De zeventiende eeuw dankt
aan de Leidenaars en Amsterdammers meer atmosfeer dan inspiratie. Zij beschaafden
den hollandsen geest en maakten hem rijp voor de klassiek, die zich vrijvocht uit de
geestelike crisis van de zuidelike dichters. Tot de voorbereiding van de psychiese
gesteldheid der eerste klassieke dichters hebben zij vruchtbaar meegewerkt, maar
zij hebben die psychiese gesteldheid niet gemaakt en slechts weinig ontwikkeld.

III
De concluzie van Doctor Sterck over de dichtkunst onzer zeventiende eeuw is dus
niet alleen getrokken naar een ongeldige en onbetrouwbare norm, maar zij berust
bovendien op uiterst onvolledige gegevens. Dit gemis wordt nog verergerd door de
innerlike waardeloosheid van een gedeelte der gegevens, die zijn boekje wèl bevat.
Het vangt aan met een kenschetsend hoofdstuk over ‘die edele conste van rethorycke’,
dat vijf en twintig bladzijden beslaat, waarvan er tien zijn afgestaan aan citaten en
prentjes in de tekst. In de vijftien overblijvende bladzijden wordt het hele
rederijkerstijdperk van meer dan honderd jaar geschetst. Niet in zijn geleidelike
ontwikkeling, maar in zijn interessante bijkomstigheidjes, wier som Doctor Sterck
als de ‘cultuur’ schijnt te beschou-
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wen. Telkens als hij dit woord gebruikt (blz. 15, 35, 47, 53. 54, 56, 94 e.a.) geeft hij
het te verstaan als een synoniem voor ‘de wetenschap over de volksgewoonten uit
het verleden’; nergens laat hij blijken, dat er nog een stijging of gradatie mogelik
zou zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld: ‘zulke spelen doen ons medeleven in de zieke
stad; zij verzoenen ons met de soms gezochte en gekunstelde taal der rederijkers, die
daarin toch zoo duidelik, wisten te maken, hoe de toestanden waren’. In dezelfde zin
moet hij klaarblijkelik geïnterpreteerd worden, waar hij zegt over Anna Bijns, dat
haar refereinen ‘een schat van gegevens bevatten, die voor de cultuur van haar tijd
van groote beteekenis zijn.’ Met welk een oog bekijkt hij dan de oude teksten? Hij
zoekt erin naar zogenaamd ‘cultuurhistoriese’ wetenswaardigheden over toestanden,
gewoonten, misbruiken en opvattingen van een bepaald tijdsgewicht, doch ziet niet
om naar de belijdenis der ziel. Dat hierin de cultuur haar hoogtepunt bereikt, ontgaat
hem ten enenmale. Zo kon hij er toe komen van Anna Bijns de onbeduidende
gedichten aan te halen, die hij vond in dat muzeum te Haarlem, en daaraan een
cultuurhistoriese beslissingswaarde toe te kennen. Zo kon hij er ook toe komen om
zijn hele twede hoofdstuk, dat bijkans het langste van het boek is, te besteden aan
het, ook al door hem zelf gevonden, ‘Spul van Sinnen van den siecken stadt’ en om
ook aan dit allegories spel van Haarlemse gemeente-politiek een bewijskracht te
geven, die het - literairhistories beschouwd - niet heeft. Zijn karakteristiek van de
Amsterdamse en Leidse vroeg-renaissancisten laat hij op grond van dezelfde
beschouwing verdringen in drie hoofdstukken met verklarende bizonderheden, die
hoogstens de ruimte mochten hebben van een voetnoot. Vervolgens keert hij weer
terug naar het eeuwige Haarlem om in zijn capittel over ‘zuiverheid door verdeeldheid’
bewijzende waarde te hechten aan de
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muur-opschiften van een vergaderzaal! Kortom hij vereenzelvigt de dichtkunst van
het rederijkerstijdperk met de praestaties van de kamers van rhetorica, zoals hij de
gouden-eeuwse poëzie vereenzelvigt met de bijeenkomsten van de Muiderkring.
Want voor hem schijnen deze instituten meer ‘cultuur-histories’ te zijn, dan de poëzie
harer toevallige leden en even toevallige niet-leden. Men weet dat Hooft te Muiden
enige dichters van zijn tijd, maar onder hen geen De Harduyn, geen Revius, geen
Camphuyzen, geen Stalpaert, ontving. Is het nu billik die vriendenkring met Daniël
Mostaert, Casper Barlaeus en weet ik wie nog, te gaan voorstellen als een
vertegenwoordigend instituut van de dichtkunst der zeventiende eeuw? Iedereen
voelt, dat dit dom is. Omdat iemand bevriend is met Hooft, behoort hij toch nog niet
tot het soort mensen, waarnaar men zonder verder onderzoek de dichtkunst zijner
eeuw beoordeelt? Maar Doctor Sterck zoekt graag de spijkers der cultuur op het
laagst mogelike water. Zo prijst hij Hooft ‘op zjjn best’ in diens wel aardig briefje
over Tesselschade's muiltjes. Alsof ‘Granida’ en de ‘Historiën’ kleinigheden waren
bij zulk een cultuurmonument! Het mankeert Doctor Sterck niet alleen aan
psychologies-crities inzicht in het wezen der dichtkunst, maar ook aan histories begrip
van het wezen der dichtkunst. Van alle qualiteiten, die nodig zijn om een samenvattend
werk te schrijven over het tijdvak, dat zijn boekje behandelt, bezit hij er geen enkele.
Integendeel heeft hij een groot gebrek, dat ook het laatste restantje verdienstelikheid
van zijn essay te niet doet. Hij is onbeschrijfelik slordig. Zelfs over de dingen, die
hij vermeldt, vergeet hij het voornaamste te zeggen. Zo spreekt hij herhaaldelik over
het zestiendeeuwse streven naar taalzuivering, doch de ‘Twe-spraeck’ noemt hij
maar eventjes, terloops, en hij verzwijgt het specifiek ‘duytsche’ doel van Costers
Academie. Ook

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

47
spreekt hij zich klakkeloos tegen. Een tekst, die hij aanhaalt op bladzijde 21, wordt
op bladzijde 20 verklaard als afkomstig uit Amsterdam, en op bladzijde 21 als
afkomstig uit Gouda. Ten voorbeeld van zijn stylistiese slordigheid diene deze volzin,
te lezen op bladzijde 43: ‘Hendrick Dircksz zou eerst in 1538 burgemeester worden,
doch speelde toen reeds een belangrijke politieke rol door zijn strijd tegen Willem
Dircksz. Bardes, die elkanders felste tegenstanders waren’. Het latijnse woord ‘mores’
dat ‘zeden’ betekent, vertaalt Doctor Sterck op bladzijde 127 door ‘schatten’. En de
teksten, die hij aanhaalt en waaraan hij de bewijswaarde voor de grote verdienste
der rederijkers-poëzie ontleent, zijn door slordigheden onleesbaar verminkt. Ontcijfer
bij voorbeeld het volgend gedichtje, door een opschrift op een geschilderde
voorstelling van de Haarlemse Kamer, in de mond van Calvijn gelegd als samenvatting
van diens leer:
Digt veel maar een
van eeuwigheen
Is uytverkooren,
Wie tegenstreên
hiertoe seijt neen
Is niet herbooren.

Het is niet mogelik om iets te onderscheiden uit die nonsens. Maar de eigenlike tekst
is doodeenvoudig. Hij leert, dat er slechts weinig gepraedestineerden zijn (n.l. één
uit de velen) en voegt daaraan toe, dat hij die dit onredelikerwijze (tegens reên)
ontkent, niet tot de herborenen gerekend kan worden. Die tekst is als volgt:
Uyt veel maar één
van eeuwigheen
is uytverkooren,
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Wie tegens reên
hiertoe seijt neen
is niet herbooren.

Zelfs de waarde van een verzameling vrijwel nutteloze wetenswaardigheden mist
dit werkje, omdat de lezer het niet kan gebruiken zonder contrôle op de slordigheden.
Het wekt geen enkel vertrouwen, maar kan alleen in argeloze hoofden misverstanden
scheppen, omdat dit domme, slordige geschriftje in de wereld wordt gedragen door
de stelselmatig overdreven reputatie van den uitgever der ‘Oorkonden’, der
‘Hoofdstukken’ en der ‘Studies’ over Vondel en zijn kring. Zijn Vondelleventje, dat
in 1926 verscheen, had hem toch kunnen doen inzien, hoe weinig capabel hij is voor
samenvattend werk. Maar Doctor Sterck zij een bizonder bruikbaar snuffelaar, hij
is een even slecht begrijper.
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Jacob Revius
Dr. W.A.P. Smit - De dichter Revius - U.M. Holland - Amsterdam 1928.
De korte tijd van een decennium volstond om aan het groeiend Nederland een eigen
plejade te schenken, die, schoon zij nooit door groepsverband tot fel beleden eenheid
werd, ondeelbaar blijft, omdat de dichters waaruit zij bestaat elkander en hun tijd
verklaren door hun onderlinge tegenstrijdigheid en groter overeenkomst. Stalpaert
en Hooft, De Harduyn en Breero, Camphuyzen, Revius en Vondel zijn hierin
onscheidbaar, dat elke generatie onverbiddelik samenhorig is. Wat ieder dichter dankt
aan zijn tijd, danken zij allen aan dezelfde tijd. Zij vormden samen nooit één school
en maakten niet één nieuwe wet, doch zij zijn samen één geslacht en scheppen een
nieuwe beschaving. Als de jongere Starter en Huygens zich bij hen aansluiten, is hun
vorming al bijna voltooid en zijn ieders conflicten uitgesproken in geschriften.
Wanneer de Muiderkring een groepsverband, of liever: een vriendschapsverband,
tussen enige hunner zal stichten, is de beslissende scheiding der geesten voltrokken.
Bij hun ontwikkeling is die der latere zeventiendeeuwse dichters een volgzame, niet
minder persoonlik misschien, maar minder algemeen beduidend.
Dat het Holland der gouden eeuw een eigen stem gekregen heeft, die ons ontroerend
aan blijft spreken, was het gevolg van de jeugdstrijd der dichters, die tussen (1579)
Stalpaerts geboortejaar en dat van Vondel (1589) hun eerste hollands licht hebben
gezien.
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Die strijd was niet een literaire. Het dichtergeslacht van het twaalf-jarig bestand zag
zijn voorgangers niet als vijanden, maar betoonde hun een vriendschap en een
verering, die bij het somtijds groot verschil aan dichterliken aanleg sterk verbaast.
Temeer omdat die vriendschap steeds als plicht van dankbaarheid gegeven wordt.
De continuïteit der nederlandse poëzie is nooit zo scherp gevoeld als door de dichters,
wier geluid het eerst de gans en al vernieuwde stem van het zichzelf vernieuwend
Nederland werd. Vriendschap voor Spieghel, Coornhert en Roemer Visscher bij den
Amsterdamsen Kring, verering voor Van Mander, voor Van Hout en Van der Does
te Leiden, Heinsius' overschatting door de dichter Revius, die hem nog ‘de
voornaemste poëet van onsen tijt’ acht nadat Hooft zijn beste werk geschreven heeft,
aansluiting van De Harduyn bij Van der Noot, Van Liefveld en Van Zevecote in
Zuid-Nederland, bewijzen dat het eerste en grootste geslacht van Hollands gouden
eeuw zich niet als opstandig, maar als volgend zag. De ‘revolutie in de literatuur’,
door deze dichters te weeg gebracht, danken wij aan de revolutie in hun leven.
Daardoor voltrok zich de letterkundige omwenteling bijkans onbewust, en iedere
latere zeventiendeeuwse groepsformatie is te zien als vriendschapskring van
aristocratiese geesten òf als bewust geestelik verweer tegen een anderszins dan literair
vijandelike macht, doch nooit als letterkundige ‘beweging’.
Om de zielkundige groei onzer dichtkunst in haar meest roemruchtig tijdperk te
begrijpen is het van uiterst belang dit gezichtpunt niet uit het oog te verliezen. Haar
grote bewegings-motieven zijn buiten-poëties en worden te vergeefs gezocht in
allerhande literaire attributen.
De eerste jeugd van onze grote dichters heeft oorlogsmalaizen gekend. Hun hele
generatie is gegroeid in een diepe onrust des lands, dat zich hardnekkig en met haat
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gehandhaafd heeft tegen een grote macht, terwijl vervolging om den wille des geloofs
het deel van velen was. Godsdienstige verdeeldheid scheidde geesten, waarin de
gloed van een heiligen hartstocht spoedig wakker sloeg. Gepassioneerde overgave
aan heilige zaken, niet minder brandende afkeer van als onheilig gevoelde, zijn de
gevoelens geweest, die de jeugd onzer dichters hebben beheerst. Van welke belijdenis
en uit welke streek des lands zij waren, zij hadden vijanden, en in hun buurt. Zij
hadden daarenboven de gemene vijand aan het spaanse hof. De zaken, die den mens
en God betreffen werden betrokken in het leven van iedere dag, en opgedrongen aan
een aandacht, die gevoelig is voor deze zaken. Het harde van een oorlogstijd en de
uitbundigheid der uitersten, waarin het algemene leven, door te grote spanning
vastgehouden, telkens zichzelf ontspant, schiepen voor het individu conflicten van
direct zedeliken aard. Het vraagstuk der confessie, trok, zolang het vraagstuk bleef,
de geesten naar de overweging der moraal. De rijd, waarin de aanleg onzer dichters
rijpte, ontwikkelde alle passies tegelijk, bracht botsingen en conflicten teweeg, die
telkens werden verhevigd door den achtergrond van het complex der geestelike
waarden, waarvan zij als afhankelik werden ervaren en dreef elke gedachte, die een
mensenhoofd bevatte naar het laatste zijner consequenties.
Er is in de jeugd van dit dichtergeslacht een hijgende angst, een jacht naar de
bestendiging der persoonlikheid en een gevoelde vrees voor de krachten van eigen
geest en gemoed, waarop persoon na persoon reageert volgens eigen geaardheid. De
zwerfdrift van Breeroo is niet minder een gevolg van dit gevoel van onbestendigheid
als de gedurige pogingen van Hooft om in een vrouwenarm het blijvende van 's
levens goed te vinden. In Vondels somberheid en religieuze twijfel spookt deze angst
voor de ondergang van wat het meest zelfstandige van
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elke ziel is niet minder dan in Revius' verbeten vasthoudendheid aan de beleden
confessie. Er is in elk individu een behoefte ontwaakt om het kostbaarst bezit der
ziel te handhaven; en in de letteren weerspiegelt zich die strijd door de moeizame
en van hartstochtelikheden doorflitste groei naar een uiteindelike en verzoenende
klassiek. De levensgang van Vondel is voorbeeldig in dit opzicht. Hij vindt de grote
samenhang van 's levens werkelikheden in een prachtig ordes-concept, dat niet zonder
reden barok werd, daar het zich immers bewust bleef van de menigte en de moeilike
verenigbaarheid der componenten, waaruit het gebouwd werd. Hooft vond de eerste
en simpelste rust in zijn ‘Granida’, omdat zijn minder godsdienstig-aangelegde psyche
in hoofdzaak de geestlike met de lijfelike dingen te verenigen had onder een enkel,
zeer gespecialiseerd aspect. Breeroo won niets dan een gulpende lach en een
moordende wroeging; hij stierf voordat zijn leven naar de rust ontlook. In Revius
woedde de strijd naar een moeizaam verworven, maar rustgevend inzicht:
Want Gods genaed' is meer als aller menschen sonde.

Dit is misschien het pijnlikste conflict der zeventiende eeuw geweest. De
Contra-Remonstrant, wiens teugelloze papenhaat, wiens onverbiddelike strijdwijs,
wiens volstrekt eenzelvig Gods-bewustzijn zich te zuiveren hadden tot de vertederde
bewogenheid ener zingende stem, heeft zich een geweld aangedaan, dat mèt zijn
dichterschap zijn heldendom bestendigt. Er is iets van een reus in hem en dat alleen
verklaart wellicht hoe hij zo innig schreien kon. Ware hij niet ontgroeid aan de
proporties van de predikanten zijner dagen, hij was misschien gestikt in de ‘benautheit
der conscientie’, misschien verstard in de onverzoenlikheid van zijn haat. Zijn
hekeldicht heeft
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als het hekeldicht van Vondel een persoonlik bij-accent, dat erop duidt hoe niet alleen
gekrenkt gevoel voor recht, maar daarenboven aan den eigen geest ervaren scheuring
van gemoederen hem drijft. Hij haat zijn vijand niet aleen omdat hij vijand is, maar
ook omdat zijn eigen rust wordt aangevreten door die vijandschap. Zijn haat is een
bloeddrift. Als Vossius zijn zoon verloren heeft, schrijft Revius in barse
onverzoenlikheid: ‘te Amsterdam is Gerard Vossius' zoon Dionijs gestorven, nadat
hij een, tot ondermijning van het Christendom geschreven, boek van een spaansen
Jood in het Latijn vertaald had. Niet onduidelik toont zich hier de hand Gods, die
Zijn eer wreekt’. Zijn scherpe hekeldichten ‘op het vergaen van 't Spaensche schip,
genaemt den heyligen Geest’ en ‘Biechte des Conincx van Spanjen over het verlies
van Pernambuco’, waarin het Rooms confiteor wordt geparodieerd, zijn feller dan
een Geuzenlied. Onbeheerst hatelik zijn de gewrongen regels, die hij heeft verzonnen
om de afgezant der Aartshertogen, Peckius, te honen. Als de ‘verrader’ Jan van
Nassau na de slag op het Slaak in het leger van Sante Croce gevlucht is, schrijft hij
zijn bijna drasties spottend ‘postilion in alder haest uitghesonden om te soecken den
verlooren Graef’, waarin hij de Roomse paus laat dreggen naar diens lijk:
Menschenvisser, die te Romen
duur vercopet uwe vromen,
comt eens hier en spant u net
of ghij hem daerin beset!
hier sijn overal te soecken
vissers met fluweelen broecken;
heb dij niet vernomen van
den verloren Graef Johan?

Die haat had zich te zuiveren tot positieve geestdrift. De mens, die in de hekeldichten
spreekt, is de vertolker
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van zichzelf, de predikant wou de vertolker zijn van God. In de vaderlandse
zegeliederen van Revius wordt dal aspect gevonden. Hier is hij een profeties zanger
in de zin, door Du Bartas gegeven aan dat woord. De chronologies oudere liederen
op de verlossing van Bergen op Zoom en de verovering van 's Hertogenbosch tonen
een andere Revius, zoals wij ook uit de groeitijd van Vondel meerdere Vondels
kennen. Het element van Godsvertrouwen, in Revius' latere poëzie verstild aanwezig,
heeft hier nog de toon van Godsgeestdrift, van Godsverruktheid welhaast. God is de
bondsgod van het uitverkoren volk der contra-remonstranten. De dichterstem is een
geroepen stem. Zij heeft aan te sporen tot den heiligen strijd voor ‘'s Heeren Woort’.
De ontmoeting dier beide zielsgesteldheden in Revius is de grond van zijn religieuze
zelfstrijd. Enerzijds sterk persoonlik van aanleg, voelt hij zich anderzijds geroepene,
vertegenwoordiger. Individuele bezieling en gemeenschappelik heilsverlangen hebben
hun samenklank te vinden in zijn zang. Daarom horen we deze nu eens doorbroken
van persoonliken angst om het behoud der eigen dichterlike ziel voor poëzie en
eeuwige gelukzaligheid, dan weer zichzelf verloren sprekend in verbraafde didactiek.
Beide tendenzen zoeken verzoening in de eenheid van het dichterschap en tasten
daarnaar in een grimmigen afkeer der wereld, blijkend uit een sonnet als dit:

Werelt.
De werelt is vervult met droefenis en clagen,
vol snode lastering' en vol onwaerdicheyt,
vol vuyle ogen-lust en vol lichtvaerdicheyt,
vol onverdienden haet en doodelijcke lagen.
De werelt is vergift met wroegen ende knagen,
vol stege wrevelmoet en vol hovaerdicheyt,
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vol ongebonden sucht en vol quaetaerdicheyt
vol sonden opgehoopt en opgehoopte plagen.
O herten! die noch sijt van hare stricken vrij
vliet verre van dees trouw- en liefdelose prij,
al isse nog soo schoon vercieret en beperelt.
Vraecht niet, hoe can het sijn dat sij soo goddeloos,
soo eervergeten zij en overgeven boos?
Eylaes! het is omdat de werelt is de werelt.

De boosheid wordt hem het wezen der wereld: het hollandse puritanisme vindt in
zijn lied een eigen klank. Het hangt er ten nauwste mee samen. De wording van dit
vers en het ontslaan van gans de puriteinse levenshouding, die - wanneer zij onvervalst
van huichel blijft - zeer groot kan zijn, werden bepaald door eenzelfde conflict. Dit
conflict is belichaamd in Revius. De angst naar geestelik zelfbehoud is de grond
zijner woorden. Maar in de puriteinse houding vindt de dichter slechts de predikant,
die levenslang zijn eigenlike zelf mag zijn, doch die voor hem altoos zijn zwarte
schaduw blijft. De puritein schrijft didactiek en zet op de wereldse rythmen en rijmen
van den liberalen Hooft godvruchtige woorden, de dichter bekent daardoor de
bekoorlikheid van Hoofts verzen wel in der daad te ondergaan en de behoefte naar
zingen te blijven gevoelen.
De beide boeken van de Gods-geschiedenis, Revius' epos-in-mozaiek, bevatten
de stijging der ziel doorheen het dualisme van dichterschap en zuivere confessionaliteit
naar de klare zang van het gelouterd Godsvertrouwen. Alle godsdienstige
aandoeningen zijn in dit epos vervat, doch hun aandoenlikheid stijgt met een stijging
naar het inzicht, dat ‘God genaed’ is meer als aller menschen sonde’. Het persoonlike
leed in de strijd van ziel en zinnen wordt evenzeer verzwegen als de individuele
levenstragiek, mede veroorzaakt door het wangedrag van
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Revius' zoon Richard, doch, evenals bij Vondel, wordt de eigen innerlike ervaring
omgezet tot een algemeen symbolisme, dat in diepste wezen aan een ordes-concept
ontbloeit, 's Levens verscheidenheden worden aanvaard als gegroepeerd om het
verlossingswerk. Deze symboliese vizie heeft een didactiese kant, die Revius nog
zeldener dan Vondel verlochent, maar zij heeft ook haar lyriek. De lyriek van het
christelik symbolisme is het gebed en bij de biddende dichters, Vondel, Stalpaert en
Revius krijgt dit gebed een rituele, een liturgiese klank. Omdat het persoonlike er is
ondergegaan in het gemeenschappelike en het grillige der individuele vizie er
vervangen is door het traditioneel symbolisme, zijn de gebeden en innigst-individuele
zielsuitstortingen van Revius en Vondel ogenblikken, soms zelfs toppen, van klassieke
kunstwording. Het toeval waardoor Revius de psalmberijming ter verbetering van
Datheen op zich nam is even weinig willekeurig als de omstandigheid dat de rooms
geworden Vondel de behoefte naar een vertaling der Harpzangen voelde. Voor beiden
was het psalm-gebed wat het was voor Stalpaert, de brevierende priester: de grondslag
van hun rituele symboliek.
De tweeledigheid zijner ziel heeft de dichter Revius verzoend in de zingende
gebeden van het twede boek der Godsgeschiedenis, die tegelijkertijd volkomen lied
en geheel en al zuivere confessie zijn. Deze verzoening was voor de protestant
dezelfde als die welke de Roomse mens vindt en zijn kerk-liturgie en Revius'
‘Avondgebet’ zou men het completorium van een contra-remonstrant mogen noemen:
De nacht, de moeder vande rust,
des hemels groote fackel blust;
van arbeyt zijn de leden moê,
de sluymer druckt de ogen toe.
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O, Hoeder groot van Israël
weest ons een trouwe nacht-gesel,
en wacker om ons henen siet,
so vresen wij den vijant niet.
Ghij hebt, al wat op aerden is,
begraeven inde duysternis;
begraeft ook onse sonde boos
in u genade grondeloos!
Wanneer het lichaem slapen gaet,
de siele doch niet slapen laat,
maar waken tot u alle tijd,
die aller sielen vader sijt.
Totdat het aerdsche wederom
in soeten slaep ter aerden com,
de geest in volle salichheyt,
daer haer de rust is toegeseyt.

Om de zuiver rituele toon van dit aan alle particularia ontstegen lied te treffen, moet
men het vergelijken met het rooms-katholieke avondlied: ‘Te lucis ante terminum’,
iedere dag door elke priester gebeden, en dat ik afschrijf in Guido Gezelle's vertaling:
Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper aller dingen, waakt
en zorgt voor ons, die al den tijd
- wij bidden u - barmhartig zijt.
Voor droomgedrochten, die 't verstand
verbazen, berge ons Uwe hand;
en 's vijands onraad, ingesnoerd
ons lichaam late onaangeroerd.
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O, Vader, in Uw mildheid groot
met God den Zoon, Uws zelfs genoot,
die eeuwig God zijt, heilge Geest,
vertroost ons al, van minst tot meest.

Het beste vers van Revius heeft steeds die rituele, bijna onpersoonlike, bewogenheid,
waaraan de dichterziel zich helemaal verloren schenkt. Zelfs het beroemd sonnet:
't En syn de Joden niet, Heer Jezu, die u cruysten

met zijn gedurig herhaalde zelfbeschuldiging en strikt individuele klank, is de
vertolking van het wezenlike, het algemeen-menselike -, niet van het uitsluitend
persoonlik berouw. In de godvruchtige liederen is Revius geheel aan zijn conflict
ontstegen, hij heeft in hen meteen zijn diepste, zijn meest eigen toon gevonden. Zijn
kerstgezangen met hun eenvoudige, haast populaire symboliek, zijn gebeden op
verschillende uren, zijn enig gedicht ‘Gelyckenissen Christi, gebedswijze’, dat de
gehele Nieuw-Testamentiese symboliek omzet in magies stromende verrukkingen
en stamelingen zijn het beduidendste deel van zijn dichterlik werk. Voor hen, die
onzer gouden eeuw haar gulden naam betwisten op grond dat de gereformeerde
godsdienst haar wezen bepaalde is het van leerrijk nut, hier kennis van te nemen.
Want wat in Holland groot werd tussen mens en God is in die liedjes uitgedrukt. Een
jeugdleed werd glanzende rust, verbeten strijdvaardigheid hervond zich in deemoedige
zelf-overgave.
Het vers van Revius mist de brede, dramatiese bewogenheid, de elementrijke
prachtzucht van het eindeloos meer omvattende Vondelse vers. Doch het trof door
zijn stroom de onmiddellikheid van het doel. Het beweegt onopgesmukt met de gracie
van een zich helemaal overgevenden eenvoud. Het snikt verholen en het juicht in de
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gedempte stilte der voorgoed gevonden rust. Het is niet rijk, het is in zijn betrekkelike
armoe levendig, maar met de levendigheid van een gewonnen ernst, waarop een man
het zware leven schraagt. Als vers, als stromend uitgezegde gemoedsgolf, vond het
zijn zuiverste karakter in deze rituele regels uit een vertaling van Salomons Hooglied,
die heel en al klassiek, heel en al zeventiend-eeuws, heel en al nederlands en boven
alles innig en verstild is:
Mijn oge sliep in weelde sonder sorgen,
maer 't cleyn geloof int wacker hert verborgen,
hoord' een geclop: mijn suster, mijn vriendin,
comt laet mij in.
Mijn duyve wit, staet op, en doet mij open,
den coelen dou heeft mij mijn hoofd bedropen;
veel pijn en smart heb' ick om u alleen
eylaas, geleen.
Ick seyde, vrient 'k en can mij soo niet rasschen,
mijn lichaem rust, mijn voeten sijn gewasschen;
soud ick mijn cleet met moeyt weer trecken aen
en tot u gaen?
Mijn liefste track sijn hant flux vander deuren;
mijn herte smolt, mijn ingewant wou scheuren,
ick vlooch vant bed' om dien die ick bemin
te laten in.
K'greep metter vaerd' de grendels van de sloten
die had mijn vrient met myrrhen dou begoten,
mijn oog' liet gaen so claechelijcken dou
van leet en rou.
Laes! ick deed' op mijn deur en oock mijn herte;
maer hij was wech: mijn siel besweeck van smerte.
'k dacht aen sijn stem, ick riep, ick socht met vliet
maer 't was om niet.
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Justus de Harduyn
Cleyne Proefstuxkens uit de Poëzie van Justus de Harduyn (1582-1641) Verzameld en toegelicht door Dr. O. Dambre - Uitgegeven door ‘De Sikkel’
te Antwerpen en ook verkrijgbaar bij C.A. Mees te Santpoort, 1927.
Wereldverrukking en angst voor de wereld hebben elkander bestreden in bijna ieder
dichter onzer gouden eeuw. Het vroom aanvaarden der geschapenheden of het steil
beheersen elker aandoening door een verworven en gehandhaafd inzicht, - bittere
wroeging een enkele keer, in het gemoed van Gerbrand Breeroo, - zijn de winst uit
dit gevecht geweest. Een zielegang tot zelfinkeer is reeds te volgen bij de zestiend'
eeuwers, die beurt om beurt hun jeugdwerk op een rijper dag verwierpen. Carel van
Mander klaagde zich aan, de toorn van God gewekt te hebben door ‘de heydenschap
met sangh’. Jan van der Noot herriep in zijn ‘Theatre’ wat hij darteler gezongen had,
Daniël Heins bekende, dat er aan zijn dichterschap een brand ten oorsprong vlamde,
die hij zonder zichzelf te mijden, niet ontvluchten kon. Tegen de schommelingen
des gemoeds was dit geslacht te weinig opgewassen: het sprak een enkele verbeten
bekentenis om daarna te vergeten... en vergeten te worden. Eerst tijdens het Bestand
wordt zich een nieuwe jeugd bewust van den indruk, die zij ondergaan moest in de
overdaad van het toenmalige leven, en na een korte aarzeling, waarbij zich ieder
goedschiks overgaf, volgde de keuze, die persoon-
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likheid en dichterschap voor de toekomst bepaald heeft. Cats evolueerde zwaarwichtig
van zinnelikheid naar moraal, doch de aarde, die noodzakelik onder zijn voeten tot
klei werd, te willen afschudden, was een schijngebaar, geschikt om ‘Sinne- en
Minnebeelden’ in te zegenen, maar te onhandig om een mensenleven om te wenden.
Hooft vond het nodig zelfbedwang in een verheven liefdesconcept, doch vond het
eerst nadat een meisje zich voor hem gezelfmoord had; Revius vocht verblind van
haat om het licht der wereldinzicht-gevende genade; de langzaam groeiende Vondel
moest de kwijnende ziekte der zwaarmoedigheid verdragen en de hersenpijnigende
vraagzucht ondergaan, voordat hij mèt het katholiek geloof zijn eigen wezen vond.
Tegen het eind der gouden eeuw zal Jan Luyken nog een zelfde proces moeten
doormaken, voordat het hem gegeven is datgene te vinden, waarnaar alle dichters
zoeken: het diepste van zichzelf.
Het openbare leven onzer zeventiende eeuw schijnt de mensen met een fatale
kracht te hebben aangegrepen door zijn veelzijdige bontheid, om hen daarna even
onontkoombaar op zichzelf terug te dringen. Iedere grotere dichter heeft in deze tijd
twee tegenovergestelde levensperioden gekend: een, waarin de wereld zich aan hem
voordoet en hem opneemt, hetzij in haar direct-vatbare genietingen, hetzij in haar
openbare maatschappelike manifestaties, en een twede, waarin hij gedwongen wordt
zich tegenover de wereld te stellen en een bewuste, door hem zelf bij voortduring
bepaalde, houding, tegenover haar in te nemen.
Zeker is dit verschijnsel op zichzelf niet zeventiend-eeuws en met enige goede
wil zou te bewijzen zijn, dat ieder dichterschap in elke tijd deze twee fazen van
ontwikkeling heeft door te maken, maar zulk een bewijsvoering zou alleen de
zielkundige merkwaardigheid verhogen van het feit, dat beide perioden in de gouden
eeuw
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zó klaarblijkelik en zó scherp tegenover elkaar zijn gesteld, dat zij het karakter van
uitersten hebben. Vondels groei kent niet het plotselinge van de breuk, maar hoe
voorbereid zijn overgang tot de geloofsbelijdenis der Katholieke Kerk ook weze,
bekeren is breken met het voorafgegane. ‘Granida’ van Hooft moge verhullen in een
bijna misleidende zuiverheid van rythmeslag der fraaie verzen, dat er een
wezens-verandering plaats greep in de wereldbeschouwing des dichters, wie dit
beheersend concept vergelijkt met de overgave der lyriek uit zijn vroegere jaren,
moet inzien, dat hier een jong mens bewust een stelling kiest, uit angst dat hij zonder
deze stuurloos zou worden meegegrepen door de instincten van het eigen leven.
Van dit zedelik conflict, waaruit onze gouden-eeuwse dichtkunst geboren is en
waaraan zij haar klassiciteit heeft te danken, is Justus de Harduyn een der meest
typiese vertegenwoordigers. Zijn jeugd is onbekend, voor zover zij niet beleden werd
in zijn eerste dichtbundel ‘Weerliicke Liefden tot Roose-mond’, zes jaar na de
priesterwijding van de dichter anoniem verschenen. Die bundel is de neerslag van
een nimmer beantwoorde jeugdliefde, waaraan de jonge De Harduyn zich weerloos
weggeschonken heeft, totdat hij zich over die weerloosheid schaamde en aan zijn
hele bestaan een beslissende wending gaf naar het ander uiterste der
aandoenings-polen. Zuiver renaissanties van klankgehalte en gevoelstoon, ontleent
dit merkwaardige boekje zijn letterkundig-histories belang aan het bewijs, dat het
levert van de Zuid-Nederlandse invloed op de herleving onzer nationale dichtkunst.
Psychologies is het een document voor de geest zijner eeuw, welks waarde weinig
wordt verminderd door het feit, dat de meeste der opgenomen gedichten vertalingen
zijn. In het buitenland zochten en vonden de hollandse Renaissancisten hun
persoonlike en nationale zelfstandig-
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heid. Daarbij verstond De Harduyn de kunst, het vreemde tot zijn onvervreembaar
eigendom te maken. Hij heeft een toon, een bewegingsgebaar in zijn vers, waaraan
men hem onmiddellik herkennen kan. Minder spontaan dan Simon van Beaumont,
zijn vrijwel onbekende jongere, die met direct aangrijpende gevoeligheid het leed
der onbegrepen liefde klaagde, bewaart hij in het uiterste van zijn gekunsteldheid
dat argeloos verrukte, waarin zich ook het meest geraffineerde dichterschap verraadt.
Slechts zelden maakt zijn techniek de indruk van een omweg langs het eens gevoelde,
en waar dit het geval is, gebeurt het doorgaans min of meer bewust om de kiesheid
niet te kwetsen door de eerlikheid der rechtstreekse belijdenis.
Zijn liefde is voor hem het toppunt van zijn genot-omde-wereld en zelden zal de
vreugde der verliefdheid juister zijn uitgezegd als in het fraai sonnet, waarin de zijne
culmineert:
Soet is den westen windt, die ruysschen doet en beven
de looverkens van 't waut en 't groenssel eender pleyn:
soet is den snellen loop van een silver fonteyn,
die van den hemel comt langhs een dal aenghedreven;
soet is het luyt gheclanck, 't welck my dick troost comt gheven,
als ick in droef ghepeyns beanxt my vind' aleyn
soet is het heunigh oock, ghegaert bij 't bieken cleyn
soet is den coelen Mey, die 't al in vreughd' doet leven.
Soet ist roosken besproeyt met eenen morghendauw,
soet ist tuylken verslunst in d'hant van mijn Jonckvrouw
en soet is sy altydt in alle dinck bevonden:
Soet is gansch heur ghelaet, heur oogh', heur taele vroet:
maer weet ghy watter is soeter dan al dit soet?
dry cuskens achter een van heuren mond ghesonden.
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Dit is een wereld-verruktheid, die nog geen enkele angst heeft gekend. Het is een
onbeproefd zichzelven overgeven aan de heerlikheden van de schepping Gods, zonder
de minste navraag naar haar doel en haar gevaar. Dat sentiment kenmerkt in ieder
land de komst der renaissance. De wereld schijnt voor de dichters opnieuw te zijn
opengelegd onder een nieuwe zon, die niet alleen gestraald heeft uit de werken der
klassieke Grieken en Romeinen. Al wat livresk of oud is, is in wezen vreemd aan dit
gevoel. Het is een herwonnen kinderlikheid. Een argeloos en zeer blijmoedig schrijden
in het midden van de schoonheid dezer aarde. Ook het verflensde bloementuiltje in
de handen der geliefde wordt iets moois voor deze mensen. En iets zo moois dat die
verflensing voor de eeuwen een welhaast miraculeuze frisheid kreeg. Is er een fraaier
adjectief denkbaar in dit innige verband dan juist dat paradoxale ‘verslunst’ en is er
een fijnzinniger overgang te maken, dan de onzinnige, die hier wordt gemaakt van
het verflensde tuiltje naar de volledige volmaaktheid van het lief?
Soet ist tuylken verslunst in d'hant van mijn Jonckvrouw
en soet is sy altydt in alle dinck bevonden.

Hier is geen voorbedachte raad in 't schone spel: zoo spreekt men enkel argeloos in
de weerloosheid der volkomen overgave. En zo bereidt men zich zonder bewustheid
voor op het ogenblik, waarop zich die weerloosheid wreken zal. Over het eigenlik
‘geval’ dat ten grondslag van de ‘Weerliicke Liefden tot Roose-mond’ lei, weten we
helemaal niets en de kunsthistoricus die zich verdienstelik zal maken door naam en
van van het meisje te vinden, moet nog opstaan, maar De Harduyn heeft ons het
nodige bekend in een ander sonnet, dat de pijn van liefde's verblindheid uitsnikt en
dat het begin aanduidt

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

66
van de kentering in zijn leven. Hier voelt hij, dat hij weerloos staat:
Blind man, die onbeschaemt met u ruysschende liere
gaet bedelen u broot nu hier ende nu daer,
ghy en leeft niet alleen in teghenspoede swaer,
'k ben oock mijn ooghen quijt, die ik achte soo diere.
Evenghelijck als gy o lierman goedertiere
is ghequetst, is ghewondt mijns sichts ghestraelte claer;
maer u mis-rief dat wort gheclaeght int openbaer
en 't mijne, waer ick comm, en acht men niet een ziere.
Ghy treurt in aermoe swaer, en ick in droeve smert;
u lijf-tochte ghy souckt, en ick troost voor mijn hert;
maer niemant, als van u, en heeft met my melijden.
En noch is tusschen ons een ander onderscheydt:
ghy wordt van eenen hondt ghetrauwelijck gheleydt,
en ick van een blind kindt, dat m' alom leydt besijden.

Hetzelfde gedicht zal de priester De Harduyn later opnemen in zijn ‘Goddelicke
Lof-sanghen’ (1620) maar het blinde kind Amor, dat hem overal ten dool leidt, zal
dan vervangen zijn door ‘blinde lust’. De wereldangst is ingetreden in zijn zielegang.
Hij heeft haar nooit vertolkt met zulke woorden, als die waarmee Revius het deed.
Wereldvijandig puritanisme had op een van nature vrome ziel zoals de zijne weinig
vat. Maar een enkele maal, in 't midden van zijn mannenjaren zal hem toch de
schuchter gedane bekentenis ontvallen:
Noyt en wist iemant dat den brandt
in my soo hadde d'overhandt!
noyt en wist iemant mijne wenschen...
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Een eerste reactie op zijn ervaring is het bewustzijn der vergankelikheid van het
wereldse leven, een gevoel dat telkens op het beslissend zielkundig ogenblik bij onze
gouden eeuwers doorbreekt. Justus de Harduyn heeft dat bescheiden uitgesproken
in vier regels, die in hun toonval zelve de melancholie om het onbestendige
verwoorden:
Niets anders dan een blomm' en is het mensche-leven,
seer jeughdigh, ende schoon als krieckt den dagheraet,
maer op den avont slunts: 't is eenen broosen draet,
't is een ghebroken schip, her, ende ghints ghedreven.

Tegen de ‘schip-braeke’ der ziel zal hij zijn toevlucht zoeken bij de Moeder Gods,
aan wie de schoonste zijner ‘goddelicke lofsanghen’ gewijd zijn. En merkwaardig
is ook bij hem, zo wel als bij Stalpaert, Revius en Camphuyzen, dat het renaissantiese
wereldgevoel niet uitgroeit tot een poëties uitgesproken klassiek wereld-concept,
maar eerder schijnt terug te vloeien tot een zuiver mediaevale, bijna primitieve
wereld-aanvaarding. Onder den invloed van de Hooft- en Vondel-studie heeft men
te licht voorbij gezien, welk een schat van onberedeneerde en onberedeneerbare
argeloosheid de dichtkunst van de zeventiende eeuw heeft opgeleverd. Wanneer hun
gemoederen tot rust gekomen zijn, schijnen onze dichters geen bezorgdheid meer te
kennen om het zuivere lied. Het groeit uit hun wezen. Het lijkt de simpele bevestiging
van hun blijvende gemoed-staat te zijn, eenvoudig neergeschreven met dien eenvoud
van het hart, waarmee de zuiverste liefde bemint. Zelfs bij Vondel is in enkele liederen
die zelfde naïeve toon van het gewone, waardoor het inderdaad buitengewone zich
zo bizonder treffend openbaart. Het zuiverst horen we die bij Stalpaert van der Wielen
en soms bij de Harduyn, zoals in dit begin der ‘Clachte van Maria benevens het
cruys’:
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Schoon boven alle schoone,
hoe maght geschien
dal ghy dus hanght ten toone
voor alle lien?
Dat ghy dua hanght ghenaegelt
vlack in den windt,
bereghent en behaeghelt,
mijn liefste kindt?
Ghy, die 't al hebt geschaepen,
wat vremt bestier,
heb dy gheen pleck om slaepen
elders dan hier?...

In liederen als dit zijn de vertroebelingen van de innerlike strijd verklaard tot niets
dan devotie en zang. De renaissance hervindt zichzelf het zuiverst in haar gedaante
van jeugdige verruktheid na deze verlochening tot eenvoud. De ingekeerde dichters
schijnen weder kinderen te worden van een eeuwig bloeiend jeugd-tijdperk. Dat is
het grootste mirakel van de herleving onzer letteren geweest en hierop is te weinig
acht geslagen. De literair-geschiedkundige belangstelling is in Nederland al te
eenzijdig gegund geweest aan de glorieuze rijkdom van den hoogbloei om nog
genoegzaam te worden geschonken aan de miraculeuze eenvoud ervan. De afkeer
van de Renaissance en de ontkenning van het recht onzer zeventiende eeuw op hare
gouden naam, berusten grotendeels op de vergissing dier eenzijdigheid. Beter had
men de bakens verzet dan de zee de rug toe te keren met den uitroep, dat zij een
modderpoel is! Zulk een appreciatie der zeventiende eeuw is in de twintigste geenszins
modern, maar in elke stompzinnig.
Literair-histories gesproken is de aansluiting van Hooft
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bij Van der Noot minder merkwaardig dan het verschijnsel der overeenkomst tussen
Stalpaert, De Harduyn, Revius, Camphuyzen en soms Vondel in de zeventiende eeuw
en bijvoorbeeld een Katharina Boudewijns in de zestiende. Het aangehaalde versbegin
van De Harduyn is zeker meer gerijpt en zuiverder afgewogen in zijn
klankverhoudingen dan de naïve liederen der Brusselse dichteres, maar beiden worden
door dezelfde toon beheerst, die uit de middeleeuwen over is gebleven en die aan
onze dichtkunst nimmer vreemd geworden is. Ik wees in een vorig opstel op de
opvallende gelijkenis van Revius' ‘Avontgebet’ met een vertaalde kerkzang van
Gezelle. De katholiek-rituele toon der kerkelike hymnen is in de geschiedenis onzer
vaderlandse dichtkunst een (misschien onbewust) traditionele, die men bij elke bloei
opnieuw hoort klinken. Zij hoort tot het wezen van de Nederlandse klassiek, geneigd
naar symboliek en ritualiteit, en is ons niet minder eigen dan de stemming der
verstandelike bezonkenheid, die doorgaans als het geestelik puikbezit onzer natie
wordt aangeprezen. Omdat in een land als het onze de muziese verruktheid zich
noodwendig schijnt te moeten temperen als zij in jaren stijgt, is het van belang voor
de dichtkunst aller tijden, dat dit goed beseft wordt. Onze lyriek heeft twee kansen:
òf van het intellectueel bedwang, òf van een ritueel traditionalisme wacht zij telkens
haar bestendiging, leder geslacht, dat groeit, elke persoonlikheid, die opstaat en zingt,
is voor de keus gesteld. En het is de tragiek geweest van de zo buitengewoon talrijke
Nederlandsche dichters, die slechts in hun jeugdwerk iets blijvends vermochten te
zeggen, dat zij op deze keuze niet berekend zijn geweest.
De zeventiend' eeuwers zijn er voor gesteld met een onafwendbare bruuskheid,
door het feitenverloop zelve van de tijd, waarin zij geleefd hebben. Deze tijd heeft
sterker dan enige andere zijn kinderen en bovenal die van
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't eerste geslacht, aangesproken en hen gedwongen tot een richting-verandering, die
bij sommigen hunner over het leven besliste. Onder de laatste was Justus de Harduyn
en zijn geval is voorbeeldig. De ommekeer van de ‘weerliicke’ tot de vergeestelikte
liefde, van de renaissantiese vrijage tot het boventijdelike priesterschap, markeert
niet alleen de psychologies interessante zielegang van een dichtend enkeling, maar
het kenschetst de groei onzer dichtkunst in een tijd, die alle latere perioden gericht
heeft.
Vondel is de enige dichter geweest bij wie intellectualiteit en traditiegevoeligheid
beide sterk genoeg waren om hun drager met bijna zijn ganse levenswerk aan de
gouden eeuw te ontheffen. Bij hem grijpen de beide kansen onzer lyriese dichtkunst
zeldzamerwijze samen in het groeiproces, zonder elkaar te verstikken. Koos hij
langzamer en groeide hij trager dan zijn tijdgenoten, het is omdat zijn keuze
beslissender zou zijn dan de hunne en omdat zijn gestalte méér te beheersen zou
hebben. Doch de andere ‘voortreffelijcke poëten’ van Nederland hebben in de keuze
hun toon gevonden, hetzij die van Stalpaert, Luyken en Gezelle, hetzij die van
Huygens, Potgieter en Verwey. De Harduyn hoort tot de eerste groep en met ere.
Zijn priester-dichterschap heeft godsvrucht en zanglust verenigd in een harmonie,
die van nature een innigheid is. Het zuiverst misschien heeft die innigheid zichzelf
beleden in de primitieve verzen van zijn lied:

Maria tot haer suygende kindeken
Waer toe dogh maeckt u mondeken reyn
mijn lief nu zulc bedrijf?
en waer toe dogh u handekens cleyn
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duymelen alsoo stijf
op het albaster van mijn borst?
soud' het wel sijn, peys ick, van dorst?
Maer of 't daerom noch waere ghedaen:
ghy weet wel dat een maeghd,
hoe rijp hoe rond haer boesemkens staen,
gheen melck of sponn' en draeghd:
hoe kan ick gheven dan de bust,
die nooynt en wist van 's weerelts lust?
Nu dan, o liefste mondeken root,
nu dan, o lipkens soet.
en doet niet meer alsuck eenen noot,
want 't is verloren moet.
't Is al om niet dat ghy dogh reckt,
't Is al om niet dat ghy dogh treckt.
Neen, neen, mijn lieveken, neen comt aen,
ten is u maer gheproeft1),
neen, mondeken comt wilt u versaen
ghy weet wat u behoeft
ghy weet dogh wel hoe dat al gaet,
ghy weet hoe 't met u Moeder staet.
Ghy weet dat zy is vrouw ende maeghd,
ghy weet, dat zy alleen
voor u twee volle boesemkens draeghd,
ghy weet dat anders gheen
O, grooten God van desen Al,
beter u op-coesteren zal.

1) Ik deed het maar om u te beproeven, om u te plagen.’ Dit lokspel van de moeder met het
kind in een dier specifiek zuidelike verbeeldingen, waarvan het Noordelik puritanisme afkerig
in, omdat zij ‘het hogere neergehaald’ ziet in plaats van het natuurlike gesublimeerd.
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Dante's rechtvaardigheid en Vondel's hekeldichten
I Geprolongeerde polemiek
Het laatst verschenen boek van Professor Doctor Salverda de Grave: ‘Uit het gebied
van de romaanse letteren’1) ontlokte enig twistgeschrijf aan de pen van de letterkundige
chroniqueur in het dagblad ‘De Morgen’ tegen Mevrouw Ellen Russe, de italiaanse
experte van het Zaterdagse bijblad van ‘De Tijd’. De zaak, waarom het gaat, dankt
haar belang minder aan de toevalligheid, die haar aanleiding is geworden, dan aan
het perspectief dat de polemisanten onbewust geopend hebben. Om dit te zien, is het
nuttig dat men eerst de juiste teksten onder het oog neemt.
Op bladzijde 83 van zijn genoemd geschrift had Salverda de Grave geschreven:
‘De Divina Commedia is vaak niet anders dan een politiek pamflet, de
dichter misbruikt zijn genie om zich op zijn persoonlike vijanden te wreken
of zijn persoonlike ijdelheid te strelen’.
En na dit inzicht te hebben verantwoord met enkele voorbeelden, concludeerde hij
op bladzijde 85:
‘Dante was niet groot als mens. De tocht die hij bezingt is voor hem een
motief van zelfverheffing’.

1) J.J. Salverda de Grave. Uit het Gebied der Romannae letteren. - H.D. Tjeenk-Willink en
Zoon, Haarlem 1928.

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

74
Hiertegen is Ellen Russe opgekomen in ‘De Tijd’ van 21 Juli 1928. Zij verwijt den
geleerde zich tot deze beslissing te hebben laten leiden door een subjectief gevoel.
Zij meent dat hij de zedelike drijfveren van Dante beoordeelt met een orgaan, dat
niet geroepen is om zulk een oordeel uit te spreken:
‘De schrijver zegt, dat hij telkens zich de vraag stelt: hoe sta ik tegenover
den schrijver als mensch en hij vereenzelvigt die vraag met die andere:
wat beteekent hij voor mijn zieleleven, alsof dit geen twee uit elkaar staande
werelden waren. Wie ze niet scherp uit elkaar houdt, loopt gevaar schijn
en wezen der dingen te verwarren. Het is het volle recht van prof. Salverda
de Grave meer te voelen voor Bunyans Reis van den Pelgrim, dan voor
Dante's Goddelijke Comedie, maar daaruit de gevolgtrekking te maken,
dat de Div. Com. slechts een politiek pamflet is, doet denken aan een
ontsporing van des criticus' geest’. (c.v.m.)
In een geestdriftige bespreking van Salverda de Grave's boek, valt Ton Kerssemakers
den professor bij en Ellen Russe moet haar oordeel ontgelden in de juiste opmerking:
‘Gij hebt toch de opgewondenheid van Ellen Russe wel reeds aangevoeld,
en tevens gezien dat zij hierdoor (wellicht onbewust) 't standpunt Van
Prof. Salverda vervalst? Deze toch zegt, na een goed gedocumenteerd en
raak betoog, dat de ‘Divina Comedia’ vaak niets anders is dan een politiek
pamflet, waarvan Ellen Russe maakt, dat Prof. Salverda de gevolgtrekking
neemt, dat de ‘Divina Comedia’ slechts een politiek pamflet is. (‘De
Morgen’, 28 Februari 1929.)
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Nu dit debat eenmaal ontketend is, zou men het op vermakelike wijze kunnen
verlengen en de absurditeit, waarheen een polemiek als deze ten slotte zou voeren,
zou dan blijken juist datgene te zijn, waarover de onenigheid in diepere zin gaande
is. Ik stel me de replieken en duplieken voor als volgt:
Iemand zou kunnen beginnen met Ton Kerssemakers gelijk te geven door te wijzen
op de zinsnede waarin mevrouw Russe zegt, dat Professor de Grave uit zijn grotere
sympathie voor Bunyan concludeert tot Dante's minderwaardigheid als mens. Dat is
inderdaad een klaarblijkelike vervalsing van standpunt. De gronden der gevolgtrekking
zijn geheel andere. Vooreerst steunt deze op Dante's woorden in Inferno VIII 52-55:
E io: ‘Maestro, molto sarei vago
di vederlo attufare in questa broda
prima che noi uscissimo del lago’.

(d.w.z.: En ik sprak: ‘Meester, zeer verheugd zou ik zijn hem te zien stikken in deze
modder, voordat wij de poel verlaten’).
Dante spreekt zo over zekere Philippo Argenti, die de commentatoren aan ons
voorstellen als onvriendelik en hoogmoedig, maar over wie de kronieken niets zeggen.
Professor Salverda de Grave concludeert nu:
‘In geen geval was hij een groot misdadiger, daar de kronieken anders wel
over hem zouden gesproken hebben. Het is dus zo goed als zeker, dat
Dante hier door persoonlike haat werd gedreven’. (blz. 83)
Professor Salverda ziet voorts in deze passus een bewijs van Dante's gebrek aan
medelijden en acht de dichter, op grond van dien eigen zelfbeschuldiging in
‘Purgatorio’
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als een hovaardig man, niet de persoon om zo te spreken over een ander hoogmoedige
(van wie ons verder alles onbekend is).
Zijn twede bewijsgrond ontleent Professor Salverda de Grave aan het feit, dat
Dante onder de door hem ontmoete hemelingen ook zekere Karel Martel van Napels
plaatst: ‘een gelukzalige, die hoegenaamd geen rol in de geschiedenis heeft gespeeld’,
maar die persoonlike vriendschappelikheden aan Dante heeft betoond. ‘Komt het
woord godslastering ons niet op de lippen’, vraagt de professor, als wij zien, hoe de
goddelike genade hier door Dante als plaatsvervanger Gods aan iemand wordt
toebedeeld, omdat òf hij persoonlik aangenaam door hem was behandeld, òf op zijn
hoogst Florence iets goeds van hem had mogen verwachten?’ (blz. 85)
De waarde dezer bewijsgronden zou de opmerker, die Ton Kerssemakers bijviel,
veiliger buiten zijn beschouwing kunnen laten. Het zou hem genoeg zijn er op te
wijzen, dat ze klaarblijkelik sterk verschilden van wat Ellen Russe als praemis tot
De Grave's concluzie opwierp.
Daarna zou een ander de partij van mevrouw Russe kunnen kiezen en hij zou de
vraag kunnen stellen of Ton Kerssemakers wel enigermate op de hoogte is van de
zaken waarover hij handelt. Die twijfel zou de eventueel geachte inzender dan kunnen
rechtvaardigen door te wijzen op Kerssemakers' spelling van het woord ‘Comedia’
(met één m) waaruit te besluiten kan zijn, dat de chroniqueur van ‘De Morgen’ weinig
gegrasduind heeft op het veld der danteske orthographie en bovendien (wat erger
voor zijn zaak zou zijn) de tekst van Professor de Grave wat slordig heeft
aangekeken1).
In een geprolongeerde polemiek hebben de bewijzen

1) Op blz. 158 van zijn genoemd werk vestigt Prof. Salverda de Grave bizonder de aandacht
op de schrijfwijze ‘Commedia.’
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dikwijls zo'n doorslaand karakter. Toch zijn ze niet steeds te versmaden.
Tenslotte zou dan van de zijde van Ton Kerssemakers de vraag gesteld moeten
worden, of mevrouw Russe door een foutieve spelling en zelfs door een volledige
ondeskundigheid zijnerzijds wordt vrijgepleit en het recht erlangt, een uitspraak van
Professor de Grave te verwringen, een concluzie te overdrijven of een gezegde te
veralgemenen.
En dit zou juist de vraag zijn, waarvan in de onderhavige quaestie de beslissing
afhankelik is.

II Het recht van den hekeldichter
Deze vraag had ik op het oog, toen ik hierboven zei, dat de polemisanten zonder het
te weten, een perspectief geopend hadden, eindeloos wijder dan de toevallige
aanleiding tot hun debat. Heeft iemand ooit het recht, de historiese werkelikheid te
verminken, de gebreken van een bepaald persoon te overdrijven, de misbruiken ener
groep te veralgemenen ter wille van een of ander persoonlik doel? Het spreekt van
zelf dat de geschied- of letterkundige criticus dit recht nooit heeft. Het is dus ook
duidelik dat de Dante-verdediging van mevrouw Ellen Russe berustend op vervalsing
van het standpunt van haar tegenstander, een onrechtmatige verdediging was. Maar
heeft Professor de Grave daarom gelijk? Mocht Dante, wat Mevrouw Russe zeker
niet mag, of mocht ook Dante dat niet?
Vervang in de tekst van Professor Salverda de Grave het woord politiek pamflet,
dat zo onvriendelik klinkt, door ‘hekeldicht’ en ieder zal zijn eerste stelling
onderschrijven: ‘De Divina Commedia is vaak niet anders dan een hekeldicht’.
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Dan doet zich de vraag heel anders voor en spreekt haar antwoord over verder gebied
dan Dante's gedicht een vonnis uit. Heeft de hekeldichter rechten, die de
geschiedschrijver mist, of schendt hij zijn menselike waardigheid door aan de
historiese juistheid een tekort te doen? Concreet vertolkt: had Dante het recht een
Paus Coelestinus V naar de voorhof der hel te verdoemen, terwijl deze later door de
Kerk werd heilig verklaard? Had hij het recht om van Bonifacius VIII de
onmiskenbare goede eigenschappen voorbij te zien? Had Anna Bijns het recht, alle
belijders der nieuwe religie over één kam te scheren? Mocht Vondel inderdaad
veronderstellen, dat de vier en twintig rechters van Barneveldt uitsluitend uit winzucht,
haat of gewetenloosheid het doodvonnis velden? Had hij het recht, zonder enig
medelijden zijn overtuigingen te wreken op doden zowel als op levenden? Is het aan
Léon Bloy te vergeven, dat hij de politiek der pausen van zijn tijd vereenzelvigde
met al hun andere persoonlike strevingen? Mocht hij de jesuieten in het algemeen
beoordelen naar wantoestanden, die hij wellicht in zijn omgeving waarnam? Had hij
het recht zijn godsdienstige overtuigingen met hatelike hartstochtelikheid te mengen
in zijn veroordeling der literaire werken van misschien ter zeer goeder trouw
andersdenkenden?1) Mocht Van Deyssel geheel vergeten dat professor Jan ten Brink
een achtenswaardig persoon met veel kennis was en hij zelf een jongen van goed en
wel negentien jaar? Voorbeelden zijn er te over, waarin de hartstocht van den hekelaar
de historiese verhoudingen schendt. Het is geen ogenblik mijn bedoeling, aan het
hekeldicht zijn objectieve grond en verantwoording te ontnemen; de vraag is alleen
in hoeverre de objectiviteit aanwezig moet zijn, in hoeverre zij (in tegenstelling tot
haar noodzakelike aan-

1) Er zij in dit verband op gewezen, dat Bloy een bewust pamflettist was en niet naar een
objectief-letterkundige kritiek streefde.
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wezigheid in anders-geaarde geschriften) ontbreken mag in het hekeldicht. Om het
vraagstuk los te maken van de polemiek, waarop ik dadelik zal moeten terugkomen,
wil ik niet Dante, maar Vondel tot voorbeeld nemen.
Een der vier en twintig rechters van Oldenbarneveldt was Hugo Muys van Holy,
schout en later burgemeester van Dordrecht, die in 1626 stierf. Nergens blijkt, dat
deze persoon een staatsdief of ook maar een hebzuchtige was. Doch Vondel kon
zelfs zijn nagedachtenis niet laten rusten en nog in 1630 verwijt hij dezen Muys tot
tweemaal toe, geknaagd te hebben aan 's lands schatkist. Zijn ‘Medaellie voor de
Gommariste Kettermeester’ vangt aan met de overduidelike regels:
Bytschaep in het Geuze-Trenten1),
Moeit u met uw sacramenten,
Die geknaeght zijn van de Muis,
Groote lantsdief, Hollants kruis.

En in zijn ‘Roskam, aan den Heer Hoofd, Drost te Muyden’ insinueert hij nog eens:
Men had, in tijd van nood, een schatkist sonder tal,
Maer nu is 't Muysevreughd, de kat sit in de val.

Nu zijn er drie kansen: ofwel Vondel heeft moedwillig gelogen om een persoonlike
vijand zwart te maken, ofwel hij is afgegaan op lopende geruchten, maar die hij eerlik
geloofde, of ten slotte: Muys was een dief, maar het feit is onbewaard gebleven. Dit
laatste is weinig waarschijnlik. Moeten wij daarom het ongunstigst eerste kiezen?
Integendeel. De volle waarschijnlikheid ligt bij de twede mogelikheid. Vondel,
histories onrechtvaardig,

1) Bijtschaep = wolf, die de schapen bijt. Bedoeld wordt Gozewijn van Buitendijk, die predikant
was te Dordrecht (het Geuzen-Trente).
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was hier persoonlik rechtschapen. Hij sprak onwaar, maar niet oneerlik. Dat zijn
brandend temperament genegen was lopende geruchten over een vijand te aanvaarden,
mag hem eerst verweten worden, als we er zeker van zijn, dat hij zich daarvan
rekenschap gegeven heeft. We missen deze zekerheid volkomen en zijn daardoor
verplicht te geloven, dat Vondel tot zijn dood toe overtuigd was, gelijk te hebben
gehad.
Dit over de historiese onwaarachtigheid. Nu nog iets over het moedwillig schenden
der verhoudingen. Jacob Trigland was een der grootste gereformeerde theologen van
zijn tijd en een der beroemdste geleerden van het gouden-eeuwse Holland. Maar uit
Vondels hekeldichten leren wij hem zonder het minste respect kennen als een
opgeblazen drinkebroer. Stereotiep komt zijn verschijning terug in de gedaante van
‘Kalkoenschen Haen’. Vondel schijnt niet het geringste ontzag voor de wetenschap
van zijn vijand te hebben; hij geeft niet eens te kennen dat hij daar bijster veel van
weet. Is deze partijdigheid voor de (wellicht nog overdreven) kwade eigenschappen
van zijn tegenstander rechtvaardig? Zulk een eenzijdigheid kan maar twee oorzaken
hebben: boze moedwil of verblindheid door een beleden beginsel. Nemen wij aan
dat dit laatste bij Vondel het geval was, dan wordt zijn felle vereenzelviging van
Trigland met diens gebreken, in de mens een gemakkelik te verontschuldigen
eenzijdigheid en in de dichter een deugd. Vondel zag Trigland zo als hij hem
schilderde. Dat was zijn eerlikheid en zijn kracht.
Dat Vondel de gebreken veralgemeende blijke uit zijn hevige stellingname tegen
de vier en twintig rechters, zonder eenig ontzag en zonder eenige uitzondering. Hoe
hij alle medelijden kon vergeten, moge ten slotte duidelik worden uit zijn
Nieuwjaarswens aan Smout. Vondel had horen vertellen dat een onwettige zoon van
de predikant
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Smout te Dordrecht tot de galg veroordeeld en terechtgesteld was. Nieuwjaarsdag
daarop volgende schreef hij dit vinnig versje voor zijn vijand:
Jonge Smout die sprong te kort
Van den ladder binnen Dordt,
En hij smoorde in zijne longen;
Had hij niet te kort gesprongen,
Hij sou komen bij zijn Vaêr
Om een zaelig nieuwe jaer.

Vondel was een rechtschapen man. Zijn gedichten in het algemeen verzekeren ons
dat niet minder stellig dan zijn levensbeschrijver. Hij was bovendien een man van
temperament, die de aandrift van de verontwaardiging zeer hevig onderging. Het
conflict, dat wij in zijn hekeldichten zien tussen geschiedkundige en psychiese
waarachtigheid, bestond voor hem niet als zodanig. Hij zei, wat hem op 's harten
grond lei en zei het duidelik. Daardoor kunnen hem alle verwijten treffen, die men
aan een hekeldichter maken kan: hij overdreef, hij veralgemeende, hij zag de goede
hoedanigheden zijner vijanden over het hoofd, hij schond de geschiedkundige
waarachtigheid, hij hield geen rekening met de hooggeplaatstheid zijner tegenstanders
en hij kende geen erbarmen. Maar door dit alles wordt zijn menselikheid niet
geschonden, omdat hij in argeloze eerlikheid des harten sprak namens een beginsel,
dat hem dierbaarder was dan het leven. Het recht, dat hij genomen heeft, was
hekeldichters recht en hij mocht er gebruik van maken zolang hij zelf geheel en al
meende wat hij zei en met boete of gevangenis wilde instaan voor zijn woorden. Dat
is het antwoord op de gestelde vraag. Het geldt voor Vondel en voor alle hekeldichters.
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III Het geval van Dante
In hoeverre heeft nu Professor Salverda de Grave gelijk, wanneer hij weigert Dante
een groot mens te noemen op de gronden, die hij daarvoor aanhaalt? Met andere
woorden: in hoeverre wordt de dichter der ‘Divina Commedia’ persoonlik geblameerd
door de aangehaalde ontmoetingen in ‘Inferno’ VIII en in ‘Paradiso’ VIII? In genen
dele.
Immers wat Philippo Argenti betreft, weten we alleen dat de kronieken over hem
zwijgen. Uit dit zwijgen te besluiten, dat hun spreken gunstig zou geweest zijn, is
reeds een gewaagde sprong van Professor Salverda. Doch laten we aannemen, dat
die sprong gerechtvaardigd is en dat Argenti ‘in geen geval een groot misdadiger
was, daar de kronieken anders wel over hem gesproken zouden hebben’. Is het dan
inderdaad daarom: ‘zo goed als zeker, dat Dante hier door persoonlike haat werd
gedreven’? Ik verwijs naar Vondels oordeel over Hugo Muys van Holy, waarbij zich
een analoog geval op dezelfde wijze voordoet. Zo min als Vondel daarom een klein
mens was, was het Dante. Eerst langs den omweg der ongunstigste veronderstelling
kan men tot de onvriendelikste gevolgtrekking komen. Maar in welk een vicieuze
cirkel beweegt men zich dan! Men maakt dan een ongunstige veronderstelling om
aan een ander mens een ongunstig oordeel te verwijten...
Duizendmaal waarschijnliker wordt de haat van Dante tegen Argenti, wanneer we
haar willen zien als een consequent gevolg zijner beginselvaste partijkeuze. Wat we
over Argenti weten, weten we van Dante. Waarom deze wetenschap niet aanvaard
met de historiese reserve en de zielkundige bewondering, die we ook aan de rest
zijner
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uitspraken, ook aan de gezegden van andere hekeldichters, gunnen?
Wat de vriendschap en daarmee samengaande heiligverklaring van Karei Martel
aangaat: wie weet, waarop Dante's gevoelens van vriendschap voor diens persoon
hebben berust? Kunnen zij niet evenzeer gesteund hebben op eerbied voor een
hoogstaand (of voor een door Dante als hoogstaand erkend) karakter, als op
persoonlike baatzucht? Wij weten helemaal niet, of Dante al dan niet geloofde, dat
Karel Martel iemand was, die recht op den hemel had en mogen dus niet zonder meer
veronderstellen, dat hij deze jonge man bewust weder-rechtelik in de koren der
zaligen opnam. Het ‘goed gedocumenteerd en raak betoog van Professor de Grave
is niet waarschijnliker dan zijn volslagen tegendeel, het is alleen ongunstiger. In een
aangelegenheid, waarover wij iedere zekerheid missen, koos hij partij voor het minst
gunstige vermoeden, het vermoeden namelik, dat Dante wetens en willens, alleen
gedreven door boos opzet, de waarheid van de feiten schond.
De mogelikheid is hiermee niet ontkend, dat Philippo Argenti of Karel Martel van
Dante een onverdiend lot ontvingen. Ik heb alleen de grotere waarschijnlikheid
betoogd, dat voor Dante's eerlik inzicht het lot, dat hij hun gaf, wel degelik verdiend
was. Zodat zelfs bij een (onbewezen) objectieve onrechtvaardigheid zijn subjectieve
eerlikheid en ook de grootheid zijner menselikheid ongedeerd kan blijven.
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Vondels ‘Gebroeders’
Zijn treurspel ‘Gebroeders’ schreef Joost van den Vondel in het najaar van 1639, het
twee-en-vijftigste zijns levens, en op één na het laatste vóór zijn overgang tot de
geloofsbelijdenis der Roomse Kerk. Het was zijn derde drama van dit jaar, dat hij
had ingezet met een vertaling der ‘Electra’, welks volle zomer hij gegeven had aan
de verdichting van de marteldood der heilige Ursula in het treurspel der ‘Maeghden’.
Het jaar waarin hij zijn ‘Gebroeders’ uitgaf bij Abraham van Wees te Amsterdam,
1640, zou hij besteden aan de voltooiïng zijner Jozef-triologie, door Jozef
achtereenvolgens ‘in Dothan’ en ‘in Egypten’ ten tonele te leiden, om in 1641 van
zijn nieuw gewonnen inzicht in de zaken der hoogste orde jubelend te getuigen in
het bekering-spel ‘Peter en Pauwels’.
In de linie zijner zielkundige ontwikkelingsgang kort geplaatst vóór het beslissende
keerpunt van de godsdienstigen overgang, ligt het treurspel ‘Gebroeders’ in de lijn
van Vondels dramatiese evolutie langs de rustpunten ‘Gijsbrecht van Aemstel’,
‘Joseph in Dothan’, ‘Lucifer’, en ‘Jeptha’ onmiddellik voor één dezer, zodat het in
die beide opzichten merkwaardig is als een uitspraak van zijn rijpende geest. De
strevingen van de mens en de kunstenaar Vondel, die in de bekering de een, de ander
in ‘Joseph in Dothan’ zichzelvc vernieuwen, vinden wij hier uitgezegd in hun laatste
worsteling met gedachte en materie.
Buiten iedere geestes-evolutie beschouwd als een zelfstandig drama, is ‘Gebroeders’
datgene, dat onder Vondels toneelwerken het hoogste dramatics effect be-
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reikt. Werden spel en tegenspel der elkander vijandige machten in andere treurspelen
met beheerster overwogenheid en groter constructie-vermogen uiteengezet, nergens
zijn ze toegespitst met zulk een klemmende, nerveuze dialectiek en is hun botsing
zo fataal, zo hartverscheurend en zo onmiddellik pakkend.
De dichter heeft zijn gegeven ontleend aan ‘Samuels tweede, en Josephus' zevenste
boeck der Joodsche aeloudheden’, waarin wordt verhaald hoe David om den Heer
zijn God te verzoenen met het volk van Israel, bij Godspraak verplicht wordt de
zonen van Saül over te leveren aan de wraak der Gabaonners, eenmaal door deze
koning onrechtvaardiglik vervolgd, en die nu de gebroeders kruisigen voor Gabaä,
de stad, waar Saül werd geboren. Deze kruisdood is een zoenoffer voor de
geweld-daad van hun vader, die op het ganse volk de straf van droogte en van
hongersnood heeft afgeroepen. Voor Vondels geest, geneigd naar het vinden van
symboliese parallellen tussen Oud en Nieuw Verbond is in het sterven der gebroeders
de zoendood van Christus voorspiegeld. De twee grote gedachten, die zijn ideeën-groei
deden rijpen tot een aanvaarding van het katholieke wereldinzicht, de gedachte
namelik aan Gods onafwendbare rechtvaardigheid naast die aan de gevolgrijkheid
der offerdaad, beheersen dit bewogen drama en geven aan de menselike smartkreet
van de vader, die gestraft wordt in zijn nakomelingschap, het goddelike perspectief
der eeuwige verlossing. Hierdoor ontmoeten elkander rechtvaardigheid en vrede in
het spel, doch even zeker in de ziel, van Vondel. De hem zo geliefde figuur van
David (de dichter, die een maatschappij vertegenwoordigend beheerst, de vader,
wiens gekweldheid verzoenend gezang wordt, de hoge geest, wiens zondigheid de
herboorte van den ootmoed vond) staat in het midden van het drama der gebroeders
met zijn pijnlik zielsconflict: dierbare zaken

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

87
weg te moeten schenken voor den hoogste vrede. Saül, de vader der gebroeders, is
aanwezig in zijn beide echtgenoten Michol en Rispe, de moeders van de vijf en twee
mannen, die gekruisigd worden. Doen zij beroep op de barmhartigheid des konings,
hun tegenspelers zijn de wraakgierige Gabaonners, die zonder uitstel, zonder
mededogen, recht vóór genade eisen. Tegen de weifeling van David over staat de
zekerheid van Abjathar, de priester met zijn rey, die Gods verzoenende
rechtvaardigheid vertegenwoordigt. Het volk der Joden, door den hongersnood
geteisterd, spreekt zijn eis naar de Godbevredigende vonnisvoltrekking, bij monde
van de legeroverste Benajas. De broeders zelf zijn zich bewust dat hun sterven een
offerdaad is en dragen dit bewustzijn met gelaten waardigheid. Na hun verscheiden
nemen de Levyten in het vijfde bedrijf hun plaats in en verhalen, als de griekse bode,
die Vondel in al zijn spelen op doet treden, de laatste uren hunner marteling. Op deze
wijze zijn protogonisten en antagonisten verdeeld met een strenge vastheid van
onderscheidings-vermogen. Elk hunner vertegenwoordigt een standpunt, dat naar
Verwey alreeds heeft opgemerkt in zijn ‘Inleiding tot Vondel’, geheel juist, en geheel
zijn eigen natuurlik standpunt is. Tegenover het goddelike recht is elke menselike
redekaveling voelbaar onvoldoende, alleen de menselike zelfopoffering, de
wils-gelijkheid van de mens met God, waarborgt de vrede van de uiterste verzoening.
Zo beschouwd, kunnen wij dit drama begrijpen als een diepe meditatie van de
bekerende Vondel over het grootste vraagstuk van zijn leven, het vraagstuk van het
goddelike recht. Voor hem is God steeds op de eerste plaats de oneindig rechtvaardige
geest, de enige autonome Heer over leven en dood. De post-calvinistiese
godsdienst-conflicten onzer predikanten uit de zeventiende eeuw zullen er hun
gewichtig aandeel in hebben gehad, dat bij
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Vondel deze Gods-verbeelding steeds de overheersende is. Eerst geleidelik, nadat
hij de vrede der ziel heeft gevonden, vinden wij in zijn scheppend bewustzijn
voortdurend de vereenzelviging van Gods rechtvaardigheid met Zijn liefde, door
Vondel liefst aangeduid met haar juridiese benaming (als wij deze term daarvoor
gebruiken mogen) van ‘genade’, dat is: om niets gegeven gave. Over die liefde, voor
Hooft zo natuurlik, zo geheel van zelf sprekend dat de vermelding van Gods naam
hem onmiddellik het woord liefde of goedheid op de lippen brengt, spreekt Vondel
altijd met de tedere huivering die men heeft voor het diepst-geheimzinnige, voor het
meest verholen schone der heerlikste dingen. Men moet die huivering elders hebben
gevoeld om de volle diepte te waarderen, die voor Vondel zelf gelegen was in een
zijner prachtigste regels, waarin hij van den oprechte trouw der echtgenoten fluistert:
Geen liefde koomt Gods liefde nader,
noch schijnt zoo groot.

Het besef dat Gods rechtvaardigheid in wezen eenzelvig is met Gods liefde kan men
beschouwen als de ideologiese grond van Vondels overgang. ‘Justitia et pax osculatae
sunt’ had hij gelezen bij de koninklike dichter David, die voor hem, méér dan Du
Bartas of Vergilius, dan Seneca of Sophocles, de werkelike be-invloeder was.
‘Rechtvaardigheid en vrede hebben elkander gezoend’ in zijn bekering en de
verzoeningskus van aarde's dochter en het kind der hemelen heeft zijn verdere vizie
geheel bepaald.
De diepe eenheid van rechtvaardigheid en liefde in het Goddelike Wezen te hebben
begrepen is voor hem zelf het resultaat geweest van de vrome zelfbespiegeling, die
hij neerschreef in ‘Gebroeders’. Vondel ver-beeldde;
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shij zette, tot in zijn lyriese gedichten toe, het eigene om tot symbool. Zijn poëzie is
van aard geheel en al verbeeldings-kunst. Om zijn persoonlik conflict te bezweren
riep hij gestalten op. Hij gaf niet aan een hunner zijn strikt individuele stem en maakte
hem tot spreekbuis van al zijn gedachten, zoals dat latere dramatici zeer dikwijls
deden, maar hij liet elke der verschillende factoren van zijn zielestrijd persoonlik
optreden en sprak zich onpartijdig uit door spel en tegenspel te bouwen. Hij schépt
geen toneelconflicten, maar bouwt een bestaand ziels-conflict om tot een dramatiese
constructie. Dit inzicht is van belang voor zijn ontwikkelings-gang als kunstenaar.
Terwijl zijn menselikheid wordt op-en-neer geslingerd tussen de uitersten der
rechtvaardigheids-problematiek, zoekt zijn dichterschap voor ieder dier uitersten een
repraesentant, in de gestalte van een toneelfiguur. Hierdoor kan men zich de bouw
van een spel als ‘Gebroeders’ verklaren, die wij op onze dagen Shawesk zouden
noemen. Want de dialectiese methode volgens welke dit treurspel in elkander werd
gezet is inderdaad de methode van Bernard Shaw. Van ‘Gijsbrecht’ zou men dat niet
kunnen zeggen. Er is in dat spel geen spoor van de redeneer-lust, die wij telkens
betrappen in ‘Gebroeders’, terwijl reeds in het even latere ‘Joseph in Dothan’ de toon
van beslissings-zekerheid gaat overwegen uit Vondels drama's van zijn katholieke
tijd, die alle een onwankelbaar inzicht tot uitgangspunt hebben. ‘Gebroeders’ heeft
de toon der twijfelzucht, die zich verzadigde, en naar de hoogste zekerheid krampt.
Het heeft een min of meer paradoxaal karakter, dat culmineert in de scherpe dialoog
van het vierde bedrijf, waar de moeders en de Gabaonners met navrante bondigheid
hun inzichten doen botsen op elkanders onverzoenlik besluit. Michol komt tot het
uiterste der moederlike liefde en biedt zelf het eigen lijf ten prijs van het leven der
broeders, doch de
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Gabaonners slaan dit aanbod af met den hoon van een beroep op de gevestigde
gewoonte:
Geen moeder lijd voor 't kind. Waar is men zulkx gewoon?
en onmiddellik keert Rispe dit argument tegen de gebruikers:
En lijd om Grootvaers wil nakomeling, en zoon?

Slag op slag overtroeven elkaar de partijen met een vaardigheid van dialectiek, die
deze tweespraak maakt tot het onbetwistbaar meest klemmend staaltje van scherpe
gedramatiseerde redeneer-kunst uit gans onze hollandse literatuur. Niet alleen om
Saüls zonden sterven de zonen, antwoorden die van Gabaon:
Zij lijden min om hem als hunne schelmerijen.
Michol:
Een ander wette 't mes,
Gabaonners:
Zij proefden, hoe 't kon snijen.
Rispe:
't Was reuckeloosheid eer dan boosheid in hun jeughd.
Gabaonners:
Verbloem het, zoo ghij wilt, het was een booze deughd.

Bladzijden lang duurt deze dialoog, waarin de alexandrijnen elkaar opvolgen met
een toelopende snelheid en spitsheid van samenvatting der gedachten en
gemoedsbewegingen. De regels krijgen de samenballende over-

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

91
tuigingskracht van spreekwoorden en het is merkwaardig dat inderdaad in geen enkel
treurspel van Vondel het aantal bestaande nederlandse spreekwoorden zo talrijk is.
Hij laat ze tegen elkaar getuigen voor ieders gelijk, zoals Shaw zijn paradoxen. De
spreuk krijgt het karakter der schichtige omvatting aller psychiese motieven in één
enkel woord. Daardoor verloopt de redenering zo dynamies en is zij zo tot berstens
toe geladen met volstrekt algemeene gevoels-gegevens. Klemmend niet slechts, maar
absoluut beklemmend is het betoog in ‘Gebroeders’ en op magistrale wijze verloopt
het vierde bedrijf in hijgende vaart naar zijn toppunt: Rispe's krankzinnigheid onder
het kruis harer kinders. Dan denkt men niet langer Vondel, doch Shakespeare te
lezen, maar een Shakespeare, die er zich beter dan de ware in verstond de hoogst
opgedreven menselike passie te verzoenen door de brede gelatenheid der
eind-alexandrijnen, en aan de waanzin van de smart een tegenspel te geven van
sublieme berusting:
Rispe:
Och, och, dits balsem in mijn wonden.
Ick heb mijn Saül weergevonden
En Abner. 'k Zie met vreugd althans,
Hier voor mij staen mijn beide mans.
Daer staen die helden voor mijn oogen.
Ick heb, ick hou hen, 'ck hou hen vast.
Nu vrees ick langer leed noch last,
Noch zwaerden, noch gespanne bogen.
Mijn eerste en leste bruidegom,
Ick kus, ick heet u wellekom,
Waer waertghe toch zoo lang gebleven?
Hoe lietghe mij zoo lang alleen?
Ick zat en treurde op dezen steen
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En schiep niet langer lust in 't leven.
Och blijft mij nu getrouwer bij
In deze dicke duisternissen.
Ick magh de zon, maar u niet missen,
Of is dit spoock, of raezernij?
Gabaonners:
Ja, wel is 't raezernij. Men leij haar strax naar binnen.
Zij raest van rouw, ghij ziet, het gaet haer aen de zinnen,
Voort, voort, de dagh verloopt. Al lang genoeg geschreit.
Gebroeders:
Nu, moeders, weest getroost tot in der eeuwigheid.

In Vondels dramatiese evolutie van ‘Gijsbrecht van Aemstel’ naar ‘Joseph in Dothan’
is dit treurspel een beslissende schakel. Het milieu is totaal gesublimeerd tot
persoonlike karakteristiek. Had in ‘Gijsbrecht’ de Kerstnachtviering een afzonderlike,
schilderachtige betekenis, die de tragiek van het spel alleen accentueerde, hier heeft
elke handeling haar onmisbaar aandeel in het verloop zelve der tragedie. Uitsluitend
de ziels-beweging der opgeroepen personen (factoren van het eigene conflict) vraagt
Vondels aandacht. Daarom is het geen toevalligheid als hier voor het eerst in zijn
dramatiek naar het voorbeeld der Griekse klassieken, de rey haar eigen aandeel heeft
in de handeling. Vondel heeft de architectoniese lijn zijner spelen in ‘Gebroeders’
voor het eerst weten te verstrakken tot een dwingende structuur. Niets van het
gesprokene is overbodig, noch voor de gang, noch voor de zin van het spel.
De genaderoepende waarde der menselike offerdaad, door Gods rechtvaardigheid
vereist, door Zijn barmhartigheid beloond, is de eigenlike kern van dit pakkend
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dramaties betoog. Vondel heeft het geschreven in de jaren, die voor zijn persoonlike
leven van de meest beslissende betekenis geweest zijn. Behoudens een bijna paar
duizend prachtige alexandrijnen en een monumentaal voorbeeld van zuiver ideologiese
dramatiek, heeft hij ons een menselik document en een goddelik ordes-concept
nagelaten, hetwelk te veronachtzamen zondig zou zijn. ‘Ghij hebt geschreven voor
de eeuwigheid’ sprak Geraert Vossius tot Vondel, nadat hij diens ‘Gebroeders’ had
gelezen.
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Vondels ‘Maria Stuart’1)
Het treurspel der ‘gemartelde majesteit’ verraadt in zijn ondertitel de beide gevoelens,
waaruit het ontstaan is en die het beheersen: de verontwaardiging om een geschonden
recht en de bewondering van een verheven vrouw. Het is niet alleen uit hekeldrift
geschreven zoals ‘Palamedes’, doch sluit eerder aan bij Vondels drama's over
grootmoedige vrouwen ‘Maeghden’ en ‘Jeptha’. Wanneer zijn alexandrijnen slechts
de stem van het geschonden recht spreken, zijn ze harder. Hun klank heeft dan iets
van koperinstrumenten, met soms een bazuinstoot er tussen. In ‘Maria Stuart’ schijnen
de verzen met opzet glad gemaakt te zijn en worden ze soms zacht als fluisteringen.
Van het eerste tot het laatste zijn ze buitengewoon kunstvol, zelfs in de minder
gunstige zin van dat woord. Het is of hun gracie een bewust aangewend middel is,
waardoor de dichter zijn gevoelens tempert in hun uitspraak.
Vondel had steeds een grote schroom voor de belijdenis van het intieme en om
die schroom te kunnen overwinnen schijnt hij somtijds kracht te zoeken bij zijn
virtuositeit. Voor de enige maal van zijn leven heeft hij in het ‘berecht’ tot ‘Jeptha’
zich beroepen op de vaardigheid waarmee hij schrijven kon en het klinkt als wilde
hij onopgemerkt doen blijven, met welk een liefde hij schreef. De wel eens
vrijmoedige woorden, waarmee hij spreken kon over de heerlikheden van het aardse
leven,

1) Vondels ‘Maria Stuart’ werd geschreven in 1646. Om kerkelike en staatkundige redenen
werd het tijdens het leven van de dichter nimmer opgevoerd. Het is daarna in vergetelheid
geraakt, doch werd op 17 April 1929 ten tonele gebracht door Eduard Verkade met het
‘Vereenigd Tooneel’.
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verzwijgt hij steeds, wanneer hun lust de vrouwen zijner eigen schepping zou
betreffen. In het midden zijner drama's geplaatst, ziet hij het beeld ener vrouw liefst
omfloerst, en de woorden, die in de nabijheid van Badeloch, Ursula, Ifis of de Eva
uit ‘Adam in Ballingschap’ worden gesproken, zijn door een angstigen eerbied
gedempt. Doch spreekt hij over vrouwen, die op zijn toneel afwezig zijn, zoals hij
het bijvoorbeeld in ‘Lucifer’ doet over Eva, dan is zijn bewondering dikwijls veel
zinneliker en zijn vrijmoedigheid altijd groter. Maar ook dan blijft die tamelik
elementair. De sensualiteit, die overslaat tot psychologiese ontledingsdrang, als bij
Racine, heeft Vondel nooit gekend. Daarvoor zijn zijn concepties alle te eenvoudig,
te uitsluitend primair-ideologies. Waar hij staaltjes van vrouwen-psychologie vertoont,
als in de verleidingsscène in het paradijs of in zijn ‘Joseph in Egypten’, verbaast hun
voor-de-hand-liggende gewoonheid en het ongecompliceerde verloop hunner
ontwikkeling1). Hij mist alle cynisme bij zijn aanschouwing van vrouwen. Zijn
verhouding tot haar is die van den gezonden, weinig eroties-prikkelbaren burgerman,
wiens ernst niet wordt gestoord door de finesses van het lokspel der liefde. Eerbiedigt
hij, dan wordt zijn eerbied schroom. Voor de vrijmoedigheid van het galant gesprek
mist hij de geest, een liefdes-vers als die van Hooft kon hij misschien bewonderen
met al wat in hem was, hij kon het nimmer schrijven. Daarvoor was hij te weinig
‘decadent’, wanneer gij wilt, of anders uitgedrukt: daarvoor was zijn gezondheid te
veel machtiger

1) Dikwijls wordt Vondels psychologie geprezen om de verleidings-scène uit Adam in
Ballingschap. Doch de verdienste komt hier grotendeels toe aan de schriftuur-tekst, die hij
van nabij gevolgd heeft. Wel is het bewonderenswaardig, dat hij de tweespraak tussen Belial
en Eva laat voorafgaan door een dialoog van Adam met zijn echtgenote, waarin haar
godsdienstige gevoelens bijna stijgen in extaze. En vlak daarop komt de val. Maar dit is niet
specifiek kenmerkend voor de psychologie van de vrouw. Men zou het in het algemeen de
psychologie van de zonde kunnen noemen.
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dan de fijnzinnigheid. Zijn smaak, in levens-dingen als in zaken, die de kunst
betroffen, kende geen secundaire functie. Hij gaf zich vrij spontaan in een mannelike
eerlikheid, maar werd onmiddellik verlamd door de twijfel, misschien niet goed
genomen te zullen worden. Het tussen-spel tussen nemen en geven kon hij niet spelen.
Galanterie moet hem halfheid geweest zijn. De hoofsheid van een ander wist hij te
waarderen, maar niet na te bootsen. Hij was daarvoor te onomwonden van
uitingswijze, en te elementair van behoefte. Racine kon zijn vriend zijn geweest,
maar had zich zeker somtijds vrolik over hem gemaakt en Hooft, wiens ‘Bruiloftsbed’
hij zo robuust bezong, moet wel spoedig begrepen hebben dat een zo driftig
temperament niet geschikt was om de fijnste gevoelens ontledend te nuanceren en
daarom liever naar de brede lofspraak neigde dan naar het geestig gestyleerde
vleiwoord. Hij zou de kans genieten, om dit ook te ondervinden. Het conflict, dat hij
met Vondel kreeg, zou onverzoenlike verwijdering worden, omdat den rondborstigen
burger het spitsvondig mijden van geschillen niet wel af ging. In de liefde is men,
wat men is in heel het leven en daarom mag het ‘Oorlof-liedt’ voor Maaiken zijn of
niet voor Maaiken zijn, het blijft een der zeer weinige en zeer eenvoudige belijdenissen
van Vondels ongecompliceerde verliefdheid, die haar geringe speelsheid wist te
vergoeden door de wijze, waarop ze vergolden werd, eeuwig in het hart te schrijven.
Of Vondel meer dan eens heeft liefgehad is een hoogst belangwekkend probleem,
zo ge wilt, maar het verandert niets aan de standvastigheid van zijn verhouding tot
de vrouw. Deze kan men alleen maar omschrijven als schroomvolle eerbied.
Daarvan is ‘Maria Stuart’ op de allereerste plaats een getuigenis. Ik geloof dat hier
de verontwaardiging is achterop gekomen op de medelijdende bewondering. De
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beide gevoelens zijn trouwens in dit stuk wat gescheiden gebleven, want Vondel
kende slecht de kunst om meer gevoelens te verbinden tot een eenheid, doch sprak
haast altijd op een directe aandrift. En dan treft het, dat de verontwaardigingspassages
merkbaar geringer zijn dan de scènes, die klaarblijkelijk uit hoogachting geboren
werden. Gedeeltelik staan ze ook buiten de actie van het drama en met enige
plichtmatigheid keren ze terug in de ‘tegenzang’ van de reien. Ze hebben daarenboven
een verstandelike gedragenheid, die men in ‘Palamedes’ niet gewaar wordt. Het
schijnt, dat zij vooral geschreven zijn om Vondels tijdgenoten van Maria Stuarts
recht te overtuigen. Ze zijn dan ook grotendeels gesteld in een tamelik kalme
betoogtrant en de man, die ze moet opvangen, de hofmeester Melvin, reageert er erg
zakelik op. Van onpartijdig buitenstaander in dit politiek geschil wordt hij door het
verloop der feiten overtuigd, dat Maria geen schuld heeft. Het vóór en tegen moet
hij uitvoerig horen in zijn nog al lang beredeneerde dialogen met de Biechtvader en
de Graven van Shrewsbury en van Kent, wier dramatiese activiteit grotendeels tot
de vertegenwoordiging van het ‘voor’ en ‘tegen’ beperkt is. Burgon, de lijfarts en
Paulet, de slotvoogd, zijn op dezelfde wijze tegenover elkander gesteld als de actieve
sympathie en de actieve afkerigheid. Hun deelname aan het verloop der tragiese
handeling is er meer bizonder op berekend, de grootmoedigheid van Maria's karakter
op de sterfdag te doen blijken, en daardoor, middellik, haar onschuld te laten
uitkomen. Deze figuren hebben geen van allen een psychiese constitutie, zij hebben
slechts een psychiese gesteldheid. Zij zijn geheel en al bijfiguren, die de aandacht
uitsluitend op Maria concentreren. Hun onderlinge botsingen blijven louter
intellectueel en vormen de schaduw-partij, die de verontwaardiging aan dit spel van
mannelik meelijden gaf. Toch loopt hun dialoog
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soms op tot vinnig woordgetwist, vooral wanneer het dingen geldt, die ook in
Nederland gezegd konden zijn. Het ingrijpen der predikanten in de staatszaak wordt
bijvoorbeeld gewraakt in enige alexandrijnen, die de toon van de hekeldichter kort,
hard en strakgebonden doen horen in de langademige tweespraak:
Melvin:
D'oploopende gemeent wort lichtlijck neergezet,
Indien de predickstoel zich wacht dien haet te voeden.
De Graeven:
Het is der herdren ambt hun kudden zoo te hoeden.
Melvin:
Zij hebben naer dit bloet nu menigh jaer gedorst.

Meer woorden worden niet besteed aan een herinnering, die voor de natie zwaar van
betekenis was. Deze volstonden trouwens. Immers Brandt vertelt, dat enigen het stuk
euvel opnamen en bij schout en schepenen zo lang aanliepen en de zaak zo zwaar
voorstelden, dat men eindelik de dichter voor het recht betrok en verwees in de boete
van honderd en tachtig guldens.
Vondels eigen gevoelens worden door de rey van staet-jofferen voorgedragen aan
het einde van ieder bedrijf, waar zij in al te kunstige tegenstellingen de handelwijze
van Elisabeth scherp laken. Doch zodra zij in het vierde bedrijf deel nemen aan de
handeling, wordt hun verbolgenheid een aandoenlike klacht:
Waer toe vervalt de stam der Koningen, eilaci?

en schijnen zij slechts daar te zijn om de troost van Maria's grootmoedigheid te
ontvangen. De beurtzang
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met de biechtvader, die hun laatste optreden uitmaakt, vertolkt hun verontwaardiging,
door droefheid getemperd en is in zijn geheel, door de troostwoorden van de vrome
priester, geworden tot een hymne van eerbied, die schreit:
Al wat ons overschiet
Zijn tranen, anders niet.

Hun verzen, die al de gevoelens van Vondel tegenover Maria Stuart bevatten, zijn
de meest kunstvol gemaakte. De kennelik gezochte tegenstellingen in zang en
tegenzang, de kortregelige rhytme-variaties, de daarbij wonderlik-virtuoze lengte en
vloeiendheid van de volzin, zijn kunststukjes van een bewuste vaardigheid. In het
gehele stuk is deze virtuoziteit nauwlettend betracht. Men ziet het aan de zorg voor
het enjambement in de langere perioden, bij voorkeur aangebracht kort voor het einde
van den zin, die daardoor een natuurliker klank krijgt; aan de bouw zelve van de
volzin, die altijd op het eind van de alexandrijn zijn ‘val’ heeft; aan de rijmkunstige
knapheid, waarmee voor rangtelwoorden, eigennamen of superlatieven een eenvoudig
en natuurlik hollands rijmwoord werd gezocht of waarmee een paar maal, als bij
Huygens, woorden, die uit twee gelijkbetoonde syllaben bestaan, hun tegenrijm
krijgen in twee monosyllaben; men ziet het ook aan de soms verrassende beeldspraak,
die Vondel graag aan de zeevaart ontleent, omdat hij dat mooi vindt, ongeacht of het
passend mag heten. Zo horen wij Maria Stuart zeggen, voor ze sterven gaat, dat nu
haar ziel het moede schip gelijkt, dat naar de eindelike haven vaart met volle zeilen.
Maar ook vraagt Paulet haar, dat zij zich van de tekens harer koninklike waardigheid
zal laten ontdoen en hij vraagt het in deze woorden:
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Beveel dan dat men voort dit pauweljoen om hoogh
Van zwart fluweel, en voort al wat hier hange in 't oogh
Gewillich wechneeme, en het zeil der hoogheit mindere
In 't onweer des gerechts.

Vondel vond zulk een beeldspraak een trouvaille, zonder te bemerken dat zij op de
plaats, waar hij ze neerschreef, lelik was. Misschien wilde hij er een zekere ironie
door doen voelen, die hem in de mond van Paulet gepast leek, in elk geval heeft hij
er voor gezorgd, dat ook de tegenstanders van Maria nooit tegen haar zouden spreken,
zonder het mooi te doen. Had Vondel zijn stuk willen maken tot wat de ‘eenigen’
van Brandt er in zagen, namelik tot een hekeldrama op de allereerste plaats, hij zou
deze zorg niet hebben gehad. Maar de ‘eenigen’, die in alle tijden broodroof de beste
vorm van letterkundige kritiek achten, zijn doorgaans niet te fijn besnaard en zullen
ook heden het drama van Vondel alleen maar uitbundig kunnen bewonderen, omdat
het nu klassiek en bovendien onschadelik is. Wat het waarachtig betekent is in zijn
eenvoud misschien te subtiel om ooit door zeloten begrepen te worden.
Het is in diepste wezen een verheerliking der edele vrouw. Vondel zelf spreekt in
zijn ‘berecht’ ertoe de vrees uit, dat het onverenigbaar zijn zou met de Aristoteliese
wetten, een hoofdpersoon ten tonele te brengen die ‘in alle deelen zoo onnoozel, zoo
volmaect’ is. Voor deze volmaaktheid vergat hij zijn toorn, zowel als de wet der
toneelkunst. Zodra Maria Stuart optreedt schijnt de zorg voor haar pleidooi vergeten;
haar gestalte heeft de dichter zich zo edel gedacht, dat deze voor zich zelf getuigt.
Haar psychologie is het drama. Het berust op de enkele accenten harer
grootmoedigheid en culmineert in de emotie om haar laatste woorden en haar laatst
gebed. Wat Maria Stuart zegt in dit stuk heeft geen polemies
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karakter; haar zelfverdediging is niet meer dan de zakelike uiteenzetting van haar
toestand. Maar juist dit zakelik bewust-zijn, in deze omstandigheden (en in Vondels
alexandrijnen) is genoeg om haar majesteit te doen gevoelen. De intrigues gaan langs
haar heen. Hoop op ontvluchting, die het dramatiese verloop had kunnen spannen
tot het uiterst ogenblik, wijst zij eenvoudig af. Zij heeft haar hoop alleen op God
gesteld. Haar ‘rol’ is betrekkelik klein, maar draagt toch de gehele tragoedie naar
een hoogte van aandoening, eerbied en droefheid, die hoog genoeg is om dit stuk in
zijn geheel te rechtvaardigen. Het is of Vondel zich hier moedwillig gesteld heeft
voor de krachtproef, de hoogste intensiteit aan ontroering te willen halen door het
geringst mogelik gebruik van toneelmatige hulpmiddelen. De heldin is alleen in het
twede en in het vierde bedrijf op het toneel, theatrale effecten zijn zorgzaam vermeden;
alleen het afscheid is als scène ontroerend. En toch is ‘Maria Stuart’ een pakkend
spel, uitsluitend door de titelrol. De grootheid van haar leed, de lange duur van haar
gevangenschap, de onschuld van haar persoonlikheid, de hopeloosheid van haar
toestand en het feit, dat zij door staatszucht en geloofshaat omgebracht zal worden,
dit alles heeft Vondel ons doen verstaan in de ogenblikken, waarop zij afwezig is.
Treedt zij zelve op, dan zien en horen wij alleen haar ‘gemartelde majesteit’ en beide,
martelaarschap en grootheid van ziel, vormen haar psyche, maken haar tot wat zij
als toneelheldin is. Eenvoudiger psychologie is wel niet denkbaar. Maar de
waardigheid van dien eenvoud is groot genoeg om een geheel eigen waarde te
verschaffen aan het drama. Weinig meeslepend, ontroert het door zijn grote rust.
Onder de spelen van Vondel is het een van de zwakste aan dramatiese constructie,
een der meest gekunstelde van artistieke factuur, en een, waarvan het geestelik conflict
te actueel zeventiend'
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eeuws was om ons nog direct als zodanig te boeien. Daarom moge de tijdgenoot het
hebben beoordeeld als een daad van doldriftige verontwaardiging, wat er voor elke
tijd ontroerend in is, is het getuigenis van Vondels schroomvollen eerbied, die hier
bijkans een vorm van vroomheid werd. Men kan dit stuk niet lezen zonder gedwongen
te worden tot critiek, men kan het echter ook niet neerleggen zonder zeer diep geraakt
te zijn in een intiem gevoel.
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Vondel en onze tijd
‘De heldendaad van het Rooms gedicht’.
Bijna driehonderd jaar is de opvoering van ‘Maria Stuart’ belet, omdat Joost van den
Vondel, het huidige studieobject der geleerden, ‘in zijn tijd’ een gevaarlik schrijver
is geweest. En zij hebben daar waarachtig gelijk aan gehad, de verzadigden van hun
eigen onschendbaarheid, die nu in de graaf van Kent zichzelf konden zien, zo als ze
eeuwen achtereen geweest zijn, zonder enige charge vertolkt, en toch volkomen
caricaturaal. Door het spel van Hans van Meerten werd deze dominee, die zijn mond
niet weet te houden, omdat hem de majesteit der tegenstandster hindert, plotseling
tot een symbool. Elk woord dat hij spreekt om zich te verantwoorden tegen de twijfel
aan zijn eigen uitverkiezing, sijpelt als een gallig vocht zijn lippen langs, over zijn
schriele gestalte. Het máakt die gestalte. Zijn woord vermagert hem tot een fanaticus
der zelfverzekerdheid. Zodra hij zwijgt en weder tot zijn zelfheid stolt, staat hij alleen
maar dominee te zijn.
Omdat Vondel hem zo heeft geschapen uit den haat van zijn heiligen eerbied,
hebben de dominees er gelijk aan gehad, dezen gevaarliken den mond te snoeren en
hun veel toleranter nakroost zou verstandig geweest zijn, als het ten minste een fletse
poging gewaagd had om ons dit gezicht te onthouden. Het had baldadig of schuw
moeten worden bij de gedachte, dat wij de heroïse rust der gemartelde vrouw zouden
zien:
Van 't Puriteinsche schuim bedolven.
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Want Joost van den Vondel wist, wat hij zei, als hij: ‘schuim’ zei.
De honderd en tachtig guldens, die het hem gekost heeft, zijn betaald door Abraham
van Wees, zijn uitgever, ‘niet willende, dat de dichter schaade zoude lijden bij het
werk, daer de boekverkoper voordeel uit trok’. Met deze straf en die van het
opvoer-verbod, beschouwde Nederland dit incident alweer gesloten. Het kon
voortleven op zijn nationale grootheid en Vondel compromitteren door hem zonder
ontzag voor zijn dichtkunst uit te leveren aan zijn commentatoren, in wier handen
dit staatsgoed veilig mocht worden geacht. Totdat hij eindelik zijn recht kreeg en
zijn ongecommentarieerde stem mocht laten horen om te doen blijken, dat die stem
vandaag nog in staat zoude zijn om een landsbestuur om te wentelen en een bevolking,
die ziel had, tot oproer te brengen. Maar zoveel is niet nodig onder 't zegenrijk bewind
der hedendaagse Staten Generaal. Wij hebben immers deze zelfde maand nog mogen
juichen om het onvergetelike heldendicht der Roomse daad? Wij hebben zelfs min
of meer de overtuiging moeten aannemen, dat Vondel óók gejuicht zou hebben! Het
wordt geloofd...
En toch is er niets dat zo duidelik het verschil markeert tussen zijn ziel, en die van
't rijke Roomse leven van vandaag, dan dat bij hem de propaganda-drift kon
openbloeien tot dit heerlik drama, en dat vandaag de propaganda-zucht het zelfs geen
meter verder brengt dan tot de ‘strijdvaardigheid’ van laffe bluf op verdiensten der
gehoond gestorven voorgangers, waarmee men politieke tegenstanders overtroeft.
Het geestelik verlammende rijkdomsbesef heeft Vondel in zijn Roomse leven niet
gehinderd, en toch zag ook deze de Kerk niet als een armetierig legertje. Maar hij
had voor het heldendom een intuïtie, die wij in elk détail des openbaren levens missen.
Het is bizonder makkelik de hedendaagse dichters aan te
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klagen, dat zij niet studeren en niet op de hoogte zijn van de levens van Mussolini
of Lenin, van Foch of Gandhi, zoals een Vondel op de hoogte zijner tijdgenoten was.
Doch waar is hier de leeraar der heldhaftigheid? En hoe wordt hier, in deze tijd, de
nodige belangstelling geprikkeld? Leest eerst de hartloze lafheid van de schimp, de
hartelozer lafheid van de toegemeten lof, die in de bladen van ons land gegeven
wordt aan wie ik noemde. Men vecht zich niet dood tegen kwalik geschreven
krantenkolommen. Want men weet, dat de vraag niet eens gesteld behoeft te worden,
of men met het verwerpen van dit derdelijfse badwater nog schaden kan aan de
kinderen, die er al lang in verdronken zijn.
Nu Vondel toch klassiek is, kan men hem wel ten voorbeeld geven aan de dichters
van een eeuw, die met alle geweld der bezadigdheid belet wordt een gouden te zijn.
Want nu is hij het voorbeeld van de studieuze geest en de sterke versificator. Wat er
aan aandrift in zijn werk lang is onschadelik geworden door de tijd of is onschadelik
gemaakt door de interpretatie zijner klassieke bedoelingen. Maar toen hij leefde,
hebben gezagdragers van hetzelfde venerabel allooi er voor gezorgd, dat hij in het
publiek zijn muilkorf droeg. De hemel weet, hoe lastig ook hij is gevallen met het
voorbeeld van ‘bezadigde’ geesten. Vergilius bijvoorbeeld of zo iemand, die de
bestudeerden alleen maar leerden en verklaarden. Leefden de hedendaagse aanklagers
toen, ze zouden vast gestruikeld zijn over de felle bewogenheid en de pikante
moderniteit van wat ze nu als onveranderlikwetmatig prijzen. Ze hadden Vondel
beschoolmeesterd, zoals ze het vandaag de dichters doen, want ze zijn geschapen
om dichters te beschoolmeesteren en vinden daar een zekere roeping in. Het is
misschien wat veel gevraagd, te eisen, dat zij ooit beseffen zullen, hoe ze alleen maar
sollen met een grijsaard, die ze zelf onmatig
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verouderd hebben, en hoe ze alleen maar proberen, zijn kalotje steeds dieper over
zijn oren te drukken. Maar ze moesten een beetje begrijpen, dat zij het op de eerste
plaats zelf zijn, die de twintigste eeuw tot een bordpapieren eeuw maken. In plaats
hiervan bezingen zij hun eigen heldendicht.
Er is geen enkele reden om niet te bekennen, dat deze grandioze opvoering van
‘Maria Stuart’ ons heeft doen beseffen, wat wij ‘jonge dichters’, missen. Maar ze
heeft ons vooral doen beseffen, waardoor wij dat missen.
Wij missen de Dortse Synode, die vervangen is door dominee Van Holk en door
‘De Stem’. Wij missen de heldhaftige Jezuïeten, die werden opgevolgd door ‘Studiën’
en Pater Gielen. Wij missen de partijdige historie-schrijvers, wier fanatisme krachtiger
is dan overstag geslagen schoolmeesterlikheid. Wij missen de rechtbank, die ons om
hekeldichten tot gevangenis of boete veroordeelt. Wij missen Pieter Pauwels Rubens
voor de heren kerkbekladders, die bij ons de verrezen Christus populariseren. Wij
missen de grandezza van het volksfeest, omdat wij comilé's van tucht en publieke
vermakelikheid in het werk stellen, als wij eens pret willen maken. Wij missen het
geloof aan de eeuwige glorie omdat wij verzadigd zijn van het tijdelik lamlendige.
Wij missen de lieden, die nog de moeite waard zijn, dat hun de waarheid scherper
gezegd wordt.
Zoveel gemis wreekt zich aan onze poëzie. De geniepigheid onzer tegenstanders
heeft ons handig gemaakt in het schrijven van ironiese kroniekjes, maar machteloos
tot grote verontwaardiging. Wij zijn aardige spotters, maar bizonder slechte
ploertendoders. Omdat de ploerten, die wij rond ons hebben kleine ploertjes zijn.
Omdat de oude staatszucht is verworden tot een huichelend gekonkel. Omdat het
beleden beginsel heeft leren lavéren om binnen te lopen in de haven van de goede
resultaten. Om-
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dat de godsdienst van een ander hier gerespecteerd moet worden als de godsdienst
van een achtenswaardig mens. Wij zijn bang voor den aanstoot der goede zeden, die
het gevolg kan zijn van een prachtige verering der edele vrouw, omdat zij nu eenmaal
een vrouw is; wij zijn er aan gewoon geraakt, dat men aanstoot geeft tegen de dingen,
die het eerste van de tien geboden voorschrijft. Om het verwekken van een farizeeuwse
ergernis schromen wij te spreken over de waarheid; wij kunnen lijdelik toezien dat
de kleinen geërgerd worden, omdat de molensteen en de diepten der zee ons niet
bizonder naastenlievend schijnen. Wij respecteren onze tegenstanders. Ieder van ons
heeft in zijn hart een altaar gebouwd voor al de vreemde goden van zijn tijd. Van
het respect, welks gemis ons wordt verweten, hebben wij altijd nog te veel. De
eerbied, die wij hebben moesten, wordt vermoord door dat respect. Wij buigen nog
te spoedig voor het kamerlid en voor den hoogleeraar, voor de gevierde spreker en
de nooit gevierendeelde predikant; wij buigen niet meer voor een schoon en eerlik
mens. Wij hechten nog te grote waarde aan de naam, te weinig aan de overtuiging,
van wie spreekt. Wij missen de moed om een prins uit te luiden met een hekeldrama,
doch noemen dit gemis: onze eerbied voor hoger geplaatsten. Wij erfden van Vondel
een klassiek geworden verachting voor de moordenaars van Oldenbarneveldt, maar
wij leven gezapig samen met de zwendelaars, die Meester Veraart buiten 's lands
Twede Kamer konkelden. Het schort ons heus niet aan gehoorzaamheid tegenover
gezagvoerders, het schort ons aan gehoorzaamheid tegenover de eigen eerlike aandrift.
Van Joost van den Vondel behoeven wij geen enkele der vaardigheden af te kijken,
die een befaamd exploitant zijner verzen ons op zoekt te dringen. Wij hebben deze
vaardigheden geenszins nodig. Ook Vondel leefde
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niet bij hun genade. Hij is eerst na zijn dood door zijn beknibbelaars ontmand tot
een alleen-maar-vaardige. Men wijst ons op hem om ons uit te roeien. Geen liefde
voor de kunst, doch angst voor haar groeiende kracht, dreef Pater Molkenboer lot
polemiek1). En Gerard Brom kroop om dezelfde reden in de schaduw van diens pij.
Zij willen handhaven aan het bestendigde, wat zij wel voelen te verliezen aan het
eeuwig nieuwe. Zij willen ons de lafheid geven, die alleen in staat is ons te doden.
Vondel zij voor de jeugd van vandaag een leeraar in de opstandige wilskracht.
Men leze hem om zijn walging voor ieder aanzien des persoons, om zijn verachting
voor de huichelaars en de verzadigden, om zijn eerlikheid in het volstrekte. Men
zoeke bij hem slechts het heldendom tot de daad van het Roomse gedicht. De rest is
wetenschap.

1) Over ‘Vondel en de Jongeren’ in het Vondel-nummer van ‘Roeping’. Gerard Brom deed er
een schepje bij in de ‘Dietsche Warande en Belfort’.
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Joachim Oudaen in de vasten
I
Het zelfde jaar 1660, waarin Joost van den Vondel zijn volstrekte heerschappij over
het Nederlandse taalgebruik bewees door de uitgave van zijn berijmde
Vergiliusvertaling, zag een klein boekje van Vondels leerling en bestrijder Joachim
Oudaen verschijnen. De dichter noemde het: ‘Aandachtige treurigheyd en
hoog-geresene vreugde, getrokken uit de aanmerking over het lijden, sterven,
verrijzenisse en hemelvaart van onzen Heer Jezus Christus’. Hij was, toen hij het
uitgaf, twee en dertig jaren oud, en woonde sinds het verstrijken zijner Leidse
studiejaren te Rotterdam, waar hij weinig persoonliken omgang van dichters genoot,
zich toeleggend op het regelmatig mede-beheer van zijn schoonvaders pottenbakkerij
en op de vrome gepeinzen der Rijnsburger Collegianten, tot wier historie-schrijver
hij zich geroepen gevoelde, na in hun genootschap een groten, schoon minder groten
rol dan zijn vader te hebben gespeeld. Een dromerige hartelikheid, besluit de lezer
zijner vroomste verzen, moet aan Joachim Oudaen eigen geweest zijn, maar zij werd
zeker overheerst door een spitsvondige geest, die de hartstochten matigde zonder de
kalmte des gemoeds te verzekeren. Hem plaagde de eenzelvigheid, waarin hij zich
terug gedrongen had uit het al te openbare leven der toenmalige godsdienst-leeraren
en meer of minder verheven poëten en de gedwongen zelfbezinning zijner
eenzaamheid verbrak hij telkens plotseling door hevig bedoelde uitvallen tegen de
Godslasterlike kerk van Romen of tegen het ‘boek der Atheïsterije’
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van Baruch de Spinoza. Het treurige van zijn apologeties optreden als dichter is voor
hem zelf geweest, dat zijn vijanden altijd veel groter waren dan hij. Hij kon zich
eenzelvig vergenoegen bij de gedachte, dat hij gelijk had, maar moest levenslang,
als hij zich op zijn werkzaamheid bezon, ervaren, dat hij nooit gelijk zou krijgen.
Hij kon de mensen tegen wie hij vocht, niet áán en deze nederlaag der dichterlike
onmacht, prikkelde hem tot steeds gescherpter spitsheid van defensief, zodat hij zonder het te willen wellicht - de zanger van den apologetiese speldeprik werd.
Hij was zijn dichterleven begonnen met een aanval. Als jongen van een kleine
twintig jaar of amper zoveel had hij tegen ‘Maria Stuart’ van Vondel een treurspel
geschreven over ‘Johanna Gray’, waarin de Roomse misdadigheid zegevierde over
de hervormde onschuld. Dat hij zo precies het wapen van de vijand zelf in de handen
moest nemen, bewees diens overmacht over hem. Het is de tragiek van Joachim
Oudaen als dichter geweest, dat zijn tegenstander toevalligerwijze de grootste poëet
van het land was; - al bewijst het natuurlik zijn menselike moed, dat hij juist déze
tot zijn tegenstander koos. Hij miste de persoonlike oorspronkelikheid, nodig om
Vondel te bestrijden buiten diens eigen invloeds-sfeer. En hij was eerlik genoeg om
dit aan zich zelf te bekennen. Hij gaf zich aan Vondel over om Vondel aan te vallen
en iedere zwakte in de navolging betekende een bekentenis, ieder gelukkige vondst
in het voetspoor van de meester, een nederig eresaluut aan de vijand. Razende spijt
over zijn onvermogen dreef hem tot uiterste heftigheden, als gedichten die ‘Rome
in zijn binnenste’ moesten onthullen, maar telkens opnieuw leed hij aan een pijnlike
kwaal, die Anthonie Donker onlangs zo juist heeft geschetst als de ‘impotente
inspiratie’. Oudaen voelde, dat hij de grote zwaai niet maken kon over zijn
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eigen hersens heen. Zijn vurigste geestdrift bleef vastzitten aan zijn jammerlikst
niet-verder-kunnen.
Dit vormde zijn eigenaardige stijl. Enerzijds toegespitst op de vluchtigste vondst,
trachtte hij anderzijds en tegelijkertijd den groten stijl der verhevenste bezieling te
voeren. Men zou zijn werkwijze met enige ironie kunnen noemen: het procédé van
den vergeefsen aanloop. Laat mij daarvan een overduidelik voorbeeld kiezen uit de
‘Aandachtige treurigheyd’. Het is een bundel lijdens-poëzie, zoals die meer geschreven
werden in de zeventiende eeuw. Immers het lijden Christi te bezingen, zegt David
van Hoogstraten in zijn inleiding tot de verbeterde derde druk van Oudaens boekje:
‘was de toeleg van 't Delfts Orakel, den Grooten Grotius. Dit was 't heilig oogmerk
van dien zoet-vloeyenden De Dekker, als hij de christenzielen in zijn ‘Goede Vrijdag’
noodt ‘tot klasten, niet tot klugten’. Ik zwijge nu - voegt hij er verder aan toe - van
Marthinius, Maghwits en andere groote Digteren, die als tintelende sterren flikkeren
onder de stigtelijke rijmers. En gelijk de zilvere maan onder de sterren blinkt, zo ligt
in onze dagen die zeer welsprekende en hartroerende leeraar J. Vollenhoven (dien
de Vader der Poëten, Vondel, ‘den vollen Vrugt-horen’ plag te noemen) in zijn noyt
volprezen ‘Kruys Triomf’, daer hij wenst ‘te leeren de beste klanken, om 's Werelts
Heylants lijden in top te heffen en te danken.’
Zoals de meeste werken, die Van Hoogstraten hier noemt, schetst de ‘Aandachtige
treurigheyd’ het goddelike lijden in afzonderlike taferelen, ieder be-mediterend in
een afzonderlik gedicht. Het eerste tafereel ‘Christi Laatste Avondmaal’ bestaat uit
ruim honderd en zeventig versregels, die met vermoeiende regelmaat op hetzelfde
eindpunt van ieder slepend vers enjamberen tot volzinnen zonder ergens een slot.
Men voelt onmiddellik de machteloosheid, waarover ik sprak, in deze eentonig-

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

114
vloeierige volzinsbouw. Maar men voelt tegelijkertijd de verstandelike gespitstheid
van Joachim Oudaen in de kleine kunstgrepen, als klankherhalingen, woordspelingen
en rijm-verdubbelingen in dezen aanzet:
De maaltijd, die Gods Zoon de laatste dee bereyden
om met het twalef-tal
(dewijl zelf deze nacht zijn lijden in zou leyden)
te sluyten 't slot van all';
die maaltijd zette steeds all' and'ren lust bezijden
om telke- en 't eenemaal
aandachtig ons gemoed te leyden tot zijn lijden
door 't smertelijk verhaal... etc.

De herhaalde nevenschikking der werkwoorden lijden en leyden, het gehoor-bedrog
van wat slechts voor het oog verschillende rijm-uitgangen zijn (bereyden: bezijden),
het spelen met het klein verschil tussen den uitgang-al en den uitgang-aal om den
indruk te wekken, dat het gedicht afwisselt zonder af te breken, zijn de opvallende
bewijzen van het feit, dat Oudaen zich verlustigde aan zijn uitzonderlik vermogen
tot het dichterlik spel. Hij kende daar natuurlik ook de kracht van en gebruikte die
kracht wel eens met beter gevolg dan hier het geval was, maar hij onderging vooral
de behoefte er naar. Want hij had er klaarblijkelijk moeite mee den alexandrijn te
vullen zonder dit aardig-aandoend hulpmiddel van den al te vaardige woordkunstenaar.
Niet alleen om zijn boekje te localiseren in het zeventiendeeuwse tijdsverband,
meldde ik, dat het gelijktijdig verscheen met Vondels Maro-berijming. Er is verband
russen de bijna ontstellende taalmacht van de meester en de bizondere uitingsvorm
van de machteloosheid zijner leerlingen. Wat Oudaen hier met de taal doet, is een
stereotiep teken van het verval der poëzie. Het is een
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poging om te ontsnappen aan een te sterken invloed. De oorspronkelike dichtkunst
wordt erdoor verlaagd tot een haast altijd epigoonse verskunst. Het gedicht verliest
zijn betekenis als vloeiende of liever nog stromende uitspraak van een
gevoels-overweldiging om te verworden tot een opeenhoping van detailschoonheden.
Anders gezegd: het organiese verband tussen bezieling en uitspraak wordt gebroken
en een agglomeraat van brokstukken vervangt het levend wezen, dat een gedicht
moet zijn. Dit is niet direct hetzelfde als de zegepraal der onbezielde virtuositeit, die
er zich immers op toelegt, de geïnspireerde uitspraak zo getrouw mogelik na te
bootsen, maar het is een overwoekering van de poëtiese componenten over de poëzie.
De inspiratie zelf was bij Oudaen van een onbetwistbare en soms van een merkbaar
pijnlike echtheid, maar zijn dichterschap had hinder van de onbedwingbaar intredende
verstandsreflex op iedere gemoedsbeweging. Daartegen stond hij weerloos, omdat
hij altijd Vondel boven zich voelde. De zwakke kant van Oudaens persoonlikheid is
geweest, dat hij zijn vijand als dichter bewonderde. Had hij de meester niet gelezen,
hij zou misschien stuntelig, waarschijnlik zeer simpel, maar in ieder geval zuiver
geschreven hebben. Nu verlangde hij telkens aan den hoogdruk van Vondels invloed
te ontsnappen door détail-verbeteringen in den fragmentariesen alexandrijn en wilde
hij zijn volzin verder bouwen dan de bezielde ademtocht van Vondel reiken kon. Dat
zijn de zwaarste fouten zijner prosodie. Wat hij op het open veld niet omver kon
lopen, omdat hij niet sterk genoeg was, heeft hij langs een sluipweg voorbij willen
streven.

II
Bij Vondels dood schreef Joachim Oudaen een lijkzang, waarin hij zich een ‘dankbare
leerling’ van de

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

116
dichter noemt, doch tegelijkertijd te kennen geeft hoe hij diens overmacht voelde:
Wie nu dien adelaar in 't zweven op zijn wieken
meent in te winnen, of door volglust aangenoopt
hem te achterhalen op zijn voetspoor, daar hij loopt
't zij hoe grootmoedig zich die trant verheffe in 't schrijven,
die komt, als Ikarus, op wasse vleugels drijven.

Men moet het den gelegenheidsdichter vergeven, dat hij in den derde der aangehaalde
regels zijn adelaar laat lopen en den dankbaren leerling, dat hij zijn passus besluit
met een vers, dat buiten het begin van 's meesters ‘Lucifer’ waarschijnlik anders had
geklonken, maar ook zonder zoveel vergevensgezindheid kan men dit ogenblik van
zelf-bewustzijn waarderen. Oudaen geeft hier apert en met even zovele woorden toe,
dat hij, zoveel hij kon, de rechtstreekse navolging van Vondels prosodie vermeden
heeft.
Hiermede raken wij het prosodies probleem der ‘poetae minores’ van de twede
helft der gouden eeuw. Vollenhoven en Antonides hebben het zichzelve minder
scherp gesteld. Zij deden naar best vermogen na wat Vondel naar eindeloos beter
vermogen had voorgedaan. Hun oorspronkelikheid bestaat bijna nooit in een zucht
om de verskunst te vernieuwen. Vondel waardeerde hen - wellicht onbewust daarom
- het meest van alle. Oudaen, De Decker en Dullaert integendeel wilden bewust iets
anders en bereikten dit gedeeltelik ook. Hun prosodiese toeleg op nieuwe vormen
was een strijd voor het behoud van hun dichterlike zelfstandigheid. Bij alle drie zien
we dezelfde strijdmiddelen aangewend. Het zijn: het overvloedig afwisselen van
drie- en zesvoeters, het aannemen van door Vondel ongebruikte woorden uit de
spreektaal in het dichterlik verband en de zangerige
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rekking van de volzin tot een lange geluidsgolf, met prijsgave van de klassieke
periode-bouw. In deze opzichten is de overeenkomst tussen Oudaens ‘Aandachtige
Treurigheyd’ en De Deckers ‘Goede Vrijdagh’ veel groter dan de hedendaagse
welvoegelikheid zou gedogen. Oudaen, wiens bundel het laatst van de beide
geschreven werd, behandelt zijn stof met groter uitvoerigheid en voegde enige
onderwerpen toe aan wat De Decker bezong. Het zijn ‘Judas' Wanhoop’ en de drie
laatste taferelen: de verschijning van Christus aan Maria Magdalena en aan de
apostelen en de hemelvaart van de Verlosser, maar overigens deelt hij zijn materie
op dezelfde wijze in, terwijl zijn maatschema's en rhythmiese variaties bijna
onophoudelik dezelfde zijn als die van De Decker. Hij gebruikt hetzelfde soort
woorden, die in de dichtertaal van zijn dagen voor modernismen golden. Zoo begint
zijn gedicht over de geseling met deze regels:
O, smertelijke nepen
o, bloed-geverfde zweepen
die hert en zinnen kletst!
o, muren, die 't gemoed des rechters houdt bemetst
die geeme naar de reden
den zetel zou bekleeden
en echter, ach! ach! ach!
door blinde stormen wordt geworpen overstag.

Woorden als ‘nepen’ en ‘kletsen’ waren in de poëzie even nieuw als bij De Decker
‘morselen’ of ‘die sweep komt op de ribben aan’. Bij Dullaert treft ons het zelfde
gewilde realisme in het woordgebruik. Zulke wendingen worden hier bewust gevolgd
om wat men op heden hun ‘plastiese waarde’ zou noemen.
Deze zucht naar prosodiese vernieuwing bij de drie beste onder de leerlingen van
Vondel, beantwoordt niet
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alleen aan de negatieve behoefte om een druk kenden invloed te ontgaan. Er is tussen
Oudaen en Vondel een dieper verschil. Ook dieper dan een graadverschil. De inspiratie
zelf van de ‘Aandachtige Treurigheyd’ is anders dan die van Vondel. Zij is
mijmerzieker. Hoogstens herinnert hij aan enige jeugdgedichten van den puikpoëet,
zoals het gebed tijdens de kwijnende ziekte. De langdradigheid van Oudaens dichtwijs
en de daarmee samenhangende langheid van zijn volzin, komen voort uit den aard
zijner meditatie zelf. Die is niet militant. Zij richt zich niet tegen iets in of buiten de
dichter. Zij vermijdt zelfs De Deckers gewoonte om de lezer en diens geweten in het
lijdensverhaal te betrekken. Zij behoort voor het eerst na een tijdperk van gespannen
daadkracht tot de loutere mijmerlyriek. Oudaen was collegiant. Dat wil zeggen: hij
behoorde tot een weinig georganiseerde secte van lieden, die op een bizondere wijze
het doopsel toedienden en verder vrijwel overeenstemden met wat men vandaag
‘buitenkerkelik religieuzen’ zou heten. Zijn haat tegen ieder dogmaties genootschap,
tegen de Roomse kerk vooral, was een positieve kracht van zijn wezen, maar zijn
eigen godsdienst bood hem niet zulk een kracht. Hij had veel aan te vallen, doch
weinig te verdedigen. Het godsdienstig genootschap, waarvan hij lid was, heeft hij
in deze regelen getekend:
Hier is 't gemoed dan waarlik vrij,
hier wordt de ziel aan God verbonden,
niet vast geboeid aan menschen-vonden,
noch dwang van kerklijk heerschappij.

Zijn religie was in hoofdzaak een gevoels-beleving van den indruk, die histories
vaststaande feiten hem gaven.
De inhoud van ‘Aandachtige Treurigheyd’ kan men
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dan ook het zuiverst weergeven door dit werkje te noemen: een poging tot gevoelige
na-leving van het lijdensdrama. Oudaen geeft zich over aan de zwijmeling der ziel,
die de verlossende pijn overdenkt. Hierdoor vernieuwt hij onbewust, maar werkelik,
de Hollandse lyriek. Hij beweegt haar voort naar de geestelike ervarings-poëzie van
Jan Luyken en naar de sentimentele onderdompeling van de persoonlikheid in het
geloofsmysterie, waarvan Feith soms de ontroerende zanger was. Zijn vasten-meditatie
is de eerste in ons land, die haar ethiese conclusies uitsluitend grondt op de dichterlike
gevoelservaring. Meer rechtstreeks heeft hij zich nooit tegen Vondel gekant dan toen
hij hier, misschien geheel onbewust, persoonlike godsdienstigheid stelde boven
geformuleerde godsdienst en subjectieve gevoelservaring boven objectief verantwoord
geloof. Daarmee is het verval van de Hollandse klassiek ingetreden. Want hier ligt
in wezen de grondslag van het eigenaardig en samengestelde complex der psychose,
die wij de romantiek noemen. Haar langzame groei kan men volgen van Oudaen tot
Feith, bij wie dezelfde ziels-ervaring voor het eerst autonoom wordt. Wat Feith
formuleerde in enige zijner essays, heeft Oudaen het eerst in Holland voorvoeld. Dat
is de betekenis van zijn ‘Aandachtige Treurigheyd’ voor de voortgang van het
Nederlandse geestesleven.

III
Tweemaal is de Gouden-eeuwse dichtkunst van ons land geraakt geweest door een
onrust der ziel: toen zij voor het eerst zich vormen moest tot de klassieke
levensbeheersing uit een conflict tussen wereld-verrukking en -vrees en voor de
twede maal, toen zij tot de mijmerzieke wereldvervreemding van haar vervaltijd
inkeerde. Ze was te schoon geweest. In Vondels werk omvatte zij
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de volheid van het bewegende leven. Bij bruidsbed en lijkbaar, bij staatszucht en
liefdeverlangen had zij haar zegepraal gezegd. Het leven mocht dan openbaar zijn
en vol glorie of pijnlik verzwegen van onzegbaar leed, zij had het altijd volkomen
begrepen in haar eigen volkomenheid. Rondom de zestiger jaren begon die zekerheid
te falen. Men kan dit wellicht in verband brengen met het afnemend succes der
Engelse oorlogen (1672 zou immers het rampen-jaar zijn) en het minder begeesterend
karakter der openbare gebeurtenissen in dit laat geworden tijdvak; men kan het
wellicht ook wijten aan de natuurwet, die gebiedt over bloei, vruchtdracht en
verrotting, maar zeker is, dat de vaderlandse dichtkunst, wier motieven door Vondel
bijeengebracht waren in de beheersende eenheid van zijn wereldblik, van nu af
gesplitst wordt. De openbaar-nationale lyriek slaat over tot de zwalpende grootspraak,
die aan Antonides van der Goes zelden vreemd was, die bij een achttiende-eeuws
dichter als Johan Lefrancq van Berckhey zelfs de rechtvaardiging werd van zijn
spreken (bezong hij niet in weet ik hoeveel eindeloze boeken de zege bij de
Doggersbank?) en die eerst in de historiese romantiek zich zou matigen, doordat ze
weer voortkwam uit een persoonlik voelen van het eigen zielsaandeel der dichters
in den toestand van het vaderland. De private ervarings-lyriek integendeel verinnigt
zich tot een teruggetrokkenheid uit het bestaan. Zij wordt het voortbrengsel van een
nieuwe, geheel inwendige wereld-beleving, aan alle luidruchtige dingen vervreemd
en vroom door die vreemdheid. Zo komt het dat de dichters van Oudaen tot Bellamy
in heel hun werk die eigenaardige tweespalt vertonen tussen ingetogenheid eenerzijds,
wanneer het hunzelve betreft en aan de andere kant hersenloze voortvarendheid en
doldriftig steigerende wildheid, wanneer het verzet tegen de omstandigheden buiten
hen machteloos in hen ont-
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waakt. Van Bellamy bestaan er Vaderlandsgezangen zo wild en onbekookt, dat ze
zonder dit voorbeeld ervan misschien niet denkbaar zouden zijn en toch kende hij
vertederingen, waarvoor die van Feith amper hoeven te wijken. Bij Poot is die
tweeslachtigheid het meest opvallend.
De innerlike onrust nu, waaruit dit verschijnsel ontstond, gold minder het
openbaar-nationale leven, dat door de God van Nederland beschermd geacht werd
en hoogstens tot dreigende aanroepen tegen de vijand bezielde, dan het persoonlike
gemoedsbestaan. Dit is in de zestiger jaren geschokt. Van afkomst uit de derde stand,
voelden dichters als De Decker en Oudaen zich vanaf hun jeugd ongewend aan de
gang der openbare dingen van ons land. De Decker was een arm kruidenier in de
hoofdstad, Oudaen een bakkerszoon, zelf aardewerk-vervaardiger in Rotterdam. Zij
waren zoons van een groter geslacht dan zij zelf: de vader van Joachim Oudaen had
zelfs verdrukking geleden om den gelove in de tijd van de Remonstranten-vervolging;
zijn schoonvader had het grootste deel gehad in de stichting van het genootschap der
Rijnsburger collegianten. De godsdienstoorlogen waren geëindigd: wat overbleef
waren hoogleeraars-geschillen, van Voetius tegen Coccejus en zulke, die grotendeels
in libellen werden gevoerd. Doch zelfs de veredeling van het schotschrift tot
hekeldicht was ondervangen door het niet te overtreffen voorbeeld van Vondel, dat
steeds op de jongeren drukte, al wilde het gaarne nog zo bemoedigend werken.
Dichterlik technies in de impasse van deze machteloosheid geraakt en persoonlik
spijtig over de verdeeldheid onder de kinderen Gods, hebben de jonge dichters tussen
1650 en 1660 een nieuwere tegenstelling gevoeld dan die tussen wereld en geest.
Het was de tegenstelling tussen dogmaties gekrakeel en diepgevoelige vroomheid.
De zekerheid, dat gods-
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vrucht niet in woorden lag, maar ‘in het hart’. Vooral voor Joachim Oudaen had deze
zekerheid haar pijnlijke zijde. Want hij was in de strijd van de woorden lang niet
afzijdig gebleven, zomin als de Decker. Eerlikheid dwong hem ertoe, ten uiterste te
willen ervaren wat hij verdedigde.
Hierin zie ik de reden van de nieuwe zelf-inkeer der lyriese dichters rond 1660.
Van domineetwisten vermoeid en door het eigen hart onbevredigd, gevoelden zij de
behoefte naar een innerlike verzadiging aan de godsdienst. Dit zij de verklaring van
het feit, dat de lijdensgedichten zo talrijk werden in die tijd en dat opnieuw de troost
der psalmberijming werd gezocht, waarmee ook op het einde der zestiende eeuw het
al te tomeloos verlangen was ingehouden. Het nieuwe geslacht is echter vermoeider.
Zijn zelfinkeer tot het hart is geen woestijn-verblijf ter voorbereiding van een
wereld-beheersing. Het is een terugval op de eigen ziel. Ineens begint in het
Nederlandse dichterschap ‘het gemoed’ de overwegende waarde te krijgen, die het
behouden zal totdat het in de negentiende eeuw door het ‘gemoedelike’ genre wordt
vermoord.
Oudaens ‘Aandachtige Treurigheyd’ is zulk een inkeer tot het eigen gemoed. Het
is geen bizonder persoonlike inkeer. Maar het is toch een poging van de mens om
de godsdienst als gemoeds-ervaring te beleven teneinde zo te geraken tot het
persoonlike gevoels-contact met God en eeuwigheid. Eerst aan Jan Luyken zou deze
poging waardig gelukken. Deze, in 1660 moderne, ingetogenheid is een geheel andere
dan die van Camphuyzen en Revius. Zij is veel dieper vermoeid. Een later puritanisme,
dat de houdingvastheid van het oorspronkelike mist, beheerst haar. Camphuyzen en
Revius zochten de verzoening van wereld en ik. De eerste vond haar niet en zijn
angst voor de verrukkingen, die hij beleven mocht, dreef hem tot het verlangen naar
ontbinding. Hij leed
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aan het contrast tussen wereld en ziel en wist dat er ‘veel leed’ geleden moest worden
voordat dit conflict tot een oplossing kwam. Revius vond in kinderlike jubel een
verzoening. De Decker en Oudaen integendeel wenden zich a priori af. Voor hen
bestaat een andere tweespalt. Hun strijd is er een om de psychiese waarachtigheid
hunner eigen woorden. Zij vluchten de wereld niet uit angst voor de wereld maar uit
behoefte aan religieuse ervaring. Men zou hen van een zeer gesublimeerde zelfzucht
in hun Godsliefde kunnen beschuldigen en die beschuldiging kan worden uitgestrekt
tot Jan Luyken, ofschoon de laatste na ‘De Duytse Lier’ het oud conflict van de
Renaissance-dichters onderging, en zich afkeerde van een wereld, die hem waarachtig
gelokt had.
Joachim Oudaen zoekt in de vasten vooral naar God om het beste van zichzelf te
vinden. En dit gebeurt niet uit poëtiese eerzucht, doch uit verlangen naar beveiligend
zelfbehoud. Wat hij als dichter noodig had onder den hoogdruk van Vondel, behoefde
hij als mens onder de neerslag der vermoeienis van het puritanisme.
Zijn late inkeer tot het ervarings-leven der ziel is de eerste werkelike inkeer tot de
romantiese sensatie. Het leven uitsluitend geleefd als inwendige reflex op uitwendige
gebeurtenissen - ziedaar zijn onbewuste bedoeling. In dit verborgen leven zwijgt de
grote jubel. Zelfs het natuurbeeld krijgt de troebele versluierdheid van het inwendige
landschap. Bij Oudaen is het zeldzaam, en tamelik conventioneel, maar als hij over
den olijfhof spreekt en zegt hoe de glans der godheid bij Jezus verdween, vervolgt
hij bijvoorbeeld:
Zoo moet somwijlen zwichten
de zon, die bruidegom en vorst van 's hemels lichten
wanneer de doffe maan
komt tusschen 's werelds kloot en hare stralen staan.
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In deze zuiverheid van dictie - doorgaans het hoogste, dat Oudaen weet te bereiken
- is het maanlandschap uit den hof van Olijven merkwaardig te zamen gevloeid met
de innerlijke schouwing; zo zelfs, dat het de zielstoestand van de Zaligmaker is, die
hier voor Oudaen het gezicht van de ‘doffe maan’ oproept. Uiterst subtiel is die
treffende vermenging van waarneming en innerlike ervaring. Haar subtiliteit is in de
zeventiende eeuw de aanvang van een nieuwe, zwakker lichtende schoonheid na die
der klassiek. In regels als de aangehaalde bereikt Joachim Oudaen het beste, wat hij
kan. De ‘Aandachtige Treurigheyd’ is onder de bundels van deze zwakkere dichter
niet de sterkste, maar hij kenmerkt het edelste in hem. Zijn dichtkunst is er een,
waarin gij meer geraakt wordt door mooie regels dan door pakkende gedichten. Doch
enige dier mooie regels hebben in de getemperde klank van hun mijmering de zachte
toon van een afscheid. Het is dan of het schoonste dat ons land aan dichtkunst
voortbracht nog - zich verwijderend - spreekt uit een verte. Aarzelend breekt hel
nieuw verlangen aan. Het leven keert in naar het diepst van de ziel. De cosmiese
duizeling, die het denken aan God en eeuwigheid daar geeft, wordt hier reeds
sidderend voorvoeld. En in de bijna nasale klank van Oudaens lange geluidsgolven
valt somtijds plotseling de stilte van het verbijsterde gevoel of van het ontwakende
heimwee...

IV
De begrafenis van Jezus Christus wordt in de ‘Aandachtige Treurigheyd’ van Joachim
Oudaen door deze verzen bezongen:
Nu is het treurens tijd, bedrukte bruyloft-gasten
nu is het tijd van vasten
ach! ach! dien lieven vriend, den bruygom zijt gij quijt
nu is het treurens tijd;
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helaas en 't koude lijk dat draagt gij op uw armen,
nu moogt gij zuchten, karmen
op 't doodklam aangezicht van 's hemels bruydegom,
beloke leli-blom:
doch zoo niet om aan 't lijk door treuren boven maten,
den lijkplicht na te laten;
De trouwe Jozef koomt, die door bezadigdheyd,
- hoe zeer hij zucht en schreyt die door gehart geduld de droefheid kan verzetten
om op dat werk te letten;
Hij koomt tot Pontius, en zonder schroom of blijk
van omzicht, eyscht het lijk.
De liefde kent geen vrees. Hij eyscht het stout en moedig,
't geen hem zoo koud, zoo bloedig
zoo ongedaan als 't was, de Roomsche landvoogd gaf,
op dat hij 't legge in 't graf.
Ach, trouwe Jozeffen, gij moedige, gij beste,
hoe zijt gij de eerste en leste,
't zij dat zij onderga, of dat die star verrijst,
die uwe trouw bewijst:
Eerst bracht de timmerman, op dat hij 't zwaard ontslipte
het knaapje naar Egipten;
hij nam 't en voedde 't op; hij zocht het kind met smert
en droeg het aan zijn hert.
Nu komt een groote heer, de grooter dingen waardig,
een raadsheer, die rechtvaardig
en recht godsvruchtig, hier aan hem den plicht besteed,
nu priester en profeet,
nu priester en profeet, en die eerlang als koning
zal ingaan in zijn woning,
al schijnt hij nu bestulpt van 't ongeval des doods;
Den Grooten voegt wat groots;
En dus - g'lijk Israël, die 't voorbeeld in zijn dagen
van Jezus had gedragen
gezalft wiert van zijn zoon, vorst Jozef, van te voor' -
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houd Jozef Jozefs spoor;
die met het nieuwe graf bezorgt het sneeuwwit linnen
zoo fijn als menschen spinnen,
waar nevens Nicodeem, die werker in den nacht,
zijn specerijen bracht,
van myrh, van aloës, omtrent de honderd ponden.
Zij hebben hem gevonden,
hem, Salems bruydegom, dien ook in 't nachtgewaad
dit cierssel niet misstaat.
Maar valt u, mannen, niet de tijd te kort, te weynig,
eer zich uw ijver reinig'
na Moses' wetgebruyk, die eenen dooden raakt,
dewijl de dag genaakt
de rustdag, en het zal u lichtlijk niet gelusten
dien rustdag uit te rusten
als onreyn; - Neen, voorwaar, want zoo gij rusten zouwt
zoo lang die dag aanbouwt,
zouwt gij uw leven lang u onreyn moeten keuren,
dewijl het zal gebeuren
dat deze rustdag duur' totdat de dag genaakt,
die 't rusten eeuwig maakt:
Ook hebt gij op geen dag of op geen nacht te denken
of dat die smet u krenke;
gij legt nu, in den nacht, mèt Hem den nacht in 't graf
en 't wetsche nacht-werk af.
Maar gij, godvruchtige aart van dochteren en vrouwen,
die alles koomt aanschouwen
en ziet hoe uwe Heer gezalft wordt en bereyd,
en hoe, en waar geleyd,
nu zucht en schreyt niet meer. 't Is waar, de lieve vriend
wordt droeffelijk gediend,
en is door 't treurig werk en 't specerij vermengelen
een weinig min dan d'engelen,
maar word haast, - hebt geduld - weer ongelijk veel meer:
der englen hoofd en heer.
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Hemels palmhof 1747
In 1747 werd te Antwerpen ‘voor de erfgenamen van de weduwe C. Stichter op 't
Rokkin, in de Oude Berg Calvarië’ een Nederlandse vertaling herdrukt van het
‘Coelestum Palmete’, het meest gebruikt devotie-boek der Contra-Reformatie. De
volledige titel van de Nederlandse uitgaaf luidt: ‘Hemels Palmhof of Groot
getijdeboek, beplant met godvruchtige oefeningen van kerkelijke getijden, litanieën,
gebeden en meditatiën etc. Meestendeels getrokken uit de H. Schriftuur en de H.H.
Oudvaders. Door den Eerw. Pater Wilhelmus Nakatenus, Priester de Sociëteit Jesu.’
Het boek is mede hierom aandacht waard, dat het vertalingen in versvorm bevat van
vele kerkelike hymnen. Deze vertalingen zijn in het algemeen niet bijster wel geslaagd,
maar ze hebben de eigenaardige betekenis, katholieke poëzie te zijn uit een tijdperk
onzer geschiedenis, waarin de continuïteit der religieuze dichtkunst geheel verbroken
scheen. Wat verbindt Stalpaert en Poirters aan Broere en Thijm? Men kan op Vlaamse
middelmatigheden wijzen, maar hun werk is schaars en doorgaans slecht gemaakt.
Na Michiel de Swaen herhaalt de Vlaamse dichtkunst zich steeds hoger dravend en
haar herdrukken vermeerderend met zwalpend-grandioze begeleidings-verzen, maar
de nieuwe bezieling der achttiende eeuw is in het Zuiden niet katholiek doch
humanitair-deïsties.
Het Noorden wacht na Luyken tevergeefs tot 1782, als de ‘Stichtelijke
Mengeldichten’ van Hieronymus van Alphen en Leonard Pieter van der Kasteele de
humanitair-godsdienstige idee doen doordringen in de lyriek, waar Feith haar een
weliswaar sentimentele, maar
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voor altijd onvergetelike toon zal geven. Feith wordt te zeer miskend. De zuiverheid
zijner bezieling vergeet men, daar zijn taalgebruik nog niet ver genoeg van het onze
afstaat om klassiek te mogen heten en toch al te ver om niet reeds geheel verouderd
te zijn. In werkelijkheid is hij de grootste humanitaire dichter en criticus van
Nederland geweest, tot dusver door geen Coster overtroffen en door geen Mussche
geëvenaard. Doch ook in zijn poëzie, als in die van Van Alphen, treft men zo nu en
dan een vreemden toon. Vooral in de gezangen voor den eredienst bestemd. Het is
de toon der katholieke kerkelike hymnen. Ik heb er vroeger terloops op gewezen,
hoezeer de religieuze dichtkunst van Jacob Revius beïnvloed moet geweest zijn door
een overgeleverde wijze van dichten en zingen, die in de middeleeuwen
liturgies-kerkelik was. Het Avondgebed van den predikant was geheel in dezelfde
toon gehouden als het vesperlied van het Roomse brevier: ‘Te lucis ante terminum’.
Veel gedichten hadden in de zeventiende eeuw die kerklike toon. Eerst Luyken maakt
er zich vrij van en schept een nieuwe lyriek. Maar op het einde der achttiende eeuw
herleeft het hymnies-godsdienstige lied, totdat de dominees-dichtkunst het door zijn
tamme gemakkelikheid verburgerlikt en onmogelik maakt.
Het ‘Hemels Palmhof’ nu bewijst, dat de hymne in de dagen van den
Contra-Reformatie een grote betekenis heeft gehad voor de Roomse volks-devotie.
De Jesuïeten zijn geen grote liturgisten in het algemeen, maar hun historiese traditie
is een altijddurende ijver geweest voor de luister van Gods huis. Zij hebben God aan
de gelovigen voorgesteld als stralend in zijn volle heerlikheid van overwinnaar dezer
wereld; zij hebben de barok geschapen uit een mentaliteit, die spontaan het
christenleven deed zien als een heldenbestaan; zij hebben aan de devotie de
feestelikheid gegeven, die haar nog heden
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kenmerkt op een hoogdag in het Zuiden. De hymnen van het brevier hebben zij door
vertalingen gepopulariseerd tot volksbezit en - meer dan wij vermoeden - tot volkslied.
Dit is een verdienste, die men eerst kan schatten als men na het lof heeft horen zingen
over Maria's Onbevlekte Ontvangenis:
Gij trapt de maan, zoo lief, zoo teêr, zoo zoet
En de helsche draak ligt plassend in zijn bloed.

Of over het geschonden Aanschijn van de Verlosser der wereld:
Toon uw heilig aangezicht
badend in een zee van licht.

De doorgaans slecht gecomponeerde rijmsels, die het oude kerkelike lied vervangen,
doen ons terugbegeren naar de dagen der krijgshaftige Jesuïeten, die met veel muziek
en veel te veel stemmen wellicht de heiligen tenminste waarachtig hebben verheerlikt.
Het ‘Hemels Palmhof’ van Pater Nakatenus geeft ons den indruk dat de middeleeuwse
kerkelike liederen vóór de negentiende eeuw en de herleefde belangstelling van
intellectuelen voor het mediëvale, méér betekenis hadden in het godsdienstig leven
van het katholieke volk dan daarna nog ooit het geval is geweest. Zij waren voor het
bewustzijn der schuilkerk-bezoekers, die Vondel niet meer lazen, de enige katholieke
dichtkunst naast Pater Poirters.
Niet alle hymnen zijn metries vertaald in dit boek en sommige vertalingen zijn
van een stuntelig maaksel, maar er staan enige liederen in, die door hun argeloos
zuivere poëzie ontroeren. Mijn bedoeling is geen andere, dan de mooiste dezer verzen
hier over te schrijven, omdat ze zo geheel vergeten zijn. Er is ons weinig
achttiend-eeuwse katholieke poëzie bekend en bij mijn weten helemaal geen goede.
Misschien bewijzen deze gedichten-voor-het-
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volk, dat er een invloedrijke dichtkunst heeft bestaan en mogelik verklaren zij hoe
in het humanitair-protestante kerkgezang van Van Alphen en Feith dat Rooms accent
gekomen is, waarover ik hierboven sprak.

Korte getijden van den engelbewaarder
Te metten
O Gij, die mijn leidsman zijt,
die voor mij met den vijand strijd,
u zal ik met dit zoet gezang
vereeren al mijn leven lang.

Te priemen
Steld kloeken Held uw sterken erm,
op allen stond tot mijn bescherm,
en laat niet toe dat helsch geweld
mijn ziel door zonden nederveld.

Te nonen
Komt grooten engel Michaël,
die alle kwaad tot in de Hel
uit 's Hemels hof kloek hebt verjaagd,
smijt al uit mij wat God mishaagd.

Korte getijden van het lijden en kruis Christi
Te metten
Als Jesus naar het Hofjen gong,
ook Judas uit de poorte drong,
die met een kus voor weinig geld
heeft Hem in 's vijands magt gesteld.
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Te vesperen
De Moeder bleef hier treurig staan
als Jesus wierd van 't kruis gedaan
en witter als de bleeke dood
ontving ze 't Lichaam in haar schoot.

Korte getijden van de onbevlekte ontvangenisse van de alderheiligste
maget Maria
Te tertien
Ik groet u, Salmons troone,
o, Arke Gods, excellent,
regenboog ydoone,
doorne in 't vuur ongeschend,
o roeiken 't welk bloeid aardig,
deur, die gesloten staat,
vlies van Gidion waardig
en Samsons honingraat.
't Is niet zonder betamen
dat die gij baren zult
bewaard u vrij van blamen
en van de Erfzonde-schuld.
Hij koos u tot zijn Moeder
o Jongvrouw, edel Maagd,
Hij wou zijn u behoeder
van al dat hem mishaagd.

Lofzang tot de heilige engelen
o Gij scharen die hierboven
blinkend in den hemel praald,
staag gereed om God te loven,
die u met zijn gunst bestraald,
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elk hoord u eenparig zingen:
heilig, heilig is den Heer; dat wij ook als hemelingen
heerlijk zongen de hemelsche eer,
o gij geesten van hierboven
helpt ons, dat ons hart gelijk
d'engelstong word (en Godt loven)
zingend hemelsche muziek.

Korte getijden van de zeven weeën van de h. moeder Gods Maria
Te nonen
Gulde zon, laat af van schijnen
zilvre maan laat nu verdwijnen
all' u glans en klarigheid
nu den Grooten Heer der Heeren,
wien de hemelen zelven eeren,
zig voor ons ter dood bereid.
Nu is 't tijd om uit te bersten
van de zugten die u persten,
o, Maria, vol van druk,
als het leven van het leven
heeft den droeven geest gegeven
aan het kruis tot ons geluk.
Weest ons door deez' wee aandachtig
bij u Zoone, Godt Almagtig,
die den Vader is van al;
dat wij mogen door zijn sterven
't eeuwig leven doch beërven
als ons ziele scheiden zal.
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Korte getijden van de heilige Barbara
Te sexten
Als men den brand uws mins ziet pralen
als sterreligt met schoone vreugd,
zoo laat g'op aard u vonk ook dalen
door de fontein van uwe deugd:
wilt mij die liefde ook verleenen,
dat ik Godt min met alle vlijt,
laat ik met u mijn ziel vereenen
in Godt te dienen t'allen tijd.
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Feith of het bovenzinnelik verdriet
Feith had de trekken van een alchimist bij de gezetheid van een burgemeester. Zijn
poëzie weerspiegelt die tweeslachtigheid. Zij is log van waardigen ernst, massief
van gedegen wijsheid en deugd en onverzettelik van zelfverzekerdheid, doch haar
uitdrukkingswijze is soms plotseling magies. Regels als toverformulen roepen dan
de diepste inwendige landschappen op uit verzen als wetboeken. Gemeenplaatsen
worden belijdenissen der levende ziel.
In een eeuw van wetmatige rijmers is Feith de eerste geweest, die de nederlandse
taal weer werkelijk be-zwoer en door een diep en zonderling vermogen haar dwong,
iets anders en schoners te worden dan zij gewoon is te zijn. Zo vaak hem dit gelukt,
verraadt hij zijn werkelik leven. Dan blijkt, dat zijn gelaatstrekken echt waren, maar
zijn gestalte vals. Die gestalte is zijn erfenis van een voos en zelf-bewust regenten-ras,
dat in den Heere zondigde en met ploertige milddadigheid een uitzuigers-techniek
van bezoldigde mensen-minnaars toepaste, waardoor het volk verarmde zonder zijn
achting voor regenten te verliezen. Dit werd fataal voor Feith. Hij voelde zijn
bestaansomstandigheden als een tegen hem gerichte overmacht en bekende in zijn
‘Dagboek mijner goede werken’, dat hij den huichel van zijn eigen levenspractijk
met een machteloze walging zat te doorzien. Hij was iemand, die ‘veel goed deed’,
maar de zedelike moed miste tot de éne goede daad, waardoor hij kon worden gered:
de vernietiging van zijn aardse welstand ten bate van het heil der ziel. Daarom leed
hij aan zijn bezit.
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Hieruit kan men misschien begrijpen, hoe een gelukkig man als burgemeester Rhijnvis
Feith altijd zoo somber kon zijn. Hij had te veel zielkundig doorzicht in zijn eigen
toestand om zich te kunnen neerleggen bij wat hij zelf in zich laakte. Zo werd heel
zijn bestaan een kwelling. Hij had gedurig te vechten tegen een bewuste zwakte van
wil, die haast geen mens in hem vermoedde, doch die hij zelf uur aan uur waarnam.
Hij kende zijn menselikheid als een ‘verbazend zamenstel van tegenstrijdigheden’
en leed daaraan in zijn gevoel. Want het sentimentele bij Feith is in wezen vaak niets
anders dan de reactie zijner zelf-ontevredenheid op zijn innerlike zwakte. De
bestaans-condities van den mens beklaagt hij juist om deze weerstand van het gevoel:
Ach! met het fijn gevoel eens engels al te lijden
wat dier en engel lijden kan!

Hij was acht-en-twintig jaar, toen hij die regels neerschreef. Ze zijn de samenvatting
van het levens-inzicht zijner jeugd, dat later rijpte tot een gelaten berusting, maar
dat hem nooit meer losliet. Reeds in zijn eerste verzen had hij over deze pijn geklaagd.
Hij verlangde, dat zij op zou houden. Dan wilde hij dood zijn. De gedachte aan de
graf-rust werd hem een zenuw-achtige obsessie. Het is geen modespel, als hij
herhaaldelik over kerkhoven en knekelhuizen spreekt, maar de voorlopige voldoening
van een behoefte aan rust. Hij was niet opgewassen tegen de strijd, die hij in zijn
binnenste moest uitvechten en verlangde daarom naar het meest beslissende einde.
In den ‘Brief van Werther aan Ismene’, geschreven in 1798, had hij dit duidelik
gezegd in de twee regels:
O leven, drieg geschenk, mijn ziel ter straf gegeven... de stille rust des grafs is alles,
wat ik wensch.
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Hij méénde dat. Met het leven, zoals zich dat aan hem voordeed, wist Rhijnvis Feith
geen raad. Het drukte hem neer en vernederde hem. Na zijn doods-verlangen is die
gedurige vernederdheid het hoofdmotief van zijn jeugdpoëzie. Hij scheen soms te
lijden aan een ware zelfvermorzelings-wellust, die een valse namaak van de deemoed
is. Dan vergeleek hij zich stereotiep met het bekende ‘nietige wormpje’, dat in zijn
volledige werken weerkeert met de belachelijke regelmaat van een dwergachtig
circus-beest.
Doch aan de toon, waarop hij spreekt, hoort men, hoe waarachtig hij zich soms
voelde:
een flikkrend vonkje van bestaan,
nauw der gevoelloosheid onttogen,
een druppel aan den oceaan
der broze wezens; in Gods oogen
een kruipend wormpje.

Verschillende malen bespiedt hij het wormpje, dat hij had kunnen zijn en soms
bewondert hij het opgetogen, omdat het lééft. Maar ook dan valt hij op zijn eigen
nietigheid terug en wordt zijn bewondering een middel tot zelf-vermorzeling:
Ik weet het, dat mijn matte geest
voor mindre glansen weg moet zinken,
daar 't wormpje, dat de nacht doet blinken,
mij vaak een wonder is geweest.

En in hetzelfde gedicht op ‘De Voorzienigheid’, waaraan deze regels ontleend zijn,
zegt hij zonder enig beeld of enige vergelijking nog duideliker, wat de grond is van
zijn misnoegdheid met zichzelf. Hij richt zich daarin tegen een fatalistiese
wereldbeschouwing, die de
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menselike handeling uit radeloosheid tot zelfdoel verheft, en zegt dan:
dus zal ik groot voor dwazen zijn,
maar schichtig voor mijzelven blozen.

En dat was juist zijn grootste angst. Hij werd gedreven door eén sterk instinct van
eerlikheid en wilde dat zijn werk en zijn persoon elkaar volkomen zouden dekken.
Maar telkens voelde hij, dat de dichter in hem zijn ‘betere zelf’ was. Hij bleef beneden
zijn droom en daarom werd zijn droom een pijn. Zij dreef hem tot de zelfvernietiging
van zijn belijdenissen en tot de deemoed van het ‘Dagboek mijner goede werken’.
De samenwerking van zijn wils-conflict met de gevoels-reacties van zijn
zenuw-achtig temperament heeft hem gemaakt tot de dichter, die hij was: een der
meest persoonlike uit de geschiedenis der Nederlandse dichtkunst, een, die altijd zijn
ziel beleed. Hij lijkt zeer sterk op Frederik van Eeden en het zal sommige lezers
verbazen, teksten naast elkaar te zien gelegd uit diens ‘Johannes Viator’ en Feiths
‘Dagboek’. Zij hebben helemaal dezelfde toon. In beide dichters domineert de drang
naar eerlike zelfbelijdenis over de behoefte aan loutere schoonheid. In beiden is een
te sterke subjectieve gedrevenheid de oorzaak van een objectieve stuurloosheid. Feith
kan men de Van Eeden zijner dagen noemen. Ook hierom, dat bij hem het sentimentele
en het religieuze voortdurend in elkaar vervloeien en dat de gevoelservaring van
duizelende zelf-vernietiging de grondslag is van zijn natuurlik Godsverlangen. Ook
hij voelt zich ‘tussen Algol en Electron’ onwennig en zoekt naar de heilige richting.
Zijn verdriet is in wezen boven-zinnelik. Hij leed aan een heimwee naar het
metaphysieke, omdat de physieke begrenzing hem pijnlik geworden was. Zijn
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godsdienst was bloeiender dan men doorgaans denkt. Zij bestond in een volgehouden
poging om zijn innerlike ervaring tot overeenstemming te brengen met de elementaire
grondwetten van een natuurlik christendom. Zij was bijna uitsluitend een
gevoels-religie, wier subtiliteit ontsnapt aan de begrenzing van elke dogmatiese of
morele formulering. Hij steunde op zeer weinig dogma's en meende de waarheid
daarvan alleen te beleven, als hij haar huiverend doorvoelde. Soms vond hij de
pakkende samenvatting van zijn gevoelens in enige krachtige regels, bijvoorbeeld
als hij over de verlossing van het mensdom sprak in een gebed:
De schepping is, bij dit beleid,
de doodverw Uwer mogendheid.

Feith zocht een zo volkomen mogelike aansluiting van de dogmatiese gegevens met
de levenspractijk en met de gevoelstoestand van de mens. In 1787, toen hij ‘Fanny’
uitgaf, was hij zich daarvan helder bewust en in de opdracht schreef hij: ‘Godsdienst,
deugd en liefde zullen één zijn in het rijk van waarheid en licht’. Maar toen was hij
vier-en-dertig jaar oud en had hij zich in de ‘Brieven over verschillende onderwerpen’
reeds duidelik verantwoord. De oorspronkelike wezenstrekken van zijn karakter moet
men zoeken in de gedichten die hij schreef voordat hij dertig jaar was. Behoudens
enige patriottiese zangen zijn dat oden over onderwerpen, betreffende de zaken der
ziel. Uit al die verzen spreekt een zelfde onvoldaanheid, die zich godsdienstig richt
en zich zo doende omzet tot een bovenzinnelike smart.
Het eigenlike dichterschap van Feith bestond erin, die smart te doen wegen op
zijn woorden. Het gebaar van zijn vers - als men zo spreken mag - is altijd zwaar
van leed. Maar het vangt in zijn simpele smartelikheid
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een bijna niet meer aardse bedwelming. Het is dan als het hunkerend en haast
onmogelik gebaar van iemand, die slaapwandelt door zijn bestaan. Zijn gewone
zelfvermorzelings-formule wordt in die ogenblikken een duizelend wegvallen der
persoonlikheid voor de te grote ontroering. Er is niets meer, dan de benauwde stem
van een klein kind, dat fluistert in het donker der bedwelming. In zulke ogenblikken
is Feith een groot dichter. Zij zijn maar schaars in de lange oden, waarin hij zich al
te zeer dwong tot verstandelike constructie. Het is daar of hij vreest een mallen indruk
te maken onder de gevoels-overweldiging en haar schroomvallig tracht te verbergen
tussen conventionele uitroepingen. Maar een enkele maal geeft hij zich over en dan
wordt zijn gedicht geladen van boven-zintuigelike ontroering. Het donker landschap,
dat hij oproept, wordt een beeld der verlangende ziel. Moraliserende teksten houden
de aandoening niet langer binnen hun moedwillig bedwang. Heel een gedicht is dan
overstroomd door het magiese fluïdum der verrukking. Schijnbaar burgerlik brave
gezegden krijgen de klank van Leopardi's uitbarstingen om innerlike vrede. Over de
afgeslotenheid der strofen heen vloeit het te sterke gevoel naar alle kanten uit. Het
hunkert naar verzadiging. Het wordt een stille razernij, die breekt in een onmogelik
verlangen.
Onder de oudste gedichten van Feith is ‘De Nacht’ er zo een. Hij schreef het toen
hij een-en-dertig jaar was. Het lijkt op een conventioneel banale lofspraak van de
brave burgerman uit de achttiende eeuw, die nooit ongerust over zijn lot behoefde
te zijn, maar het verraadt in zijn accenten alles, wat jarenlang in Feith geworsteld
had: zijn levensangst, zijn zelf-vermorzeling, zijn honger naar rust en eeuwigheid
en de gebrokenheid van heel zijn wezen onder de overweldiging van het te sterk
gevoel:
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't Is nacht! - mijn ziel, bevrijd van 't rusteloos gewemel
der woelige aard, herleeft in dit gezegend oord.
't is nacht! - de heldre maan drijft langs een zuivren hemel
in stillen luister voort.
Het aardrijk schept weer âam: 'n zachte dauw zijgt neder;
het labbrig koeltje speelt in 't bruine dennenwoud;
't amechtig vischje vindt de kille schuilplaats weder
daar 't zich des nachts onthoudt.
Op gindsen koelen steen, met donzig mos omgeven
zet ik mij zorgloos aan dit eenzaam kerkhof neer;
natuur! hier vindt mijn hart den oorsprong van mijn leven
u en zich zelven weer!
Hier kan in 't ruimst verschiet mijn zoekend oog zich laven,
tot daar 't op gindschen berg van dorre beenderen stuit,
beschaduwd door het gras, het lange gras der graven,
dat treurig om hen fluit.
Mijn God! wat is de mensch in deze nauwe woning!
is dit het eindperk dan van zoo veel ramps en noods? zinkt, trotschen, zinkt in 't slijk - herkent den slaaf en koning
in 't eigen stof des doods!
Door 't akelig gevoel mijns eigen niets verwonnen
schouwt mijn verbijsterd oog uw eeuwgen hemel aan;
waar duizend duizenden van werelden en zonnen
Uw wenken gadeslaan.
Daar ik heur talloos tal, verrukt, bedwelmd, betrachtte,
verzink ik in den glans van uwe majesteit,
o, God, wat is dat heir! - eene enkele gedachte
van uwe almogendheid!
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Wat statelijk geluid treft ijlings daar mijn ooren?
de klok slaat middernacht, en roept: de tijd vergaat!
och! mogt mijn ziel zoo kalm haar jongste roepstem hooren
als zij mijn sterfuur slaat!
Gelukkig hij, die in dit kommervolle leven
den wellust van zijn hart in God alleen geniet,
die boven al den glans der wereld is verheven
als hij Gods aanschijn ziet!
Die in de zachte schauw der reine deugd gezeten,
haar smaadheid boven de eer van 't vleijend misdrijf mint;
en in het stil genot van een gerust geweten
zijn grootsten rijkdom vindt!
Wat storm zijn kiel bedreig': zijn moed blijft onbezweken;
natuur deinz' siddrend af: hij ziet zijn schoonsten dag;
de jongste orkaan steke op; hij hoort een Vader spreken
in elken donderslag!
Komt de onvoorziene dood zijn aardschen kerker sloopen,
zijn veege mond vertroost zijn schreijend huisgezin;
hij ziet in 't open graf den schoot der Almagt open
en kwijnt ten leven in.
Zoo moet mijn lot omlaag, zoo moog' mijn einde wezen,
zoo vroolijk daag' voor mij de zon der Eeuwigheid!
dan zal mijn hart den nacht, den langen nacht niet vreezen,
die mij in 't graf verbeidt.
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Johannes van Vloten
Dr. Mea Mees-Verwey: De betekenis van Johannes van Vloten - Een
bibliographie met inleiding - Santpoort, Uitgeverij C.A. Mees, 1928
Mensen als Doctor van Vloten schijnen uitsluitend geschapen te worden om aan hun
eigen tijd het nodige deel te verschaffen van de ergernis, die er zijn moet in de wereld,
als zij zich ontwikkelen wil. Levenslang teren zij op de gebreken hunner deugden.
Wanneer die voorraad niet meer strekt, vergeet men hen. Zij worden dan het voorwerp
van een zeer koelhartige verering. Men vindt hun naam stereotiep vermeld in de
voorrede tot de zoveelste druk van een andermans werk. Maar indruk maken zij niet
meer. Zij missen hun eeuwigheid. Op de golfslag van hun eigen tijd zijn hun
verrichtingen het woeligste schuim, doch dit verdwijnt het spoedigst, als het water
effen wordt. Heeft hun omgeving dageliks rekening gehouden met hun beduidende
tegenwoordigheid, hun eerste nageslacht verbaast zich reeds over den invloed, die
zij hadden.
Potgieter, Multatuli, Thorbecke, Thijm, Allard Pierson, Carel Vosmaer, De
Genestet, Beets, Busken Huet zijn allen ‘begrippen’ geworden, die men zich in het
hoofd moet halen voor de kennis van de negentiende eeuw; Van Vloten bleef alleen
maar een reputatie. En maar een reputatie, die behoed moet worden door een
proefschrift over zijn betekenis. Toch is hij wellicht de meest-tijdgevoelige
negentiend'eeuwer geweest. Hij was de bij uitstek moderne. Zijn moderniteit belette
hem om
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onafhanklik van de gebeurtenissen zijner eeuw te blijven leven voor het Nederlands
bewustzijn. Hij was te vast gegroeid aan de tijd, die hij zelf had voortbewogen naar
een nieuwe, waarbinnen zijn gestalte niet meer voegt. Hij realiseerde zich in de
vooruitgang, en bleef daarom niet reëel toen deze voltrokken was. Zijn betekenis is
louter tijdelik en wat van hem ontstijgt aan de beweging van de geestesgang is niet
het persoonlike, doch eerder het abstract-symboliese van zijn figuur. Hij is het
zinnebeeld der tijd-gebondenheid van het menselik streven. Men zou zijn bewogen
leven kunnen verhalen als voorbeeld in een handboek, waarin de eigenaardige
psychologie der moderniteit werd behandeld.
Voorganger in alle zaken, waarin de negentiende eeuw zich onderscheiden heeft,
is hij altijd overtroffen door lieden, die na hem gekomen zijn. Het is of hij alleen de
beweging verwekken moest, waarin anderen stabiliteit zouden vinden. Hij ontketende
iedere strijd en ontving alle slagen. Zijn jongeren brachten de dingen tot stand,
waarvoor hij gevochten had. Hij was de eerste moderne dominee, die met een
ruchtbare breuk buiten de kerk trad; De Genestet en Allard Pierson zouden de
vertegenwoordigers worden van een leeraarschap, dat hij tn Holland geïnaugureerd
heeft. Hij was de eerste, die poogde naar een onpartijdige synthese der geschiedenis
van den Nederlandsen opstand; Robert Fruin en Blok werden de schrijvers der historie,
die hij heeft gedroomd. Hij was de voorvechter ener maatschappijleer, die zich langs
Thorbecke ontwikkelde tot de sociale democratie. Hij onderzocht de gouden eeuw,
wier glans eerst stralend werd om het hoofd van Potgieter. Hij verdedigde Joost van
den Vondel met een liefde, niet minder groot dan die, welke aan Jozef Alberdingk
Thijm zijn beste boek ingaf. Hij bezorgde tekstuitgaven van even groot gewicht als
de andere, waaraan Eelco Verwijs zijn voortlevende
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naam dankt. Hij kende de geschiedenis van onze letteren, die Kalff te boek zou
stellen. Hij voorzag de redelikheid ener spellingsmethode, die Kollewijn zou gaan
toepassen. Hij interesseerde zich voor het verleden onzer taal, dat Verdam heeft
beschreven. Hij zette den eerste stap in de richting van Spinoza, naar wien men op
vandaag de weg betreedt.
Welhaast geen enkele nieuwe richting werd ingeslagen door de algemene
geestesbeweging, of Johannes van Vloten was een harer wegwijzers. Maar aan het
eindpunt van de baan vindt men altijd het standbeeld van een ander. Er ligt een zekere
historiese tragiek in zulk een pionierschap. Het kan geen ogenblik loskomen van het
beginpunt der dingen, die wij eerst op hun hoogtepunt bewonderen. Het gedijt slechts
in de noodzakelikheid om te verminderen, opdat het andere groeie. Alles wat Van
Vloten heeft ingezet, heeft zich over hem heen naar onze tijd ontwikkeld. En zo men
hem een groot man mag noemen is het, omdat hij deze toestand heeft begrepen en
aanvaard.
Geesten als de zijne bewegen de oude zaken naar nieuwe idealen, maar zij scheppen
die niet. Zij zijn steriel uit productiviteit. Zij bewegen te vlug om iets te bestendigen.
Zij strijden te veel om één overwinning van betekenis te behalen. Zij worden verlamd
door hun werkkracht.
Van Vloten had oneindig meer geest dan Beets, maar hij heeft de ‘Camera Obscura’
niet geschreven; hij had een breder kennis van de zeventiende eeuw dan Potgieter,
maar ‘Het Rijksmuseum’ is niet van zijn hand; hij zag de maatschappelike
verhoudingen scherper dan Douwes Dekker, doch schreef nooit een ‘Max Havelaar’.
Hij maakte geen blijvende dingen, zelfs geen vervelende. (Want geef mij toe, dat
Hildebrand vervelend is!) Doch
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hij hielp mee om de blijvende dingen mogelik te maken. Dat is zijn grootste betekenis.
Mevrouw Mea Mees-Verwey heeft een geslaagde poging aangewend om de waarde
van Van Vloten's geestesarbeid te bepalen; het resultaat dezer waardebepaling zou
gering zijn als men het werk van Van Vloten isoleerde. Daarnaar heeft zij nog iets
te veel getracht. Zij heeft - als hijzelf - nog te veel gewicht willen leggen op zijn
persoonlikheid. Het temperament is van belang in de scheppende geest; bij mensen
als Van Vloten dient het eerder ter contemporaine verontschuldiging dan ter historiese
verklaring van hun optreden. Men normeert hen niet naar hun psyche, maar naar de
gevolgen van hun geweldige werkkracht. Men beschouwt hen niet als kinderen van
hun eeuw, maar als transformators van hun tijd. Met opzet koos ik het woord, dat
ontzielt. Van Vloten verschilt voor ons bewustzijn evenveel met Potgieter als een
transformator met een hervormer. Bij de niet-creatieve geest blijft de persoonlike
gesteldheid voor de historiese kritiek verborgen achter de couliezen, als een
onzichtbare en onverschillige kracht, die het verloop der dingen regelt op het toneel
hunner werkzaamheid. De tijdgenoot alleen ziet van dichtbij wat er gebeurt en speurt
graag naar de machinaties op den achtergrond. De historiese kritiek vraagt welke
dingen door Van Vloten bewogen werden; de eigentijdse kritiek onderzoekt door
welke dingen hij bewogen werd.
Daarom interesseerde zijn psychiese en morele gesteldheid vooral zijn tijdgenoten.
De grote vraag, die zij zich stelden bij zijn optreden, was de vraag naar zijn
bedoelingen. Zij wilden de verantwoording ontvangen van zijn persoon, die wij van
de resultaten zijner arbeidzaamheid kregen. Levenslang heeft hij zich te verdedigen
gehad tegen de beschuldiging van persoonlike oneerlikheid in aangelegenheden, die
later doodeenvoudig zouden
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blijken. Hij streed in de grond van de zaak meer tegen het wanbegrip, dat resulteert
uit behoudzucht, dan tegen boos opzet. Wat hij noemde ‘het gebrek aan onverdeelden
waarheidszin, waardoor onze leeftijd en maatschappij zich in 't algemeen zoo weinig
loffelijk onderscheiden’1) was grotendeels gebrek aan de tijd-gevoeligheid, waarvan
hij zelf de typiese drager was. Deze noodzakelikheid om zijn bedoelingen telkens
opnieuw te verantwoorden, scherpte de polemiseer-zucht, die eigen is aan een zo
vooruitstrevende natuur.
Hij is de scherpste en hevigste polemist geweest van zijn tijd; zelfs Multatuli heeft
minder gevochten dan hij. De pennetwist beslaat het grootst gedeelte van zijn werk
en boeken, die hij zonder polemiese strekking schreef, kon hij niet inleiden of hij
moest op scherpe wijze enige punten van geschil raken. Maar telkens gold het een
persoonlik verweer tegen een concreten aanval; zijn geschriften zijn te zeer gebonden
aan hun aanleiding en deze is wederom te afhankelik van het ogenblik, waarop zij
ontstond, dan dat een polemiek van Van Vloten buitentijdelike waarde zou hebben.
Hij beschikte over genoeg satiriese kracht om een boek te schrijven, dat hem
onsterfelik zou maken, maar hij miste in zijn temperament of in zijn aanleg het
vermogen om zich los te maken van de directe gebeurtenissen rondom hem. Hij
oversteeg zich nooit. Hij schiep niet. In zijn ‘Onkruid onder de Tarwe’, dat hij schreef
tegen Multatuli, in zijn kritiek op ‘Jonckbloet's zoogenoemde Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde’, blijkt herhaaldelik welk een stylist hij geweest zou zijn
als hij ‘stijl’ had gehad. Maar dit juist miste hij, wat wij in de scheppende kunstenaars
stijl noemen. Hij had geestdrift, vernuft, scherpe zin, fijn taalgevoel, geweldig
schrijftalent, maar hij had geen stijl. Hij

1) Nederlands Dicht en Ondicht der negentiende eeuw. Proza, II. blz. 113.
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miste het instinct voor de stabiliteit. Hij miste het misschien moedwillig, omdat hij
zijn aandacht geheel aan het bewegende schonk. Maar hij miste het zo danig, dat hij
ons nog alleen boeit als negentiendeeuwer en bijna niet meer als persoonlikheid.
Een dichter was hij niet en hij pretendeerde ook niet, dat te zijn. Zijn enkele
hekelversjes hebben de qualiteiten van zijn proza, maar lijden hetzelfde gemis. Zij
hadden de ogenblikkelike waarde, dat zij den tijdgenoten wezen op de kwalen hunner
eeuw. Voor ons zouden zij eerst genietbaar worden onder een vracht van verklarende
noten. Zij leven minder van hun inspiratie dan van hun aanleiding en zijn verankerd
aan de zinspelingen, waardoor zij gedragen moesten worden. Een enkel ervan wil ik
overschrijven omdat het kenmerkend is voor de gehele geestesgesteldheid van zijn
schrijver, en diens betekenis als voortbeweger zijner eeuw typeert. Het is een
samenvatting van bezwaren tegen de lamlendigheid van het publieke leven, die eerder
uit opvliegendheid dan uit verontwaardiging op rijm werden gebracht. Maar hun
totaliteit vormde de houding van hun schrijver in de tijd, waarin hij leefde en bepaalde
voor dien tijd ook zijn betekenis:1)

Nederlandsch A.B.C.

1) Levensbode, 1873 (dl. VI; 1-3). Liefhebbers kunnen het hekeldicht confronteren met een
‘Nieuw A.B.C.D.-arium’ van Albert Kuyle, afgedrukt in het ‘Ergernissen’-nummer der ‘Vrije
Bladen’ (Aug.-Sept. 1927, 4e Jg., blz. 257). Zij zullen getroffen worden door een
merkwaardige overeenkomst, wanneer ze daar lezen:
D. dat zijn de daden:
die wij steeds moeten stellen;
hoe je dat eigenlijk moet doen,
kan niemand je vertellen.
Aan plagiaat hoeft niet gedacht te worden! D. zullen wel altijd de ‘daden’ zijn.
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A. zijn de accoordjens in Neârland gemaakt,
in zake Janssen zoo wakker verzaakt.
B. is held Boissevain, brieschend van boosheid
op wie kastijdt alle deftige voosheid.
C. is cordaatheid van 't Geuzengeslacht,
maar bij den nazaat misduid en veracht.
D. zijn de daden, waar steeds ‘op gewacht’ wordt
naar 't ijdel zeggen, dat zelden betracht wordt.
E. zijn al de eeden, die Mosselmans zweert,
en 't Evangelie, zoo eerlijk geleerd.
F. is de flauwheid, voor flinkheid der vad'ren
heerschend bij wie Neêrlandsch bloed vloeit door de adren.
G. zijn de Geuzen, in Grasmaand bezongen,
sinds weer verlochend bij ouden en jongen.
H. is Hansworst, in de kermistent thuis,
thans op den kansel verdoold bij abuis.
I. is 't nog altijd beroofde Insulinde,
dat het toch eindlijk vergoeding eens vinde.
J. is Jan Salie, aan 't hofjen ontkomen
en overal weer in Neerland vernomen.
K. is de kloekheid in Nederland zoek;
kwam zij nog eenmaal er weêr uit den hoek.
L. is de leugen, in Nederlands dreven
veelal nog schering en inslag van 't leven.
M. is 't modernendom, waard steeds begekt,
thans ook door Strauss in zijn naaktheid ontdekt.
N. is de taal der natuur en der waarheid,
wars van al die ‘verhanselde’ naarheid.
O. dat zijn oorlog en onderwijs beiden,
zal nog het laatste eens den eersten doen scheiden?
P. is de postspaarbank, noô steeds ontbeerd;
waarom nog langer ze in Neêrland geweerd?

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

150
Q. is het quasi in staat en in kerk
steeds nog aan de orde en volijvrig aan 't werk.
R. is het recht, dat m' in Neerland wil krenken,
maar eens gekrenkt, geen voldoening kan schenken.
S. is Spectator, die rijmend vol vlijt
slaapzucht en sleur en Jan Salie bestrijdt.
T. is de tuinleeuw op Nederlands grond,
traag, mat en loom, met dien Jan in verbond.
U. is het uitstel der noodigste zaken,
die men reeds lang had aan kant moeten maken.
V. is 't vooroordeel, op Nederlands boôm,
steeds nog ontzien met d'eerbiedigsten schroom.
W. is de waarheid, die niemand wil hooren,
tot eens het land nog voorgoed raakt verloren.
X. is Xaveers deerniswaardige kroost,
dat zich in 't lichtlievend Limburg verpoost1).
Z. is het zout, eens in Neerland vol kracht,
zouteloos thans en terecht dus veracht.
Z. zijn 's volks zonden ook, rood als scharlaken;
Och, wie 't eens wit nog als wol weêr kon maken!

1) Bedoeld zijn de Jesuieten, die hier om techniese redenen een nieuwe stichter krijgen. (Van
Vloten was ‘tolerant’, als ‘modern-religieuze’ mens, maar haatte de ‘intolerantie’ der Sociëteit.
Over het algemeen was zijn houding tegenover de katholieke kerk neutraal. Hij beschouwde
haar als een rudimentair instituut.)
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Petrus de Genestet 1829 - 21 November - 1929
Het dichtwerk van De Genestet in zijn geheel is een berijmde schets van het Hollandse
leven, zoals dat was in de tien eerste jaren der regering van Koning Willem den
Derde. Bizonder moeilik viel dat leven niet. Het werd door geen enkele crisis
geschokt. De mensen waren tevreden met hun overvloed, die groot genoeg was om
hen weldadig te maken, maar toch te klein om buitensporigheden toe te laten. Ze
hadden geen behoeften, die onstuimig opstonden tegen hun levensvoorwaarden. Voor
ieder was het heiligst ideaal bereikbaar aan een eigen huiseliken haard, waar de
tragiek - of de al te hevige vreugde - der gebeurtenissen werd getemperd door een
zekere half-deftige burgerlikheid, die bijna godsdienstig van aard was en er ook in
slaagde haar hoedanigheden te doen doorgaan voor ethiese deugden. Men was
bezadigd, leefde ingetogen, gaf met blijdschap een aalmoes en zocht de vrede des
harten in de exploitatie van een aanpassingsvermogen, dat berekend was op alle
normale omstandigheden. Bij de grondwetsherziening van Thorbecke in 1848 was
de vooruitgang der natie verzekerd, de ‘volkswelvaart door volksontwikkeling’ was
rustig in aantocht en de verdraagzaamheid werd een gemakkelijke deugd voor lieden,
die in de romantiese boeken hunner jeugd met heiligen afschuw hadden leren griezelen
van brandstapels en folterbanken. De domineesruzies hadden het weinig onrustbarend
karakter der zogenaamd ‘strenge’ wetenschappelikheid en toen zij een ogenblik de
hoogte van een openbaar opstootje bereikten in de Aprilbeweging van 1853, verbaasde
en ergerde dit alle
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weldenkende lieden. De theologie en de dichtkunst gedijden in de stichtelike atmosfeer
van rustig discussiërende genootschappen en vrienden-bijeenkomsten en vonden een
natuurlike bedding in weinig gelezen tractaten, waaraan vooral de burgerman zich
niet te storen had. Hij deed zijn plicht door burgerlik genoeg te zijn om matig-liberaal
te mogen heten.
Deze deftige toestand beantwoordde aan een lang gedragen ideaal van rustige
welvaart, maar bood geen levenskans aan het waarachtig gróte. Niets in de verzen
van De Génestet is dan ook waarlijk gróót en hij wist dat. Hij legde zich er zelfs bij
neer met een zeker gevoel van behagelikheid, omdat hij wist, dat alles in zijn verzen
comfortabel was. Zijn levensleed is diep en schrijnend genoeg geweest om in zijn
biografie te ontroeren, maar in zijn poësie heeft het een sfeer rond zich, die bijna
aangenaam aandoet. De smart zelfs heeft daar nog iets van de gezelligheid en het
levensgemak, die door de dichter worden gevoeld als vredigheid en Godsvertrouwen.
Hij vond voor dit gezapig optimisme de formule: ‘levenslust en stervensmoed’,
waarin de heroïek van het gedragen leed vermengeld schijnt met een onnozelheid
van al te goede trouw. Een driftiger natuur zou in haar smart gevochten hebben tegen
die atmosfeer van de tijd, doch het moderne van De Génestet werd door hemzelf en
door zijn tijdgenoten juist hierin gezien, dat hij zich met zijn tijd verenigde en bijna
vereenzelvigde. Tiele, zijn levensbeschrijver, vermeldt: ‘Tot nog toe - waarom zouden
wij het verbloemen? - behoorden verreweg de meesten, en zeker de uitstekendsten
onzer dichters met hun sympathie en denkwijs tot een vervlogen tijdperk. Tegen den
geest der eeuw streden zij inplaats van zich aan de spits der beweging te stellen.
Profeten van het verleden, ijverden zij voor denkbeelden, die de meesten hunner
tijdgenooten al hadden prijs gegeven, of verheerlijkten zij een tijd,
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waarin men, zonder eenige dweeperij, zich moeilijk verplaatsen en die nimmer
terugkeeren kon. Wij - ik bedoel het jongere geslacht - wij bewonderen Bilderdijk
en Da Costa, om nu geen levenden te noemen, maar gelijk wij Vondel en Cats
waardeerden, als mannen van een vorige eeuw, als welsprekende tolken van gevoelens,
die de onze niet meer waren’.
Iedere ‘dweeperij’ was te veel voor dit rustig geslacht en de ongenoemde levenden,
waaronder er een was, die Potgieter heette, hadden een veel te grote statuur om de
resultaten te kunnen aanvaarden, waarheen zij zelf hun tijd bewogen hadden. De
Génestet was een heel ander mensch. Zijn dichterlik talent bestond juist in een
bizonder fijngevoelige vorm van het algemeen aanpassingsvermogen. Vaak is zijn
bezieling niet meer dan een warm gevoel van behagelikheid in het milieu zijner
objecten en zijn merkwaardige natuurlikheid heeft haar grondslag in het feit, dat hij
zich daar helemaal thuis voelt. Er is iets klein-intiems tusschen de dingen en hem en
hij had kennis van zichzelf genoeg om zijn berijmde tafereeltjes ‘Onder onsjes’ te
noemen. Diezelfde intimiteit ontstond tussen hem en zijn lezers en maakte hem de
populaire dichter, die hij was. Nog heden is hij een goed vriend van de gemiddelde
burgerklasse, die haar gedachten en gevoelens terugvindt in hem1). Zijn vers is niet
gezwollen, maar dat komt omdat hij in zich niet het onuitsprekelijk-onstuimige had,
dat Helmers of Bilderdijk gezwollen gemaakt heeft.
Hij had ook in de nuchtere werkelikheid nooit de temperatuur-verhoging, die
zooveel blakende boezems en gloeiende aderen mogelik maakte. Van den anderen
kant was hij eerlik. Wat hem tegenstond, keurde hij af en

1) Blijkens het ‘Gedenkboek’, door de Wereldbibliotheek uitgegeven ter gelegenheid van haar
25 jarig bestaan, werden in twintig jaren tijds (1910-1930) méér dan 34.000 exempl. der
‘Complete Gedichten’ van De Genestet verkocht.
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daardoor behoedde hij zich tegen valsheid, hetzij in de vorm van overmatige uitroepen,
hetzij in die van heel of half hypocriete stichtelikheden. Wat hij ‘natuur en waarheid’
noemde, was een betrekkelijk arm gevoels-complex, maar het was simpel en het
tegendeel van de gemoedsbewegingen, die om een ‘preektoon’ vroegen.
Busken Huet heeft goed gezien, dat de dichtkunst van De Génestet op een
nageslacht, waarvoor de theologiese tegenstelling tussen beiden van minder betekenis
zou zijn, den indruk maken moest van ‘een vervolg op Beets’. Hij is inderdaad een
meer aantrekkelike Hildebrand in zijn ‘Sint Nicolaasavond’ en in ‘De Mailbrief’ en
een verbeterde Beets in enige der stichtelike liederen, die hij geschreven heeft. Zijn
vroomheid is spontaner en zijn luim is losser; heel zijn natuur is levendiger en echter,
maar hij is een dichter van het type van Nicolaas Beets.
De voornaamste betekenis van zijn dichtwerk ligt dan ook niet in zijn
ontroerings-graad, maar in de zuiverheid, waarmee hij een histories geworden tijdperk
vertegenwoordigt. Zijn diepere persoonlikheid is bovenal merkwaardig als nauwkeurig
registrator van het ontbindende protestantisme.
Sinds Feith was de theologie voor heel veel dichters een hartverheffende totaliteit
van zekerheden, die de gemoedsrust garandeerden. Zij was het in den aanvang ook
voor De Génestet. Als wetenschap beminde hij haar niet, maar hij studeerde
Godgeleerdheid, omdat hij predikant wou worden en daartoe dit ‘noodzakelik kwaad’
nu eenmaal niet kon missen. In de practijk van het domineeschap bekommerde hij
zich weinig om disputen; de godsdienst was voor hem een bezielingsbron, waaruit
hij kon preken en zingen voor de mensen, die hij, zonder zich dat bewust te maken,
méér beminde dan God. De persoonlike betekenis, die de religie voor hem had, heeft
Busken Huet getypeerd, toen hij over De Génestet schreef:

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

155
‘Bij het loslaten of niet loslaten van zoo menig dogma, hetwelk in den aanvang bij
hem voor een axioma gegolden had, vroeg hij niet in de eerste plaats: ‘Wat is
waarheid? maar: Wat kan ik missen, zonder schade voor den vrede van mijn gemoed?’
En C.P. Tiele, zijn levensbeschrijver, die ons verzekert, dat De Génestet ‘nooit
theoloog is geweest, al studeerde hij theologie’ voegt er aan toe, dat de enige
godgeleerde, die hij waardeerde, Hase geweest is, de poëtiese rationalist ‘wiens
zachte humor en oorspronkelikheid hem aantrokken’. Hij leefde naast zijn dogmatiek
in een liberale atmosfeer, waar men de ware godsdienstigheid boven den waren
godsdienst stelde. Braaf zonder overdrijving en verdraagzaam van nature, zou hij
met een verzwegen eerbied voor ‘Doctor Humanus’ gestorven zijn, als niet twee
publicaties zijn aanvallen van twijfelmoedigheid hadden verscherpt tot een werkelik
ernstigen zielstoestand. Het waren de ‘Brieven over den Bijbel’ van Conrad Busken
Huet, die in 1857 verschenen en de eerste stap betekenden tot de ontslagname van
hun auteur in 1862 en het gewichtig werk van den Leidsen professor J.H. Scholten,
den gewezen leermeester van Huet, over ‘De Vrije Wil’, dat uitkwam in 1859. Beide
geschriften waren modernisties, maar terwijl Huet de radicaalste consequenties
voorbereidde, trachtte professor Scholten wetenschap en godsdienst te sauveren door
wijsgerige manupulaties, die De Génestet ‘een recht geloovig knoeien’ noemde. De
dichter, wiens instinct altijd gedreven was naar het liberale ‘christendom boven
geloofsverdeeldheid’ van Thorbecke, koos de partij van het modernisme, maar zó,
dat hij in verschillende détailkwesties, als het psychies monisme van Scholten, stelling
nam tegen de ingewikkelde wijze, waarop de nieuwe leer werd voorgedragen en in
die stellingname soms bewees dat hij weifelde tot de volstrekte beslissing. De
moeilikheden dacht hij met een vermoeide
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glimlach weg. Hij vereenvoudigde de godsdienst tot de religieuze hartsverheffing
en het ‘systeem’ tot een gemoedsgesteldheid.
Zijn aandeel in de debatten is dat van een scherp ziend enfant terrible, dat door
zijn rake zetten de buren aan het lachen maakt, maar de familie een beetje verlegen
doet kijken. De ‘Leekedichtjes’ van 1860 zijn beroemd en soms zelfs spreekwoordelik
geworden, doch wie ze ontdoet van hun prettige kant, vindt onder de schittering een
ontbindingsproces in gevorderde staat. Het theologies bewustzijn van den
ex-predikant, die zijn ontslag niet aangevraagd had uit gewetensdwang, maar alleen
om zich, als weduwnaar, geheel te kunnen wijden aan de zorg voor de opvoeding
zijner kinderen, wordt in de ‘Leekedichtjes’ grappig vervaagd tot het ‘schemerachtig
christendom’, dat zijn vriend Huet hem nog gunt. Wat in de practijk hierop neerkomt,
dat de gewezen dominee naar het getuigenis van denzelfden vriend ‘in den laatsten
tijd, indien men wil, ternauwernood een christen was’. Hij ontkende, dat de openbaring
een afdoende grond was ter kennis van de objectieve waarheid en die negatie blijft
in zich zelf even ernstig als ze geestig gesteld wordt:
Gij hebt de waarheid, eedle vrouw?
Vergeef, dat ik meteen
Het nog maar half gelooven wou. Ik dacht, God had ze alleen.

Terwijl hij de suggestie schiep, een eind te maken aan de intellectuele dominocratie
der negentiende eeuw, ondergroef hij in werkelikheid den grondslag van de dogmatiek.
Thijm verweet het hem in zijn ‘Claegh- ende Vraeghliedt’ door erop te wijzen, dat
De Génestet ‘geheel den draak stak met het absolute’, doch zijn antwoord is erger
dan relativisties:
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Hoe nu? Ik zou den draak met 't Absolute steken?
Verkondigt ge, o mijn Vriend, in schalke rijmlarij, Neen; 't Absolute juist, veeleer, steekt, welbekeken,
Op onbescheiden wijs, den draak met u en mij.

De ‘Leekedichtjes’ zijn een beduidende étape in de scheiding lussen vroomheid en
kerksheid, omdat zij deze scheiding populariseren. Hun dichter brengt het debat op
de markt, waar hij weet, dat hij gaarne gezien wordt. Zijn glimlach maakt het resultaat
van de geleerde debatten aanvaardbaar voor het volk. Voor de protestante orthodoxie
in ons vaderland is dit kleine bundeltje noodlottig geweest.
Voor onze nationale dichtkunst was het een aanwinst. Zuivere lyriek van blijvende
waarde heeft De Génestet nimmer geschreven; hij heeft in zijn andere bundels alleen
tafereeltjes ontworpen, waaronder de beste een zekere aantrekkelikheid hebben en
zich vandaag nog laten lezen met een genotvol gemak. Maar in zijn puntdichtjes
heeft hij gehoorzaamd aan dien bizonderen vorm van inspiratie, welke de geestige
inval is en hij heeft in een eeuw van lamlendige en langdradige luimigheden een
klein monumentje gebouwd, dat men met welgevallen beziet. Hij was oorspronkelik
en fris. Voor de continuïteit onzer dichtkunst heeft zijn boekje nog deze betekenis,
dat het de tachtiger afrekening met de dominees-dichtkunst in zekeren zin heeft
voorbereid. Ten slotte is er in zijn modernisme een bepaalde eerlikheid van een niet
groot, maar wel zeer innemend karakter, die hij het zuiverst neergelegd heeft in zijn
belijdenis-gedichtje ‘Peinzens-moede’ met het bekende slotcouplet:
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Daar is geen Priester,
Die U verklaart.
Doch U zoekt niemand
Vergeefs op aard.

Groten eerbied dwingt zijn gestalte den lezer niet af, maar zij verwerft spontaan diens
innige genegenheid. Men zal zijn verzen blijven lezen in milieu's, waar men geen
verzen lezen kan en zich tevreden voelen bij het contact met zijn burgerlike, maar
stille gemoedelikheid. Hij is de dichter der gegoede middelklasse, die te weinig
dragelike dichters heeft, dan dat ze hem niet oprecht zou blijven beminnen.
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Jacob Winkler Prins
Jacob Winkler Prins: Verzamelde Gedichten - Volledige uitgave, verzorgd
door Joannes Reddingius - Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
De verzamelde poësie van Jacob Winkler Prins is een merkwaardig document voor
de geschiedenis der Nederlandsche dichtkunst, maar zij is geen bizonder boeiend
‘document humain’. Wie haar met aandacht leest, verplaatst zich in een tijdperk van
vroeger, doch voelt weinig contact met een menselike ziel. Hij zal zich tot op zekere
hoogte verbazen, dat zulke gedichten als de hier verzamelde, geschreven konden
worden door iemand, die tien jaar ouder was dan Willem Kloos en die in zijn jeugd
geheel andere invloeden heeft ondergaan dan de tachtiger dichters. Immers de vader
van de dichter, dominee A. Winkler Prins, was mede-oprichter van den Amsterdamse
vriendenkring ‘Natuur en Leven’, wier verzet tegen de romantiek van Beets eerder
een symptoom van machteloosheid bleek te zijn dan een felle reactie tegen den
heersende wansmaak. Deze groep van Doopsgezinde predikanten was een zeer
zwakke opvolgster voor de kring van Aernout Drost en Bakhuizen van den Brink en
kan kwalik worden gehouden voor een aankondigster van de Nieuwe-Gids-Kring.
Niemand had meer macht over haar dan juist de vijanden, die zij bestreed en het
berijmd verhaal over ‘Het Stedespel op het Huis te Duyn’, dat dominee Winkler
Prins in 1838 uitgegeven heeft, was even romanties als de
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productie van de Leidse School. Ook J.J.L. ten Kate kon zich niet weerhouden Byron
te vertalen ‘in weerwil van al zijn mogelijke gebreken’.
Toen ‘Braga’ gesticht werd in December 1842, was Winkler Prins naar Tjalleberd
beroepen, maar bij bleef trouw aan de kring en werkte mee aan het parodies tijdschrift
om ‘de moderne poëtrije’ dwars te zitten. Zijn zoon was toen nog niet geboren; hij
kwam ter wereld in 1849. Toen hij in 1886 zijn ‘Sonnetten’ uitgaf, schreef de vader:
‘Er zijn er vele onder die ik prachtig van idee en ongemeen schilderachtig vind,
zoodat zij mij met de Nederlandsche sonet verzoenen’. Tot dusver was hij er nog
altijd vijand van geweest.
Over de jeugd van de dichter schijnt weinig bekend te zijn; Joannes Reddingius,
die zijn ‘verzamelde gedichten’ inleidt, zegt er niets van - en de verzen geven niet
veel meer te vermoeden dan kleine zwerftochten, door bossen met vogels en varens
en nu en dan vacanties aan het strand. De atmosfeer van het Hollandse dominees-huis
is er vreemd aan - de jonge Jacob moet zich eerder aangetrokken hebben gevoeld
door de Hollandse lucht en de Hollandse zee1). Toch heeft hij veel gestudeerd, blijkens
zijn verzen is hij met het leven der natuur ook wetenschappelik bekend, hij heeft een
stuk hei ontgonnen met goed resultaat. Zijn toeleg op de wijsbegeerte moet groot
zijn geweest, maar tot het schrijven van wijsgerige gedichten kwam hij niet, hetzij
dat dit niet in zijn aard lag, hetzij dat hij vreesde te vervallen in stichtelike wijsheden,
hetzij wellicht, dat hij de diepste gronden zijner eenzelvige persoonlikheid liever
verborg voor iedereen. Wel tast zijn vers soms naar de zin der dingen: maar altijd
gebeurt dit schroomvallig. De cyclus ‘Gedroomde Drift’ omhult

1) In de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ van 25 November 1929 publiceert Joannes Reddingius
eenige merkwaardige gegevens over de jeugdjaren van Jacob Winkler Prins, die dit vermoeden
geheel bevestigen.
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het mysterie van het scheppend dichterschap behoedzaam, als vreesde de dichter te
veel te belijden; de zeer goede gedichten van ‘Chaos’ schijnen eerder ingegeven door
een aandachtige beschouwing van de donkere wonderen der bosnatuur dan door een
bezinning op het scheppings-raadsel; de ‘Jezus van Nazareth Sonnetten’ zijn kleine
evangeliebeeldjes, deels uit berijmde teksten samengesteld, maar die eerder
stemmingen dan belijdenissen bevatten. Een enkel jeugdgedicht verraadt de pijn van
de denker: ‘wist ik slechts, waarheen wij zelven gaan’. Wat Winkler Prins heeft
verwacht van het leven, hield hij geheel voor zich. Zijn kunst zocht schone
ogenblikken onvergetelik te maken, meer dan een gemoed te bevrijden van het
schrijnend te veel - of een hart te wapenen tegen het schrijnender te weinig van het
menselik bestaan. Een drama, dat hij schreef: ‘Beatrice of Rome in 1513’ werd nooit
in zijn geheel gedrukt. Het geeft zijn droom van ingetogen eenzelvige weer in de
woorden van Michel Angelo: ‘dan keer ik hoe langer hoe meer in tot mijzelf; herleef
weer den jongen roemtijd: tot de spade voor mij wegsteekt de zode en de moeder-aarde
omsluit wat het hare is’.
Hij leefde naar binnen gekeerd: een stil, wijs man, die nadacht, doch zijn gedachten
niet gaarne verried. Van al wat hem de wereld openbaarde weerspiegelde zijn
dichtkunst slechts het schone. Het smartelike hield hij verzwegen. Nergens bekent
hij een ontgocheling, nergens een stijging tot meer dan ogenblikkelike vreugd. Maar
toch geeft zijn verzameld werk ons te vermoeden, dat het een leven verzwijgt. Hij
was vooral een schilder der natuur. Het landschap en het zeegezicht openbaarden
hem hun ogenblikkelik aspect en dit wist hij nauwkeurig en zeer smaakvol vast te
leggen, voordat het veranderd zou zijn tot een nieuwe gedaante. Ook met het penseel
is hij

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

162
schilder geweest en meer dan de denker in hem was het de schilder, die zong.
Het bos en de varens vooral, het leven van de vogels en de herfstige kleuren van
een mooi najaar bekoorden hem. Sommige zijner verzen daarover zijn bijna even
treffend als de dertiende zang van Potgieter's Florence, waarin ‘Ravenna's woud’
geschilderd wordt. Hij is een meester van de kleinkunst, die zich aandachtig
bezighoudt met goede genre-stukjes. Zijn talent is bovenal evocatief. Het leeft binnen
aanvaarde grenzen op een niet bizonder ruim gebied, maar dit leven is zeer stijlvol,
zeer gevoelig en altijd gedistingeerd. Het heeft een eigen innigheid, - die tedere
intimiteit, welke men leest in de ogen der eenzelvigen. Iets van de glimlach over veel
verzwegenheden straalt uit zijn natuursonnetten. Telkens is het alsof hij zich opnieuw
met ieder ding verzoent. Zijn vers wordt dan veel zuiverder en inniger dan dat van
Perk, die ‘knapper’ was en zich grootser allures kon veroorloven, maar die doorgaans
het innemend accent mist, dat de hartslag geeft aan de slag van een rhythme.
Zulk een goed vers van Jacob Winkler Prins is dit:
't Licht verflauwt tot purper aan de kimmen;
Pinken teeknen donkerzwart zich af;
De ankertouwen, wit gebleekt en straf,
Leiden her en der, naar plassen, zwimmen.
Lichtjens ziet in 't want men weldra glimmen;
't Zijn lantarens, die de schipper gaf,
En, weerspiegeld in de weeke draf,
Uitgerekt tot lange, bleeke schimmen.
Meisjes zitten schomlend op de touwen...
Jongens, die de meisjes gadeslaan,
Jeugd en grijsheid, kindren, mannen, vrouwen.
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Alles ziet weerspiegeld men er staan;
En men zou het spel voor ernstig houën,
Bracht de deining geen verandering aan.

Dit sonnet is als het genre-stukje van een goed negentiendeeuws schilder, die de
grote hartstochten niet kent of niet weet uit te drukken, maar die zich dan ook eerlik
geeft zoals hij is. Het is zuiver. Alle voorgewendheid en iedere valsheid van gevoel
is er vreemd aan. Het is niet groot en als het niet geschreven was, zou onze letterkunde
tòch ontwikkeld zijn, zo als zij inderdaad ontwikkelde, maar nu het bestaat, is het
iets bekoorliks, dat wij niet gaarne meer helemaal missen.
Doordat hij zulke verzen schreef zonder een tachtiger te zijn, is Jacob Winkler
Prins een ‘merkwaardige figuur’ in onze negentiende eeuw. Opgegroeid in de
domineeskring van Ten Kate, evolueert hij zelfstandig naar de vernieuwing, die komt.
Zijn idealen zijn dezelfde als die van zijn omgeving, maar hij weet ze zuiver te
houden, doordat hij de gave des onderscheids heeft. Ook Ten Kate heeft getracht
onze literatuur te ‘europeaniseren’, dat wil zeggen: haar te doen aansluiten bij de
dichtkunst der ons omringende landen, maar Jacob Winkler Prins las Shelley en
Annette von Droste Hülshoff, wandelde door het Hollands landschap en ging zijn
eigen weg. Hij deed dat niet uit opstandigheid, maar uit eenzelvigheid. Hij streed
niet tegen anderen, hij gaf geen manifesten uit, hij was geen scherp criticus, zoals
de beste tachtigers, maar hij ging eenvoudig zijn eigen weg, omdat hij het gedrang
op veel begane paden niet goed hebben kon. Hij hield niet van rumoer.
Teruggetrokken leefde hij in zijn ontgonnen gebied; nu en dan maakte hij reizen.
Aan boord van de Saint Andrew, die hem uit Amerika weerbracht, stierf hij den 25en
November van 1904. Zijn lijk werd neergelaten in de zee. De manuscripten, die hij
naliet, zijn door een schoonmaakster achteloos verbrand.
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De hekeldichter Thijm1)
Aan Martin Hansen.
Het is de grootste verdienste geweest van Jozef Alberdingk Thijm, dat hij stijl had
in een tijdperk van volledige stijlloosheid. Hieraan dankt hij niet alleen zijn betekenis
als kunstenaar, maar ook een groot gedeelte van zijn betekenis als emancipator van
het rooms-katholiek bewustzijn in Nederland. Hij heeft getracht aan het algemeen
godsdienstig leven stijl te geven, en - zij dat hem weinig gelukt - hij is er in geslaagd
door zijn persoonlike aanwezigheid te doen voelen, wat het roomse leven beduidde,
en hoe het zich te manifesteren had in een puriteinse natie. Als artiest of geleerde
was hij geen gestalte van den eersten rang. In zijn onmiddellike omgeving werd hij
overtroffen en door zijn onmiddellik nageslacht zou hij geheel uit ons geheugen zijn
gevaagd, wanneer zijn figuur niet iets over zich gehad had, dat in het Holland der
negentiende eeuw zeldzaam genoeg was, om iemand blijvend te kunnen tekenen.
Hij leeft voort op dit figuur. De lezers kennen hem vooral uit zijn portret in boek en
blad. Zij kennen hem niet uit zijn werken. Het publiek vereert zijn gestalte met een
bewonderenswaardige hardnekkigheid, maar het is het publiek van een ander. Hij
heeft geen publiek. Dat de uitgave zijner ‘Vol-

1) Daar de ‘Verzamelde Gedichten’, die het eerste deel moesten vormen van Thijms ‘Volledige
Werken’, nog steeds niet verschenen zijn (om de bekende reden), raadpleegde ik voor dit
opstel ‘Palet en Harp’ (1849); ‘Het Voorgeborchte en andere gedichten’ (1853), ‘Verspreide
Gedichten’, uitgave van Doctor J.F.M. Sterck (1894) en een ‘Bundel Gedichten, Schetsen
en Novellen van Prof. J.A. Alberdingk Thijm en zijn dochter’ (Nijgh en Van Ditmar, z.j.)
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ledige Werken’ telkens moet stuiten op gebrek aan belangstelling, is een der
ruchtbaarste (en een der vruchtbaarste!) schandalen uit het rijke Roomse leven. Maar
iedereen loopt warm voor hem.
Een bescheiden aanslag op zijn nagedachtenis zou dadelik gewroken worden door
de meeste katholieke kranten van ons land. Wat hij gedacht en gezegd heeft, weet
men niet juist meer, maar iedereen onthield, dat hij het dacht en zei met edele
bedoelingen. De verdienste, die hem algemeen wordt toegekend en die de grond
moet zijn der populaire Thijm-verering, schijnt buiten zijn boeken te liggen.
Zij ligt in zijn persoon. Wat iedereen in hem bewondert, ook zonder ‘De Organist
van den Dom’ gelezen te hebben, is het complex zijner hebbelikheden. Enige jaren
geleden zou men duidelik gesproken hebben, als men van hem zei, dat hij voor ons
bewustzijn minder belangrijk is als creatief kunstenaar dan als drager van de zuivere
‘habitus’. Inderdaad vereert men in hem eerder het katholieke kunstenaarschap dan
wel de katholieke kunstenaar. Hij behoort tot de mensen, aan wie men een voorbeeld
neemt zonder hen ook maar te kennen. Hoe komt dat?
Alberdingk Thijm had bij een minimum van aandrift een maximum aan stijl-gevoel.
Dit stijl-gevoel handhaaft zijn roem, zoals het zijn proza handhaaft voor de weinigen,
die het nog wèl lezen. Feitelik is het bizonder langdradig, maar die langdradigheid
is smaakvol. Zij is sierlik. Zij wordt niet vervelend. De schrijver van ‘De Kleine
Republiek’ heeft die hoedanigheid als erfpand meegekregen. Het stijl-gevoel van
den ouden Thijm was niet een begeleidende kunstenaarsqualiteit, het was een
persoonlike karaktertrek. Het droeg hem door het leven en beheerste dat leven.
Wat men bewogenheid noemt in den stijl en wat be-
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zieling is in den mens, had Thijm niet op de gewone, directe manier. Hoogst zelden
spreekt hij plotseling uit inspiratie, hij doet het meestal bij passende gelegenheden
uit een reeds lang gedragen overtuiging of gevoel. Daarom kan men hem nooit
onwaardigheid verwijten. Hij bleef te zeer zich zelf om zich zelf te vergeten. Hij
sprak, zoals hij op vandaag nog ‘spreekt’ uit zijn bekend portret.
Wie zijn gelegenheids-gedichten vergelijkt met zijn verzen, die uit vrije ingeving
ontstaan zijn, kan dit het duidelikst bemerken. Er is haast geen verschil in toon tussen
die beide vormen zijner poëzie. Een bloemlezing uit zijn beste gedichten zou voor
de helft gevuld moeten zijn met ‘gedichten uit plicht’. Hoe anders is dat bij
direct-geïnspireerden, bij Guido Gezelle bijvoorbeeld, wiens ‘gelegenheids-gedichten’
een vrijwel onbeduidend aanhangsel bij zijn verzamelde verzen zijn. Als men de
gedichten naast elkaar legt, die Alberdingk Thijm op Vondel geschreven heeft, is
het bijna niet uit te maken, welke hij schreef uit zuivere bewondering en welke hij
maakte bij Vondel-gelegenheden. Hij ‘maakte’ zijn verzen altijd. Zij schijnen minder
de resultaten van een geboren dichterschap dan van een zeer ontwikkeld stijlbesef.
Toch vallen zij niet op door een moeizame vormelikheid, zoals de krachtiger en
dieper geïnspireerde poëzie van Potgieter. Hun vormelikheid hebben zij van nature.
Thijm is een vormvast dichter, zoals hij een vormelik mens was en dit is niet iets
toevalligs in hem, maar er is werkelik een zeer intiem verband tussen zijn kunstvorm
en zijn dagelikse levensvormen. Zijn ‘vorm’ was het zuivere beeld van zijn ‘houding’.
De gevoelens, die hij uitspreekt in zijn verzen zijn erg eenvoudig en weinig intens.
Zij konden de verzwakte naglans zijn van heviger hartstochten en hebben allemaal
een secundair karakter: eerbied, genegenheid, schalks-
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heid, spotlust en intimiteit. Men vindt in zijn gedichten maar zelden primaire
gevoelens: onmiddellike bewondering, felle liefde, hevige haat, sterke
verontwaardiging of algehele zelfverlorenheid. Elke ontroering groeit bij hem tot
een toestand, voordat zij uitbloeit in een gedicht. Groote zielkundige verwikkelingen
legt hij zijn lezers niet voor. Zij kunnen zijn woorden gemakkelik begrijpen als ze
eenmaal gehoord hebben, wat voor soort mens hij geweest is. Verbazen zullen ze
zich dan niet. Ze zullen het alleen aangenaam vinden, hem te leren kennen als een
ridderlik Amsterdams patriciër uit de vorige eeuw, die zijn galante manieren wist te
bewaren tot op het slagveld.
Het enige, wat een scherpzinnig lezer verwonderen zal, is, dat een man van zulke
gesteldheid zo dikwijls en zo gaarne op het slagveld kwam. Want een
hekeldichters-natuur heeft Thijm eigenlik niet. Hij veert niet op. Hij schrijft dan ook
hekeldichten met nootjes onder aan de bladzij. Hij doet het klaarblijkelik rustig en
wederom geheel geleid door zijn fijnzinnig stijlgevoel. Zijn overtuiging is bizonder
sterk, maar zij wordt zelden hevig. Liever blijft hij de man, die lachende de waarheid
zegt, dan de vijand, die met alle beschikbare wapens een aanval doet. Vondel stuift
op en vaart uit, Thijm plaagt slechts met een glimlach. Vondel is ‘gemeen’, Thijm
is ‘ridderlik’ in het gevecht. Vondel zegt wat hem op 's harten grond ligt. Thijm
styleert wat hem voor den geest komt. Vondels hekeldicht is moordend, dat van
Thijm is speels. Vondel noemt zijn vijand, en liefst bij diens scheldnaam; Thijm
verzint een aardige aanduiding, die den tegenstander leert kennen, doch spaart. Vondel
is hartstochtelik. Thijm is vernuftig.
Het hekeldicht van Thijm is eindeloos genuanceerd in het genre van het komiese,
maar het is nimmer grandioos. Men lacht niet meer na de ‘Geuse-Vesper’, doch men
wordt daar koud van. In Thijms vijandigheidjes verkneu-
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kelt men zich. Hij verstaat de kunst van het woordspel, dat iemand belachelik maakt.
Ofschoon de Geus-gezinde Huygens door hem niet ‘hoog genoeg gewaardeerd’ wordt
en hij op de beschuldiging daarvan een aardig rijmpje maakt, geniet hij van diens
geestigheid genoeg om bij hem in de leer te gaan. Met de kenmerkende zucht van
de negentiendeeuwers om terug te grijpen naar de vormen uit een groter tijd, dewijl
hun eigen tijd een eigen vormkracht mist, schrijft hij dit aardig versje:

Op een oubolligh photographe
(Versachtinghe van mê-klinckerts).
Als ick de vodden zie, die gh' uyt dat doncker hol,
Daer ghy u ruyten wascht met lust schijnt op te delven, Dan segh ick aenstondts tot my selven,
En hou de stellingh vol:
Hij 's wel geen photograph' om luydkeels op te roemen:
Maar toch met alle recht een vodde-graef te noemen.

Eveneens verstaat hij de kunst van het geestig sofisme. Zijn puntdichten zijn kleine
veldtochten, waarbij de bevelhebber liever den vijand verschalkt dan vermoordt. Ze
zijn meer schalks dan wreed. Zoals Vondel de puriteinen te lijf ging, doet Thijm het
niet. Hij is bezonnen op de tactiek. Hij lacht maar eens met de gewichtige
geheelonthouders:
Een les, die ons de zondvloed biedt:
De waterdrinkers deugen niet.

of:
Wat is de wijnstok niet bekend
In 't Oude en 't Nieuwe Testament!
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Hij haatte zulke mensen niet. Hij was gevoelig voor het gevaar hunner suprematie
en maakte ze bespottelik, doch hij was te beraden om te gaan redekavelen tegen hun
mentaliteit en te bezonnen om ze buiten den tempel te jagen. Zijn hekel bleef
‘blijmoedig’, ook als hij lastig werd gevallen over de onthoudingswet en (den waren
naam ontwijkend) antwoordde

Aan professor Culinarius
Gij weet niet of ik vleesch of visch
Plaats op mijn disch?
Dat hangt er aan, wat dag het is.
'k Eet met den Ridder zonder blaam en zonder vrees
Vijf, van de zeven, dagen vleesch;
Maar de andre twee
Trakteeren ons rivier en zee.
Geef ons den lof dus, dichterlief:
Zij zijn niet exclusief.

Niemand zal ernstig bewijskracht toekennen aan de argumenten, die hier spitsvondig
berijmd zijn. Maar zij hebben een zeker effect omdat zij aardig zijn en Thijm mocht
redelik verwachten, dat ze zijn (op deze wijze aangevallen) tegenstanders in het
openbare ongelijk stelden. Scherper wordt hij pas als hij Vondel nastreeft in een
gedicht op den Antwerpsen Bijbel van Mourentorf, maar dan zorgt hij ervoor, dat
het hekeldicht binnen het kader der gouden eeuw blijft, door te vermelden dat het
een ongepubliceerd manuscript is, en het te ondertekenen met I.V.V. Dit is intussen
niet misleidend, want behalve in het jaartal 1860, draagt het gedicht zijn dagtekening
in zijn toon. De ‘Bijenkorf’ van Marnix wordt wel ‘dat vuyle verckenbroetsel’
genoemd, maar
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deze moedwillige hevigheid zou ons eerder tot twijfel aan Vondels auteurschap
brengen dan tot het geloof daaraan. Een aanduiding bij Vondel is doorgaans minder
algemeen scheldend en had in dit geval zeker verband gehouden met den titel
‘bijenkorf’ en iets bepalends behelsd. De personen die de kunst van Thijm prijzen,
omdat men bij hem soms niet weet wat van Vondel is en wat van hemzelf, zijn weinig
geroutineerd in het keuren van verzen. Niemand lijkt minder op Vondel dan Thijm;
hij is er eerder het tegendeel van. Maar hij behoeft er ook niet op te lijken. Hij is
Thijm!
Hij is dat het meest in de hekeldichten, waarin hij het stijl-gevoel verdedigt tegen
den heersenden wansmaak. Hier toont hij alle mogelikheden van zijn plooibaren
humor. Zijn vondsten verrassen gedurig. Dat zijn goedlachsheid langer vol te houden
was dan in een puntdicht, bewees hij in het komies-epopee op ‘Het
Aansprekersoproer’, dat men vindt afgedrukt achter het ‘Voorgeborchte’. Doch
bepaald satiriese verve legt hij op zijn ‘palet’ als hij in zijn oudsten verzamelbundel
zijn inzicht in de ‘Bouwkunst’ berijmt. Ook hier blijkt hij vooral vernuftig. Zijn
alexandrijn wordt niet zozeer gedragen door zijn verontwaardiging als gevuld door
zijn vondsten. Hoor bijvoorbeeld hoe deze kunstmatig gecaesureerde regels, die niet
‘geestig’ zijn, wegvallen tegen hun slot, waar het vernuft een kans tot speling vond:
Gedoog in lijdzaamheid, gij, pelgrim, aangetreên,
Naar 't bloedig Golgotha, dat op het heilig steen,
Waar gij de kniën buigt, om Jezus aan te bidden
Ter plaatse waar Hij leed, ge u in 't ondraaglijk midden
Van sleutelwaarders vindt, wien de opbrengst hunner pacht
Uit elpen pijpen walmt, uit ijdle woorden lacht.
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Zuiver als versificator beschouwd, was Thijm middelmatig en wie de twede der
hierboven aangehaalde regelen bekijkt, zal onwillekeurig den indruk krijgen, dat hij
weinig moeite deed om iets anders te zijn. De Bilderdijkse handigheid om een
zesvoeter vol te maken met twee adjectieven is hier al te onhandig nagevolgd. De
‘bloedigheid’ van Golgotha en de ‘heiligheid’ van den steen zijn uitsluitend metriese
qualificaties, waarvan de eerste bovendien in dit verband misplaatst is. Thijm was
niet zo onkundig van het poëties bedrijf, of hij wist dat, maar hij schijnt reeds bij den
eersten regel zijn aandacht te hebben geconcentreerd op den inhoud van den zesden.
De rest schreef hij alleen om deze te doen uitkomen, haastig om hem te bereiken, en
zonder kommer over de techniek.
Ik maak deze opmerking niet om mandarijnen-kritiek te plegen op de mislukte
zesvoeter van een algemeen geacht poëet, maar om te wijzen op het kenmerk van
een talent, dat slechts bestaat bij genade zijner invallen. De ‘houding’ was constant
in Thijm; werd zij door omstandigheden aggressief dan teerde hij op haar om te
komen tot een bevredigend slotresultaat. Het is onnodig te zeggen dat men met
alexandrijnen als de vier eerste dageliks epossen zonder waarde maken kan, maar
het is even klaarblijkelik dat Thijm ze alleen maar gebruikte als inleiding op de
laatste. Dit is een wezenlik verschil tussen zijn verskunst en die van andere
hekeldichters. De geboren hekelaar serreert. Hij had in dit geval alles gezegd in
hoogstens twee regels. Zijn volzin berst bijkans van geladenheid. Thijm integendeel
styleert. Hij ‘maakt’. Hij berekent effect. Hij breidt uit om te kunnen verrassen. Het
spreekt vanzelf dat dit bij beiden grotendeels onbewust gebeurt. Vondel of Anna
Bijns gehoorzaamden aan de bezieling, die sterk genoeg was om een heel gedicht te
spannen. Thijm luistert naar een komieken inval
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en schrijft het gedicht daar rondom. Vandaar, dat hij op zijn best wordt, als hij een
enkelen keer den inval benut als refrein. Zijn sterkste hekeldicht is wel het
‘Claeghende Vraegh-liedt’ tegen ‘De Gids’ met de telkens aardig toegepaste
refreinregel:
T is alles mooghlyck, lieve gesellekens, maer
waerschijnelijck en isset niet!

of een variant daarop. Hij moet zijn kracht slecht gemeten (of spoedig gevreesd)
hebben, dat hij zo zelden dit procédé heeft aangewend, waarvan zijn talent het
natuurlikst gebruik wist te maken.
De nationale smakeloosheid hinderde hem persoonlik en hij werd het geestigst,
wanneer hij haar rechtstreeks te lijf ging:
Daar was eens een landtje in 'et weeldrig Europe,
't Had Staten en Raden en ander gerijf;
Maar kunstzin, helaas, vond er nergens verblijf.
Wie elders de werken van 't voorgeslacht sloope,
Hier vond hij zijn meesters. Geen weekbladgeschrijf
Vermocht de vernielingszucht perken te zetten;
Zij stormde de schoonheid met mokers te lijf
En loochende rustig de aesthetische wetten.

Zo begint een der verschillende gedichten, waarin hij de cultuurwaarden beschermde
tegen vergroving. Dat is zijn nobelste taak geweest. Zijn vele hekeldichten zouden
desnoods vergeten mogen worden, wanneer men dit maar niet vergat. Voorlopig
echter zijn ze nog genoegzaam actueel. Bizonder dit ene uit 1878, dat hij schreef aan
Pater B. van Meurs en waarin hij zijn schalksheid op haar goedmoedigst toont, doch
meteen besef aan den dag legt van het vrijwel vruchteloze zijner culturele zending:
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Bij een prent in de katholieke illustratie
Gij vraagt mij, ZeerEerwaarde vrind,
Om bij de nevengaande print
(Die 'k waarlijk onverduwbaar vind)
Een strofe of wat te schrijven.
'k Aanvaardde blindlings deze taak,
Niet denkend, dat de rare snaak
Die zoo iets houtsnijdt, tot vermaak
Van uwer leesren hart en smaak
De grap zoo ver zoû drijven.
Wat moet er toch in rijm gezeid
Van de opgedirkte kleine meid,
Dat door mamaatjen wordt geleid
Voor 't stijve Lieve Vrouwtjen,
Opdat gevoel en schoonheidsmin
Reeds van des levens eerst begin
Gebannen worde uit ziel en zin
Van 't waterzuchtig boutjen!
'k Woû, dat ik wist wat ik begon
Met deze would-be Frau Baron,
ln haar fluweelen prachtjapon
Bij bloote hand en armen
De blik, die geestloos haar ontviel,
Haar laffe lach en hol profiel
Kan mijn verwende kunstnaarsziel
Verheffen noch verwarmen.
Hoe graag ik u van dienst wou zijn,
Ik ducht -, ik vlucht den lagen schijn
Dat zulk een kermisprint-burijn
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Bij mij genâ zou vinden...
Helaas, ik weet bij ‘mauvais jeu’
Voegt ‘bonne mine’; een lange queue
Van minder streng gezinden
Biedt reeds zijn pen... Welnu, tant mieux!
Les délicats sont malheureux,
Gelukkig zijn de blinden.
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Prosper van Langendonck
Het werk van Prosper van Langendonck - Voor het Van Langendonck-comité
uitgegeven door de maatschappij voor goede en goedkoope lectuur Amsterdam - 1926.
In Vlaanderen is de dichter Van Langendonck een eenzame verschijning geweest.
Zijn zangdrift was zelf niet eenvoudig genoeg, dan dat men redelik een dadelike
bijval bij zijn verzen mocht verwachten. Hij was op de allereerste plaats een
intelligentie, of juister nog: een bewustzijn. De gevoelsgrond van zijn lyriek is niet
de klare verrukking om het schone geweest, maar zijn dichtkunst kwam voort uit
een zeer strak gespannen zucht naar zelf-contrôle. Hij beleed zichzelf uit de noodzaak
om zichzelf te kennen. De liederen, waarbij zulk een bedoeling niet voorzat, bewijzen
dit sterk. Zij hebben vandaag geen betekenis meer en zelfs geen accent. Een strijdlied
van hem voor de Vlaamse Beweging galmt dof, omdat het eigenlik hol is. Hij voelde
wel voor deze zaak, maar ze openbaarde hem niets. En hij verwachtte van zijn objecten
uitsluitend openbaring.
Betrekkelik weinig dingen spraken hem aan. Hij onderging de rust van het
landschap, omdat zijn eigen onrust hem schrijnde; koren en zee en orgelmuziek
waren oneindigheden voor hem, waarin hij vooral zocht zichzelf te verliezen. Het
persoonlike boeide hem zo zeer, dat die boei hem ondragelik werd. Hij leed aan zijn
bestaan en kwelde zijn gedachten met zichzelf. Vandaar de ruimte-drang, die hij
telkens zo smartelik uitspreekt.
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Zijn veel te scherpe gevoeligheid voor de reacties van zijn eigen ziel, wierp hem
telkens terug op zichzelf. Dan wilde hij vluchten. Zo werd hij tot een lijder aan
meta-physiese engte-vrees, die vooral de benauwenis van het eigen inwendige
onderging. Hij was zich bewust van die toestand. Zijn nerveus toegespitste
verstandelikheid wist met seismografiese nauwkeurigheid zijn gemoeds-bewegingen
te bepalen en ze zo zuiver mogelik te omschrijven. Men kent hem uit zijn werk zoals
men Pascal kent uit de ‘Pensées’. Hij is de door zichzelf opgejaagde mens, wiens
angst de rust des levens verwacht bij het volkomen bovenzinnelike. Waar elke
denkkracht stuit en alle begrenzing vervalt, begint zijn droom:
En 'k sprak:
- O! voer me ver, heel ver van de aarde,
waar nooit de mensch zijn dorre stelsels baarde,
de pijl der denkkracht brak op onvermogen:
- waar 't maagdlijk onbekende voor mijn oogen
vreemd glanze als 't exotieke zonnebranden
op wijd ontwaarde en onbereikbre stranden:
- subtiele vergezichten van gedachten,
èn vorm èn kleur steeds van mijn sehnend trachten,
en weerglans van mijn vluchtige gepeinzen,
in ideale lijnen lokkend deinzen,
en immer nieuw en toch dezelfde tevens
bestendig wislen als het doel eens levens
in 't wislen toch gestuwd naar zeker einde.
O ginds mijn droom voortdromen tot dat einde!

Om deze metaphysieke ‘sehnsucht’ wordt het zinnelike hem tot pijn. Geen dichter
in Vlaanderen heeft zo scherp de pijn der bewustheid bij de aanraking met het
voorbij-gaande gevoeld en uitgeklaagd. Reeds een der vroegste liederen geeft in den
eenvoudigsten vorm dit
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hele conflict weer. Ik bedoel het welluidende ‘Zomernacht’, waarin zijn spitse
intelligentie zich vrijvecht van de illuzie der liefde. Hij aanvaardt de smart van deze
zelfkennis als een persoonlike noodzakelikheid. En hierin ligt zijn heroïsme van
poète maudit. Men kan het een geperverteerde heldhaftigheid noemen, maar men
moet het bewonderen. Hij ziet in het aardse bezit de begrenzing, die hem angstig
maakt, en weigert het. Hij gaat aan alles voorbij naar de top, waar denken en voelen
één zullen worden, misschien door voorgoed te verdwijnen. Is dit onbereikbaar, het
zij zo; dan zal zijn leven verder gevuld zijn door het verlangen naar het nooit
bereikbare. Hij meet zijn eigen stappen naar die top. Meer heeft hij zijn leven lang
niet gedaan, doch dit was genoeg om hem een der diepste dichters van Zuid-Nederland
te doen worden.
Zijn kunst is dóór en dóór smartelik. Zij is alleen belijdenis-lyriek. Zij geeft de
ontgocheling bloot van zijn hoge verwachting. Nergens ‘bereikt’ zij. Haar klacht is
een klacht om het mens-zijn zelf. Het is geen opstandige klacht, zelfs niet in de
‘Hoogmoed’-sonnetten, die met schrijnende zekerheid vaststellen:
en 'k voed - o bloedwet, door mijzelf geschreven! mijn eigen God-zijn met mijn eigen leven.

Het is ook maar zelden de klacht der berusting, die zich neerlegt bij de zekerheid der
eeuwige toekomst. Het is de droefheid van het altijd onvoldaan verlangen, dat aan
elk object ontgocheld wordt. En het is de klacht der eenzaamheid van dit verlangen.
‘O, weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt...’
Weinig bekend is het volgende lied, dat in zijn populaire melancholie om het
aalmoes der toenadering bedelt, doch deze tegelijkertijd afwijst in de vragende
verzekering, dat niemand de smart van een ander begrijpt:
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De orgeldraaier zingt
Ik draag langs 's Heeren straten
mijn klagend orgel om,
en zing op droeve maten
mijn eigen't wellekom.
'k Zing afgezaagde zangen
van ‘een gebroken hart’,
van ‘onvoldaan verlangen’
en ‘onbegrepen smart’.
't Volk luistert, onverschillig
naar 't lied van ouds bekend;
soms reikt me een vrouw goedwillig
een kruimel of een cent.
Soms waant men te vermoeden
't leed van den armen man,
kon de een mensch ooit bevroeden
wat de andre voelen kan?
En 'k draag door straat en stegen
mijn klagend orgel heen,
en voel me in 't drukst bewegen
zoo moedermensen alleen.

Er is iets te gewild-gemakkelik in deze melodie; haar afdaling naar het gemeen
begripsvermogen schijnt opzettelijk, maar in de toon der voorlaatste strofe sluit het
zich binnen zichzelf, en binnen de bundel, af van de buitenwereld die het zoekt. De
eenzaamheid van dit verlangen kon niet breken.
Prosper van Langendonck besluit de Vlaamse dichtkunst der vorige eeuw. Het is,
of hij al haar pogingen
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samenvat in de onmogelikheid van zijn geweldig streven. Het romantisme wordt in
hem realiteit en de ‘Weltschmerz’ concreet. Bij hem begint het donker boren van het
intellect. Hij is de eerste typies-moderne figuur, die het bestaan ervaart als meerzijdig.
Men wijze niet te veel op wat hij aan Holland ontleende. De accenten van Kloos
heeft hij te smartelik verdiept, dan dat ze hem niet eigen zouden geweest zijn.
Tenslotte vormt zich geen enkele dichtkunst van zelf. Zijn zang geworden
oneindigheids-drift en haar weeromstuit in den angst bepalen een wending in het
Zuid-Nederlands poëties bewustzijn. Hij heeft gewezen op de zielkundige complicatie
van het dichterschap en de ban der vereenvoudiging verbroken. Hij heeft voor
Vlaanderen ernst gemaakt van de dichtkunst. Wat Gezelle deed van louter begenadigde
nature, heeft Van Langendonck verricht door de nerveuse gevoeligheid van een
scherp intellect. Zijn vers is niet spontaan. Het is bewust en artificiëel. Het verlegt
met berekenden opzet het zwaartepunt der poëtiese belangstelling naar de persoonlike
gevoels-reactie van de dichter. Zijn huldesonnet aan Guido Gezelle prijst niet den
argeloos-natuurgevoelige, maar den bewuste mens:
Zwaar peinzend hoofd, met eeuwigheid omtogen,
doorgroefd van voren, door de idee geleid,
diep over al dat wereldsch wee gebogen,
dat, staag opwellend, in uw boezem schreit:
schoon hoofd, wars van versiering, los van logen,
wijd-stralend brandpunt van àl-menschelijkheid,
waarop, nu 't aardsche leven is vervlogen,
een glans van eeuwig leven ligt gespreid:
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in laaie liefdevlammen gaan ons harten
tot u, die al hun liefde hebt voorgevoeld,
en duizendvoud doorvoeld uw eigen smarten,
met gal gelaafd, door 't waanwijs volkje omjoeld,
waarop gij nederschouwt met zielvolle oogen,
grootsch van vergiffenis en mededoogen...

Dit portret tekent den schilder even zeer als de geschilderde. Het duidt op de waarde
der menselikheid, en bepaalt daardoor de betekenis van Prosper van Langendonck
voor de Nederlandse dichtkunst.
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Albert Verwey
Albert Verwey: ‘Rondom mijn Werk’ (1890-1923) - Uitgave C.A. Mees te
Santpoort 1925.
I
Indien een gehandhaafde eenheid van denken en streven de norm van een groot leven
heten mag, heeft Albert Verwey groot geleefd. Ontwikkelend is hij zichzelf gebleven.
Hij is in onze letteren de eigenlike tachtiger geweest. Ik weet zeer goed, hoe dit
paradoxaal klinkt voor allen, die slechts zijn Beets-kritiek leerden kennen naast van
Deyssels ‘Nieuw Holland’, voor wie het eeuwige Christussonnet kreeg voorgehouden
ter vergelijking met schonere verzen van Kloos, doch neem hun aller levenswerk en
overtuig u, dat het ‘Proza’ zich in volgehouden lijn tot een welbewust doel beweegt
en dat de gang daarin ‘van Perk naar Huizinga’ logieser werd geleid en verder strekt
dan de sprong, die ‘van Zola naar Maeterlinck’ bracht, dan de breuk, die van Balder
naar Marx heeft gevoerd, dan de geringe afstand voorzeker die steeds van Willem
Kloos via Willem Kloos naar Willem Kloos werd afgelegd. Ik geef u gaarne toe, dat
een menseleven soms langs menigerlei grillige krocht van dwaling en door duizend
duisternissen heen tot hoger lichthoogten zich zelf verheffen kan dan een dat geleidelik
voortschreed en geen ogenblik zijn eigen weg verliet. Ik spring u bij in de bewering,
dat de vondst der ‘heilige linie, richting van genade’ op zeker plan de enig beslissende
is, maar vraag toch of gij levensrichting één met
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levens-beelding moogt verklaren en of niet anderzijds naast de schroeiende schoonheid
der plotseling uitslaande vlam het eeuwige vuur der Vestaalsen ontzag wekt.
Als iedere omwenteling heeft de ‘revolutie in de litteratuur’ zich plotseling en met
een prachtigen hartstocht voltrokken, de handhaving en de verdediging der nieuw
gewonnen waarden is, als steeds, een werk geweest, waartegen slechts taaie
volhardingsdurf was opgewassen. Dit ter hand nemen en houden van het
revolutionnaire bewind werd de taak van de dichter, wiens aandeel in de stormloop
niet het belangrijkste was; de handhaving der tachtiger orthodoxie en de bevestiging
der positieve grondslagen van de omwenteling in onze letteren, ziedaar het levenswerk
van Verwey. Hij heeft het eerst en alleen onder allen gedaan, wat de ware
bewindvoerder van den opstandeling scheidt: het verbroken contact met een histories
verleden hersteld en de weg naar de verdere toekomst gebaand. Hij heeft het jonge
Nederland het voorbeeld voorgehouden van een denktucht, die, bij poëtiese bezieling,
vorm-tucht werd, waaraan zich elke nieuwe drift misschien vijandelik zal voelen,
maar die zij eens de dank van haar gerijpter inzicht schuldig weten zal. Daarom is
Verwey's verdediging der Idee van het Dichterschap een houding van hoger
maatschappelike, vaderlandse en culturele waarde, dan zij door onze handboeken
der letterkundige geschiedenis doorgaans erkend wordt te zijn en het komt slechts
bij een onmiskenbare schraalheid van zijn dichterlik gemoed en bij een zekere
begrensdheid van zijn geest op rekening dat hem de lof onthouden worden moet,
dien hij aan Potgieter kon schenken, deze namelik, van alle idealen en ideeën van
zijn tijd te hebben saamgevat in een poëties wereldbeeld.
Hij heeft de leer van het tachtiger individualisme weten te handhaven door haar
eenzaam te wenden in de rich-
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ting van zijn zich voortbewegende tijd. Er werd te licht voorbij gezien, hoe de
bezielingsmacht van dit oorspronkelik ‘individualisme’ niet op de allereerste plaats
gelegen was in een zekere mate van zelfgevoel, ieder der tachtigers eigen, maar juist
in wat daaraan het meest schijnt tegengesteld, het collectieve sentiment namelik ener
samenhorige opstandigheid. In een passus van zijn werk, waarin hij het meest zuiver
zijn persoonlike houding heeft omschreven, heeft Albert Verwey dit bizonder
benadrukt: ‘Toen wij jong waren konden wij gelooven dat de wil tot veredeling, als
ziel van de samenleving, sterker zou zijn dan het grove en verstorvene. Maar wij
gelooven dat nu niet meer. Hun leven veredelen willen alleen de weinigen en aan
alle zijden voelen zij zich geboeid en ingesloten door de geesteloozen. Er is
persoonlijke voortreffelijkheid; maar nergens, waar men ook leeft, vindt men de
algemeene. Is dit een reden om te treuren over de ongenoegzaamheid van anderen
of om zich zelfgenoegzaam terug te trekken? Integendeel. Er is alleen reden om in
te zien dat wij ons vergist hebben toen wij meenden het beste samen te kunnen doen.
Het beste zullen wij hebben te doen te midden van de anderen, maar uit eigen kracht.
De weg, waarlangs de wereld in onzen tijd tot schoonheid komt, is klaarblijkelik nog
niet die van de gezamenlijke schoonheidswil. Maar de wegen, die door het heelal
gaan, zijn niet altijd zóó als wij ze hebben uitgedacht’. (Kruisgedachten - Proza VII
blz. 141-142.)
Zo moest het individualisme als levensleer worden gegrondvest op een dualiteit
van krachten in het individu, die eensdeels het middelpunt zoeken, anderdeels
middel-punt-vliedend zijn. Met de verstandelike duidelikheid, die vele zijner verzen
eigen is, heeft Albert Verwey dit uitgezegd in zijn gedicht: ‘De Dienaar’:
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Zoo ben ik dan de dienaar van mijn tijd geworden,
ik, die mijn eigen dienaar was; zoo zwelt en slinkt de maan bij 't wentlen in twee orden
om de aarde en om haar eigen as.
Terzelfdertijd om bei. Ook ik, al mocht het schijnen,
dat ik slechts om mij zelf bewoog, al trek ik schijnbaar om mijn tijd alleen de lijnen
van een nooit aftewenden boog.
Ook ik draaide in mijn jeugd en wend me nu gedurig
om beide: om 't Zelf en om mijn Tijd: ik ben noch slaaf, noch vrij, en geensdeels wispelturig
maar twee en een in werkelijkheid.

Over de ware ‘psychologie van de tachtiger’ zegt een vers als dit meer dan alle
voortdurend aangehaalde zelf-afgoderijen of dan de meest spitsvondige argumentaties
over een zekere oneerlikheid tegenover het eigen ik, die ten slotte grotendeels in
gebrek aan genoegzaam bewuste zelfkennis haar oorzaak heeft gehad. Over de helft
van zijn leven gekomen heeft Verwey een verstandelike rust gevonden in de dualiteit,
die zijn metgezellen gedeeltelik inwendig verscheurd -, gedeeltelik op andere wegen
geleid -, voor een gedeelte ook vermoord heeft. Men mag deze rust als den mens
ongenoegzaam verwerpen op gronden van metaphysiesen aard, men mag desnoods
der mening toegedaan zijn, dat een leven aan menselikheid inboet op het ogenblik
waarop het zijn conflicten beëindigt met andere einden of met andere bogen overbrugt,
dan die waarmee men dit zelf acht te moeten geschieden, zelfs kan men vinden, dat
een leven afgedaan heeft zoodra het zichzelven een rust schiep - en ik herinner mij
nog onlangs van een jonger schrijver gelezen te hebben dat ‘juist de klassieke wijze
van vorm-
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geving de oorzaak zoude zijn, waarom het werk van een Barrès niet overtuigend is’
-, maar hoe men over deze levenskwesties wense na te denken en mede te praten,
klaarblijkelik is toch, dat het vinden ener zekere stabiliteit de enige
bestendigings-mogelikheid is voor welke levensleer dan ook. Daarvan wordt al te
vaak, en door jeugdige schrijvers vooral, de waarde onderschat. Wie zulke zaken in
hun laatste grond, en dus wijsgerig, wenst te zien, heeft rekening te houden met de
wet dat nooit een artistieke theorie om haars zelfs wil ontstond, zelfs niet bij wijze
van reactie; en dat dus elke zich eenmaal noodwendig overstijgt in de gang ‘tot een
levensleer’, die eigenlik niets anders is dan de bewustwording harer wijsgerige
faktoren.
Wie als enig dogma van 1880 beschouwt, dat de mens een god zoude zijn, ziet
deze beweging zeker met een meer verrassende dan wel overtuigende simpelheid,
en wie in de strijd tussen domineespoëzie en nieuwere bezieling zich op de literaire
antithese blind staart, loopt meer dan groot gevaar de zaken niet te zien. Het is alleen
Verwey geweest, die schoonheidsleer en levensleer in één en hetzelfde concept heeft
verenigd; zijn aesthetica is de kern zijner maatschappelike moraal en zijner partikuliere
ascese. Deze aesthetica is echter op het tachtiger standpunt van de souvereiniteit der
schoonheid gebleven en heeft zich niet als die van Potgieter ondergeschikt gesteld
aan een als hoger beschouwde, buiten-aesthetiese, idee. Dit blijft tussen onze twee
grootste aesthetiese denkers de antinomie der gedachte. Verwey's aansluiting bij de
eigen-aardige vaderlandse overlevering onzer meest kenmerkende dichters is een
vóór alles aesthetiese, waarbij de kunst niet slechts de hefboom (als bij Potgieter)
maar meer de samenvatting en bekroning, ja in een zekere zin zelfs het doel van
Hollands vaderlandse grootheid werd. Met een begrijpelike vergelijking zou men
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kunnen zeggen, dat in het gedachte-stelsel van de tachtiger de schoonheid de plaats
der souvereine macht inneemt, terwijl zij bij Potgieter de zetel van een eerste minister
bekleedde. Dit is een betreurenswaardige (hoe zeer ook als consequent verklaarbare)
beperktheid in de wijsgerige vizie van Albert Verwey: had hij der kunst een lager
recht gegund, hij had haar kansen niet geschaad en zijn persoonlike betekenis in onze
geestesgeschiedenis zou uiteraard een grotere geworden zijn. In de jaren, die tussen
de Transvaalsen Oorlog (1899) en de stichting der ‘Beweging’ (1905) liggen, de
jaren, waarin hij na de aanloop van zijn bundel ‘Aarde’ (1896), ‘Het Brandend
Braambosch’ (1899), het ‘Leven van Potgieter’ (1903) en ‘Dr. Abraham Kuyper’
(1905. Proza I blz. 67) schreef, kon worden verwacht, dat Verwey deze, meer
universele, weg in zou slaan. De ‘Beweging’ heeft die illuzie vernietigd, al is zij een
tijd lang het krachtigst en meest beslist geredigeerd tijdschrift van Holland geweest,
waarvan de richting, die het onze letteren gaf, met alle later jonge streven nauwer
samenhangt dan op de dag van heden nog vermoed wordt. In de ‘Beweging’ heeft
Verwey de rust gevonden der tegengestelde strevingen, die enerzijds de criticus en
de dichter, anderzijds de tachtiger en de sociale ideoloog in hem van elkander
vervreemdden. Deze rust is de grondslag geworden ener klassieke letterkundige
kritiek en ener wijsgerig-letterkundige geschiedbeschouwing, die onmiddellik na de
invloedrijke kritiek en wereldbeschouwing van Everard Potgieter haar plaats heeft
en handhaven zal in de hollandse literatuur. Dit rustig concept heeft ook de scheppende
vermogens van Verwey geadeld. Zijn dichterschap zij van beslist geringere
gevoels-betekenis dan dat der overige tachtigers, het geeft het schouwspel te
bewonderen van de gestadige groei ener gedachte, zich zelf verwijdend als de concen-
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triese rimpelingen van een zeer stil water, dat wordt aangedaan.

II
Het scheppend commentaar, dat Albert Verwey op zijn beschouwend werk geschreven
heeft, de bundel ‘Rondom mijn Werk’, is mij persoonlik van al zijn verzenbundels
het dierbaarst, niet slechts omdat ik daaruit een drietal gedichten van waarlik
ontroerende schoonheid onthield, maar ook omdat de daarin uitgesproken
menselikheid in menig opzicht mij lief en nabij is. De dichter Verwey is geen man
van aristocratiesen aanleg, zoals wel sommige onzere oudere dichters geweest zijn,
zoals op onze dagen een Boutens of Van de Woestijne bleken in de hoog
gesublimeerde toon hunner meest fraaie poëmen. De dichtkunst van Verwey is
burgerlik, zoals ook die van Potgieter dat is. Daarmee bedoel ik, dat zij het is in een
edele zin van dit woord en die, indien zij sociaal gericht is eer ‘citoyen’ -, indien zij
op zichzelf terugvalt, meer bepaald ‘patricies’ zou dienen te worden genoemd, indien
men het vocabel ‘burgerlik’ niet scheiden kan van zijn verachtelike klank.
Déze gedichten zijn verzen van achter gesloten gordijnen. Zij zijn ontstaan terzijde
van het luid en menigwerf heilzaam gerucht, waaraan hun maker nimmer deel heeft
willen kiezen en ook terzijde, maar geenszins geheel gescheiden, van datgene, waarin
hij gemeend heeft de werkelikheid van dit leven te vinden. Zij werden verzameld
voor vrienden en zo ik hen, die zich alleen ter stille liefde boden, ter bespreking voor
mij nam, was het niet zonder huivering, als schond ik hun particuliere rechten. Verwey
is door veel kloven al te ver van mij verwijderd, dan dat ik op zijn persoonlike
vriendschap praetenties -, hij op meer dan mijn bewondering aanspraken hebben
zou. Ik ben mij zelfs bewust, dat ik over
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hem schrijf, 20 als men dat doet over doden, wier persoonlike betekenis die ener
geschiedkundige traditie is geworden. Deze mens heeft eenmaal zijn grenzen bepaald
en voor immer aanvaard en veel is daarbuiten gesloten, waaraan ik een deel van mijn
hart heb verpand, andere zaken werden daarbinnen geduld, die ik van den aanvang
getracht heb te verwerpen. Veel wat voor hem van levenswaarde was, werd mij
beduiding loos. En andersom: wat achter zijn ogen een droom bleef werd drang in
het bloed van een jonger geslacht en waar voor hem genoegzaam verzadiging lag,
bleven de jongeren hun dorst naar méér behouden: naar een rechtvaardigheid, een
broederschap, een God...
Dit alles maakt mijn lof begrensder dan zij schijnen mocht, doch werd het hierom
ongepast, haar uit te spreken? In de gedichten uit ‘Rondom mijn Werk’ is een
levensconcept langzaam gekristalliseerd terzijde van het leven, dat het hield
omvangen. Een dieper of meer dichterlike gevoelstoon, dan die het eigenlike werk
ons geeft, klinkt er slechts zelden uit op. Het is een bundel, zo als Huygens'
‘Korenbloemen’ er een is, waarin op ledige stonden iets werd gegeven, dat van de
wezenlike werkzaamheid der ziel misschien slechts een spiegelbeeld is. Zelden
ontroert dit diep, maar soms weet het een warme toon van burgerlike waardigheid
te treffen, die tot het meest waarachtige van Hollands eigen dichttrant hoort. Lees
deze regelen, geschreven voor mejuffrouw Boogaard, die den blinden dichter Penning
voorlas uit het ‘Leven van Potgieter’, dat Albert Verwey heeft geschreven en zeg
dan of u in hun klank niet een bizondere toon treft, die wel de toon is ener ietwat
nuchtere, maar niettemin sterk voelende hartelikheid:
Drie dichters danken u: één lang gestorven,
één, die gestorven schoonheid in zich draagt,
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en één, die door 't verleden moe gezworven
aldoor een toekomst vraagt.

Noem dit een stukje maakwerk, wanneer het u lust, maar zeg eens of gij niet betreurt,
dat zulk een maakwerk uit gaat sterven? Hierin ligt een aparte nobelheid der
letterkundige techniek, dat zij op deze wijze weer kan geven al de warmte van een
dankbare handdruk in een vernuftig spel, dat gij ijdel moogt achten, maar dat niet
langer ijdel is dan elk oprecht gevoel. Voorzeker mist dit geval voldoende dimensies
en is dit kort gedicht alleen een staal van dichterlike Spielerei, aan alle psychiese
verkorvenheden vreemd, maar daar is iets in, dat u treffen moet omdat het op het
beste in uzelf gelijkt. Het ligt misschien in de simpele eenvoud van dit rechtstreeks
beleden dankgevoel, in de daardoor als ongekunsteld aandoende zegging, die toch
voldoende beheerst is om haar indruk van waardige vormelikheid niet te verliezen.
Huygens, die minder dan Hooft zijn ware gevoelens in fraaiheden wist te verhullen,
heeft in zijn werk ook ogenblikken, waarin hij duizendmaal den drossaert in warmte
van gemoed voorbij schijnt te streven. En kwam het u nooit voor, als was de liefde
tot zijn Sterre min geveinsd dan de veelvuldige verklaringen, die Hooft heeft afgelegd?
Een warmte van gemoed, die zich - van hoofsheid wars - haar eigen vormen van
beleefdheid schiep, kenschetst den hollandsen man.
Verwey kent, als Huygens, de lust van het taal-spel en uit bedwongen tederheid
zeer graag in bijna schalkse virtuoziteit. Doch hoe voornaam die soms bij beiden
worden kan, als zij toevallig haar passend onderwerp vindt! Beluister de gang van
dit verzen-gespin, dat te weinig een lied werd om geestdrift te wekken, maar dat een
zware klank tot bekoorlike broosheid verijlt en de luisteraar boeit:
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De spin
Zoo lang de spin langs de ongewisse draden
beweegt, die 't weefsel onvolledig laten,
voelt zij onrustig zich in 't ijle zweven;
maar als ten laatste 't webbe is afgeweven,
ziet ze om zich radiën als veilge straten
en gordels als begaanbre tusschen-paden.
In 't zonlicht schommelt dan haar glanzige wereld
aan blauwge draden, diamanten zelen
voor haar, die weet tot welken steen ze reiken:
de parels van haar oogen blijde prijken
in 't edelsteenen lijf, waar glans komt spelen,
juweelig blauw van rozen melk doorpereld.
In ridder-harnas boven weeke zijden
grijpt ze in de paarlemoer gesneden klauwen
haar net geducht voor wie in 't zonlicht dwalen;
die stralen-dronknen vangt ze in zilvren stralen
en spint blauw garen om die hemelsblauwen,
omstrikkenskunstige is ze ontembre in strijden.
En als een windvlaag of een veeg van handen
haar net verstoort, en de ijle draden drijven,
kromt zij zich even, maar van toorn geen teeken;
dan - van haar lijf de kleuren droef verbleeken zoolang zoet vocht tot zijïg rag wil stijven
behangt met kleurig web zij andre wanden.

De preciositeit der uitgezochte zegging, die adjectieven niet slechts aan het
naamwoord toevoegt ter bepaling, maar die haar bovendien een bizondere klank weet
te geven, door ‘glanzig’, ‘blauwig’ en ‘juweelig’ in de plaats van het gebruikelike
woord te vormen en die een
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elegantie in de tegenstelling zoekt van ‘rozen melk’, en ‘stralen’ en ‘blauwe’ in
dubbele zin, om dan begrip en woorden saam te trekken in één regel, die wel een
gespannen draad gelijkt en reeds de knapping met angst doet voorvoelen:
‘omstrikkenskunstge is ze ontembre in strijden’

deze preciositeit is voorzeker van andere dichterlike werking dan het spontaan
natuurgedicht, waarin een zelfde gezien geval bij Guido Gezelle tot zuivere zang
werd. Minder direkt is zij en, minder simpel, tevens minder waarlik rijk, doch van
welk een zeer bizondere bekoring is haar liefde voor het kleine! Dit gedicht mist alle
meeslepende vaart, het is hartstochteloos als loutere bezonnenheid, maar het is kil,
noch dor. Het werd wel haast ontworpen en geschreven met de beschroomde zorg,
waarmee de spin haar webbe bouwt. Er is een eerbied voor het klein gebeuren in,
die deze virtuositeit bezielt. Van weinig diepgaand inzicht in het dichterlik gemoed
getuigt de mening, dat alleen de felle ‘spanning rond een kern’ van weet ik welke
cosmiese geladenheid het wezen van het goede vers zou kunnen zijn. De kunst is
ruimer dan de meningen en biedt het mijmerspel een kans, zowel als aan de kernbreuk
of de passie. En als wij menen, dat er hoger waarden dan de kunst bestaan... moeten
wij daarom haar genot verlochenen?
Met Huygens en de meest eigen-geaarde onzer vaderlandse dichters heeft Verwey
gemeen een eerlike, goedronde hartelikheid, die onder leiding van de rede zich te
buigen weet en op te heffen, doch die de leiband van de geest niet licht verbreekt,
alsmede de liefde voor een kemige beknoptheid, die bij voorkeur beeldend zegt, wat
zij te zeggen heeft. Ook de gebreken, die daar tegenover staan, zijn hem niet vreemd.
Een zekere zelfinge-
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nomenheid, waardoor hij licht zijn eigen roem verkondt en die verkondiging voor
liever dan de lof van vreemden neemt, is den oprechten Hollander eigen. Schreef
Huygens niet driemaal zijn eigen biografie? Ik zwijg van Cats en Beets in wie dit
nationaal gebrek een walgelik gedrocht geworden is, op onze dag nog slechts
gekoesterd in liet Zondagspraatje van een lachrubriek. Potgieters schroomvolle
bescheidenheid heeft nimmer lang genoeg met deze fout geworsteld om haar niet nu
en dan een kleine zege af te staan, wanneer het gold de deugden van de ‘Gids’ te
prijzen. Hoe zou de tachtiger haar hebben afgezworen, bij wie het zelfgevoel in het
poëties bloed zat? En daarnaast geeft een schuchtere verlegenheid, waar het gevoelens
geldt, den Hollander een angst, dat hij sentimenteel mocht blijken. Zijn toch reeds
schraal gevoel verbergt zich graag. Het valt natuurlik niet licht na te gaan, wat in de
dichtkunst van Verwey of Huygens bleef verzwegen aan werkelik doorvoeld geluk
of werkelik doorleden pijn, doch dat dit meer is dan een oppervlakkige vermoedt
begrijpt wie nadenkt over de gewildheid in sommige van hun gedichten. Waarom
zo aarzelend een toon gezocht, zo duister zijn gevoelens uitgezegd, terwijl de klare
bron des harten spontaan haar schatten biedt? Verklaart die terughoudendheid van
onzen aard niet waarom bij Verwey, als in een zelfgevecht, voortdurend een
wijsbegeerte van het hart verdedigd wordt, die nooit is aangevallen?
Niet tot een Muze verhef, maar buig tot uw eigen hart u,
daar is de beek, die u ruischt, die met zijn ruischen u leert.

Het is of met het stijgen van de jaren die beschroomdheid voor de eigen hart-gevoelens
toeneemt en de mens maar liever over hen spreekt, dan ze bloot geeft. Dit kan de
wending verklaren, die bij den oude Verwey bespeur-
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baar is van een hollands- naar een meer algemeen germaans-klassiek dichterschap.
Zijn vele korte verzen, die naar Goethe's trant gedicht zijn, vormen van deze bundel
niet het rijkste deel. Misschien was echter ook een werkelike verpovering van zijn
inwendigheid de oorzaak, waarom hij deze schijnbare verruiming zocht. Uit de jaren,
die aan het besluit van de bundel voorafgaan, bezitten wij de grote Goethe-studies
van Verwey (1916-'17. Proza VI 138; 154; 193; X 65). Of hebben wij op grond van
deze en der Goethe-imitaties in ‘Rondom mijn Werk’ het recht om te besluiten tot
een verbreding van Verwey's aestheties concept, dat - zich concentries evoluërend zijn rustpunten verlegd zou hebben van Perk naar Potgieter, van deze naar Goethe?
Zulk een ontwikkelingsgang is geenszins in strijd met de innerlike eenheid, die van
zijn levenswerk de grootste kracht zal blijven. De voortdurende nadruk, gelegd op
de hoogste samengang van wijsheid en schoonheid in de laatste geschriften, die wij
tot dusver van Verwey bezitten, wettigt dit inzicht.
Doch op zijn dichterschap drukt deze laatste faze van zijn geestelike voortgang
geen ander kenmerk, dan dat wij de gevoelens vaster omhuld zien. Een vers als dit
is daarom karakteristiek:

Het vervallen spalier
Nu het latwerk van de maanden
waar ge uw vruchten tegen kweekte
wegviel, wat te doen?
Tijdeloos langs óngebaanden
wand de nooit vergeefs gesmeekte
God zien van 't seizoen.

Van de Goethe ‘die vóór ons staat: een gestalte, werkelijk als een ademend wezen,
vormvast als een adem-
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loos kristal’1), heeft de dichter Verwey slechts die twede gedaante gegrepen, en zijn
bundel ‘Rondom mijn Werk’ is even ver verwijderd van de ‘West-Oestliche Divan’
als hij der beste ‘Korenbloemen’ nabij is. Hij haalt zijn hoogste top in een gedicht,
dat kan gerekend worden tot het schoonste van de tachtiger lyriek, en dat geheel
aansluit bij de nobelste ontroeringen, die wij uit onze vaderlandse dichters kennen.
Het is van het zelfde ontroerde geluk, van dezelfde kuise jubel en ontstijging, als die
ook Huygens zich ontglippen liet, toen hij van zijn vereniging met Sterre zong:
In die stilte van twee menschen
vind ick 't uyterst mijner wenschen,
mijner tochten leste wit,
u, en eenigheits besit.
(Dagh-werck. vs. 1049-1052).

In zijn voorname structuur ontstijgt dit gedicht aan alle aardse lust of verrukking om
op te varen in de sfeer van uiterst teder blauw, die boven Holland hangt op schone
zomerdagen en hoger nog, achter het gouden waas van heimenissen, die wij in ons
schoonst vermoeden nooit genoegzaam zuiver dromen. En wat aan menseliks ons
bijblijft uit dit vers is een vaag wereldbeeld, gezien van achter een nevel van tranen,
slechts om het uiterste geluk geschreid:

Geestelijk bruiloftslied
Wij hebben thans na menig jaar
van leed en strijd, mijn lief, elkaar
- voorgoed, zoo zij 't - gevonden;
wij weten nu dat niets ons blijft
en dat voor altijd van ons drijft
wat eerst ons leek verbonden.

1) Albert Verwey - Proza X blz. 76.
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Wij hebben in een stil geloof,
voor 't lokken van de twijfel doof,
ik u, gij mij, gegrepen,
en uit die eene omhelzing zal
de vastheid van een nieuw heelal
der warling zich ontslepen.
Wij zullen in dat nieuw bestaan
van licht en kracht getroost vergaan,
maar in een andere orde
verheerlijkt en vereenigd zijn
en in onsterfelijke schijn
ons eigen wezen worden.
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Hendrik de Vries
Hendrik de Vries: ‘Silenen’ - Uitgave Hijman, Stenfert Kroese en Van der
Zande, Arnhem, 1928.
De dichtkunst van Hendrik de Vries was vroeger in hoofdzaak zintuigelik. Zij behield
zo nauw het verband met de zichtbare werkelikheid, dat zij soms kon vergeten haar
te ontstijgen en dat het was of de mate harer dichterlikheid afhankelik was van de
scherpte van blik, waarmee haar schrijver zijn voorwerp waargenomen had. Een
helderheid van omlijning, die soms aan in-sperring binnen de strakte van het ogen-blik
deed denken, was het kenmerk dezer verzen, waarin het hedendaagse leven werd
samengebald tot een uiterste van gespannen hevigheid. Er was een heldere
benauwdheid in, de klaarte zelf waarmee de dingen waren omschreven ver-engde ze
als in een wetenschappelike beschrijving. Zij waren zo juist gelijk aan hun werkelik
voorkomen, dat ze ophielden op zichzelf te gelijken. Niets scheen hun te omgeven,
zij schenen op niets te berusten, zij waren van de aarde noch van de droom, zij wàren.
De dichter stelde slechts belang in hun bestaan, dat hij gadesloeg zonder verwondering
of afkeer. Hij zag. Hij keek niet door de dingen heen, hij gaf hun geen ziel en geen
doel, zij hadden hem geen zinnebeeldige- of andere betekenis, hij was tevreden met
ze juist te zien om daarna juist te zeggen hoe hij ze gezien had. Er is misschien geen
feller levensliefde denkbaar dan die welke schuilt onder deze wijze van het leven
aan te zien, doch zelden of nooit verried die liefde zich als zodanig; zij gaf zich zelf
te
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raden aan de lezer. Een bepaalbare gevoelswaarde had zulk een dichtkunst niet; haar
enige bezieldheid was de gretigheid, waarmee de zintuigen de levensverschijnselen
tot zich trokken.
In de bundel ‘Silenen’ is van die gretigheid geen spoor meer over; iedere regel is
daar een poging om de woorden waaruit hij bestaat te ontdoen van de werkelikheid,
die zij dekken; alle helderheid wordt als moedwillig vervaagd, omdat de hier gezegde
dingen hun enige waarde zouden verliezen zodra zij tot volkomen daglicht-klaarte
komen; en deze enige waarde bestaat uitsluitend voor de waarde-bepaling van het
gevoel.
Dit overspringen van de scheppende daadkracht naar de tegenpool van haar
oorspronkelik doel is even natuurlik als de wet der werking van kracht en tegenkracht,
maar binnen het samenstel derzelfde dichterziel blijft zij even raadselachtig als de
tegenstrijdigheid in de volstrekte eenheid. Dirk Coster, die beslissend over Hendrik
de Vries heeft gesproken, verwees naar Ary Prins om zulk een wending te verklaren,
doch zag er van af haar juiste gang te beschrijven en wees alleen op de klaarblijkelike
pijnlikheid er van. Moeten wij uit zo onverwacht een overgang besluiten tot het
bestaan van onvermoede krachten in ons binnenste, die de vermoeienis der
tegenkrachten wreken? Zeker is: dat de overgang van Ary Prins en die van Hendrik
de Vries beantwoorden aan een zelfde wetmatigheid als die waarmee het lange staren
in het licht donkere vlekken tekent op het netvlies. Het is een vermoeidheid van
helder kijken, die Hendrik de Vries tot zijn donkere voelen bracht. Zijn
koortsvizioenen zijn het natuurnoodzakelike einde zijner overscherpe vizie. De
aardevreemdheid zijner nieuwe verzen is het gevolg van de werkelikheids-zucht
zijner vroegere. Zijn hartstocht naar het leven, heeft zich, toen
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zij niet meer groeien kon, verzadigd aan een hartstocht naar de dood.
Achter de grenslijn van het daglicht en de grond der aarde zijn deze silenen ontloken
als de bloemen van een schone witte waanzin, die zichzelf verteert. Ophelia heeft ze
gezien, toen haar liefde te sterk werd. Hun voedingsbodem zijn de puinen van een
ondergang. Wanneer de door alles verbijsterde zinnen machteloos vallen, vindt in
het diepste van haar zelf-inkeer de ziel een brandhaard in een zwarte leegte. Is het
de huivering om deze vondst of de ontzetting om dit ongeweten vuur of is het mogelik
de angst, dat ook dit laatste eenmaal doven zal, die Hendrik de Vries in zijn verzen
belijdt?
Waarom heeft Ary Prins de heerlikheid van een verdoemenis gezocht en wat
verwacht De Vries achter de kim van zijn droomen? Beider natuur is in een
wereldvreemde vaart aan elke grens ontvlucht. Historie-schrijvers spreken hier
vergeefs van romantiek en de kritiek bekent haar onmacht door benaderende termen
te gebruiken voor het ongezegde woord, dat uit moet drukken wat er achter aller
dingen wezen ligt verborgen voor wie er God niet vond. Dirk Coster sprak van een
‘metaphysischen angst’ en als aanduiding van de gevoelstoon is dit een term van
verrassende juistheid, maar hij is niet voldoende om daarin een zielsgesteldheid saam
te vatten, die aan iedere zielkundige omschrijving van nature vijandig schijnt. Het
is wellicht de grootste smart van het faustiese voelen, nimmer te kunnen mededelen
wat het onderging, omdat het overtuigd moet zijn van de onmacht der woorden, zodra
het laatste raadsels geldt. Prins brak met de syntaxis van het nederlands om in een
heroïese stameling gestalte te geven aan de vormeloosheid van het overstelpende;
de verzen van Hendrik de Vries werden een droomverloren spreken van woorden,
die hunkeren om te ontspringen aan hun zin. Het zijn
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nocturnen, zonder begin of einde in de menslike tijdsduur en die een staat van
overgang vormen naar de geheimtaal der te hevige gevoelens: het sidderen en schreien
en het onderbroken kreunen en de kreet. Er komen in dit kleine bundeltje gedichten
voor van enige regels, waarin een dodelike angst zich als het ware samen wilde
prangen in de botsing van éénlettergrepige woorden, maar voordat dit geheel
geschieden kan, bevond de dichter dat het onmogelik was en hij belijdt dit in een
tasten naar benaderingen:
Hier zal ik, traag en loom, de dag zien dalen,
Tot hij, die kwam om haar, ook mij komt halen;
Soms, klaar gewekt, verneem ik onverwacht
Een voetstap, als een raadsel in de nacht.

Geef aandacht aan de interpunctie dezer verzen, die negen rusten in vier regels vragen
en een amechtig ademhijgen doen veronderstellen naar het stijgpunt, dat geen beeld
en geen gedachte is, doch de benauwenis van een onzegbaarheid. Ergens op het
raakpunt van vizie en verwoording is een niet-te-herstellen breuk ontstaan, zodat de
taal bekent te kort te schieten en zich verloren geeft in de vage aanduiding: ‘als een
raadsel in de nacht’. Dit kleine versgeheel is een worsteling, die nimmer uitgestreden
kan worden en die daarom alleen wordt beëindigd. Er zou natuurlik een gedicht
denkbaar zijn, waarvan deze vier regels een strofe uitmaakten, maar dat gedicht zou
niet geschreven kunnen worden.
Het aangehaalde vers roept geen beeld op, het vervaagt met moedwil alle beelden,
die bij een sterk vizueel lezer zouden kunnen ontstaan. De dood wordt niet bij name
genoemd en zijn verpersoonlikt figuur verliest haar concreetheid onder de
gevoels-zwaarte der omschrijving als ‘hij, die haar kwam halen’. Zelfs de flauwe
schim
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van een gestalte, die het onverwachte van een voetstap even tekende in de verbeelding,
wordt vervaagd door een verwijzing naar haar raadseligheid.
Tegenover deze hijgende gebrokenheid van het rythme en deze vervaging van alle
plastiek, staat echter een uiterste hevigheid van het gevoel. Hier is een angst zo hevig
geworden, dat zij niet langer angst meer is. De suggestie der volstrekte zekerheid is
er zo sterk en tegelijkertijd zo geheimzinnig, dat men van een bezetenheid zou kunnen
spreken. Dezelfde volslagen uit-boring van zijn poëties voorwerp, die de vroegere
verzen van Hendrik de Vries heeft gekenmerkt, is hem bijgebleven, maar werd geheel
ont-zinnelikt.
Met opzet ontleedde ik het vierregelige gedicht, dat ik hierboven aanhaalde, omdat
het in een zekere zin de zuiverste weergave is van de gevoelstoestand, waaruit alle
gedichten van de bundel ‘Silenen’ ontstonden. De ‘schrik, ondragelik, als de schrik
voor spoken’, die er doorheen huivert, verklaart hoe de werkelikheids-vizie overging
tot de vizionaire droomhallucinaties die het grootst gedeelte van dit boekje vullen
en waarvan ik er ter kenmerking een overschrijf:
Met haar woorden, mooi als 't kweelen
Van een vogel in een kooi
Wacht ze wie haar stil wil streelen,
Haar bestelen van haar tooi,
En in kelders met haar spelen
Als een roofdier met zijn prooi.

Zulk een vers heeft geen begin en geen slot, het is als de toevallig woord-geworden
strofe van het rythme der onzegbare ontzetting. Wanneer aan deze poëzie die toon
ontvalt, zoals in de aanvangsregels van enige der vizioenen gebeurde, wordt zij van
een kruipende banaliteit:
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Ik sliep nog kort, wat hoor ik daar?
Mijn kind, is hij in doodsgevaar?

of
De plaats, waar mijn bestaan begon
Is 't mooglijk, dat ik die weer vond?

Ook een gedicht van Tollens kon beginnen met die regels. Het vers van Hendrik de
Vries leeft en beweegt zich geheel op de sensatie van een overweldigenden angst:
waar het niet door die golf gedragen wordt, is het braaf en glad van onhandige
gemaaktheid. Doch zoodra treedt de hallucinatie niet in of er heeft een magiese
oproeping plaats van angst-weergevende woorden en beelden (of schimmen), die
aan de verskunst van Hendrik de Vries een geheel bizondere plaats geeft. Hij is de
dichter van de vergiftigde droom.
Totdat ook dit vermogen zich vermoeien zal... In het slotgedicht ‘Idool’ vond zijn
angst de primitiviteit van het oer-instinct en oversteeg zij zich zelf in een absurde,
maar noodzakelike overgave. Dit vers is niet het sterkste van de bundel, maar het
besluit hem ook naar de geest. Wat hierna komt is in allen deemoed af te wachten:
in de spiraalgang van de geest zijn vele bogen. Doch zelden werd een hollands dichter
tot zó ver een uiterste gedreven als het hier geschiedde en zelden kreeg het alledaagse
woord zo'n dage-vreemde klank. Hendrik de Vries heeft een van de verste grenzen
der ontroerbaarheid bereikt.
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Erich Wichman
In Memoriam.
Hij heeft zijn eerlik leven lang den hoon aanvaard, een ‘andere’ te zijn en is nu jong
gestorven, vrijwel plotseling, bij niemand beroemd, door enigen te harteliker en
oprechter betreurd. Zijn verlies zal niet worden gevoeld in onze cultuurdragende en
-vertegenwoordigende kringen. Geen afgevaardigde met een maatschappelik geweten
zal voor de oprichting van zijn standbeeld pleiten; de priester, die zal bidden voor
zijn zielerust en het bekent, loopt groot gevaar een zonderling te heten.
De waarheid is daarom niet minder waar: met Erich Wichman stierf niet alleen
‘een typisch vertegenwoordiger van een onhollandsch kunstenaarsras’, niet slechts
‘een bohémien’ met interessante en alleszins beachtenswaardige hoedanigheden,
maar een der weinige inwoners van de Verenigbare Nederlanden, die op vandaag de
moed nog had iets groots te hopen voor zijn vaderland en een der uiterst zeldzamen,
die nog hun heil van de orde verwachtten. Evenals Paul van Ostayen is hij uitgekreten
voor krankzinnig. En dit in de meest besliste, meest bepaald bedoelde zin van deze
term.
Wanneer van Erich Wichman gezegd en geschreven is geworden, dat hij gek was,
had men dat te verstaan als een psychiatriese uitspraak. Het behoorde tot de
maatschappelike welvoegelikheid hem niet goed wijs te achten. En hij, die het hevigst
van allen in Holland gevochten heeft tegen de machtspreuk en het
meerderheids-bewustzijn, zal bij zijn graf niet zijn gediend van de wel-
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willende erkentelikheid, waarmee (nu hij niet meer geducht behoeft te worden) wel
toegegeven worden kan, dat hij enige talenten had. Hij zou niets anders verlangen
dan deze ene erkentenis, dat men zich niet in hem vergist heeft en dat hij inderdaad
uitzinnig is geweest, maar van een schone en edele geestdrift.
Het leek niet goed doenbaar hem ernstig te nemen en met name zijn laatste geschrift
over ‘Het Witte Gevaar’, een brochure ‘tegen het melkmisbruik’, heeft er een keer
te meer aan herinnerd, dat hij wou worden aangezien voor een soort dolleman met
te veel hersens, met wie men nu eenmaal niet redeneert. Doch de goede gemeente
vergat, dat Erich Wichman juist voor dit schijnbaar humoristies bedoelde essay'tje
op de brandstapel gegaan zou zijn, liever dan er een woord van terug te nemen. Zij
vergat dat de hoon van haar wanbegrip, zo goedmoedig en bij wijlen zo goedlachs
geschonken, erger dan een brandstapel is.
Want hij had gelijk.
Het is de treurige kant van zijn te kort bestaan geweest, dat hij gelijk heeft gehad.
Hij vocht in ernst, in heiligen ernst, tegen den huichel en de ont-ordening en deze
strijd rijpte zijn geest, waarvan de groei nog niet voltogen was, toen hem de dood
kwam roepen. Niet dat in hem een kunstenaar miskend geworden is, valt op de eerste
plaats te betreuren, maar dat zijn stem een leven heeft gevuld zonder ook maar een
ogenblik te mogen gelden in het algemeen bestaan.
Hij sprong geheelonthouders naar de keel, niet in een roes, zoals men dat heeft
uitgelegd, maar in een grimmige beginselstrijd. Hij heeft het kiesstelsel aangevallen
in een paar tekeningen, waarom gelachen werd als om gekke modernismen, doch
die even navrant van toon en scherp van accent zijn als sommige der beste verzen
van Laforgue. Niets vroeg hij of beoogde hij dan de erken-
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ning van het feit, dat hij gelijk had en wat men hem gegeven heeft was een
schouderophaling of een vingerklop, begeleid van welwillende woorden over zijn
oorspronkelik, maar lichtelik ontspoord, talent.
Hij worstelde naar het evenwicht voor ziel en gemeenschap, doch gold altoos
onevenwichtig, omdat hij iedere oplossing van de hand wees, die te goedkoop bleek
om de levenskansen waard te zijn. Opstandeling, was hij een doodsvijand der
revolutie. Want hij doorzag het bedrog van de massabetoging en de diepst-egoïstiese
leuzen der demagogie. Zijn om haar felheid verfoeide brochure tegen Lenin, meer
nog zijn anti-democratiese spotprenten, waren getuigenissen van een oprechter en
edeler en hoger strevend idealisme dan de meeste lijvige en professorale
maatschappij-leerstellingen. Doch zij ‘maakten niet den indruk van ernstig te zijn’
en konden worden ter zijde gelegd met de bekende glimlach der beaat-verzadigden.
Niets heeft hij dieper gehaat dan dien glimlach. Hij zag dat Holland
doodgeglimlacht werd. Zijn fascisme en zijn medewerking aan ‘De Bezem’ werden
beschouwd als een nieuwe gril van ‘dit toch soms scherp denkende warhoofd’, maar
het zou niet behoorlik geweest zijn een ogenblik te hebben overpeinsd dat hij
misschien gedreven werd door een idealisme, een vaderlandsliefde en een geloof,
sterker en offervaardiger dan alle opofferende en tijdschenkende volksmannen bijeen
wisten te zamelen.
Hij heeft Holland uitzinnig lief gehad en hij had gelijk. Dit is de enige erkentenis,
die bij zijn graf niet onpassend zal zijn. Hij heeft Holland lief gehad met een hartstocht
naar nationale grootheid, naar vaderlands zelfbewustzijn en naar eigen-grondse
schoonheid, zoals zelfs een kunstenaar zelden bemint:
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De herfst valt. En wij zijn het haast vergeten,
de avond valt. Wij hebben 't eens geweten;
wij wisten eens van ‘lente’ en van ‘morgen’,
laat ook ons land iets van herleven weten.

Zijn laatste quattrijnen in ‘Erts 1929’ waren een bijna schreeuwende poging om het
te zeggen met al de kracht zijner ziel: hoe lief, hoe eindeloos lief hij dit land had, dat
hij verworden zag onder een systhematies nationaal zelfbedrog. Hij was geen groot
dichter en zijn artistieke kracht lag in zijn tekeningen en in sommige bladzijden van
een schoon, hartstochtelik proza, waarin hij zijn ontroering gaan liet, zonder bedwang
soms, maar volkomen eerlik en, inderdaad, in den eenvoud des harten. De poëzie
werd hem een voermiddel voor zijn meest geliefde gedachten, die hij wilde vasthaken
in andermans geest. Doch een enkele maal is het hem gelukt een toon te treffen, die
zuiver dichterlik weergeeft wat hij ogenblikkelik gevoelde. Het is in de bekende
regels, waardoor zijn reputatie van ‘bohémien’ werd gehandhaafd, maar toch een
accent van bijna kinderlike pret om de schone val van de woorden doen horen:

De profundis
Tot tranen toe ben ik bekommerd,
nu kan ik nooit meer naar den Lommerd,
omdat mijn heele inventaris
al daar is.

Poëties de mindere van Paul van Ostayen, was hij minstens diens gelijke in oprechten
afkeer van al het gehuichelde, al het gelogene, al het op-algemeen-inzicht aanvaarde.
Zijn leven is een eerlik gevecht geweest tegen de wanorde en een verdediging van
wat den allerhoogsten vrede waarborgt. Zij hem in eeuwigheid geschonken, wat hij
op aarde oprecht heeft gezocht.
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II
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Thijms erfenis
(Brief aan een vriend in Vlaanderen).
Uw verwijt, dat de Hollandse verzen te duur zijn, is beter gegrond dan gericht. Ge
zult toch geen dichters aansprakelijk willen stellen voor de grillen der
staathuishoudkunde, die uw munt in een verkeerde evenredigheid bracht tot de
Hollandse muzen? Toch wordt uw bezwaar ook in 't Noorden gemaakt, maar met
veel minder recht dan ontevredenheid. Want de voornaamste reden van den hogen
prijs der bundels ligt heus niet in nood aan papier, zelfs niet in nood aan poëzie, maar
in gebrek aan kopers. De hedendaagse katholieke letterkunde is in Nederland niet
populairder dan de meeste hedendaagsheden. Zij is het genoeg om de kranten tot
aandacht te dwingen, maar te weinig om onmisbaar te schijnen in de huiskamer van
doorsnee-ontwikkelde lezers. Er worden weinig verzenboeken verkocht, zodat een
uitgever zijn winst niet van het aantal kan verwachten. Hij zoekt het daarom in de
schaarste van het bod. Is dit betreurenswaardig? Zeker in dezen zin, dat de ideale
toestand nu eenmaal een andere is. Zij veronderstelt het grootst mogelik publiek voor
de grootst mogelike dichters. Maar in Noorwegen, waar de meest beroemde zangers
door vrijwel iedereen worden gekocht, en waar oplagen van vier-, vijf duizend
exemplaren voor een verzenbundel niet vreemd zijn, merkt men het aan de poëzie,
dat zij het lot der cigaretten en der maggiblokjes deelt, en in iedere hand komt. Zij
is berekend op een algemene smaak.
Gelooft gij inderdaad, dat Vondel of Anna Bijns beter
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begrepen werden door hun tijdgenoten dan Jan Engelman of Albert Kuyle? Ik meen
het te mogen afstrijden. Er gaat een vreemden invloed uit van tijdsafstand op poëzie.
Gij meent, dat gij Vondel verstaat en ik help het u hopen, maar sluit dit in, dat gij
hem ook verstaan zoudt hebben, toen hij leefde en jong was? Ik weet, gij zijt niet
dom; maar het verstaan van poëzie is een functie, die eerder een zekere mate van
waanzin behoeft, naar het schijnt, dan de hoeveelheid wijsheid, die het onderwijs
ons meegeeft. Vondel verstaat gij omdat Vondel oud is. Ik spreek geen paradox.
Maar ik beroep mij op uw aangeleerde vatbaarheid voor de uitingswijze der gouden
eeuw, die u te kort schiet als gij de modernen leest. Vreemd genoeg, zal dit niet altijd
zo blijven. Er is een tijd geweest, die de sonnetten van Kloos niet verstond. De
‘Verzen’ van Gorter, nu zo eenvoudig als water, zijn blijkbaar helder neergeregend
in het openbaar begrip uit de wolkige neveligheid, die hun eenmaal ten laste gelegd
werd. Ook Vondel is het ongetwijfeld zo vergaan. Van de uitstekende uitgave van
Michiel de Swaen, die te Antwerpen verschijnt, behoeft gij maar het twede deel te
raadplegen om te vernemen, dat Vondel hoogdravend geweest is. Hij is het geweest
in denzelfden zin, waarin Paul van Ostayen gek geweest is. Juist in denzelfden zin.
En dat is de zin, waarin het woord ophoudt verwijt te zijn.
Zijn bundels, meent ge, waren dikker dan de onze. Zij waren het, zodra ze zijn
verzen verzameld bevatten, dat was vaak meer dan twintig jaar na het eerste
verschijnen daarvan. Ook de ‘Gedichten’ van Paul van Ostayen zijn dik, nu hij dood
is. Maar tel in Ungers Bibliografie - als die u ooit in handen komt - eens na hoeveel
van Vondels verzen uitgegeven zijn in losse edities, die niet meer dan dertig bladzijden
telden. Het waren voortreffelike bladzijden, dat geef ik u toe, maar
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daarom is hun aandenken dan ook bewaard. Terzelfder tijd verschenen kleine
luxe-uitgaven van andere dichters, die minder voortreffelik waren. Gij hebt er nimmer
van gehoord, en zeer terecht, maar die onwetendheid is een bizonder ongeschikte
basis voor bewijsvoering.
Gij laast, dat ook in Holland opgemerkt is, hoe dit gebundelde kleingoed niet den
indruk maakt van bizondere levendigheid. Dat is best mogelik. Een van de lieden,
die het hebben gezegd, was de hoofdredacteur van ‘De Stem’, Dirk Coster, een man,
die onverdacht mag heten van afkeer tegen het moderne dichterschap. Maar geen
geduldig man. Immers de oudsten onder ons zijn amper dertig jaar. Men hebbe niet
zo'n haast en zal de langverwachte grote bundels zien groeien als bomen, die ook
niet met een pennemes uit zaadjes te voorschijn worden gepeuterd, niet waar? Het
zij u voorlopig genoeg te zien hoe onze dichtkunst groeit. Zoek niet bij voorbaat
banken in haar schaduw te plaatsen.
Het onverklaarbaar snelle groeiproces der tachtiger beweging heeft in de
Nederlandse letteren elke verwachting overspannen. Toen Vondel zoo oud was als
Perk bij zijn dood, had hij onberoemd kunnen sterven. Niemand van ons is verplicht,
dat ik weet, eerder volgroeid te zijn dan hij.
De kleine bundeltjes bevestigen alleen reeds door hun talrijkheid, wat hun omvang
schijnt te ontkennen; dat er een levendige dichtkunst groeit in Holland. Of het ogenblik
gekomen is, waarop van de dichters het geduld kan worden verlangd, nodig tot het
verzamelen van verzen uit een groter aantal jaren, is een vraag die de dichters zelf
op moeten lossen. Zij weten, of dienen ten minste te weten, wanneer hun tijd van
bundelen gekomen is. Op dat moment wordt voor hun innerlike groei een tijdperk
gesloten. Moest Albert Kuyle zijn ‘Seinen’ gebundeld hebben op het ogenblik, waarop
hij het zijn

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

214
‘Songs of Kalua’ deed, hij had het waarschijnlik nagelaten. Maar een daad van
prachtige geestdrift was dan ongesteld gebleven, een aantal verzen hadden de werking
gemist, die misschien zeer tijdelik was maar toch reëel, en gij hadt u vroeger zelfs
geen bundel van dezen dichter aan kunnen schaffen, al waart gij een Rotschildt
geweest.
Wanneer het waar is, dat de dichter zich door lang werken heeft voor te bereiden,
is het dan minder waar, dat het publiek moet worden voorbereid door een lang lezen?
Ik deel uw inzicht niet, en juich toe, dat er onvolmaakte verzen geschreven en gedrukt
worden door jonge mensen. Dit is in alle geval beter dan dat er onjuiste kritieken
worden uitgebracht door oude personen. Daarover ten minste kunnen wij het eens
zijn, denk ik.

II
Al kunnen zij geen stand houden als verwijten, uwe bezwaren maken toch de
moeilikheid vatbaar, waarin een Vlaming zich bevindt die kennis nemen wil van de
jongste katholieke beweging in Noord-Nederland. Er is in de ‘Dietsche Warande en
Belfort’ getracht om aan een poging van dien aard een weinig tegemoet te komen.
Heeft dit u niet volmaakt bevredigd? Dat heeft het wel niemand. Want zo iets was
onmogelik. Een tijdschrift-nummer samengesteld uit ongepubliceerde copie en
ingeleid naar den eis van zoveel omstandigheden, dat een boekwerk hun amper
voldoen kon, is uiteraard niet meer dan een toevallige en hoogstens richting-duidende
formatie. Bevredig u er mee, dat de richting ten minste nauwkeurig geduid werd.
Wat gij te lezen kreegt van Willem Nieuwenhuis, werd ook in Holland aangehaald
als het juiste woord op de juiste plaats. En gij weet, dat dit zeldzamer is dan de
gelijksoortige man in zulk een positie. Alle katholieke bladen namen in hun letterkun-
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dige overzichten fragmenten over uit dit prozastuk en stemden er geheel mee in. De
dingen die het onbesproken liet, waren klaarblijkelik dingen die men er ook niet in
had verwacht. Zo gij dus teleurgesteld zijt, komt dit omdat gij te veel hebt gevraagd.
Onze verhouding tot de onmiddellik voorgaande generatie vondt gij niet aangeduid?
Zij werd aan den goeden hoorder te verstaan gegeven in het halve woord, dat Willem
Nieuwenhuis besteed heeft aan de erfenis van Thijm. Bij Thijm zal men moeten
beginnen, telkens als men de verhoudingen in katholiek Holland histories verstaanbaar
wil maken. Zijn schaduw is nog altijd de donkere kant van het roomse leven ten
onzent; en dat komt maar heel gedeeltelik op rekening van zijn ontoereikendheid.
Hij was zeker niet de grote kunstenaar, die zijn onmiddellik nageslacht in hem gezien
schijnt te hebben. Noch Potgieter, noch Multatuli, noch zelfs Huet kunnen met hem
ten voeten uit gemeten worden. Hij was beperkter van talent dan zij, al was hij
minstens even ontvankelik van gemoed. Maar hij begreep den tijd waarin hij stond.
En hij was voorbereid op de ontgocheling, die een zending als de zijne in een
landsgebied als het onze a priori moest meebrengen. Staatkundige en culturele
vergroeiingen hebben zich gewroken op het historiese Nederland, zoals vergroeiingen
zich altijd wreken, namelik in het beendergestel zelf van de natie. Holland beweegt
wat rheumaties met zijn blijkbaar alleen maar bruikbare bovenledematen. Wanneer
het toornig wordt, heeft het moeite om op te staan uit de stoel, waarop het culturele
lendenschot het neerdrukt. Zijn ruggegraat is aangetast door alle pijnen der verstijving
en de meest goedglimlachse balsem is doorgaans de slechtste remedie voor zulk een
gebrek.
Thijm heeft zijn gehalveerde land gehekeld en de broederhand gereikt aan ‘den
eerwaarden heer Gezelle’,
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maar tegelijk begrepen, dat hij te maken had met Holland zelf. De troepen, die
gerecruteerd konden worden uit de zuidelike wingewesten, uit het nog zuideliker
gebied van de nederlaag, konden voor zijn bewustzijn maar hulptroepen zijn. Zijn
vijand was de dominee. Hij had geen heilige koorts nodig om die ook aan te treffen
op plaatsen waar volop wijwater gesprenkeld werd. Zijn levenskunst en zijn
levenstragiek hebben samengewerkt om hem tot op heden den naam van liberaal te
doen behouden. Men heeft van Van Deyssel zijn brandmerk gemaakt. Maar
temperamenten als dat van zulk een zoon verwijt men evenmin aan zulk een vader
als men de galeiboef verwijt aan zijn bravere broer, de koetsier. Tenzij men behept
is met zo elementaire begrippen over zondevergelding, dat men nog steeds niet weet,
of de blindgeborene, dan wel zijn ouders, het kwaad bedreven hebben, dat een paar
ogen kost. Wanneer in Holland (om een andere bijbeltekst te gebruiken) de tanden
van de kinderen wat stomp geworden zijn, zo is het gewoonlik niet van de druiven
van Thijms liberalisme, doch eerder van de vruchten uit de wingerd van Thijms
geboren vijanden. Genoeg daarvan. Met dit verwijt van liberalisme is Thijm van de
kansel der betrouwbaarheid weggejaagd naar de markt van de revolutie en het is
jammer dat hij daar juist zo geweldig ongelukkig worden moest.
Voorzover zijn opstandigheid de wansmaak van het openbare roomse leven gold,
heeft hij zijn beste kind gevonden in Maria Viola, de critiese essayiste van het
tijdschrift ‘Van Onzen Tijd’, dat van 1900-1920 bestond. Haar arbeidzaamheid heeft
zuiverend gewerkt op méér jonge geesten, dan vandaag nog vermoed wordt. Maar
helaas was de tijdsconjunctuur blijkbaar bizonder ongunstig. Behalve Eduard Brom,
die meer een poëties zeer fijn voelend mens, dan wel bepaald een dichter was,
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is niemand uit de periode van 1900 tot 1920 in staat geweest om enige kracht van
stem aan de katholieke poëzie te geven.
Gezelle's voorbeeld heeft een aantal priester-dichters in het leven geroepen, even
talrijk als onbeduidend, wier optreden geen gelukkiger resultaat heeft gehad, dan dat
hun uit-eindelike mislukking een einde gemaakt heeft aan de verbinding van twee
termen die tezamen gevoegd niet indrukwekkender klinken als: geneesheer-dichter,
dominee-dichter of kapelmeester-dichter. Dit zij gezegd met behoud van allen
verschuldigden eerbied aan de priesterlike waardigheid. Zij is zo min als enige andere
waardigheid of betrekking onverenigbaar met het emplooy van de muzen - al is voor
haar een bron van bezieling minder toegankelik gemaakt - maar zij is het zeer zeker
niet méér dan deze. De waan, dat een vereniging van priesterschap en dichterlik
talent een zeer bizonder heil voor de rooms katholieke beschaving betekent, is afdoend
door de jongere beweging te niet gedaan. Men mag zeggen dat deze beweging zich
verhoudt tot de ontelbare priesters-dichters der twintigste eeuw, zoals de
tachtiger-beweging zich verhield tot de zingende dominees van de negentiende; dat
is te zeggen: vlakaf vijandig. Doch het is niet omdat de poëtiese geesteliken de erfenis
van Thijm trachtten uit te breiden, dat men zich tegen hen verzet. Het is omdat zij
poogden dit te doen zonder berekend te zijn op die taak.
De houding der jongere dichters is onmiddellik als vijandig aangevoeld door
priesters, die zich op enigerleiwijze met de beoefening der fraaie letteren inlieten.
De eerste bestrijders der nieuwere streving zijn schrijvende paters geweest. Het
tijdschrift ‘Boekenschouw’ was onder de redactie van Pater Gielen S.J. een knarsende
rem, waaraan kwalik gehoorzaamd werd. Dit conflict drukte op de jongeren de zware
blaam van anti-clericaal
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te zijn. Gij voelt hoe onrechtvaardig die is. Immers wien schort het aan gebrek voor
het priesterschap: den man die het ontving om zijn tijd aan beroerde gedichten te
verbeuzelen, of den ander die alleen maar de stoutmoedigheid heeft dit op te merken?
Van enig anti-clericalisme onder de jongste katholieke letterkundigen te spreken is
op zijn zachtst gezegd minder gewettigd dan een ernstigen afkeer van de jongere
bezieling vast te stellen onder de penvoerende priesters.
Ook voor zo ver zij geen priesters waren hebben de zingende erfgenamen van
Thijm diens kapitaal niet bizonder vermeerderd. Noch Felix Rutten, noch Albertine
Steenhof-Smulders, noch de andere roomse dichters of dichteressen uit de tijd die
tussen Thijm en ons ligt, hebben veel regels geschreven, die meer dan een onmiddellik
tijdsaccent en een onmiddellike tijdsbetekenis hadden. Er is niet de minste reden toe
om te ontkennen, dat zij daardoor wellicht hun tijdsgenoten ontroerden, maar het is
in ieder geval een feit, dat hun gedichten den mens van vandaag niet sterk aanspreken.
Men kan hun niet verwijten, vandaag te leven en ‘op dit ogenblik aan het woord te
zijn’, om een spijtige uitdrukking te ontlenen aan een polemiek, die Lector
Molkenboer zo welwillend was tegen ons te richten, al zijn wij dan maar jongelui.
De intellectuele erfenis van Thijm heeft althans de rente opgebracht waarmee een
eigen universiteit kan worden onderhouden, al heeft de toevallige samengang van
wetenschap en goeden smaak in zijn voornaam karakter, tot op zekere hoogte storend
gewerkt op het bewustzijn van rooms Nederland. Men is de overtuiging gaan dragen,
dat die samengang iets van-zelf-sprekends is, en het is moeilik geworden hersens te
hebben in Holland, zonder te worden aangezien voor een minstens driekwart
kunstenaar. Professor Gerard Brom is daar in zeker
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opzicht de dupe van geworden. Veruit de scherpste van Thijms nageslacht naar de
vermogens van de geest, is hij Thijms mindere in alle zaken, waarover het hart beslist.
Hij is de typiese Noord-Nederlandse katholiek van zijn tijd. Zeldzaam ervaren door
een nooit verloren waakzaamheid op de tinnen des tempels, werd hij een levendig
apologeet, maar een tamelik achterdochtige natuur. Dit bepaalt zijn persoonlike kijk
op de verhoudingen van het katholieke leven in Holland in het algemeen en van het
kunstleven in het bijzonder. Hij ziet gauw kwaad. Het ligt in zijn aard dat hij
geheelonthouder is, zooals het in Chestertons aard ligt, dat hij drinkt. Dit verschil
tussen de twee vaak vergeleken persoonlikheden blijkt in groter proporties door het
feit, dat Chesterton kunstwerken geschapen heeft en Gerard Brom alleen maar boeken.
Die boeken zijn bizonder vindingrijk, doorgaans zeer leerzaam, zelden vervelend,
soms wel wat ergerlik doordat ze zich inlaten met al te gezochte finesses, maar altijd
de beduidenste boeken van de generatie, waarover ik schrijf. Wanneer aan Gerard
Brom een onrecht aangedaan wordt door de jongeren (en dit is zeker het geval,
wanneer zij ongelezen laten wat hij schrijft) zo is dat onrecht te beschouwen als een
soort reactie op het feit, dat ze bij Gerard Brom altijd een vaag wantrouwen gevoeld
hebben tegen de betekenis of tegen de eerlikheid van hun streven. Brom heeft zich
daarover nimmer verantwoord. Het enig document, dat iets over zijn mening zegt,
is de ongelukkige inleiding op een tijdschrift-nummer uit 1924, dat de bedoeling had
om de jongste katholieke letteren bekend te maken bij anders-denkenden. Daarop is
hevig geantwoord door Henri Bruning in de ‘Valbijl’. De tijd heeft dat protest in het
gelijk gesteld: de dichters, die Brom niet opnam in zijn bloemlezing, zijn op het
ogenblik de katholieke dichters van ons land.
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Een verzoening van de beide roomse generaties, die berusten zou op een bewondering
van de jongeren voor de ouderen, acht ik onmogelik, maar een verzoening tussen
Brom en ons zou elken dag plaats kunnen grijpen, als Brom over de brug van zijn
achterdocht kwam. Toch zijn er dingen in zijn optreden, die voor het verschil der
geslachten te tekenend zijn, dan dat men ooit een algeheele samenwerking van de
jongeren met Gerard Brom zou mogen verwachten. Hij respecteert tegenstanders,
die wij nooit zullen kunnen eerbiedigen. Door zich als geloofsverdediger voortdurend
het standpunt van de vijand in te denken, heeft hij iets van diens denk-sfeer
overgenomen. Daardoor ziet hij gevaren in dingen of gedachten, die wij met de
gewoonste natuurlikheid hanteren. Voor sommige speciaal katholieke openbaringen
van het leven, die men bij voorkeur in het Zuiden des lands moet gaan zoeken, blijft
zijn intuitie daarentegen gesloten. Als veel wantrouwende geesten, springt hij
makkelik van indrukken over op conclusies, die hij moeilik verantwoorden kan. Maar
hij hééft hersens. Daarmee bedoel ik een oorspronkelik denkvermogen en niet de
prijzenswaardige studeerlust of snuffelzucht die aan sommige van Thijms erfgenamen
de onverdiende faam van een kunstvaardige wetenschappelikheid gaf. Die personen
zijn hoogstens nuttig voor de kunst zoals oppermannen nuttig zijn voor de architectuur.
Iedere vorm van artistiek zelfgevoel, door hen aan den dag gelegd of in hen
opgekweekt, is schadend voor het geheel van het bouwwerk.
Onder de leiding van Brom nam de ‘Beiaard’ de culturele taak van het verouderende
‘Van onzen Tijd’ in handen en gaf aan Nederland twee goede roomse romanschrijvers
in Kees Meekel en Marie Koenen1).

1) Marie Koenen wes echter gedebuteerd in ‘Van onzen Tijd’ en haar werk, dat Maria Viola
daarin opnam, in zeker niet haar slechtste.
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Beiden staan dichter bij de jongere beweging dan iemand anders van het onmiddellike
voorgeslacht. Bernard Verhoeven, die een tijdlang de letterkundige kritiek van de
‘Beiaard’ heeft waargenomen, is de eerste dagbladschrijver geweest, die de jongere
bezieling begreep. Deze aanwinsten van de ‘Beiaard’ voor de letterkunde zijn groot
genoeg om het tijdschrift te maken tot een uiterst merkwaardig document van de
letterkundige emancipatie der katholieken. De culturele betekenis van het periodiek
kan men op de beliefde hoogte schatten bij de wetenschap, dat vrijwel al zijn
redacteuren op een gegeven ogenblik professor in Nijmegen werden.
Thijms goede smaak en intellectualiteit ontmoetten elkaar in een stoere
beginselkracht, die voor geen paapse stoutigheid terugschrok op het beslissend
ogenblik. Zijn plooibaar karakter kon hard zijn. Van die laatste hoedanigheid zijn
vooral Feber en Moller de erfgenamen geworden. Zij vertegenwoordigen het radicale
roomse verzet tegen de mergeloosheid van het Hollands geestesleven. In Febers
oudste reisverhalen nam dit een allure aan die groot kon zijn. Later is het te vaak
herhaald zonder vernieuwd te worden, zodat het eindelik verliep in een holheid als
die, welke in kerken hangt, nadat een flinke donderpreek gehouden is. De invloed,
die van Moller uitging was vooral een persoonlijke bezieling tot geestdrift. Als kweker
van aestheties inzicht volledig mislukt, is hij als wekker en handhaver van het
hardnekkig beleden beginsel een man van voorbeeldige betekenis geweest. Doch
deze strijdvaardige geesten misten de soepelheid van Thijm. Zij meenden het
katholicisme-van-de-daad het best te kunnen laten gelden in de
volksvertegenwoordiging en slaagden daarin genoegzaam om de openbare
tevredenheid tot zich te trekken. Men lake hun bedoelingen niet, maar bedenke toch
dat Thijm hekeldichten heeft geschreven, toen Victor Hugo en
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Lamartine staatkundige betrekkingen aanvaardden. Aan Moller en Feber kan men zonder hun verdiensten als staatsman in enige twijfel te moeten trekken - de tekst
van Stendhal demonstreren: ‘La politique est une pierre, attachée au cou de la
littérature, et qui, en moins de six mois, la submerge’. Misschien is het niet
betreurenswaardig, dat de erfgenamen van Thijm de wacht betrekken bij het pand
van Dr. Schaepman, maar het kost hun klaarblijkelik iets van de gevoeligheid, die
nodig is om zekere schakeringen in de beweging van de geesten helder te begrijpen.
Toen de groep der jonge katholieke dichters uiteenviel in verschillende naar voren
tredende persoonlikheden, scheen zij haar eerste bezielers reeds te ver boven het
hoofd gegroeid om door hen nog met voldoende juistheid waargenomen te kunnen
worden. De inlichtingen van Moller en Feber over de jongere kunst van vandaag zijn
doorgaans weinig betrouwbaar. Maar hun beginselkracht is van invloed geweest op
de jonge bezieling.
De dank die wij aan de onmiddellik voorgaande generatie brengen wordt dus
merkbaar getemperd door gevoelens van wrevel over de machteloosheid van
sommigen, het wantrouwen van anderen, en het slechte begrip van de meesten.

III
Aanvankelik waren aan de jongste katholieke dichtkunst de gemoedsbewegingen
van Alberdingk Thijm tamelik vreemd. Immers zij ontstond minder uit een behoefte
aan de verdediging der culturele waarde van den goeden smaak, dan uit een inwendig
conflict, dat gedeeltelik misschien op rekening van de wereldoorlog kan worden
gebracht, maar voor een minstens even groot gedeelte veroorzaakt werd door het
gebrek aan ernst, waarmee de hoogste motieven werden behandeld in de dichtkunst
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onzer geloofsgenoten. Lazen wij Henriëtte Roland Holst naast Felix Rutten, dan viel
ons een verschil op, dat geen apologetiese redenering weg kon werken. Het Hollandse
katholieke leven miste (in zijn letterkundig spiegelbeeld althans) de intensiteit, die
elders iets natuurliks scheen. Dit verklaart het ontstaan van de zogenaamde Godslyriek
en den eis naar absolutisme, de invloed van Bloy en de anti-aesthetiese ars poetica
der eerste jaargangen van ‘Roeping’.
Het is intussen niet rechtvaardig de ganse beweging te vereenzelvigen met
motieven, die in haren aanvang het sterkst op den voorgrond kwamen, want enige
jonge schrijvers in ‘Roeping’ vertegenwoordigen tendenzen die met de hier boven
genoemde hoogstens den grondslag gemeen hadden. Noch uit de eerste verzen en
essays van Engelman, noch uit de eerste muziek-kritieken van Lou Lichtveld, noch
uit de vroegste poëzie van Albert Kuyle is de karakteristiek af te leiden, die doorgaans
aan de jonge katholieke kunst wordt opgelegd. Bij zulke verhoudingen is het weinig
verwonderlik, dat zich weldra splitsingen voordeden en nieuwe tijdschriften
ontstonden. Het publiek beleefde toen de problematiese gebeurtenis, dat dichters die
tot dusver beschuldigd waren van onderlinge aanbidding, plotseling in hevige kritieken
stelling namen tegen elkanders gezichtpunt en tegen elkanders ontwikkelingsgang.
Het feit was minder raadselachtig dan het scheen. Het betekende de ontworsteling
van afzonderlike individualiteiten aan een te knellend groepsverband. Zonder zulke
hartstochtelike stellingnamen is nooit een beweging gegroeid. Het kortstondig leven
van de ‘Valbijl’, de spoedig daarop volgende afscheiding van ‘De Gemeenschap’
hebben beantwoord aan persoonlike noodzakelikheids-instincten. Zelfstandig
geworden talenten zochten in deze isolaties de gunstigst mogelike teelaarde en het
grootst mogelik aandeel aan
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zonlicht. De kritieken-strijd van 1925 en 1926 is een struggle for life der vermogens
geweest. Daaraan is het te danken, dat men op dit ogenblik de jonge katholieke
dichters kan beschouwen als afzonderlike, min of meer beduidende, persoonlikheden,
die verbonden zijn door overeenkomst van leeftijd. Zij vormen een generatie zonder
in den strikten zin een school te vormen. Zij horen bij elkaar zo als b.v. Stalpaert
Revius, Vondel en Hooft of zo als Kloos, Verwey, Van Deyssel en Van Eeden. Men
kan hen in het algemeen beoordeelen met dezelfde oppervlakkigheid, waarmee men
ieder tijdperk in het algemeen beoordelen kan. Maar een bezwaar dat men maakt
tegen de poëzie van Engelman zal niet gelden tegen die van Henri Brunnig. En een
bewondering aan Kuyle gegeven, kan gegrond zijn op elementen, die men volkomen
mist bij Ten Berge. Daarom zijn schematiese samenvattingen van het jonger katholieke
streven alleen maar vertrouwbaar voor volkomen ingewijden en voor volledig
ondeskundigen. Den doorsnee-lezer vermelden zij niets, waarmee hij hoegenaamd
zijn nut kan doen.

IV
Gij vraagt mij naar de toekomstkansen van de katholieke dichtkunst in ons land? Zij
liggen helemaal bij de talenten. Zijn die zwak zo zal de nieuwe lyriek verschrompelen
tot wat de oude was. Zijn ze krachtig genoeg, zo zal hun ontwikkeling worden geleid
door hun dragers, volgens ieders eigen inzicht en eigen temperament. Hoe waren de
kansen der lyriek toen Vondel bijna dertig jaar was? Zo goed als volledig onschatbaar.
Het oude volksvernuft, dat ieder vogeltje naar zijn eigen gebektheid laat zingen, blijft
geldig op elk ogenblik van den ontwikkelingsgang van elke nieuwe lente. Het is best
mogelik dat de temperamenten nog meer zullen differentieëren, dan nu reeds het
geval is. Bij elke zelfstan-
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dige aanwinst wordt iets van de onderlinge afhankelikheid prijsgegeven. En de
geschiedenis van tachtig is leerzaam in dit opzicht. Maar er zijn dingen waarop een
generatie zonder de minste voorafspraak spontaan reageert, en er zijn andere dingen,
waarop zij zich breekt als een lichtstraal in kleuren, zonder zich daardoor te
verlochenen.

V
Een dezer dingen geldt uw laatste vraag: hoe de verhouding is van het jonge katholieke
Holland tot het jonge katholieke Vlaanderen. Geen onzer, die niet gewaar wordt wat
er gebroken werd toen de groot-Nederlandse groei werd gestuit door de druk van het
protestantisme. Geen onzer ook, die niet gelijktijdig gevoelig is voor wat sinds dien
de specifieke grootheid van zijn vaderland vormde. Wij zien er geen heil in het goud
van onze gulden eeuw te verschilferen door spitsvondigheden; liever erkennen wij,
dat haar glans voor een groot gedeelte gedankt moet worden aan de alleroudste
vaderlandse overlevering. Haar middagzon scheen uit het Zuiden. Dat Vondel een
Brabander was, is geen chauvinistiese titel van roem, maar het is een beduidende
omstandigheid voor ons beschavingsleven. Want hij vatte samen, wat ook wij samen
te vatten zullen hebben: de spontane weerslag op de feiten en de bezonken neerslag
daarvan in de kunst. Men heeft ons Vondel voorgeworpen met hooghartigheid. Wij
durven het aan, de restanten van zijn kwalik onderhouden erfpand te aanvaarden,
maar dan levend zoals hij zelf geleefd heeft met al zijn verachting voor de twistende
dominees en al zijn liefde voor de goedheid van het leven.
Niemand van ons is ongevoelig gebleven voor de noodzakelikheid om Noord en
Zuid te verenigen in een cultu-
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reel verband, sterk genoeg om iedere uiting van ons bestaan te doortrekken met de
ganse volheid van het Nederlandse leven. Maar onze staatkundige inzichtingen en
verwachtingen zijn in dit opzicht verschillend. Er zijn onder ons voorstanders en
verdedigers van het meest radicale Vlaamse nationalisme, er zijn gematigder inzichten,
er is zelfs onverschilligheid voor het staatkundig aspect van deze zaak. Doch bij ieder
leeft een sterke behoefte aan aaneensluiting met het Zuiden en ditmaal is het niet als
hulptroep dat het jongste Vlaanderen gerecruteerd zal worden. Wij gunnen het gaarne
het eerste gelid. Het hebbe slechts de kracht daar te gedijen.
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Beweging en richting
I
De tachtiger beweging in de Nederlandse letterkunde heeft voor jongere literatoren
het nadeel opgeleverd van haar drukkende voorbeeldigheid. Zij is de normatieve
‘revolutie in de literatuur’ geworden, wier resultaten zelfs bij een minimale
verwachting overtroffen zullen moeten worden, voordat er opnieuw gelijk wordt
gegeven. De strijdwijs van 1880 is opgedrongen als de enig afdoende in een conflict
van jongeren en ouderen en de ontwikkelingsgang van het tachtiger bewustzijn en
van het scheppend vermogen der tachtiger dichters is een bij voorbaat getrokken
parallelweg naast het onzekere pad van toekomstigen. Het rechtvaardige dezer
publieke beschouwingswijs is altijd buiten discussie gebleven omdat een usurpatie
door verjaring recht kan scheppen en omdat déze usurpatie bovendien een zo
klaarblijkelik beslag had gelegd op heel het bezetbare gebied, dat tegenstreven even
onmogelik was als het voor dom werd gehouden. Kloos heeft tien jaar nodig gehad
om overal aanvaard te worden; is daarna vijf-en-twintig jaar aanvaard geweest en
toen verworpen op een wijze, die hij zelve gesanctionneerd had en waartegen zijn
protest-in-aarzelende-bijzinnen door iedereen voor oudemannepraat mag uitgekreten
worden. Eenmaal zo ver gekomen, was de dichter en de criticus van tachtig in staat
van beschuldiging gebracht, minder door het requisitor der bevoegden dan door de
ongenade van het lees-proletariaat, dat
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àltijd de laatste bladzijde van de bloemlezing het eerst zal beduimelen. De mode in
de literatuur is een bestaand en bespeurbaar verschijnsel, maar dat haar slachtoffers
maakt onder andere mensen, dan die, welke de mode bevelen. Ik schrijf hier geen
pleidooi voor Willem Kloos, noch voor de tachtiger beweging als zodanig, maar
wens alleen te wijzen op een bepaald schematisme, dat de publieke kritiek telkens
opnieuw in het leven roept en dat aan Kloos het zuiverst kan worden gedemonstreerd.
Men ziet een letterkundige beweging in drie fasen: de fase van strijd, waarin het
jongere geslacht gelijk heeft, maar niet krijgt, de fase van gezetenheid, waarin een
mannelik geworden jeugd haar lauweren plukt en de fase van aftakeling, waarin een
nieuwe jeugd de grijsaards opruimt. Het voorbeeld levert tachtig. Deze saizoenmatige
beschouwing van een letterkundige beweging klopt met de algemene gegevens der
natuur en is geheel overeenkomstig de wetten, die de psyche der menselike leeftijden
met meer of minder tyrannie beheersen. Maar ze is ten uiterste relativisties. Want zo
er een waarheid bestaat, kan die bezwaarlik het erfpand der jeugd zijn zonder haar
dragers bij te blijven tot de dood, tenzij de jeugd niet slechts aan zich zelve, maar
ook aan haar woorden verzaakt. Als Kloos in 1880 volledig gelijk heeft gehad, zijn
de beweringen die hij doet in 1929 òf onaanvechtbaar òf gewijzigd. Men wijst
inmiddels wellicht op de geringe volmaaktheid van ieder menselik streven en brengt
in het midden, dat de tachtigers gelijk hadden in alle dingen, waarin ze gelijk hadden
en zich vergisten in alle dingen, waarin ze geen gelijk hadden, maar dat ze nu afgedaan
hebben en dat een begrijpelike reactie nu de nadruk op die laatste dingen legt. Dit is
een ander gebruikelik schema, waarmee men geschiedenis schrijft. Maar het blijft
een vraag, waarom in 1880 niemand de vergissingen zag, die vijftig jaar later voor
iedereen duidelik zijn.
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Tenminste: waarom niemand die vergissingen waarlik creatief zag. Want tussen de
inzichten van Schaepman over ‘De Nieuwe Gids’ en die van Gerard Bruning verondersteld een ogenblik, dat beide inzichten ideologies geheel dezelfde waren is het geweldig verschil, dat Schaepman zich in de literatuur omver liet lopen en dat
Bruning anderen omver liep.
In werkelikheid is het met de wet der saizoenen en de wet der reactie in het
algemeen letterkundig leven zó gelegen, dat ze zich gelden doen onder zeer moeilik
vast te leggen omstandigheden. Er zijn hele tijden, waarop grijzaards een land regeren
en dat kan zelfs een zeer gezegend bestuur zijn. Niet elke kunst, die zich beroept op
een onmiddellik voorgeslacht is een verfoeibaar epigonisme; zij kan een volkomen
aanvaardbare en een zeer vruchtbare groei vertonen. De kunst van Vondel levert het
bewijs. Achteraf zijn die gevallen te ‘verklaren’, zo als hun tegendeel dat ook zou
zijn, maar contemporain gezien is iedere bezieling een wonder, onverschillig hoe ze
zich - kunst wordend - richt of laat classificeren. Het groeiproces der
Renaissance-dichtkunst in de Nederlanden is juist tegenovergesteld aan dat der
tachtiger beweging en heeft toch hetzelfde nadeel gehad. Antonides en Van
Vollenhove zijn door Vondel ‘doodgedrukt’, maar Vondels kunst was de natuurlike
vrucht uit de bloeitijd van Jan van der Noot. Hetzelfde gaat op voor de wet der reactie.
Vandaag vergeet men te veel, dat Beets en De Genestet zich als jongeren voelden
tegenover Bilderdijk en Da Costa. Hun verzet was weinig intens, maar het was niet
te min een bewuste stellingname tegen een voorgaand geslacht. De geestelike factoren,
die op een histories ogenblik beslissend worden over de richting der dichtkunst, zijn
niet te ondervangen met een ‘schema van de geschiedenis der letterkunde’, maar te
begrijpen
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met een intuïtie, die ook vatbaar is voor zeer subtiele schakeringen.

II
Dit moest vooraf gaan, voordat men de vraag kon stellen, hoe inderdaad de jongste
beweging in onze letteren zich richt. Kan men haar rechtvaardigerwijze met tachtig
vergelijken? Mag men haar geheel of gedeeltelik beschouwen als een voortzetting
van tachtig of als een reactie daartegen? Natuurlik wordt geen ogenblik van het
verleden ongebeurd gemaakt door een beschouwingswijze; - maar vraagt men zich
wel eens af, welke beperking men oplegt aan de functie der scheppende geesten door
het dogma van den literairen invloed? Een enkel voorbeeld kan mijn bedoeling
duidelik maken. Zou tussen Da Costa en Marsman het nu bestaande verschil ook
niet kunnen worden aangewezen zonder dat ‘De Nieuwe Gids’ was verschenen?
Voor de letterkundige geschiedenis is ‘De Nieuwe Gids’ een noodzakelike tussenfase,
maar die noodzakelikheid is a posteriori vastgesteld uit de werkelikheid. Uiteraard
is ‘De Nieuwe Gids’ in het onderhavige geval een ‘factor van betekenis’, maar van
welke betekenis? En welke betekenis moet men daartegenover toekennen aan de
versnelling van het vervoer in Europa, aan de vernieuwing van het stads-aspect in
de laatste eeuw, aan de ontwikkeling der sociaal-demophiliese gedachte van
constitutioneel liberaal tot bosjewisties, aan de groei der dagbladpers? Ik noem met
opzet allereerst stoffelike factoren, die doorgaans het laatste greintje belangstelling
genieten. Hun betekenis wordt evident, wanneer men nagaat, hoezeer het dichterlike
procédé versneld is tussen 1830 en 1930. Het eerste, wat bij een vergelijking van
Marsman met Da Costa opvalt is deze versnelling. Het verdwijnen van de
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uitweiding in perioden, die soms twaalf tot twintig alexandrijnen beslaan, heeft een
oorzaak, die elders ligt dan in modellen of in een beu zijn van modellen. De tirade
over het levend schip der woeste zandzeebaren is in een bundel van Marsman niet
slechts aestheties onmogelik geworden. Zij is er onmogelik, omdat zij een oponthoud
is. Maar bij Da Costa was zij een stijging. Een beklommen top. Hij kende het
aëroplaan niet, maar worstelde klimmend omhoog. En zijn snelheidsideaal was de
kemel. Dit wekke de lachlust der dommen of de spijt der grijzaards, maar is daar niet
minder een feit om.
Minder stoffelik - ofschoon stoffelik bepaald - is een andere factor van ingrijpende
betekenis: de evolutie van de levensvorm. De binnenkamer is geen werkplaats meer,
men reist en ontmoet elkander met groter gemak, het leven concentreert zich niet
meer locaal, de ontmoetingen zijn verkort door de noodzaak om een trein te halen.
Dit alles versnelt de gesprekken, verbiedt de uitwelding, maakt de langdradige
aanspraak ener ouderwetse étiquette onzinnig. Een dadelik zichtbaar resultaat is de
verdwijning van de poëtiese aanspraak: ‘o, gij, die...’ waarmee het oude vers voor
driekwart vol gemaakt kon worden zonder slecht te zijn. Het praten tot de dingen is
op zichzelf iets elementairs, maar als Paul van Ostayen schrijft: ‘Dag, brood op de
tafel’ herstelt hij dit elementaire. Het wordt opnieuw de voldoening ener primitieve
behoefte, welk we bij voorbeeld niet meer aanwezig voelen achter de regel van
Gossaert: ‘Vaarwel, mijn wandelstaf, en gordel wees ontbonden’, die nu eenmaal
archaïes en overbodig aandoet. Het is even min onzinnig ‘vaarwel’ te zeggen tot een
wandelstok als ‘goeien morgen’ tot een broodkorst, maar het is een tijdrovende
bezigheid.
Absoluut gesproken is de ganse dichtkunst een ‘tijdrovende bezigheid’ voor zulk
een zakelike zienswijze.
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Maar hoe zeer de schoonheid ontworsteld worden zal aan het leven, ze zal altijd
ontworsteld moeten zijn aan dit bepaalde leven en in deze bepaalde tijd. Wat men
de ‘nieuwe zakelikheid’ noemt is geen Kaufmännische mentaliteit, die
binnengedrongen zou zijn in het dichterlik bewustzijn, maar het is wèl een zekere
vorm van mentale aanpassing bij een tempo, dat zijn versnelling wellicht het duidelikst
manifesteert in het handelsleven. Vergelijk een ‘zakenbrief’ of een ‘memorandum’
met de nagelaten papieren van de stichters ener oude firma; leg een contract naast
een gouden eeuwse koopacte; lees een warenhuis-advertentie vlak na een
achttiendeeuwse boedelbeschrijving en gij zult inzien, dat het gehele taalgebruik van
een histories tijdperk analogieën heeft met de scheppende kunst van dat tijdperk.
Niet materieel is het beslissend complex van omstandigheden, dat geschapen wordt
door de politieke, sociale en culturele gebeurtenissen van een tijdsgewricht. Tollens
en Adama van Scheltema hebben dezelfde ziel, maar op honderd jaar afstand.
Verder is er de invloed van het wijsgerige denken -, ook op dichters, die zich niet
met philosophiese problemen bezighouden. De nadruk, die de negentiende eeuw
gelegd heeft op het inwendig psychies gebeuren bij de waarneming van realia,
‘verklaart’ in dezen niet slechts de psychologiese roman van Benjamin Constant tot
Mauriac, maar ook een groot gedeelte van de ‘stemmingskunst’ en zelfs van het
theoreties individualisme.
Eindelik is er een verschijnsel, dat tot dusver buiten wetenschappelike observatie
bleef: de tijdgevoeligheid. Er is behalve de sociale massa-psychologie, die in de
laatste vijftig jaar (maar nog weinig voldoend) bestudeerd werd en wier wetmatig
optreden in de levenspractijk telkens kan worden geconstateerd, een zielkunde, die
het midden houdt tussen de individuele en de
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sociale, en die zich laat gelden in ‘generaties’ van enkelingen. Men heeft gewezen
op merkwaardige physieke en astronomiese ontdekkingen, terzelfder tijd door
verschillende lieden in verschillende landen gedaan, maar er is tot heden toe weinig
gezegd over de psychiese grondslag van zulke coïncidenties. Een dichtergeslacht
vertoont dezelfde ‘samenvallingen’. Stalpaert, Hooft, De Harduyn, Breeroo,
Camphuysen, Revius en Vondel zijn binnen tien jaar tijds geboren (1579-1589), de
tachtigers zijn leeftijdgenoten, vier dichters uit de groep der jonge katholieken kwamen
ter wereld in 1903, op zeer verschillende plaatsen des lands, ontvingen een
uiteenlopende opvoeding, doch herkenden in elkaar onmiddellik het eigen streven
in 1922. Het ‘ontstaan’ ener generatie is niet verklaard met een schema - het is
afhankelik van duizend dingen tegelijkertijd en na die duizend dingen nog van een
mirakel.

III
De verzen van den eerste ‘Roeping’-jaargang noemde men dynamies en het woord,
dat denken doet aan een geladenheid, die spontaan wordt omgezet tot beweegkracht,
was niet alleen juist in den algemene zin, die het heeft, doch het was bovendien
toepasselik op een procédé van rythmiese versnelling, dat plotseling algemeen werd.
Het tempo van het nieuwe vers was een poëtiese verovering der nieuwe wereld: de
wereld van de twintigste eeuw. Ook het beeld werd versneld tot schichtig filmgegeven.
De aanduiding verving de emphase. Het aangeduide zelf was vaak iets haastigs: - de
hedendaagse stadsbeweging (lichtreclame, electriese trem, treinsinjalen), de algemene
snelheid van het leven (rotatie-pers, cosmopolietiese expansie) kregen een nadruk,
die zij poëties op zichzelf misschien niet ver-
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dienden. De scherpe observatie zegepraalde over den ingetogen droom, al was het
maar dat de observatie dienst deed om contrasten te scheppen tussen het snelle leven
van de tijd en de langzame groei van de ziel. Elke dichter haalde met M' Andrews
stoomschip: ‘one million mile o'sea - four time the span from earth to moon... how
far, o Lord, from thee?’ en betrok in de expansie-noodzaak zijner lyriese dynamiek
het ganse cosmies gebeuren, maar bijna geen enkele werd bevonden ‘singing like
the morning stars for joy that they are made’. De zuivere lyriek verdween onder de
behoefte van de menseziel naar een dynamiese expansie, die zich - in Roeping metaphysies en zelfs metacosmies richtte... op God. Er was tegelijk met de
snelheidsbehoefte een angst voor de snelheid in het dynamiese vers, dat woorden als
‘rust’ en ‘eeuwigheid’ herhaaldelik op het rijmloos appèl riep. Alleen reeds de
techniek van het ‘Roeping’-gedicht verried een conflict, dat Tachtig nimmer gekend
had: een zedelik conflict. Uit zulk een conflict is de jonge beweging geboren. Hoe
het mogelik was, dat eenzelfde beklemming door zeer verschillende twintigjarigen
tegelijkertijd werd gevoeld, blijve voorlopig een raadsel, dat door de letterkundige
geschiedenis met een eenvoudig schema ondervangen worden kan in de nabije
toekomst, maar de beklemming werd werkelik algemeen ondergaan. Men was
‘getourmenteerd’. Dit uitte zich in verzen, die (in tegenstelling tot de tachtiger
dichtkunst) op de allereerste plaats een bevrediging boden aan buiten-letterkundige
behoeften, zoals de behoefte naar ‘eerlikheid in het volstrekte’ (belijdenislyriek) of
naar de ‘broederschap der mensheid’ (gemeenschapslyriek). Hieruit ontstond het
misverstand, dat telkens opnieuw in confessionele milieu's dreigt te ontstaan bij een
verschil van meningen. De jonge dichter werd de ‘betere’ mens naast den individualist
en hij
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ware er toe gekomen, den Heer te danken dat hij niet als deze was, wanneer de groei
van zijn geest niet de vernederende zelfontdekking had meegebracht, dat de zucht
naar het ondergaan van het broederschapsgevoel een zeer individualistiese genotzucht
kan zijn. ‘Men houdt niet bizonder veel van de mensen, wanneer men de hele
mensheid bemint’, heeft Dostoyefski eens gezegd. En Gerard Bruning die het
‘apostolaat van de katholieke kunstenaar’ had voorgestreden, zag zich een paar jaar
later al gedwongen, stelling te nemen tegen het programmaties apostolaat ener
geforceerd-Roomse dichtkunst als die van Karel van den Oever. Het ‘man der
Voorzienigheid’ spelen, dat velen voorgangers in den gelove zo bijster gemakkelik
afging, hebben de jongeren al vroeg geschuwd, maar deze afschuw van een comedie
met het volstrekte werd oorzaak van een geheel nieuw probleem. De profetenmantel
af te leggen, wanneer hij niet past, is een daad van eenvoudige rechtschapenheid,
maar het is een vernietigende daad voor mensen, die nooit een ander kledingstuk
bezeten hebben. De natuurlike groei der jongere beweging bracht dan ook mee, dat
de dichters gedecimeerd werden. Toen de Godsaanroepingen het nadeel hunner
houding gingen openbaren, verdwenen allen uit Roeping, die alleen uit eerlikheid,
maar niet onder de drang van hun talent gesproken hadden. De groeiende talenten
zochten inmiddels te gedijen op het gebied, waartoe hun aanleg hun praedestineerde
en zo kwam de ‘aesthetiese reactie’, die aarzelend vorm nam in het tijdschrift ‘De
Gemeenschap’. Er wordt op gewezen, dat nu reeds veel verouderd is, wat een half
tiental van jaren geleden modern gold, maar daarbij vergeet men, dat veel van dit
moderne noodzakelikerwijs moest worden opgetrokken als revolutiebouw. De
oplossing van het ‘kunst-en-leven’-vraagstuk was niet op stel en sprong gevonden,
maar intussen ging het leven door
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en kon de kunst niet helemaal stilstaan. Kritieken waren worstelingen van dichters
om zonlicht en teelgrond, doch schenen (door hun aanleiding) zeer dikwijls
rancuneuze schermutselingen van jongelui, die ruzie hadden gekregen. Dit is het
grote verschil tussen een aesthetiese revolutie als de tachtiger beweging en een
algemeen mentaal conflict zoals de na-oorlogse omwenteling van geestelike waarden:
dat de eerste zich dadelik kon neerleggen bij een gevestigd groepsprogram, maar dat
het laatste uitgevochten moest worden, desnoods tot een zeer bitter einde. Men zie
de historiese feiten, die dit verschil het duidelikst markeren. De ‘Nieuwe Gids’
ontstond uit het aestheties ideaal van gelijkgezinde jonge mensen, die elkander reeds
gevonden hadden, vóórdat het tijdschrift gesticht werd. ‘Roeping’ integendeel werd
opgericht door de geestdrift van een heroïes vertrouwend enkeling, die zelf de krachten
der toekomst wel vermoedde maar niet kende. De tachtiger beweging werd
geredigeerd door de dichters zelf, in ‘Roeping’ vigeerde het leiderschap van oudere
mensen, dat in confessionele kringen even vanzelfsprekend een normaal verschijnsel
als een zekere aanleiding tot conflicten is. Daarbij kwam het persoonlik aspect, dat
Doctor Moller eerder een bezieler tot beginselvaste stellingnamen dan wel een crities
redacteur was. Zijn actie te ontkennen of te onderschatten is even onrechtvaardig als
zijn kritiese inzichten klakkeloos toe te juichen. Maar het bleef een ‘actie’ in den
apologeties-apostoliese zin van het woord en verschillende jonge kunstenaars moesten
van nature gehoorzamen aan een zuiverheids-instinct inzake verskunst, dat bij de
leiding van ‘Roeping’ zo goed als geen rol speelde. Het feit, dat de redacteuren oudere
mensen waren, die de dubbele maar ook dubbelzinnige kracht van gewaarschuwden
hadden, werd aanleiding tot de stichting van ‘De Valbijl’, een periodiek van mensen
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zonder ‘levenservaring’, maar met een ontstellend hevige drang naar algemene
waarachtigheid. De omstandigheid, dat de ‘Roeping’-redacteuren op den duur niet
bestand zouden zijn tegen de zuiver artistiek kritiese intenties van de
‘Roeping’-medewerkers, riep ‘De Gemeenschap’ in het leven. De splitsing van het
‘grote Roomse verband’ werd vroegtijdiger betreurd dan begrepen en eerst toen
Mollers Literatuurgeschiedenis besproken werd, is afdoend gebleken, hoe onmogelik
op de duur een samenwerking van de apostoliese bezieler met de artistiek bezielden
geweest zou zijn.

IV
Daardoor is een tegenstelling in het leven geroepen tussen twee partijen, die niemand
duidelik kan onderscheiden. Het groepsverband, losser geworden door de individuele
ontwikkeling der eenmaal verbondenen, omvat de schakeringen tussen twee polen,
die door het lezende publiek nog altijd artistiek gewaardeerd worden. In werkelikheid
is de differentiatie veel groter. Tussen Knuvelder en Albert Helman ligt iets anders
dan een krities inzicht-verschil; er is een algemeen verschil in geaardheid. ‘Bezuiden
de Moerdijk’ is evenzeer een product van de jongere beweging als ‘Hart zonder
Land’, maar twee zulke verschijnselen zijn niet meer met één maat te meten. De
titels alleen reeds der nieuwste boeken van jonge katholieke schrijvers uit het
oorspronkelijk ‘Roeping’-verband, duiden op een ontwikling naar een zo
uiteenlopende veelzijdigheid, dat dit de beweging als een geheel afzonderlike
kenmerkt. In 1928-1929 verschenen de volksroman ‘Kinderen van ons Volk’, het
cultureel essay ‘Bezuiden de Moerdijk’, de novellenbundels ‘De Bries’ en ‘Hart
zonder Land’, de letterkundige studies ‘Zwervers’ en ‘Roofbouw’,
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het hekeldichtboekje van Mien Proost en het apologeties vertoog: ‘Hedendaagse
ketterijen’. Men ziet, welk een uiteenloopend karakter deze voortbrengselen vertonen
en begrijpt dan vanzelf wel, hoe moeilik het is, een beweging, die zulke tendenzen
samenvat, eenvoudig te schematiseren. Maar men ziet ook, hoe onnozel het is, te
schermen met een simplistiese tegenstelling tussen de idealen van 1922 en die van
1929. Wat was in 1922 het ideaal van de schrijver van ‘De Bries’, wat was het ideaal
van de schrijver van ‘Bezuiden de Moerdijk?’ Beiden hadden bepaalde tendenzen
gemeen en evenals Gerard Knuvelder verhalend proza heeft geschreven, heeft Albert
Kuyle in ‘De Gemeenschap’ enige opstellen over maatschappelike wantoestanden
gepubliceerd, die tot op heden de duidelikste uitspraak van het jongere willen zijn.
Maar er is geen manifest, dat Kuyle en Knuvelder beide ondertekend hebben, er is
geen artistieke beginselverklaring geweest (zoals in tachtig) die beider strevingen
heeft samengevat. Daardoor is het mogelik, dat een evolutie als die der jongere
beweging zich geheel voltrok binnen ieder der constitutieve persoonlikheden
afzonderlik en los van elkaar. ‘De Gemeenschap’ heeft nooit een hoofdredacteur
gehad en heeft er ook nimmer een nodig gehad. In een soort aristocratiese anarchie
zocht elk zijn eigen weg en gaf al dat gene prijs van het gemeenzame inzicht, wat
schadelik kon worden voor de eigen groei. De samenwerking bleef niettemin intiem
genoeg om een collectieve verovering te bewerkstelligen, terwijl ieder met eigen
wapens streed. Was het een verlies voor een of andere ‘goede zaak’? Het is nooit de
bedoeling geweest van goedgeschreven verzen, een vergaderzaal in 's lands belang
te bevolken. Het is nooit van het eerste belang geweest voor een cultureel essay dat
het waardeerbaar zou zijn als een gewrocht van reine artisticiteit. De betekenis van
de jongere beweging voor
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de algemene gang der katholieke zaken in ons land, ligt dan ook op de allereerste
plaats in haar veelzijdige gerichtheid. Zij betekent niet alleen een vernieuwing van
de poëzie in katholiek Nederland, maar een vernieuwing van het katholieke denken.
Terwijl de actie van ‘Van Onzen Tijd’ in hoofdzaak uitsluitend gericht bleef op een
katholieke aanpassing bij het Nederlandse artistieke leven, is de jonge beweging
universeler van tendenz, maar ook vandaag ‘moderner’ dan ‘Van Onzen Tijd’ in
1900. Er is geen ‘aanpassing’ nodig geweest, ook niet toen de jonge heidenen uit
eigen beweging gingen medewerken aan ‘De Gemeenschap’, omdat ze dit ‘het meest
vitale tijdschrift’ vonden1). De crisis van 1922 is uitgegroeid tot een beduidende
revolutie van het katholieke bewustzijn in heel Nederland. Niet alleen artistiek, niet
slechts maatschappelik, niet enkel apologeties, maar overal, waar het geestesleven
zijn invloed laat gelden vond de vernieuwing een plaats. Zowel de volksroman als
de aesthetica zijn hervormd, zowel het dagblad als het maandschrift ondergingen
een verandering in de koers naar de toekomst.
Slechts twee terreinen bleven buiten deze universaliteit: het toneel en de politiek.
Of het eerste kansen heeft op vruchtbare vernieuwing van de zijde der hedendaagse
jongeren, is nog geheel af te wachten. Van dichters beneden de dertig jaar ligt de
loopbaan niet a priori uitgestippeld. Wat de staatskunst aangaat is een al te grote
stelselmatigheid te duchten in pogingen om de jongeren te interesseren voor het sinds
jaren overschatte werk der democraties georiënteerde instituten, die de bredere
politieke actie ter hand namen. Eerder zal een omzetting van de publieke mening
dan een deelname aan de huidige actie verwacht moeten worden. In alle

1) A. den Doolaard, in een Gulden-Winckel-intervieuw, gaf deze reden op.
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geval heeft Gerard Knuvelder reeds gezegd: ‘met de bede dat de hemel ons moge
bewaren ooit kamerlid te worden, hoe hartgrondig ook opgeweld uit de diepste diepten
der ziel, komen wij er tenslotte niet...’1) Of dit een toenadering beduidt tot de
daadwerkelik actionnairen op het staatkundig terrein, weet ik persoonlik niet, al geeft
de tekst het overduidelik te vermoeden. In dat geval is de uitspraak hoogstens als
persoonlik te waarderen. De richting van het jongere denken is over het algemeen
minder gunstig aan het kiesstelsel en het parlementaire bestuur, dan deze tekst kan
doen besluiten.
Hoe de directe praestaties van het huidige geslacht precies beoordeeld moeten
worden, zal beter te zien zijn door een nageslacht dat zich kan documenteren met
resultaten, maar hoe de jongste beweging zich richt, is nu reeds duidelik voor iedereen.
De differentiaties, die gevreesd worden omdat zij scheuringen te weeg kunnen
brengen, zullen bij deze stand van zaken voorlopig eerder vruchtbaar dan nadelig
zijn. Indien maar iedereen zijn eigen ziel verdedigt tegen de algemeen slopende
krachten. Een taak, die nog niet afgedaan is, moet men niet te vaak beschouwen...
‘Travailler aveuglément!’

1) Moller-nummer van ‘Roeping’, blz. 58.
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‘De kunst van het bereikbare’
I
Laten wij, nu de wereldoorlog twaalf jaar voorbij is, toch nog een ogenblik de
suggestie aanvaarden, dat de rust der toekomende mensheid kan worden verworven
door eenvoudig staatkundige berekeningen. Dat er, met andere woorden, een
evenwicht der tegendelen kan worden verzekerd door een nauwkeurige aandacht
voor de politieke balansnaald. Dan zal het de grootste zorg der regeringen behoren
te zijn, een zeker inzicht te verwerven in die dingen, welke wederzijds een
onverwachte doorslag kunnen geven. Zij moeten dan voorbereid zijn op de schok,
waardoor een schaal plotseling daalt. Ook in de practiese klein-politiek. Natuurlik
behouden we ons dan nog het antwoord voor op de vraag, of de rust der mensheid
wel altijd haar heil is. Maar we ‘doen’ in dat geval ‘aan politiek’.
Wij doen inderdaad ‘aan politiek’ - al weigeren wij onze medewerking aan het
gemakkelik hazardspel der bereikbaarheden. Kienen is nooit een kunst geweest, doch
het was altijd een spel met een eigen karakter. Niet alleen in deze zin, dat het overal
misplaatst zoude zijn, behalve in een burgerlik milieu, maar ook omdat dit spel
uitermate begrensd is door zijn gebondenheid aan twee vaste wetten: de fataliteit van
het getal en de eerlikheid van de spelers. Als de familie 's avonds gaat zitten rond de
tafel, waar de grootgeworden jongens medezeggenschap hebben gekregen over het
algemeene huisbelang - en zij besluit te gaan kienen, dan zijn er twee praemissen,
die geen ogenblik verlochend mogen worden. Het zijn
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de veronderstelling, dat hij de winnaar is, die het vaakst achtereen het juiste getal
wist te trekken en de praesumptie, dat niemand der aanwezigen zich verstouten zal
dezen enkelen en eenvoudigen spelregel te overtreden.
In de parlementair-burgerlike politiek van ons land zijn de partij-programma's de
kaarten met de nummers; en het zakje met de cijfers zijn de kringen, waar evenredig
gestemd wordt. Wie het eerst boven de vijftig trekt, wint fataal, wanneer de tegenpartij
zich houdt aan de regels. Maar de tegenpartij kan dit niet doen. omdat ze nu eenmaal
partij is. Daarom bekampen in de Tweede Kamer elkaar gedurig de fataliteit van het
getal en de eerlikheid der afgevaardigden. Iedereen wenst te winnen, als hij er niet
om hoeft te wagen. Hierdoor is het democraties instituut der evenredig
vertegenwoordigden een gestabiliseerd conflict tussen het nummer (of de fataliteit
van het getal) en de persoonlikheid (of de eerlikheid van de spelers). De ene kracht
put de andere uit en het eind van het kansenspel zal noodwendig zijn een totale
opoffering van alle persoonlik verantwoord rechts-inzicht aan het belang der toevallig
sterkste ‘partij’ - òf de plotselinge en onvoorziene opstand van een alleenstaande
persoonlikheid, die zich ‘politieke macht’ verwerft, op welke wijze dan ook. Immers
als twee kruiken regelmatig botsend te water worden gelaten, berst noodwendig een
van de twee op de duur.
Op het ogenblik, waarop ‘wij’ schrijven, heeft de persoonlikheid de geringste kans
op het eind-behoud. Het nummer zegeviert. In het algemeen gesproken bestaat de
hedendaagse nederlandse kamerpolitiek in een poging om Het behoud van de grootst
mogelike eerlikheid - of schijn daarvan - gedurende de langst mogelike tijd het hoogst
mogelik getal - of schijn daarvan - te blijven trekken uit het kiezers-zakje. De eerste
zorg van iedere parlementaire meerderheid is, dat het volgende
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parlement dezelfde meerderheid zal vertonen. Het resultaat van elke verkiezing is
de waakzaamheid, dat de volgende verkiezing wederom het zelfde resultaat zal
opleveren. De ‘sterkste fractie’ zoekt ‘sterkste fractie’ te blijven en offert haar sterkte
op aan de superlatief daarvan. Vandaar de voorzichtige manupalities omtrent artikel
177, welks afvoering weliswaar ‘een belang’ heet, maar van geringere grootte dan
de handhaving van een meerderheid, die ‘rechts’ wordt genoemd, hoewel er aan de
rechterhand des Vaders zeer waarschijnlik een meer oirbare opvatting over dit détail
wordt gehuldigd.
Toen de rechtse coalitie werd verbroken, omdat dit verbond zijn aangeboren
monsterlikheid al te klaarblijkelik vertoonde, is er vooral voor gezorgd, dat de breuk
niet onherstelbaar zou zijn. Een sterke isolementspolitiek. die inplaats van kortstondige
successen te behalen, de eeuwige waarde van het katholiek getuigenis kon hebben
gehad, werd angstig bezworen ter wille van de ‘sterkste-fractie’ politiek ener
voortdurend herstelde rechtse meerderheid. Alsof men na de mislukking der Pacificatie
van Gent nimmer iets anders gedaan had dan kushandjes geworpen van Atrecht naar
Utrecht en terug!
Er wordt in de rechtse politiek voortdurend geprobeerd te lopen over een brug,
die niet bestaat, uit angst, dat men, springend, wel eens in het water kon vallen. En
het belachelike van deze bezigheid wordt maar steeds minder ridicuul gevonden dan
een ‘zinledig gebaar in de ruimte’, waardoor men zich zou laten kennen als degene,
die men is. Onze Roomse voorgangers in de Staatkunde vooral zijn uiterst bevreesd
op een Don Quichote te zullen lijken, reeds lang voordat zij nog maar de flauwste
gelijkenis vertonen met welke Don dan ook.
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II
Wij leven inmiddels in de twintigste eeuw en de geloofsbelijdenis der katholieke
Kerk bestaat nog altijd uit de volle twaalf artikelen, hoezeer men ook getracht heeft,
de minst calvinistiese helft daarvan te verdonkeremanen. Het is niet bepaald
aanhankelikheid aan de volledige waarheid, alleen maar te geloven, dat er een onze
lieve Heer bestaat en dat deze geweldig gebeten is op de ‘rooien’. De angst voor
sociaal-democratiese gedachten is bij katholieken soms zoo groot, dat men hen
verdenken zou van een geheimen eerbied voor de Stier Apis. Rood is bij ons taboe,
maar de dominee dreigt totem te worden.
Dit is te meer merkwaardig, omdat de dominee een zichtbaar stervend ras
vertegenwoordigt. Alleen reeds om de wille der ‘bereikbaarheden’ zou een
vooruitziend opportunist van vandaag het dominees-praedicaat der ‘kristelikheid’
moeten wantrouwen. Ik spreek nu niet eens van katholieke beginselen, maar alleen
van katholieke kansen. Heeft men zich ooit, bij de controle van de balans-naald, de
vraag gesteld, hoe Nederland er zal uitzien bij de kamerverkiezingen van 1980,
verondersteld dat er in 1980 nog kamer-verkiezingen zijn? Indien het een kracht van
de politicus is, een redelik verantwoorde blik in de toekomst te kunnen slaan, zal een
enquête naar de kansen in 1980 gewenst zijn.
Zeer waarschijnlik is in dat jaar de dominee iets even zeldzaams als de laatste
Mohicaan. Onze eeuw is die, waarin het protestantisme onverbiddelik ophoudt te
bestaan. Ik bedoel niet alleen het protestantisme als religie, niet alleen het
protestantisme als macht, maar ik bedoel het protestantisme als mentaliteit en als
beschavings-invloed.
Vooreerst heeft een ketterij zelden vier volle eeuwen
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geduurd. Het Arianisme, dat tot dusver de sterkste en de meest verspreide ketterij in
Europa geweest is, ontbond zich na drie honderd jaar in zijn factoren: persoonlike
malcontentie bij de aanhankelike massa en persoonlike heerszucht over andermans
meningen bij de aanhankelike leiders. De daaruit ontstane dochter-groeperingen van
het Arianisme zijn ons niet eens meer bekend. Het Manichaeisme, het Pelagianisme,
de leer van Katharen, Albigenzen, Lollarden, Bogaerden zijn op een gegeven histories
ogenblik verdwenen. Wij kennen echter de ontbindingsphasen niet van nabij. We
kunnen ze hoogstens psychologies reconstrueren. Zij begonnen op het ogenblik,
waarin het leergezag van den sectaris werd verdeeld over meerdere predikers, die
geen waarborg konden bieden voor hun persoonlike autoriteit. De twijfel aan de
ketterij begint altijd met twijfel aan het gezag van de ketter of diens
vertegenwoordigers en opvolgers. Gewoonlik ontstaat deze twijfel het eerst in het
brein der opvolgers zelve. Zij betwisten elkaar het zuivere inzicht in de bedoeling
van de secte-stichter. Deze predikanten-ruzies gaan aanvankelik over de gemeente
heen, maar zij hervormen de ketterse mentaliteit. Het gemeenzaam verzet maakt
plaats voor onderlinge verdeeldheid. En op den duur dringt dit door. Dan splitst de
gemeente zich in orthodoxen en verscheiden-aardige dissidenten. Dit proces is de
kernafsnoering van de ketterij. Het eindigt met de dood der moedercel. Zulk een
ontwikkelingsgang is niet histories-toevallig, maar psychologies-wetmatig. Altijd
ontstaat, bij gebrek aan bindende autoriteit, een ‘rijk in zichzelve verdeeld’ en
gewoonlik is het Beëlzebub zelf, die de duivel van de dwaalleer uitdrijft.
Zo gezien is de geschiedenis der Nederlands-Hervormde Kerk een zeer beduidende
geschiedenis. Ook in zoverre zij van invloed was op het verloop der staatkundige
zaken in de Verenigbare Nederlanden. Holland

Anton van Duinkerken, Achter de vuurlijn

246
werd in 1581 een ‘protestante natie’. Het is theoreties gesproken een protestante natie
gebleven tot de Grondwetsherziening van 1848. Practies gezien hield het op, protestant
te zijn in 1853, toen de katholiek-kerkelike hiërarchie werd hersteld.
Het April-request had de Roomse Paus voorgesteld als ‘een buitenlandsche macht’,
die ‘zich indrong’ in ‘het wezen van den Nederlandschen Staat’. Na de
Grondwetsherziening werd dus het Koninkrijk der elf provinciën nog gewaardeerd
als wezenlik protestant. Maar sinds het herstel der bisschoppelike hiërarchie wordt
het protestantisme hoogstens beschouwd als de godsdienst der
bevolkings-meerderheid. Feitelik eindigt daarmee de staatkundige suprematie van
de Nederlands Hervormde Kerk.
De nedergang van haar geestelike suprematie sinds 1848 heeft zich voltrokken
met de snelheid ener gevorderde ontbinding. Het eerste verschijnsel is de moderne
Bijbelkritiek, door Kuenen toegepast op het Oude-, door Scholten op het Nieuwe
Testament. Dan volgt de stellingname der zogenaamd ‘modernistische richting’ tegen
het orthodoxe denken. Het eerste beslissend symptoom is de publicatie van ‘De Vrije
Wil’ door Schollen in 1857. In 1858 volgt Sytze Hoekstra met zijn werk over ‘Vrijheid
in verband met zedelijkheid, zelfbewustheid en zonde’. Door deze uitgave manifesteert
zich het Protestante modernisme als een ongeorganiseerd agglomeraat van
anti-dogmariese strevingen. Conrad Busken Huet bevestigt in 1859 dien indruk door
de publicatie van zijn ‘Brieven over den Bijbel’. Het volgend jaar wordt een nieuwe
afscheiding ingezet door Daniël Chantepie de la Saussaye, die zijn eigen inzichten
uitsprak over ‘La crise religieuse en Hollande’ (1860, drie jaar later in Nederlandsche
bewerking verschenen). Bij hem neemt de ‘irenisch-ethische mentali-
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teit’ van Nicolaas Beets de houding aan van een ‘ethische richting’, die het verlies
van haar irenies karakter niet nadrukkeliker kan bevestigen dan in tiraden als deze
over de orthodoxie: ‘Zij miskent de behoeften dezer eeuw, wil van geen verzoening
der partijen weten, maakt de heilswaarheden tot doode formulen, leidt tot
eigengerechtigdheid, kweekt onverschilligheid omtrent het leven en werpt de jongeren
in de armen van het modernisme. Van alle geestelijke krankheden is het
confessionalisme de gevaarlijkste, wijl bestaande in versteening. Al wat de Heer van
het Pharisaeisme zegt, geldt van dat ongeestelijk confessionalisme. Men kan zeer
rechtzinnig bij elkander zijn met den duivel in het midden inplaats van den Heer. De
orthodoxie is heterodoxer dan alle ketterijen van Martinus des Amorie van der Hoeven
te zamen. Het zoogenaamd ongeloof der achttiende eeuw is christelijker dan het
zoogenaamd geloof der kerkelijke orthodoxie.’
1856-1857-1859-1860! Wil men verder gaan de ontbinding van het protestant
bewustzijn in Nederland te registreren, ieder jaartal tot 1930 levert de stof. Genoeg
zij het, te wijzen op de uittrede van Joannes van Vloten, Conrad Busken Huet, Allard
Pierson, Petrus de Genestet, dat zijn voorbeeldige beteekenis had. De ‘kernafsnoering’
zet zich voort met verhevigde snelheid. De Gebroeders Hugenholtz stichtten de ‘Vrije
Gemeente’ te Amsterdam, Abraham Kuyper ‘doleert’, domineeszoons worden ethicist
zonder dogmatiese grondslag, De Ligt en Banning kiezen de socialistiese partij om
daar een tot de draad afgesleten religie te importeren.
De ontbinding der gereformeerde orthodoxie heeft zich in feite voltrokken. Het
noodwendig gevolg daarvan was de verzwakking van de protestante mentaliteit als
beschavings-invloed.
De apologetiese kracht is gebroken. Ofschoon het anti-
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papisme enige weinig talentvolle, maar soms eerlike, vertegenwoordigers vond, heeft
het zich niet meer gecentraliseerd. Van een oprichtsel als de ‘Evangelische
Maatschappij’ uit 1853 kent haast geen enkel katholiek de ware naam. Het ding heet
werkelik: ‘Evangelische Maatschappij tot bevordering van waarheid en godzaligheid
onder Roomsch-Katholieken’. De dominee is een caricatuur geworden. En dit is in
het algemeen niet het resultaat geweest van een Rooms verweer, maar van de
onderlinge onhebbelikheden, die orthodoxen, modernen, ethiesen en dolerenden het
genoegen namen elkander aan te doen.
De Calvinistiese godzaligheid werd een onderdeel van onze vaderlandse
belachelikheid. Hieruit volgde noodwendig een anti-puriteinse reactie bij het minder
zelfstandig gedeelte der hervormde jeugd en daaruit weer de ontbinding van het
morele besef, dat in het protestante Holland een nationaal besef was. Het handhaafde
zich een tijdlang als zodanig buiten de Gereformeerde dogmatiek om. Men ziet dit
het duidelikst in de Nederlandsburgerlike deugd-opvatting van Potgieter, die
uitsluitend nationalisties was. Het valt nog duideliker op, wanneer men deze opvatting
wil vergelijken met die van Casimir of Havelaar, waaraan noch een dogmaties, noch
een nationalisties besef ten grondslag ligt, maar hoogstens een tot religie
gepromoveerde idee over algemeen sociale hygiëne. Het puritanisme werd een
gematigde eubiothiek.
De dogmatiese weerstand is slap gevallen in een algemene verdraagzaamheid. Het
walgelikst idee werd sinds 1848 grondwettelik gerespecteerd. Dit officiële respect
leidde tot vrijer onderzoek dan voor het behoud van de Hervormde Kerk gewenst
was en een gedeelte van de aanhankelike massa ging over tot een religiositeit van
exoties, bij voorkeur oosters, import, of experimenteerde in supranaturalismen, die
kwalik een godsdienstige over-
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tuiging kunnen vervangen, maar haar met feillose zekerheid onmogelik maken.
Deze verschijnselen zijn symptomanies. Zij beduiden, dat de geschiedenis zich
herhaalt en dat het Protestantisme den ontbindingsgang achter zich heeft, die vroeger
door het Arianisme, het Manichaeisme, het Katharisme en het Lollardisme met
ongeveer hetzelfde resultaat werd afgelegd. Dit is geen ‘politiek’ maar het is een
basis voor staatkundige kansberekeningen, waarbij vergeleken het kienspel der
bereikbaarheid een tamelik nutteloos tijdverdrijf wordt.

III
De verdwijning van het Protestantisme uit Nederland stelt ons voor twee vragen,
waarvan de eerste voorlopig in hoofdzaak apologeties mag worden genoemd. Het is
de vraag, waar de protestanten zullen blijven. Dit is een zonderlinge vraag. Waar
zijn de Arianen -, waar zijn de Lollarden bij hun verdwijning gebleven? Er diende
een onderzoek te worden ingesteld naar de slingerende zijpaden, waarlangs hun
zonen Rome ten slotte terugvonden. Maar gemeenlik is het geslacht uit een
ontbindingstijd niet roemruchtig genoeg om eeuwenlang-zichtbare voetsporen te
drukken. Staatkundig gezien heeft de gestelde vraag haar belang. Immers het resultaat
van een massa-bekering tot het katholicisme tussen 1930 en 1980 zou polities een
geheel ander zijn dan een aansluiting van gewezen protestanten bij een nieuwe ketterij,
die in de twintigste eeuw over Europa kan slaan en waarin de socialistiese en
humanitaire tendenzen van heden een dogmatiese bevestiging vonden. De twede
vraag is die naar het nieuwe overwicht in Nederland. Zij is uiteraard gedeeltelik
afhankelik van het antwoord der toekomst op het eerstgestelde probleem, maar kan
ook daarvan ge-
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ïsoleerd worden beschouwd. Zolang Nederland een protestante natie was, berustte
het staatkundig en cultureel overwicht bij die provincies, waar de protestante
bevolking de meerderheid vormde. Dit was de diepste oorzaak van den Belgiesen
opstand, honderd jaar geleden. De Hollandse hegemonie over het Nederlands
bewustzijn wankelt echter met de geestelike suprematie van het Protestantisme. Er
is dan ook reeds na te gaan, hoe het Zuiden stijgt in betekenis. Niet alleen als
industriegebied, niet alleen als cultuur-terrein, niet alleen als kiezers-contingent,
maar als invloeds-factor in het algemeen. Het wingewest van Frederik Hendrik heeft
alle kans om ook ‘de navel’ te worden van het staatkundig Nederland.
Dit is te meer van belang, omdat uit den opstand van 1830 een noodformatie, de
staat België, is geboren, waarvan het politieke voortbestaan in den huidige vorm niet
bepaald verzekerd mag heten. Welk einde de Vlaamse Beweging ook neemt, dit
einde is voor ons van nationale betekenis. Zou de bevrijdings-actie van de Vlamingen
het ontstaan van een nieuwe staat tengevolge hebben, dan kan het voorbeeld ener
nieuwe, twintigsteeuwse regeringsformatie dáár (ze zij dan autocratisch of
parlementair) van stimulerenden invloed zijn op eventuele wijzigingen in de
staats-inrichting hier. Zou een nieuwe aansluiting van Noord- en Zuid-Nederland (in
welke vorm dan ook) binnen vijftig jaar tot stand komen, dan zal het gevolg van die
gebeurtenis de gehele Nederlandse politiek van 1980 beheersen. Zelfs indien de
gematigdste oplossing gevonden werd en het Belgiese staatsverband in een of andere
gestalte bewaard bleef, dan nog zal het Nederlands-sprekend katholieke Vlaanderen
zijn geesteliken invloed sterk laten gelden op het Nederlands-sprekend katholieke
Zuiden van het konink-
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rijk Nederland, dat in het staalkundig geheel van ons land voortdurend betekenis
wint.

IV
Een kans, waarmee de politiek der bereikbaarheid ten slotte zeer ernstig zal hebben
te rekenen in de nabije toekomst, is de kans op geloofsafval van een gedeelte der
katholieke bevolking. Het is niet met volstrekte zekerheid uit te maken, of over vijftig
jaar het koninkrijk Nederland een overwegend katholieke meerderheid zal kunnen
tellen. Ik doel hier niet op de gewone, individuele geloofsafval tengevolge van de
trek naar de grootstad, het voorlopig (maar hoe lang nog?) toenemend industrialisme,
de zogenaamde onzedelikheid van onze tijd, waarin het snelverkeer de
plattelandsbevolking plotseling toegang verschaft tot voor haar gevaarlike
gelegenheden. Deze symptomen worden vermoedelik ondervangen door een
geleidelike accomodatie der bevolking aan de geschapen nieuwe toestanden. Ik doel
hier nadrukkelik op het gevaar van een nieuwe ketterij in de meest reëele zin van dat
woord. Een der tekenen, die daarop wijzen is het toenemend anticlericalisme binnen
de kerk, waarvan de oorzaak een bijna niet te ontwarren complex van min of meer
gerechtvaardigde ontevredenheden is. Het gewone ontbindingsproces der ketterij
kunnen wij toepassen op de toestanden der Nederlands Hervormde Kerk, het normale
geboorteproces der ketterij is niet minder leerrijk, voor wie de kansen der katholieke
staatkunde in de nabije toekomst wil schatten.
De aartsketter is doorgaans een katholiek priester geweest, die zekere theologiese
stellingen poneerde, welke in strijd waren met de geloofsleer der Kerk. Hij werd
veroordeeld, onderwierp zich niet, en dan koos een gedeelte van het volk zijn partij.
Dit volksgedeelte vormde
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de kern van een secte, die zich geestdriftig verspreidde. Haar vermenigvuldiging
voltrok zich met verbazende snelheid, die niet alleen verklaarbaar is uit de leerstelligen
inhoud van haar doctrine. Het is mij tenminste niet gelukt te begrijpen, waarin b.v.
de populaire attractie zou bestaan van zulk een stelsel als de calvinistiese
praedestinatie-leer, dat toch in de zestiende eeuw een waarachtige en
wereldhervormende bezieling gewekt heeft.
Nu vergete men niet, dat er elke vijf en twintig jaar enige priesters met
leerstellingen worden veroordeeld. Maar Loisy heeft Europa niet hervormd en Jozef
Wittig ook niet, ofschoon hun theoriën, op zichzelf beschouwd, niet beslist dommer
of ingewikkelder zijn dan die van Arius, van Jan Hus of van Calvijn. De ketterij moet
voedingsbodem vinden, zowel bij de ketter zelf als bij zijn publiek. Is dat gelukt,
dan ontstaat er een wisselwerking en soms slepen leider en aanhanger elkander mee
naar de minst voorziene resultaten. Het leven van Martin Luther is daar een typies
voorbeeld van.
Een voedingsbodem van een ketterij is altijd aanwezig, waar ontevredenheid over
het beleid der hogere of lagere geestelikheid samen gaat met een onbestemd verlangen
naar iets nieuws op politiek en sociaal gebied. De religieuze formule van de ketter
wordt dan de leuze ener staatkundige of maatschappelike omwenteling.
Niet alleen de afscheiding van de volksmassa uit het kerkelik hiërarchies verband,
ook de afval van den aartsketter zelf heeft doorgaans een andere grond dan de zuivere
theologiese speculatie. In de meeste gevallen is de sectaris iemand, die stelling kiest
tegen zijn orthodoxe collega's, omdat hij meent het waarachtige volksbelang beter
te begrijpen dan deze. Hij is een binnenkerkelik-anticlericaal priester, wiens
anticlericalisme bevestigd wordt door de veroordeling uit Rome. Het type
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nu van de katholieke geestelike, die minachtend oordeelt over zijn collega's (hun
leefwijze, hun manier van preken, hun sociale inzichten, hun politieke dociliteit) is
in het hedendaagse Nederland niet zeldzaam. Zijn gesteldheid krijgt geringe
uitingskans, tenminste in het publiek, maar des te feller zijn dikwijls zijn uitlatingen
in private gesprekken. Zijn verzet tegen de sleur heeft slechts één onberedeneerde
stap te doen om een protest te worden tegen de traditie.
Nu kan men dit verzet eenzijdig verklaren uit hoogmoed des geestes en het gehele
binnenkerkelik anticlericalisme van priester en leek een onverantwoorde uiting van
hovaardij achten, zelfs in dat geval is het een ontbindende factor in het algemeen
katholieke leven. Maar het ziet er niet naar uit, dat een verzoening kan worden
verwacht van een unilaterale kalmering der anticlericale tendensen. De
redeneer-methode, die de jongere afzijdigheid van de politiek laat liggen aan de
jongeren en het anticlericalisme der bevolking aan de bevolking, kan buitengewoon
spitsvondig zijn, maar ze is niet direct in staat, het vraagstuk op te lossen, dat zij
behandelt.
Het binnenkerkelik anticlericalisme schept een probleem, dat noch de literator,
noch de practiese politicus heeft uit te maken, maar beiden moeten het zien, willen
zij een idee hebben van de tijd, die zij denken te beïnvloeden. Door er voortdurend
over te zwijgen, zou men de suggestie kunnen oproepen, dat het vraagstuk niet bestaat.
De politicus der bereikbaarheid zal daarenboven zich moeten afvragen, of er geen
onvervulde maatschappelike desiderata in Nederland zijn, die het anticlericalisme
bevorderen of erdoor bevorderd worden.
Dat een nieuwe ketterij in de twintigste eeuw ontstaan kan laat zich aanzien in een
streving van onze tijd, die op zichzelf belangrijk is. Ik bedoel het streven van politieke
partijen-op-louter-maatschappelike-basis om zich
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godsdienstig te verantwoorden. Men zoekt een religieuze grondslag voor de
maatschappelike ethiek van het pacifisme, het anti-industrialisme, het anti-kapitalisme,
het volkshygiénisme, en een heel complex van strevingen, dat met deze reeds nu een
nog ongeformuleerd ‘geheel’ (of: een mentaliteit) heeft gevormd.
Deze behoefte is niet uitsluitend Nederlands, maar bijna algemeen Europees. Het
is daarom niet zeker (en het is niet eens waarschijnlik) dat de nieuwe religieuse
formule in Nederland zal worden gevonden. Maar wel is te verwachten dat zulk een
formule, eenmaal gevonden, in Nederland aanhang zal vinden en er zelfs oorzaak
kan worden van een zeer ernstig conflict. Moest dit gebeuren, dan zijn staatkundige
gevolgen van zulk een conflict onmogelik a priori te overzien of zelfs maar bij
benadering te schatten. De vraag, welke resultaten een geloofsvervolging op dit
ogenblik in Nederland zou hebben, is een angstwekkende vraag. Een nieuwe ketterij
zou in ieder geval het einde van het protestantisme bespoedigen, maar zeer
waarschijnlik ook vele katholie-lieken tot afval bereid vinden, en dit (geloof ik)
vooral in het Zuiden des lands.

V
Men mag deze kansberekening een loutere verbeelding heten - maar is het niet juist
de fout der hedendaagse politiek, dat zij gevoerd wordt zonder gescherpte verbeelding?
Dit tenminste heeft de wereldoorlog geleerd, dat een catastrofe iets mogeliks is in
de twintigste eeuw. Maar de lessen van 't verleden schijnen weinig leerrijk te zijn
voor wie nooit langer dan vier jaar vooruit ziet. Zolang onze politiek zich ertoe
beperkt de Roomse meerderheid liever te bestendigen dan te laten gelden, zolang
onze kamerfractie liever de getalmatig sterkste dan kort-
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weg een overtuigd sterke wenst te zijn, zolang de realiteiten van het buitenland hier
eenvoudigweg worden weggedacht, omdat Holland nu eenmaal een ander land is,
zolang is de ‘bereikbaarheid’ niet de moeite waard, dat er over geredekaveld wordt
door fractieleden en een partijraad. Maar ondertussen wordt elders om andere dingen
gevochten.
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Wanted veracity
Willem ten Berge - De Reiziger - Uitgeverij De Gemeenschap - Utrecht 1928.
Men vraagt waarachtigheid. Anderen elders reeds vaak, zeer onlangs nog Hans Klomp
in het Augustusnummer van ‘Roeping’, betoogden met nadruk dat een ware dichtkunst
onbestaanbaar is, zo zij niet aan waarachtigheid ontbloeit. Niets viel zo licht als dezen
lieden bij te springen in de hevigheid van hun klaarblijkelik rechtmatigen eis, ware
het niet, dat zij weinig zekerheid aan den dag legden over de zin van het waarachtige.
Hetzelfde geldt het veelgevraagde ‘leven’. Vraag genen kritikus, die zijn kroniek
vult met kolommen over dit artikel, wat hij door het leven verstaat en zijn onthutst
gezicht zal de welsprekendheid vervangen zijner stil gevallen lippen. Er moet een
misverstand ontstaan zijn in de terminologie, tenzij men wille, dat zij nog slechts
aangewend wordt met het makkelike recht van den onwetende. Daarom is een kleine
omschrijving niet gans overbodig: het ‘waarachtige’ Van een gedicht is de ontroering
van de dichter; het ‘eigen leven’ van een vers is de beweging dier ontroerdheid in
de stem die voor het eerst dat vers gesproken heeft.
Het waarom en het hoe dezer bewogenheid mogen vragen zijn van het allerhoogste
gewicht, zij zijn geheel andere vragen en hun antwoord veronderstelt, dat een ander
antwoord reeds te voren is gegeven. Met andere woorden: dit antwoord is secundair.
Men mag het evenmin met het eerste verwarren, als het antwoord op de
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vraag, hoe een kapstok er uitziet, met dat op de vraag, of er kapstokken bestaan. Als
er geen bestaan, zien ze er ook niet uit; en de kisten of dozen, waarin kapstokloze
huisgezinnen hun kledingstukken bergen, mogen onze hoogste belangstelling
verdienen, zij houden geen direct verband meer met de vragen, die ons bezighielden
en die de vragen naar het bestaan en den aard van kapstokken waren.
Het voorbeeld zij weinig dichterlik, het vraagt slechts duidelik te zijn. Wanneer
we de stelling aannemen, dat zonder waarachtigheid geen dichtkunst bestaanbaar is,
kunnen we over twee dingen spreken: over dichtkunst (met de nodige waarachtigheid)
en over iets helemaal anders. Maar dit andere ding noemen we dan evenmin poëzie
als we een doos de naam van een kapstok geven. Nu mag men dit woordenvitterij
noemen, maar dan moet men bereid zijn de Babelse spraakverwarring te aanvaarden,
die uit het gebrek aan zulke onderscheidingen noodzakelik volgt.
Een van de treffendste gedichten, die men vinden zal in Willem ten Berge's bundel
‘De Reiziger’ lijkt mij dit

Nachtlied
Hangt de maan
als 't roekeloos nest der salangaan
aan de duistere klip der nacht
Sluimeren de dorpen
hand in hand
op de maanlichtvacht
van mijn land
sluimert de zee
verholen en wijd
in de murmelende rhapsode-zang
der eeuwigheid
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Het zal uiterst gemakkelik zijn op verschillende gronden te beweren en zelfs te
bewijzen, dat deze regels ‘onwaarachtig’ zijn en, zoals dat doorgaans heet ‘buiten
het leven’ staan. Een schoolmeester kan ten bewijs van hun volslagen leugenachtigheid
volstaan met de zeer juiste opmerking dat het zelfstandige naamwoord ‘nacht’ in het
nederlands mannelik is. De misplaatste vrouwelikheid van dat substantief zou zijn
dichterlike verpozing in Ten Berge's gaarde zó diep kunnen veronaangenamen, dat
ze hem waardeloos werd. Pieter Stastok zou het hele versje onoprecht mogen heten,
omdat, zover hij na kan gaan, een dorp geen handen heeft en de nacht weer iets anders
is dan een klip. En ik kan me een aestheticus indenken, die met bijna klemhoudende
argumenten zou betogen, dat een ontroering als de hier uitgesprokene slechts zuiver
zegbaar is in een sonnet, en die daaruit besluiten zou dat de hier gebezigde zegswijze
niet waarachtig is. Al deze lieden zouden zich belachelik maken, maar ze zouden
zich tenminste bepalen tot wat er staat in de elf regels, die ze voor zich hadden gehad.
Het ware beter met die mensen niet te redeneren, doch het zou doenbaar zijn. Maar
bij iemand, die hemel en aarde beweegt om in den heiligen naam des levens en aan
de hand der tien geboden Gods en der twaalf artikelen des geloofs u te overtuigen
dat Willem ten Berge blijkens dit gedicht niet leeft, moet gij uw schouders ophalen
en iets anders verzinnen om over te praten.
Het schone van dit vers ligt in de haast verfijnde, toch spontaan aansprekende,
zuiverheid zijner beweging. Het rythme draagt deze woorden als het ware naar hun
betekenis: het steigert naar de hoogte van het lichtend rotsnest, dat de maan is, het
spreidt zich zacht over de brede landstrook met de dorpen, het verstilt zich tot de
sluimering der zee, maar neemt met deze sluimering stem en murmelt even op om,
bij goed luisteren, als naar het
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murmelen der verre zee, een vaag-uitruisend zingen te worden en daarin ten onder
te gaan. Dit rythme is niet sterk, het is echter in zijn broosheid zeer fijn. Een plastiek,
die bij krachtiger stemstoten meer dan gewaagd zou schijnen, vervaagt het tot de
samenhang van schemerbeelden.
En het leven? Het leven van dit vers is een stil voor zich uit leven, als dat van een
roos in het naderend najaar. Het andere leven, het leven eràchter, het leven, waarover
men kronieken schrijft, is niet meer geweest dan een ogenblik, waarop een jong
mens, laat ons denken door een venster, uitzag in de vroege nacht. Zulk een is het
moment niet voor geloofsbelijdenissen: de stille, vrome zekerheid dat ergens een
eeuwigheid fluistert, berustigt de aandoening (of wilt ge: de stemming), die even
ondergaan wordt en daarna verdwijnt.
Nu is het waar, dat stemmingen geen leven bouwen, maar daarom is het niet waar,
dat stemmingen niet bestaan en onwaarachtig of waardeloos zijn, wanneer men ze
niet aanwendt voor een min of meer omschrijfbaar en belangrijk doel. De zucht om
zulk een stemming daartoe aan te wenden kan zelfs het beginsel worden aller
onwaarachtigheid. Een dichter uit de eerste helft van de vorige eeuw had dit vers
nooit zó durven schrijven. Hij zou er een ‘bespiegeling’ aan hebben toegevoegd. En
het zijn juist deze bespiegelingen, die zijn dichtkunst maakten tot wat de dichtkunst
der vorige eeuw is geworden: een opgeblazen en onwaarachtige kanselpraal op rijm.
In zijn waarachtigheids-betoog behandelde Hans Klomp de bundel ‘Het Mes’ van
Ernest Michel en terwijl zijn omschrijving mijns inziens faalde en vroeg, wat zij niet
vragen mòcht, was zijn krities gevoel volmaakt juist. De dichtkunst van Michel is
inderdaad onwaarachtig. Zij is het zozeer en zo doorlopend, dat men haar geen
dichtkunst meer noemen kan. Klomp noemt haar ‘geforceerd’ en
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haar overkrachting blijkt juist het sterkst dààr waar Michel doet, wat Ten Berge naliet,
dààr waar Michel op de stemming bespiegelt. En dat is vrijwel overal. Ten voorbeeld
strekke het schelpengruis uit zijn gedicht ‘Kanalen’. Hij heeft een schuit met
schelpengruis gezien en ziehier nu, welk een redenering nodig was, voordat het
geziene beeld werd omgezet in rijmende regels: Dit gruis is gemaakt van
oesterschelpen. Uit die schelpen zijn die oesters weggegeten. Dat is gebeurd door
stedelingen. Stedelingen zijn een slecht soort mensen, want uit deze schelpen
verslonden (er staat zelfs: vraten) zij het week inwendige. Zo krijgen we:
schelpengruis, waaruit de stad
het levend-zachte harte opvrat.

De bedoeling is niet, Willem ten Berge te prijzen omdat hij stemmingsgedichten
maakt, maar hem te prijzen omdat hij ze niet verminkt. Want na de eerste vraag volgt
de twede: gegeven de ontroering, is het van belang te weten, waardoor en hoe zij tot
de dichter kwam. En dan dient gezegd, dat het aangehaalde ‘Nachtlied’ wel een der
zuiverste, doch niet een der meest karakteristieke gedichten van Ten Berge is. Zijn
dichtkunst zoekt het bepaalde, het concrete: het feit en het type, om deze op te heffen
in haar sfeer. Hierdoor herinnert zij aan die van Marnix Gijsen, waaraan zij zeker
dank verschuldigd is. Reeds in het ‘Nachtlied’ is die streving naar het omschrevene
merkbaar: de maan, de dorpen en de zee in de hier gegeven ver-beelding zijn een
zekere maan, een bekend aantal dorpen en een nabije zee. Doch in andere gedichten
is die gebondenheid aan het bepaalde zo klaarblijkelik, dat de titels het reeds verraden:
‘De boer uit ‘Brabant’, ‘Het meisje van Peru’, ‘Het morgenraam’, ‘De ruiter in het
gras’ en zo verder. Willem
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ten Berge heft een klein, min of meer alledaags tafereeltje uit de gewoonheid van
zijn bestaan en omdroomt het met zijn rythme tot een typies gebeuren, niet direct
voelbaar zinnebeeldig of allegories, maar typies in die zin, dat het bizondere het
aanzijn krijgt van het toevallig gespecificeerd algemene. De wereldblik van Ten
Berge is schijnbaar ietwat oppervlakkig, hij gaat bij voorkeur uit naar het kleine,
aardige, niet hevige détail. Maar dit détail ziet hij goed. Hij onderzoekt het, tot hij
uitgeput heeft. Het is hem niet tragies, noch een aanleiding tot wijsheden, hij ziet het
eerder weemoedig en met een vage lusteloosheid, die hij zich scherp bewust maakt
in een ander klein gedicht, dat ook tot zijn beste behoort:

De kamer
Dit is mijn lot,
dat ik met hongerende handen
binnen vier wanden,
leven
en sterven zal seizoenen
trekken langs mijn raam
in grijze en lichte dagen ik lees een boek,
ik schrijf een vers,
en word dan uitgedragen.

Deze dichtkunst is meer suggestief dan sterk sprekend en het levensgevoel dat zij
suggereert is enigszins mat en broos. Een al te hoog verlangen, een te sterke hartstocht
kon het breken, maar zulk een breuk zou mogelik heilzaam zijn als behoedmiddel
tegen de verijling waarin Ten Berge's stem zich verloren zou spreken. Het tasten
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naar een nieuwe toon, in enige der opgenomen verzen merkbaar, doet vermoeden
dat dit talent breder mogelikheden heeft, dan hier werden open gelegd, maar nog de
kracht van stem niet vond om ze geheel te verwerkeliken.
Doch er is hier geen opgeschroefdheid tot een moedwillig profeetschap: Ten Berge
aanvaardt zijn begrenzing en wie van de dichters waarachtigheid wenst, zal eerlik
handelen, door liever daarmee genoegen te nemen dan met in het geheel niet
overtuigende getourmenteerdheden of opgeschroefde Gods-aanroepingen. De wereld
te verketteren in slecht gerijmde regels valt lichter dan vroom en stil de aandoeningen,
die zij een dichter in kan geven, te verwoorden en zo lang het leven gespecificeerd
blijft in verscheiden levende individuën zal ieder temperament zijn eigen
‘waarachtigheid’ hebben. Dat van Ten Berge zij er een van ietwat matte
zachtaardigheid, de wijze waarop het naar het leven openstaat geeft hoop en kans,
dat het zal groeien tot voller mannelikheid. Wat hij tot heden bood is, zonder hevig
of sterk te zijn, van een bekoorlike gracie, maar die haar gracieuze leven waarlik en
waarachtig leeft.
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Het paal-manifest
‘Wanneer eenige vrienden een onderneming op touw zetten, zijn zij altijd
klaar om te betogen, dat deze in een dringende behoefte voorziet. Neem
aan, dat het een blad is. De prospectus verklaart dan, dat: ‘in een tijd
waarop de Kerk in gevaar is, van buiten bedreigd door ziekelike
dweepzucht en goddeloos ongeloof, en inwendig ondermijnd door
gevaarlijk jesuïtisme en zelfvernietigende scheuring, de behoefte algemeen
gevoeld wordt aan - en de bekommerde gemeente reikhalzend heeft
uitgezien naar een geestelike kampvechter en kloeke verdediger’. Een
vereniging van predikanten en welgezinde leken is daarom
overeengekomen een blad: ‘Het Kerkvaandel’ te stichten.
(W.M. Thackeray. The Book of Snobs.)
‘Vous voulez fonder une revue? Joli! Si j'avais l'honneur d'être votre ami,
messieurs, je vous conseillerais énergiquement de donner votre argent aux
pauvres.’
(Léon Bloy. - Le Mendiant Ingrat - 1er Juin 1894.)
Er bestaan mensen, die levenslang vechten over de vruchten van een boomgaard
zonder bomen of over de erfenis van een zonder bezitting gestorven familielid. Zij
doen dat dan niet om de zaak, maar alleen om het recht.
Zo gaat het vaak met onze letteren. Immers bestaat er evenredigheid tussen de
jonge poëzie, en al de requisitors, die de officieren der verhevenste justitie tegen haar
uitbrengen? Gaat het nog waarlik om de kunst, wanneer men God de Vader exploiteert
en de volstrekte waarheden van het symbolon van Athanasius nodig heeft om gelijk
te krijgen? Men kan toch rustig een nieuw tijdschrift stichten zonder de valse schijn
te willen wekken, dat de negen koren der zalige geesten persoonlik hun medewerking
hebben toegezegd! Men kan toch een kritiek schrijven zonder God de Vader te willen
wijs maken, dat Hij daarmee rekening zal moeten houden op de laatste dag des
oordeels!
Is het waarlik een deugd volgens de ‘absolute nor-
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men’ onzer Kerk, zijn godgevalligheid publiek ten toon te spreiden door den hemel
te bedanken dat men niet als die anderen is, tollenaars en arrivisten? Het is heel
denkbaar, dat ‘De Paal’-redacteuren opvallende gebreken zullen aanwijzen in sommige
boeken of verzen, maar is dat een motief om erger tegen de schrijvers van die werken
te keer te gaan dan Sint Augustinus tegen de Manichaeën of Sint Bernardus tegen
Abélard? Waarom wil men de Kerkvaders verbeteren in letterkundige kritiekjes en
manifesten?
Wij zijn allen overtuigd, dat er nog iets ontbreekt aan de rijkdom van het Roomse
leven hier te lande en in de grond van de zaak zijn we het met den heer Ton
Kerssemaker dieper eens dan hij vermoedt. Maar het is òns niet gegeven een
opstelletje over Remarque's oorlogsboek te kunnen besluiten met deze tirade:
‘Dat zij kreperen! denkt de Heer Remarque. Zijn hersenloos pessimisme ziet een
anderen uitweg - en in dezen hoon aan alles wat het leven te leven waard maakt, aan
Geloof, Hoop en Liefde; in deze verachting voor het Leven, vindt zich heel Europa
terug. Het herkent zichzelven in deze laatste consequentie van vijf eeuwen renaissance
en hervorming, die langzaam maar zeker het licht over de wereld vernietigd hebben.
Over dezen duisteren afgrond hangt Christus gekruisigd en roept met brekende
stem: - Ik heb dorst. Echoloos vergaat Zijn stem in de ruimten. En het etterende
ongedierte spreekt bij monde van Erich Maria Remarque: - Liever kreperen wij dan
dat wij ons te drinken geven aan een Gekruiste.
En naast Hem werd dit varkensvoer op een marmeren altaar gezet en door de horde
aanbeden. In dit donkere zwijgen, schuiven werelden over elkaar’.
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Als er een tijdschrift nodig is om zulke wetenswaardigheden mee te delen op zo'n
toon, moeten wij eerlik bekennen niet te lijden aan deze ‘diepe behoefte’ en weinig
oog te hebben voor de leemte.
***
Het is nog moeilik te bepalen hoeveel teleurgestelde geestdrift en hoeveel
worstelend genie de Paal-redactie en haar grotendeels eenhoofdige staf van
medewerkers heeft bewogen om zelfstandig op te treden ter beschaving van het
katholieke volksdeel in ons land. Daarom is het voorlopig onverstandig, dit geval
geheel te wijten aan de persoonlike opgeblazenheid van iemand, die zich miskend
voelt of aan de zelf-overschatting van mensen, die na het oordeel van anderen beleefd
te hebben ingeroepen, zich door de ongunstigheid daarvan voelen gekrenkt. Zo lang
de Paal een heilig plan blijft, is het een zeer gering brokje literatuurgeschiedenis en
doorgaans worden letterkundige verschijnsels hier te lande reeds kort genoeg na hun
geboorte definitief gedoopt om, nu er kans op miskraam is, voorbarigheid onwenselik
te maken. De Paal als Paal willen wij eerst wel eens zien.1)
Maar het feit, dat iemand de suggestie zoekt te scheppen jonger te zijn dan alle
jongeren en in tegenstelling tot dezen een bewustzijn te vertegenwoordigen, dat
onmiddellik verband houdt met de leerstukken en zedenwetten der Rooms Katholieke
Kerk, is in zoverre beduidend, als het iets van de tijdgeest weerspiegelt. Want de
ogenblikkelike toestand van het katholieke volksdeel der Nederlanden laat zich
minder duidelijk aflezen uit de verkiezingsgetallen dan uit de manifesten van de
jeugd. Voorop staat, dat de heer Ton Kerssemakers niet jonger is dan wij - zodat een
meningsverschil tussen ons en hem aller-

1) Dit opstel werd afgedrukt in ‘De Nieuwe Eeuw’ van 3 October 1929. Sindsdien is het
maandblad ‘De Paal’ werkelik verschenen en in het hier bestreden opzicht geheel trouw
gebleven aan het manifest der redactie.
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minst opgeblazen dient te worden tot een nieuwe strijd van generaties. Liever zoekt
de hoofdredacteur van de Paal dan ook in zijn optreden een symptoom te doen zien
van de oude Ignatiaanse strijd der twee standaarden, met dien verstande natuurlik,
dat hij het ‘absolute katholicisme’ of de standaard van Christus vooruitdraagt tegen
de legioenen satans, in aesthetica en ‘dalmeyerse wetenschappelikheid’ oprukkend
ter vernieling van de vruchten onzer verlossing. De inzet van het conflict wordt zó
bepaald, dat het resultaat bij de lezer moet uitmaken wie ‘beter katholiek’ is: Ton
Kerssemakers of wij. Persoonlik lijkt het mij niet kies een vraagstuk van dien aard
publiek te behandelen, en in ieder geval is het voor ons verstandig de raad van Thomas
a Kempis te volgen en a priori zonder bewijs te geloven, dat Kerssemakers wel beter
zal zijn.
Tot dusver is er ook geen openbare reden om de eerlikheid van Kerssemakers in
twijfel te trekken en het is een weinig nobel propaganda-middel, dit toch te doen,
zoals het ook een weinig nobel propagandamiddel is de eerlikheid van de redacties
der bestaande periodieken in twijfel te trekken. Maar het geval doet zich weer een
keer voor, dat eerlikheid zichzelf verwart met een houding des geestes, die zich
aandient als absolutisme. Wat hierdoor precies wordt verstaan heeft Kerssemakers
nooit nauwkeurig omschreven, maar het is klaarblijkelik zijn bedoeling deze term
te laten vertalen door: de geesteshouding van Léon Bloy en die van Gerard Bruning.
Doch geeft men zich wel rekenschap van het elementaire feit, dat een zeker
ineengrijpen van overtuiging en temperament, zoals we dat bewonderen bij Bloy,
alleen maar bewonderenswaardig is door zijn spontaanheid? Dit is het verschil tussen
Bloy en een heilige, dat Bloy - als schrijver tenminste - zijn temperament volgde en
dat een heilige zijn temperament bestrijdt.
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Er ontstaat in katholieke kringen een absolutisme, dat juist het tegenovergestelde is
van het absolutisme der heiligen. Het berust op een opdrijven van de gevoelsstaat
tot de hoogte van de katholieke overtuiging. Het is een zoeken bij de intensiteit, wat
nu eenmaal te vinden is bij de finaliteit. Voor de Kerk is die dichter het grootst, die
met de zuiverste bedoelingen de plichten van zijn staat vervult, ongeacht of het
resultaat dier arbeidzaamheid ook maar enigermate bevredigend is voor een critiese
smaak. Heiligheid is geen hevigheid; zij wordt zeer vaak alleen bereikt door de
hevigheid ten uiterste te temperen.
Maar het oordeel over een andermans heiligheid is gelukkig voorbehouden aan
de inspraak des Heiligen Geestes en de klaarblijkelikheid van sommige feiten. Daarom
is elke kritiek uit den boze, die bij voorbaat vooruitloopt op het Laatste Oordeel.
Het absolutisme, dat in Nederland sommige mensen vervoert, en vooral buiten de
kringen der literatuur, is in wezen een zucht naar intense werkdadigheid ‘um etwas
auf zu heben’. Het is een Leger-des-Heils-absolutisme, dat er vooral op uit is, andere
mensen beter te maken door publiek te zeggen, hoe slecht ze zijn. In studentenkringen
en onderwijzers-milieus heeft deze uitbloei van het rijke Roomse leven zijn grootste
aanhang en zij is een onmiddellik en logies gevolg uit het particuliere rijkdomsbesef.
De categorie der bezitters van het ‘ene nodige’ begint een larmoyante achtervolging
van verloren schapen, lang voor zij aan de navolging onzes Heren toe is. Dat is
natuurlik haar private aangelegenheid en wanneer zij het goed bedoelt en inderdaad
iets van het ‘ene nodige’ bezit, kan zij er mogelik den hemel mee verdienen (al blijft
de kans open om verloren te gaan na anderen bepreekt te hebben), maar in geen geval
mag deze houding zich aandienen als de meestwaardige inzake letterkundige kritiek.
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Het is merkwaardig dat een geringe kennis der theologie doorgaans een aansporing
is om op te treden als Godsgezant en mede hieraan zal geweten moeten worden dat
‘sommige leken veel kerkser zijn dan goed is voor hun gezondheid en in ieder geval
heel wat kerkser dan de bedienaren der Kerk’.1)
Het absolutisme van slecht schrijvende mensen, die anderen willen bekeren tot de
heilzame staat, waarin zij zelf menen te zijn ten opzichte van dood en eeuwigheid,
wordt in de letteren een schimmelplant. Immers het doel der kunst is een ander dan
het doel der volksmissies en wie dit laatste met alle geweld wil bereiken door openbare
werkzaamheid, doet duizendmaal beter met Redemptorist te worden dan met kritieken
te gaan schrijven. Hij heeft dan ook nog kans op de steun van het verborgen gebed
dergenen, die weten, dat Onze Lieve Heer in geen geval met een penhouder uit den
hemel is te jagen.

1) G.K. Chesterton - Kerk en Bekeering - blz. 64.
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