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...maar eenmaal leek haar doel
Een effen duinvijver, een vogelpoel,
Die 'n zomerdag niets doet dan spiegelen
------------- - Daar stond ze nu en dronk,
De lippen in 't hol handje - 't water wonk
Met de wenkbrauwen waar de druppel viel,
In 't lichtgroen gras; nauwsluitend om de hiel
Perste het water op, 't werd stiller weer
En heel stil, toen sloeg ze de oogen neer
En zag zich zelve. En een blijde schrik
Verstelde haar, het werd een oogenblik
Waarin ze niet dacht, vol van zoet gevoel
Van dartelheid en overmoed - en koel
Lag nog de wel - schromend deed ze een stap
En zag haar eigen blozen, voor een lap
Weerspiegelend blauw als een rood robijn
Op hofgewaad. Dat was voor 't oog festijn
Om naar te zien...
Uit de eerste zang van Gorters Mei
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Jac. van Looy nodigt Karel Alberdingk Thijm per briefkaart uit; ‘De man hierboven is Jong Holland’
(1884)
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Hoofdstuk I
Het begin

Gemeenschappelijk verzet
‘Daar steekt de Nieuwe Gids van wal. Paap aan 't roer. Kloos peinzend op de plecht.
Albert in de mast. “En 't losgedonderd schot wenscht heil aan 't vaderland!”’p. 9-1
ZO begon het. Zo werd het begin onder woorden gebracht op een briefkaart. Die
werd op 8 juli 1885 geschreven door Frederik van Eeden. Hij vermeldde daarbij niet
zichzèlf, hoewel hij toch als kapitein fungeerde op dit denkbeeldig schip. Hij namelijk
was de voorzitter in de redactie van het zojuist opgerichte literaire tijdschrift. Met
het eerste nummer, dat op 1 oktober van datzelfde jaar 1885 uitkwam, zou dit
tijdschrift zijn recht van bestaan proberen te bewijzen, naast het al vijftig jaar oude,
gerenommeerde blad van intellectuele standing, dat De Gids heette, en dat nu, alleen
al door de naam van het nieuwe tijdschrift, tot oude Gids werd bestempeld.
En 't waren jonge lieden, die onder deze provocerende vlag uitvoeren, - allen
geboren tussen 1855 en 1865. Willem Paap, ‘aan 't roer’, was de penningmeester kortstondig, zoals blijken zou -, en (zoals juist gebleken wàs) de man van praktische
organisatie: hij had een uitgever bereid gevonden. De redactiesecretaris, Willem
Kloos, keek op de plecht ‘ins Blaue hinein’, - toonbeeld van de romantische dichter,
die hij was. En Verwey, hier als de jongste (amper twintig) nog bij zijn voor-
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naam genoemd, en op de uitkijk in de mast geplaatst, zou inderdaad in zijn essays
zowel gaan terugzien op het literair verleden, alsook toekomstige ontwikkelingen
voorzien.
Van Eeden laat ons toch ook iets van zichzelf zien. ‘En 't losgedonderd schot...’
- meer dan de anderen heeft hij genoegen in zo'n oudvaderlands citaat. Hij heeft
smaak voor die gezellige negentiende-eeuwse dichtromantiek, waarbij de gegoede
burger graag de rug rechtte, bijvoorbeeld bij het onthullen van monumenten voor
vroegere grootheid en heldendom.
Er was trouwens nog een vijfde redactielid. Franc van der Goes was docent aan
de ook nog jonge Toneelschool; èn zakenman, met voor een man van de Beurs zeer
progressieve politieke denkbeelden. Ook met enkele dure relaties in de geldwereld.
Die zouden voor de financiering van het tijdschrift van belang worden.
Behalve deze staf van vijf redactieleden waren er de medewerkers, en de
sympathisanten met de onderneming. Die behoorden vaak al enige jaren tot de
vrienden- en kennissenkring: de schilders Willem Witsen, Jan Veth (aan wie Van
Eedens briefkaartje gericht was) en Jacobus van Looy; uit toonaangevende families
van de katholieke emancipatie: Karel Alberdingk Thijm, zich weldra in geschrifte
slechts Lodewijk van Deyssel noemend, François Erens en Alphons Diepenbrock;
de Haagse Frans Netscher, die eerst om zijn vroeg-naturalistisch proza graag gedoogd,
maar later toch buiten de deur gehouden werd; de wat kleurloze scheikundige met
filosofische aspiraties Charles (in de wandeling: Chap) van Deventer; en Aegidius
Timmerman, die bevriend was geweest met de reeds jong gestorven Perk, en met
Kloos, al sinds de lagere-schooltijd, en met Van der Goes, en sinds de studentenjaren
ook met Diepenbrock.
Al dezen, in leeftijd tussen de twintig en dertig, hadden in de voorafgaande jaren òf
wel eens van elkaar gehoord, of elkaar wel eens ontmoet, òf zij waren vrienden
geworden. Er was zelfs een club geweest. In dat gezelschap Flanor hadden zij elkaar,
maar ook vaak zichzelf nader leren kennen. Ieder bracht uit het milieu van zijn jonge
jaren het zijne mee, als voorlopige verwor-
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venheden, die nu getoetst werden. Het beeld van een vader die zich nadrukkelijk had
laten gelden, zoals bij Van Deyssel of Van Eeden, of die, jong gestorven, alleen een
liefdevol in ere gehouden herinnering voor de zoon kon zijn, zoals voor Herman
Gorter gold. De figuur van een kille, of juist innig meelevende moeder. De omgeving
van het ouderhuis, soms provinciaal en landelijk, als in Van Eedens Haarlem, het
Winschoten van Paap, of zoals Dordrecht voor Jan Veth. Maar voor de meesten was
Amsterdam het decor van hun jeugd geweest, en daar vooral hadden zij de
industrialisatie, die vanaf de jaren zestig in een eenparige versnelling raakte, kunnen
ervaren aan de talloze uiterlijke veranderingen.
‘Wij waren niet van ijzer of steen, maar wij hadden warme menschenharten,
harten van maatschappelijke wezens, die harder kloppen of langzamer
gaan naar den hartslag hunner maatschappij. Wij hebben gezien, hoe geheel
Amsterdam zich hervormde van een 17de en 18de eeuwsche stad, met
haar hoeken en grachten en straatjes van klein handwerk, tot een stad van
magazijnen en groot-handwerk en fabriek. Wij hebben de groote
economische verandering gezien in middelen van verkeer. Wij hebben het
groot-kapitaal zien neerstrijken in de stad, en de buitenwijken zien groeien
met hun honderdduizend proletariërs. Wij hebben den boerenstand en den
middenstand een oogenblik zien omhoog komen, en daarna, verarmd, zijn
kinderen zien leveren aan het proletariaat. Die verandering van dingen
was een verandering van menschen! Er kwamen nieuwe krachten ter
aanwending, er werden nieuwe wezens gevormd, wij zelve waren die
nieuwe wezens. De maatschappij zou een andere worden, er kwamen
nieuwe en grootere krachten, er zou een nieuw en grooter geluk komen. Wij waren zeer jonge kinderen, terwijl dat gaande was, met oogen zoo
gevoelig als water. Er ging geen enkel oogenblik voorbij, dat niet iets van
die nieuwe krachten zich in ons plantte. Het waren maatschappelijke
krachten, krachten, die de maatschappij, dus ieder, treffen, en wij waren
er dus altijd door omgeven. Al onze zinnen, ons hart, ons hoofd, onze
handen, ons geslacht werden er door geraakt.’
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Herman Gorter in zijn eerste studiejaar (1884)
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Dat schrijft Gorter als hij terugblikt, aan het eind van die eeuw, op de jeugdjaren van
zijn mededichters Perk, Verwey en Kloos, van hemzelf en van Van Deyssel.p. 13-1
Ook van hun schoolopleiding brachten zij voor een deel dezelfde ervaringen mee
naar de tijd van hun adolescentie en groepsvorming. Van Eedens smaak voor het
veilig-pittoreske heldenverleden konden zij allen herkennen (maar sommigen trokken
er een vies gezicht bij), als zij tenminste een lagere school benoorden de rivieren
hadden bezocht. Dan waren Caninefaten, ridders, maar vooral zeevarende kooplieden
en Spanjaarden hen vertrouwd. Onder hen die het meest naar voren zouden treden
was een viertal afkomstig van de eerste h.b.s. aan de Keizersgracht, en zíj tenminste
hadden van hun leraar Doorenbos een uitstekende eigen kijk op de wereldliteratuur
meegekregen. Ook kregen scholieren van het vervolgonderwijs een afschaduwing
te zien van de enorme ontwikkeling der natuurwetenschappen en zij konden onder
de indruk raken van de macht over de materie die te verwerven viel door
onbevooroordeeld waarnemen en causaal-verstandelijk denken. Gorter, zelf een van
de gymnasiasten, wijst hierop in zijn terugblik:
‘Wij kregen in de Natuur dien nieuwen blik, dien de moderne wetenschap
heeft. Wij zagen de eenheid van geest en stof, de organische wording van
het Heelal, al die heerlijke dingen die een jong hart verheugen. Wij zagen
het wel oppervlakkig, de burgerlijke maatschappij leert hare kinderen juist
genoeg om te bestaan, en dat is niet veel, maar wij zagen het. Onder het
weinige zagen wij de oneindige diepten van het Heelal, der kennis. Dus
wij voelden ons ook verstandelijk rijker, machtiger dan onze vaderen, wier
maatschappij op een lagere kennis berustte.’
En ook in de zeden, zegt Gorter, in de omgang van mannen en vrouwen in liefde of
vriendschap, kwam althans de belofte van verruiming en groter mensengeluk, ‘al die
mogelijkheid zagen wij, niet bewust, maar onbewust, vaag, schemerachtig. Zij leek
er ons des te dieper door.’2
Het lot bracht hen bijeen; om het wat preciezer te bepalen: hun leeftijd, Amsterdam,
en hun letterzucht. En hun afkeer. Zij
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hadden allen een kiem van onvrede met de Victoriaanse wereld die nog om hen heen
stond. Zij maakten zich in hun gesprekken bewust, wàt zij in die wereld van de
ouderen zoal verfoeiden.
Dat was bijvoorbeeld de dorre wetenschapsbeoefening die zij bij hun studies in
de klassieke letteren gedemonstreerd kregen: Belehrung ohne Belebung. De historische
wetenschappen van de negentiende eeuw, bevrijd van het dictaat van geestelijke of
wereldlijke machthebbers, begroeven zich met een razende kennisdrift in het verleden
en stapelden mijnbergen van feitelijkheden op, maar vergaten waarom zij dat deden,
‘zum Leben und zur Tat’.p. 14-1 Aegidius Timmerman, in zijn Herinneringen:
‘Ik heb zelden iemand zoo uitbundig horen lachen als Perk, toen wij (...)
op een prachtigen dag in Juni bij een betoog van dien (...) Prof. aanwezig
waren, dat scheen te handelen over de vraag of er op een zekere plaats een
alfa of een èta moest staan en waar Professor Zoetmeel, en de zeergeleerde
Reuzel en de scherpzinnige Bergekekuk de alfa eischten enz. enz. tot in
het oneindige... - Jacques lag, met zijn linker elleboog over de tafel heen
dwijlend, met blauwe oogen naar de blauwe lucht te kijken, (...) Tot op
eens een der onzen (...) die vlak onder den katheder zat, zijn dikke
ellebogen met een harden bonk op de tafel liet smakken met een luid G.V.D.
Dat was een argument op den man af en ons allen uit het hart gegrepen.
We lachten, lachten dat de ramen rinkelden. Jacques was in het geheel
niet tot bedaren te brengen, vooral omdat de Prof. meteen in zijn woede
de colleges sloot.’2
En Gorter roept het beeld van dit soort detaillerende kamergeleerden op aan het slot
van een lezing voor zijn medestudenten:
‘Als spinnen zitten zij te loeren, midden in hun net, om elkaar een of ander
arm, schitterend, Attisch vliegje af te vangen, en als zij het hebben, zuigen
zij het alle schoonheid uit, om ons het doode en drooge omhulsel te eten
te geven.’3
Gorter heeft dan nog maar net zijn negentiende verjaardag gevierd en is pas sinds
twee maanden student. Zijn uitval zal dan ook wel meer Diepenbrocks overtuiging
weergeven. Diepenbrock had hem zojuist door de groentijd heengeholpen, zoals
Timmerman dat drie jaar eerder, in 1880, met hemzelf had gedaan:

Enno Endt, Het festijn van tachtig

15
‘Jij was toen ik aankwam onder dat heele rotte zoodje studenten de eenige
met een hart en een ziel en dat je mij die niet onthouden hebt van 't begin
af, daar ben ik je altijd dankbaar voor geweest. (...) Jij was voor mij de
vriend van Kloos, de eerste die hem begreep en verdedigde onder de bête
studententroep. En toen later Perk zijn boek uitkwam, wat heb ik daar een
mooie herinnering van op je kamer in de Frans Hals waar je me de sonetten
voorlas en me de eerste aandoening van kunst, van iets moois zooals ik
alleen nog maar van Goethe en de muziek kende, in Homerische woorden
hebt gegeven. Toen ik in 83 Gorter leerde kennen en ik hetzelfde voor
hem deed wat jij voor mij gedaan hebt, dacht ik altijd aan je en heb 't hem
dikwijls verteld.’p. 15-1
Diepenbrock nu had een grenzeloze verachting voor de toenmalige bestudering van
de klassieken. Ook weten wij, wat hij samen met Gorter, ‘vor 20 Jahre’ schrijft hij
in 1904, las: ‘die Unzeitgemäsze Betrachtungen, von denen uns die 2te am meisten
entzückte.’2 Op de eerste bladzij reeds van dit essay van Nietzsche is de formulering
Belehrung ohne Belebung te lezen, die ik zoëven toepaste. De volledige titel van het
geschrift luidt trouwens (met mijn cursivering): Vom Nutzen und Nachtheil der
Historie für das Leben.
Wat zij nog meer verfoeiden: de zwak-romantische gevoelentjes van rozegeur en
maneschijn in de boudoirpoëzie, kunst die niet uit een behoefte voortkwam maar als
een spel beoefend werd, naar voorbeelden.3 En ter lering en vermaak, zodat de
onderwerpen godsdienst, huisgezin en vaderland bij voorkeur werden ‘bezongen’,
en de ‘zangers’ veelal dominees waren, die hun dichtstukken kleedden in de
‘lappenmantel der conventietaal’.4 ‘Natuurlijk telt de poëzie, als iedere godsdienst,
ook háre oningewijden,’ schrijft Kloos in 1882 quasi-vergoelijkend (alsof de toestand
die hij tekent, recht van bestaan zou hebben):
‘... oningewijden, die, verleid door het gemak, waarmede een gevormde
taal zich laat hanteeren, met vlijt en vlugheid hun gemoed den volke gaan
ontboezemen. Passie is hun onbekend en verbeelding wordt hun
overvloedig toegereikt door het dagelijksch gebruik, of door herinneringen
aan
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oudere literatuur, maar zij weten aangenaam te zingen op bekende wijzen
van het lief en leed des huizes, dat aan den dag komt bij geboorten en
trouwpartijen, begrafenissen en “vertrek naar elders”; ook copieeren zij,
meer of min nauwlettend, eenige voor de hand liggende beeldjes uit het
lagere leven, en eischen een traan voor het lijden van hun waschvrouw,
die door haar man geslagen wordt, of omgekeerd. Zij scheppen vooral
behagen in het kleinere lied, waarin zij de zedigheid hunner future's, de
kuischheid hunner gades, en de onschuld van hun kroost prijzen, of uit de
natuur van hun buitentje dankensstof zamelen voor de goedheid des
Scheppers - en in de langere bespiegeling, waardoor zij hunne
godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke belijdenissen bekend maken,
ze uitsprekende met zelfvertrouwen en waardigheid, maar vooral met
zelfvertrouwen, met nauwkeurigheid en kalmte, maar vooral met kalmte.’p.
16-1

Hier wordt het beeld gegeven van wat tien jaar later door Diepenbrock genoemd zal
worden ‘de afschuwelijke vulgariteit van de bureaukratenwereld der “letterkundigen”
in wier midden de Nieuwe Gids als een wonder verscheen.’2
En wat zij ook verfoeiden: het zelfgenoegzame deftig-doen, in dagelijkse omgang
maar vooral ook in het intellectuele verkeer, op papier. De onnatuurlijk keurige
volzinnen met beleefde concessies in de aanvoegende wijs: ‘Moge ook menigeen
een ogenblik denken...’ en de betweterige zucht tot een fatsoenlijk gelijkhebben in
de afloop van zo'n zin: ‘... toch zal een ieder mèt mij er van overtuigd zijn, dat...’ et
cetera.
Dat eeuwige en kennelijk voor ieder vanzelfsprekende Gelijk, dat steeds beaamd
werd, - o zeker, na wat voorbehoud, omdat een andere mening immers altijd mocht
gehoord worden (mits in fatsoenlijke taal gesteld) en zelfs wel niet-oninteressant kon
zijn; - maar dat hoorde bij het spel, intussen bleef men rustig van het Grote Gelijk
overtuigd. Wat hield dat in? Waarvàn waren de jongeren niet zomaar overtuigd?
Hun wrok betrof niet allereerst de vrijwel-eensgezindheid die de politieke
eendenvijver liet zien. Het eerste heftig reageren richtte zich tegen artistieke
overtuigingen, of het gebrek daaraan,
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tegen de kunsteloze kunstpraktijken. Maar eigenlijk ging dat protest veel verder dan,
bijvoorbeeld, de vraag of men als dichter al of niet sonnetten moest schrijven, of
men eerder Keats en Shelley dan de populaire Heine lezen moest, of men andere
onderwerpen dan de veelbezongene moest vinden, - dat waren maar de afgeleiden
van de controverse tussen oud en nieuw. Was het anders niet geweest, dan zou het
ons een raadsel moeten zijn waarom ook de levenswijze van de jongere generatie
ging veranderen, en kunst en leven zozeer op elkaar betrokken raakten. Nee, bij de
artistieke overtuigingen was ook de levensovertuiging in het spel.
De levensovertuiging van de oudere generatie, van hun maatschappij is misschien
beter gezegd, kan men brengen onder de ene noemer van de christelijkheid (wat van
het Christendom geworden was). Daarvan was al wie, al wàt maatschappelijk aanvaard
mocht heten, de hele artistieke wereld ook, doortrokken. En daártegen was het dat
de Tachtigers in opstand kwamen, halfbewust de eén, welbewust de ander.
Dat betekende evenwel, dat zij een andere, nieuwe levensstijl moesten creëren uit
het niets. Een levensstijl, die uiteraard zijn vormen gedicteerd moest krijgen door
een levensleer. Filosofen waren zij intussen niet. Wel zochten zij leidslieden, maar,
zoals Gorter later namens zichzelf moest zeggen:p. 17-1
...zoowel het vroeg sterven van mijn vader,
als 't ontbreken van wijzen in deez' tijden,
deden mij veel van wat er moest ontberen.

Zij hadden slechts elkander, en het elan van hun jeugd, èn wat zij als surplus van
zichzelf konden geven, hun kunst. Zolang het duurde. Want na de driftige afrekening
met het verleden en een korte tijd van zege, leden zij als groep, en sommigen ook
persoonlijk, schipbreuk. De besten onder hen zochten, na de overmoed, een
koersbepaling in het werk van filosofen uit het verleden (Spinoza), of in het
veelsoortige filosofische gedachtengoed van de jaren negentig, dat in het algemeen
op bezinning, en inkeer, en vergeestelijking gericht was. Dat was voortaan ieder
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voor zich. Vereend waren zij een ogenblik geweest in hun vitale hybris en hun vaag
maar sterk geloof in wat zij noemden: de schoonheid.

Eindnoten:
p. 9-1 sGrav. voor: G.H. 's-Gravesande. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten.
Arnhem 1955.
HGD voor: Herman Gorter Documentatie 1864-1897. Samengesteld door Enno Endt. Tweede,
zeer vermeerderde druk. Amsterdam 1986.
sGrav., p. 23. Aldaar geciteerd uit Kunstenaarsbrieven. Mededelingen van het Frederik van
Eedengenootschap IV, p. 43 (1937). - In dit eerste citaat is voor de eerste en laatste maal door
mij een onderdeel weggelaten zónder dat ik dit door middel van (...) heb aangegeven - dit om
de ingang van mijn tekst drempelvrij te maken -, namelijk Van Eedens toevoeging tussen haakjes
bij ‘... de Nieuwe Gids’: (Ach! waarom niet ‘het Loodsje’?).
p. 13-1 H. Gorter. ‘Kritiek op de litteraire beweging van 1880 in Holland’. In: De Nieuwe Tijd 3,
1898-1899, pp. 168-188. Vervolgens in Herman Gorter. Verzamelde werken. Deel III, alwaar
het geciteerde is te vinden op pp. 50-51. Ook in HGD, pp. 606-608.
2 l.c. pp. 51-52.
p. 14-1 Fr. Nietzsche. ‘Vom Nutzen und Nachteil’ etc., p. 209.
2 Timmerman, Tim's herinneringen, p. 153.
3 HGD 1883: 9, blz. 52.
p. 15-1 Diepenbrock, Brieven en docc. i, p. 261. In een iets afwijkende lezing ook in Timmerman, Tim's
herinneringen, p. 182.
2 Diepenbrock in de eerste jaren van de 20ste eeuw aan Elisabeth Förster-Nietzsche. In:
Diepenbrock, Brieven en docc. IV p. 283. Ook opgenomen in HGD, 31A, p. 231.
3 Verwey, Toen de Gids werd opgericht, p. 14. - Wat Verwey zegt over de 18de eeuwse
ontwikkeling in de literatuur is hem in hoge mate ingegeven door zijn opvattingen over
eigentijdse verhoudingen.
4 l.c., p. 36.
p. 16-1 Kloos, ‘Inleiding’ (bij Gedichten van Jacques Perk, 1882). In: Kloos. Veertien jaar (...) etc., I,
p. 7.
2 Diepenbrock d.d. 14 sept. 1892 aan Andrew de Graaf. In: Diepenbrock. Brieven en docc. I, p.
379.
p. 17-1 Namelijk in het gedicht ‘Nadat ik jong en teer geboren was’ uit zijn Spinozistische periode
(1892-1896). In de geciteerde regels wijzigde ik ‘ontbreken’ in ‘ontberen’, waardoor het rijm
met een buiten dit citaat vallende regel vollediger wordt. In: Gorter. De school der Poëzie
(1897), pp. 183-184. In: Verz. werken, deel II, p. 256. In Verz. lyriek tot 1905: p. 318.

Gemeenschappelijk uitgangspunt: de droom van schoonheid
Zij die van 1885 af de leiding vormden en de toon aangaven van het nieuwe tijdschrift,
Kloos en Verwey, waren volstrekt onkerkelijk en ongelovig. Kloos had dat al in 1882
zeer nadrukkelijk en agressief laten weten in zijn inleiding op Perks gedichten. Leest
men dat keurig gestileerd, hier en daar met Huetse kunstigheid geformuleerde geschrift
met aandacht, en nauwkeurig, dan vindt men zijn sneers niet alleen in de veel
geciteerde laatste alinea (‘Anderen mogen buigen en bidden in bangheid en hoop,
alsof zij door de planken der groeve den geur konden...’ Wàt staat daar? ‘...den geur
van het paradijs konden erkennen,...’ - O juist, ja, van het paradijs. Beeldspraak,
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jazeker.) In eerdere passages ziet men, bijvoorbeeld, hoe de dichter met de gelovige
vergeleken wordt. Beiden moeten het hebben van de verbeelding, maar het verschil
blijkt dan, dat ‘het geslagen brein’ van de gelovige het onderscheidingsvermogen
heeft verloren. Hij houdt zijn fantasieën voor waarneembare werkelijkheid, en ziet
in het leven slechts schijn. De dichter daarentegen weet, dat dit ons leven de
werkelijkheid is (en zoals Kloos eldersp. 18-1 laat weten: die werkelijkheid is als ‘een
ontzetb're droom’), maar hij ziet er een schone schijn in en brengt dat visioen tot
leven (‘maar in die droom een droom, vol licht en zangen,/Míjn droom...’). - Of reeds
in de eerste alinea, waar terloops, als boutade, wordt geopperd, dat literaire kritiek,
met zijn uiterst subjectieve oordeelvellingen, misschien beter gerekend kan worden
tot zulke speculatieve zaken als godsdienst en metafysica, ‘waarover men onder
verstandige lieden maar liefst het stilzwijgen bewaart’. - De meedogenloze kijk van
Kloos op leven en dood blijkt nog eens, als hij verderop venijnig opmerkt, dat voor
de thans nog onbegrepen jongeren (wier poëzie hij voor-
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staat) zich het leven opent, ‘terwijl genen met snelle schreden het graf naderen, uit
welks duister nog niemand het hoofd heeft opgericht.’p. 19-1
Uit Van Deyssels publikaties sinds 1883 is het voor ieder duidelijk dat hij de
katholieke geloofspraktijk geheel heeft afgezworen.2 Van Eedens Kleine Johannes
(met dit verhaal opende de eerste aflevering van De Nieuwe Gids) leerde, in hoofdstuk
4, dat het ware bidden, beter dan in zijn slaapkamertje, kon geschieden bij de
sprakeloze aanschouwing van de stralende zonsondergang in een gouden heelal van
lucht en water. God? ‘Wat gij met dien naam bedoelt, Johannes, is een belachelijk
schijnbeeld, - in plaats van de zon, een groote petroleumlamp, waarop honderde en
duizende mugjes hulpeloos zitten vastgeplakt.’
Albert Verwey schrijft in 1884 aan Mientje Doorenbos, dochter van de vereerde
mentor, over zijn vroegste verzenmakerij als vijftien- à zestienjarige h.b.s.'er: ‘Ik
was toen poëtisch-vroom en hield er een God op na, die in een orthodoxen hemel
vol engelen en zaligen verblijf hield. Mijn poëzie was er echter minder om mijn God
dan mijn God om mijn poëzie. Ik had dit geleerd van Ten Kate, die een poosje mijn
ideaal was. Het duurde echter niet lang.’3 En Gorter, die tot in 1880 nog stellig meende
te weten, dat hij later net als zijn vader dominee zou worden, begon toen hij zestien
was Multatuli te lezen. Over hem, de man die ‘zijn ziel behouden’ had en achter
wiens voeten hij lang gelopen had, ‘waar hij ging, als een hond den man die hem
zijn eten geeft,’4 hield Gorter in 1885 een lezing die eindigde met de aansporing:
‘Waar wij weten dat getwijfeld wordt aan God en godsdienst, waar wij dien bestreden
zien, waar wij hooren dat een nieuwe weg ter waarheid wordt gewezen, en veel
leugenachtigs verworpen wordt, daarheen te ijlen is onze plicht.’5
De Tachtigers vormen de eerste groepering (de enkeling Multatuli was hen
voorgegaan), die in de Nederlandse letteren als generatie paganistisch genoemd kan
worden; onkerkelijk, en voor het merendeel zonder ander christelijk geloof dan op
de achtergrond van hun ouderlijk milieu, waar zij zich uit losmaakten. Met het verlies
van dit geloof blééf echter voor de zoekenden onder hen de vraag - die het
Christendom zo geruststel-
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K.J.L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel) in 1882
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lend wist te beantwoorden -: ‘Woher sind wir kommen, wo gehn wir hin’, of, anders
gezegd: welke bedoeling heeft dit bestaan. De Duitse dichtregel, van Heine, is destijds
door velen, in elk geval ook door Gorter, gelezen en de echo is in het werk van velen,
ook vóór tachtig al te horen. Het gedicht waar die regel in voorkomt, heet ‘Fragen’.
‘Und ein Narr wartet auf Antwort’ is de laatste regel.p. 21-1
De enige zekerheid die voor de jongeren vanzelfsprekend leek, en zonder
speculatief gefilosofeer voor ieder duidelijk, was die van de stoffelijke wereld, waar
te nemen met de eigen zintuigen, en in z'n wetmatig doen en laten steeds meer te
begrijpen met de nuchtere rede. Maar dat onbevooroordeeld waarnemen en
verstandelijk denken moest ook erkennen, dat men zelf deel uitmaakte van die materie,
en dat aan die natuurlijke staat uiteindelijk nooit te ontkomen was. Kraft und Stoff
predikten de Duitse filosofen van het materialisme, wier denkbeelden door de
intellectuele wereld van die jaren woeien. ‘Moleschotts “zonder fosfor geen gedachte”
was een klapwoord’ onder studenten, vertelt ons Timmerman.2
Het is deze, om het behoud van het kostbare ik beangstigende situatie, die door
Van Deyssel visionair in beeld gebracht wordt:
‘De waereld heeft haar goden-zieners en haar godsgetuigen gehad, en
eeuw aan eeuw hebben de volken geknield voor de machten, die van boven
de wolken kwamen. Men heeft gebouwd op de werkelijkheid, men heeft
haar weg gebouwd onder de paleizen van den droom en de tempels van
het gebed, en heel hoog op de torens heeft men schoone dingen gezien,
maar na al het samenstorten van beschavingen, na het waggelen en
verzinken der geslachten, na al de schoone stormen van de tijdenzee, zijn
wij op het strand geworpen, wij, naakte, arme menschen onder elkaâr. En
wij hebben gezien naar boven; daar was lucht; en voor ons uit, daar was
water; en onder ons, daar was zand. En wij hebben gedacht en gevraagd,
of er dan niets, niets was. Toen hebben plotseling onze oogen elkaâr gezien,
en wij hebben in die oogen gezien ongekende diepten. Wij hebben
begrepen, dat wij er waren, wij menschen, wij leven, wij alles, wij met
onze ellende en onze zaligheid.’3

Eindnoten:
p. 18-1 ‘elders’, namelijk in het eerste door Kloos in De Nieuwe Gids gepubliceerde sonnet, dat in de
boekuitgaven van zijn poëzie ook steeds op de programmatische eerste bladzijde is te vinden:
‘Ik denk altoos aan u als aan die droomen’. In: Nieuwe Gids I, 1885, I, p. 136. In Verzen (1894),
p. 7. Bij Michaël, Willem Kloos, zijn jeugd (...) etc. (1965) op p. 205.
p. 19-1 Kloos, ‘Inleiding’ (bij Gedichten van Jacques Perk, 1892). In: Kloos. Veertien jaar (...) etc., I,
p. 5 (de passage over de gelovige en de dichter) en 10 (de ouderen grafwaarts).
2 In deze bewoordingen ook expliciet gezegd door Prick, ‘Lodewijk van Deyssel op weg naar
(...)’ etc., p. 15.
3 Albert Verwey aan Wilhelmina (Mientje) Doorenbos, 11 sept. 1884 (concept). In het Albert
Verwey-archief. Ik gebruikte een gelijkluidend afschrijft, door Kitty van Vloten, van het grootste
deel van deze tekst. Dit bevindt zich in doos VI, map 2: Autobiografische aantekeningen. -
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Lieneke Frerichs, weleer lid van de werkgroep Project Repertorium Brieven Albert Verwey,
maakte mij opmerkzaam op dit ineditum.
HGD, 1887: I, p. 150.
HGD, 1885: I, p. 105.
De invloed van Heine op de jonge Gorter en een enkele vroegere dichter is uitvoerig besproken
door Lieneke Frerichs in haar doctoraalscriptie Lucifer. Een jeugdgedicht (...) etc. (1977).
Bereikbaarder maar minder volledig komt het onderwerp voor in haar artikel ‘Lucifer en de
liefde’ (De Gids, mei 1989). - Heine's gedicht (‘Abenddämmerung’: Am grauen Meerestrande)
komt voor in de reeks Die Nordsee, en werd in 1825-1826 gepubliceerd in Das Buch der Lieder.
Als tweedejaars student reciteert Gorter in zijn dispuut uit Die Nordsee, blijkens HGD, 1885: 8,
p. 126.
J. Moleschott (1822-1893), van Nederlandse origine, was arts en materialistisch auteur, sinds
1879 professor te Rome. - De citaten uit Timmerman in Tim's herinneringen, pp. 198-199 en
212.
Van Deyssel in ‘Nieuw Holland’, in: Verz. opstellen I (1894), pp. 34-35. In de recente herdruk
(1979) van ‘Nieuw Holland’ op pp. 34-35.
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De ontdekking van de ziel
Zij zagen in elkaars ogen ongekende diepten... Zij vonden de ziel als toevlucht. Wel
was het de reflectie van zichzèlf die zij in het oog van de ander vonden, een
spiegelbeeld. Het was de eigen gevoelige, eenzame ziel die zich herkende bij een
ander, maar nog zonder zich met medegevoel in die ander te verplaatsen, laat staan
zich te verliezen, - te dwingend was allereerst de noodzaak, iets van zichzelf als
zekerheid te vinden. Enkele tientallen jaren later zou Nijhoff zo'n existentieel ogenblik
in bijna hetzelfde beeld weergeven:p. 22-1
Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een ander -

Maar over eenzaamheid sprak Van Deyssel, in de hier geciteerde passage, niet; die
zien wij in de melancholieke blik van Kloos, mysterieus als vanuit de nevelen van
Thijs Maris' schilderijen starende, - oogen die later door ieder die ze eens gezien had,
werden gememoreerd, en die ons nog kunnen moveren als wij de portretfoto's door
Witsen of Jessurun gemaakt, of Witsens tekening zien.2
Maar al heeft Van Deyssel misschien de lichte wanhoop in die ogen zelf nog niet
gevoeld, hij heeft de trots die ermee samenging in Kloos' bewoordingen gehoord:
‘Alles wat ik van het “Jonge Holland” wist,’ schrijft hij, ‘was het bundeltje sonnetten
van Jacques Perk, waar ik lang niet goed in was, en van welke inleiding alleen de
woorden van Kloos
“waar hij stormt en juicht, waar hij mijmert en weent; eenzaam met zijn
ziel onder de blauwe oneindigheid”
mij nu en dan als ik vaag over literatuur dacht vreemd en zoet in de ooren zongen.’3
In die regels had Kloos een beeld gegeven van de nieuwe dichterfiguur, ‘die
zichzelve godheid en geliefde tevens is’ - en had hem gesteld tegenover de hier al
eerder in een citaat vermelde ‘anderen’, de gelovigen die hùn zaligheid in een
hiernamaals verwachtten.
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Die inleiding heeft de waarde van een manifest gekregen. Zij was ‘de eerste grote
gebeurtenis in de wording van onze letterkundige beweging,’ zegt Verwey, als hij
in 1916 een poging doet, de geschiedenis van Tachtig te beschrijven.p. 23-1
Wat moeten wij van hun zielsbegrip nog meer weten dan deze eenzaamheid? In
elk geval toch, dat het bepaald niet om de troebele psyche ging, met haar duistere,
gefrustreerde driften, die Freud twintig jaar later in de mens zou aanwijzen. Het is
nog een edele en schone ziel, die de herinnering bewaart aan de pure Ideeën van
Plato, en vol verlangen is naar harmonie met wie of wat ook, buiten haar bestaande.
Als zetel van de gevoelens hevig kwetsbaar, vaak dus benard door liefdeloosheid,
of aardse gebondenheid. En daarom ook verlangend naar bevrijding en grootse
opvlucht, de ruimten van kosmische vrijheid tegemoet.
De harmonie wordt niet gezocht met, of verhoopt van een buiten-natuurlijke
instantie, een godheid als de Hegeliaanse Al-Ziel of Wereld-Wil die ergens (overal)
in de kosmos zou zweven en zich in alles zou manifesteren, zij het in de materie
onvolkomen. Wel lagen deze filosofische voorstellingen ter beschikking voor later
gebruik. Voorlopig wordt er alleen op de eigen, nog zo vitale vermogens tot het
vinden van de harmonie vertrouwd. Die kan met een ander beleefd worden, of met
het andere dat in de natuur gezien wordt, - of in wat de ziel, zonder hoop op
verwerkelijking, zich eenvoudigweg dróómt, zichzelf genoeg zijnde. Vanuit deze
denkwereld spreken de regels van Perk:
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt!

Het zijn de slotregels van zijn gedicht ‘Iris’: de regenboog, die uit zon (vreugde) en
regen (tranen) geboren is, taalt vergeefs naar de geliefde Zephyr; zij ‘lijdt verlangen’,
zoals Gorter het later uitdrukt, en is toch - romantic agony! - in het lijden-zelf schoon,
zij toont immers haar kleuren, zij ‘lacht’. En uit de toevoeging van dit laatste, de
getoonde schoonheid, laat zich afleiden
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Willem Kloos, gefotografeerd door Jessurun de Mesquita (omstreeks 1887)
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dat we niet alleen met een mensenziel, maar ook met een kunstenaar van doen hebben,
die met de schone uiting van zijn leed en verlangen hoopt op herkenning en
verwantschap (‘gemeenzaamheid’) met hem die ‘even eenzaam’ en verlangend leeft.
Voor de dichter zelf is met het neerschrijven van het gedicht een object buiten
hemzelf geplaatst, waarin hij een bevestiging van zijn identiteit kan zien, een bewijs
van de eigen ‘schone ziel’. Het genieten van die gedroomde of reëel ervaren, in elk
geval vormgegeven schoonheid gold als deugd. Dat staat te lezen in de tweede
aflevering van het pas opgerichte tijdschrift, december 1885, in de eerste literaire
kroniek van Kloos, naar aanleiding van het gedicht ‘Persephone’ van Albert Verwey:
men moet er slechts ‘de passie der schoonheid in zoeken. Die visioenen van licht en
kleur (...), die vlekkelooze vormen, (...) willen niets en kunnen niets dan genot geven.
En genot is deugd.’p. 25-1
Blijft de ander, met wie de ‘gemeenzaamheid’ in Perks gedicht gezocht werd,
inderdaad uit, dan is er nog de grote natuur, waarin de dichterziel zijn stemmingen
kan herkennen. En omdat ook hier de emotie, bij het intens ondergáán, als het
voornaamste telt, komt er in het gedicht vooral een sfeer naar voren, de vervagende
vermenging van binnen- en buitenwereld die het impressionisme zowel in de letterals in de verfkunst eigen is.2 Een bepaalde selectie uit de buitenwereld komt het meest
in aanmerking om als paysage d'âme te dienen,3 - allereerst wel de (geïdealiseerde)
natuur, die van de bloemen en de vogels:
Zooals daarginds aan stille blauwe lucht
Zilverenzacht de halfontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,
Zoó zag ik eens in wonderzoet genucht
Uw halfverhulde beeltnis voor mij staan...4

Kloos, in 1885. Maar later, nadat ook Gorter in de Mei zijn tol aan de natuur heeft
betaald, kan de eigen stemming ook aan een stadstafereel herkend, en dan, 1890, in
geraffineerde eenvoud gezegd worden:5
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Het regende in de stad,
toen kwam er wat
muziek van straatmuzikanten,
die bliezen naar de kanten.
Toen voelde ik de leugen
van vroolijkheid in 't geheugen,
die men als kind eens heeft,
te dansen omdat men leeft.

Bij deze beleving van het bestaan, waarbij alles op de kaart van het gevoel (de emotie,
de hartstocht of ‘passie’, de ‘zielsbewegingen’) wordt gezet, levert de zielsbewogene
zich vrijwel passief uit:
‘Men heeft niets anders te doen dan zich in de wereld te werpen, en zich
door de wereld te laten treffen, als een ton in de golven. Doet de wereld
ons juichen, welnu dan juichen we, maakt ze ons aan 't weenen, dan weenen
we. Weenen en juichen, dat is 't eenige wat de artiest doen kan, die
openbaring dat is kunst.’
Zo beschrijft Gorter het in 1898, in een terugblik.p. 26-1

Eindnoten:
p. 22-1 Geciteerd uit de terzinen van het sonnet ‘Het souper’, in Vormen (1924); opgenomen in Nijhoffs
Verzameld werk I. Aldaar op p. 108.
2 De ogen van Kloos ziet men bijvoorbeeld op de foto's in Luger en Prick, De beweging van 80,
pp. 18, 19, 51, 63, en 71.
3 Van Deyssel, ‘Van lang geleden’, quasi geschreven in 1937, in feite in 1884, maar pas uitgegeven
door Prick in Maatstaf 1954. Het citaat op p. 199 aldaar.
p. 23-1 Deze poging werd slechts gedeeltelijk gepubliceerd door Mea Verwey, in de Nieuwe Taalgids,
1950: ‘Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel’. Het hier geciteerde staat aldaar op pp. 196-197,
met inderdaad ‘grote’ in de nieuwe spelling.
p. 25-1 Later opgenomen in Kloos, Veertien jaar (...) etc., I, p. 139.
2 De feitelijke stilistica van het Impressionisme, die deze vervaging bewerkstelligen, zijn in het
helderst geanalyseerd in het werk van Luise Thon, Die Sprache des deutschen Impressionismus
(...), etc. (1928).
3 Er mag wel eens onderzocht worden welk deel dat, meer specifiek, is.
4 De Nieuwe Gids 4, 1885-86, 1, 2 (dec.), p. 317. Vervolgens in Verzen (1894), p. 2; in Michaël,
Willem Kloos, zijn jeugd (...) etc., p. 204.
5 Gorter, Verzen (1890), p. 58; in Verz. werken II, p. 61; in Verz. lyriek tot 1905, p. 130; in Verzen.
De editie van 1890, (1987), p. 59.
p. 26-1 Gorter, ‘Kritiek op (...) 1880’, in Verz. werken, III, p. 57.

Afkeer van diepzinnigheid.
Gezond verstand, verbeelding!
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De ‘schone droom vol licht en zangen’ mag dan weliswaar pure illusie, een drogbeeld,
zijn, zij is wèl heel noodzakelijk, omdat zíj alleen het onherroepelijk-eindig bestaan,
de ‘bange, ontzetb're droom’, levenswaard maakt (dat woord is, opnieuw, van Kloos,
en opnieuw: in zijn Inleiding op Perks gedichten te vinden). Reden genoeg, om voor
die ‘dream within a dream’ alles over te hebben: de kunst voor niets anders dan de
kunst; niet bijvoorbeeld ten dienste van een moraal; het kunstwerk is geen voertuig
van wijsgerige bedoelingen van de kunstenaar, van godsdienstige of sociale bejegening
van de lezer. Aan diepzinnige gedáchten heeft deze esthetiek van de hartstocht
hetzelfde broertje dood als de
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naturalistische prozaïsten, die hun zwaartepunt vooralsnog niet in de ziel, maar bij
de ‘wetenschappelijk waargenomen’ buitenwereld legden. ‘De lieden van stemming
en de lieden van dierlijkheid kunnen zich de gedachte niet denken in de kunst,’ daar
moeten we ons dan maar bij neerleggen, zucht Van Deyssel quasi wanhopig. Met
zijn schitterende boutade ‘De Gedachte’p. 27-1 neemt hij wraak op, bijvoorbeeld, de
recensent in De Amsterdammer van 18 oktober 1885, die over het pas verschenen
eerste nummer van De Nieuwe Gids had durven zeggen: ‘...de gedachte, voorzover
zij uit de eenigszins gebrekkige taal is op te maken, [is] inderdaad dichterlijk, schoon
naar onze mening’... (en dan komt er weer zo'n
akelig-keurig-hooghartig-omslachtig-ironische formulering:) ‘schoon naar onze
meening niet (...) zoo heerlijk, dat aan deze sonnetten eene eeuw haren naam zou
kunnen ontleenen.’2 Van Deyssel dus, in '88, in de Nieuwe Gids: ‘Dit nu had ik
gehoord, en nu wist ik het. Ik had 't twintig maal gehoord, ik had 't vijftig maal
gehoord, ik had 't vijfhonderd maal gehoord: de gedachte is er niet, de gedachte is
er niet, ze geven maar stemmingen, ze geven maar dierlijk leven, maar geen gedachte,
waar is de gedachte, waar blijft de gedachte?’ Et cetera, een kostelijk stuk om te
lezen, in de Verzamelde opstellen, deel I.
Nu er geen standpunten (buiten de literatuur) werden ingenomen, was er alle ruimte
voor een onbevangen kijken, zonder de vooroordelen van de conventionele moraal.
‘Met klaren, kalmen blik, zonder belemmering van traditie of modellen,’ zegt Kloos
in De Nieuwe Gids van april '86.3 Maar: hij heeft het dan wel over de proza-praktijken
van zijn tijdgenoten, - het dichtbedrijf van hem en zijn mede-poëten was immers niet
op ‘kalmte’ uit. De naturalistische pretentie van koel-verstandelijke objectiviteit zou
Kloos zich voor zijn eigen essayistiek echter ook graag aanmeten, en het lijkt er ook
wel vaak op, in zijn doordachte, goed geformuleerde stukken. Het is in feite een
gespéélde kalmte-van-waarnemen, waaronder zijn wrevel gloeit jegens alles wat
hem in zijn jeugdjaren klein heeft willen houden. Maar dat neemt niet weg, dat de
‘onbevooroordeeldheid’ een punt is, waarop dichters en prozaschrijvers elkaar wel
willen ontmoe-
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ten. De waardering van Kloos en Verwey laat ons zien, hoezeer zij nog kind van hun
positivistisch denkende eeuw zijn; en dat zij niet beseffen dat hun esthetiek van de
emotie, die zich straks tot het symbolisme zal ontwikkelen, óók is: een reactie op de
analyserende, verfeitelijkende, materialistische visie van de wetenschap.
Als Diepenbrock, samen met zijn jongere vriend Andrew de Graaf in een
briefwisseling anno 1892 de rekening van de Nieuwe-Gidsjaren opmaakt, constateren
zij: ‘...de ondergrond van de NG, dat is het positivisme’ en deszelfs historiserende
(causale) denkwijze. ‘De NG buigt voor de empirische wetenschap’ en: ‘De revolutie
die er tot nu toe is geweest heeft alleen de kunst geraakt. De wetenschap enz. liet
men maar ongemoeid, dat gaf men nu voor een oogenblik gewonnen. (...) Karel
Alberdingk Thijm b.v., die als Van Deyssel naar de mystiek heen verlangt, toont als
A.J. (...) een volbloed positivist te zijn, zoodra zijn kunstemotie uitgetrild is.’p. 28-1
(Onder de letters A.J. schreef Thijm, ook wel om den brode, buiten De Nieuwe Gids
om, rustig-gestelde recensies, en in dito stijl een levensschets van zijn vader en een
romannetje).
Leidraad voor de prozaïsten was omstreeks 1885-86 inderdaad, naar Diepenbrocks
getuigenis in 1892,2 ‘Mes Haines en le Roman expérimental, het eenige wat over
literatuur (...) autoriteit had’. Maar vóór deze vermelding van Zola's programmatische
stukken heeft Diepenbrock ‘de NG van de eerste jaren, in zijn theorie’ óók genoemd:
‘een produkt van Multatuli, Huet en Vosmaer’.
Deze drie nu golden te dien tijde ook voor de dichters als grote voorgangers. Als
Verwey in 1916 terugblikt, noemt hij dezelfden: Vosmaer, Busken Huet en Multatuli.
Tegelijk weet hij, de dichter, heel goed, dat deze voorgangers prozaïsten waren,
‘kunstenaars, denkers, opvoeders en strijders’ - maar geen ‘oorspronkelijke
verbeelders’.3 Zij waren als zodanig dan ook niet zozeer ‘modellen’ voor het dichten
van Verwey en Kloos. Huet en Multatuli stimuleerden de zelfstandigheid en scherpte
van hun denken en formuleren, hun geest van verzet. En Vosmaer bemiddelde voor
hen, de dichters, wel degelijk de tra-
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ditie. Wat zij als ‘schoon’ selecteerden was voor een niet gering deel zíjn bij de
Grieken gevonden en als levend ervaren schoonheid van ‘een nieuwe harmonische
mens’. Zelf miste hij weliswaar, zegt Verwey, als dichter ‘de diepe, de dreigende
ontroering’.
Met dit soort verbiezonderingen van de dichter tegenover prozaschrijvers bespeelt
Verwey het romantische begrip imagination, dat Kloos in zijn Inleiding al bij Leigh
Hunt had weggeplukt: poetry is imaginative passion. Verwey, nogmaals over de
prozaïsten: ‘Zij droegen niet, zoals Potgieter, een wereld in zich.’ Dat criterium blijkt
Gorter ook te kennen. Hij gebruikt dezelfde term, als hij, in 1893, wanhopig over
zijn versplinterde lyriek (de sensitieve verzen), bij Homerus en Dante te rade gaat.
Wat maakt hun werk zo groots, zo vast, zo zeker? ‘Men ziet een wereld in hun
gedichten en men voelt dat die waar of voor den kern tenminste waar is.’p. 29-1

Eindnoten:
van Deyssel, ‘De gedachte’, in: Verz. opstellen I (1894), pp. 189-194.
sGrav., p. 65.
Kloos, Veertien jaar (...) etc., I, p. 180.
Andrew de Graaf aan Alphons Diepenbrock, 16 sept. 1892. In: Diepenbrock, Brieven en docc.,
I, p. 381-382.
2 Diepenbrock aan Andrew de Graaf, 14 sept. 1892. In: Diepenbrock, Brieven en docc., I, p. 379.
3 Postuum gepubliceerd door Mea Verwey, in Nieuwe Taalgids 1950, onder de titel: ‘Albert
Verwey over Lodewijk van Deyssel’.
p. 29-1 HGD, 1893: 103, p. 507: Gorter aan Diepenbrock, 2 nov. 1893. - Ook in Diepenbrock, Brieven
en docc. II, pp. 56-57.
p. 27-1
2
3
p. 28-1

De eerste vereisten bij de vormgeving
De hoogst individuele zielsbewegingen worden ontdekt door de zeer fijn
bewerktuigden (woord van Van Eeden,2 maar geheel in het jargon van de groep), en
wel door hun zeldzame intuïtie. De zielsmuziek moet in de stilte beluisterd worden,
dan vormen zich beelden voor het geestesoog (Gorters visie,3 en wat die stilte betreft,
ook de uitspraak van Van Looy, in zijn dagboek, 13 december 1888: ‘De groote
daden zullen komen uit de stilte, alleen, geruischloos.’4).
Máár: de eerste de beste uiting van een emotie, hoe waar die ook gevoeld wordt,
draagt die emotie nog niet vanzelfsprekend met gelijke kracht over. Om dat te
bereiken, om de uiting ook inderdaad kunst te laten zijn, is het noodzakelijk dat ook
de expressie van de emotie allerindividueelst is. Nieuw-ervaren als de verbeeldingen
zijn, moeten zij een nieuwe taal, een oorspronkelijke bewoording krijgen. Die zal zo
dicht mogelijk bij de ervaring zelf moeten blijven, er adequaat aan moeten zijn; een
gewaad, dat, nat, alle vormen van het beklede lichaam toont:5 vorm en
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inhoud behoren één te zijn, alleen dan zijn de zuiverheid van klank (dat is ook: ritme)
en van beeldspraak gegarandeerd. In de vorm is de gehele inhoud (als gezegd: een
zielservaring) begrepen. Laat men de vorm horen, dan spreekt de inhoud vanzelf
mee.
‘Want goede verzen, neen niet goeie, maar de beste, leert een goed man
alleen met zijn ooren eerst en gevoelt dan bijna al door de maat en de klank
wat de woorden zijn, en hun zin. Ik geloof, of liever ik weet dat ik daarin
een goed man ben, en ik heb het met Grieksche koren, die ik niet begreep,
alleen door het hooren lezen, gevoeld wat ongeveer de stemming was, niet
de zin natuurlijk, maar het gevoel dat in de woorden lag.’
Aldus Gorter, die in zijn studentenjaren de theorieën van de vijf jaar oudere Kloos
met grote instemming leest.p. 30-1 En precies zo denkt Franc van der Goes erover, in
zijn advies aan hen die ‘verzen zeggen’ (voordragen). Zij moeten nooit aan de inhoud
denken, of aan het juiste begrip dat de luisteraars daarvan moeten krijgen. ‘Rhythmus
en geluid’ (vorm), die behelzen de gehele inhoud, zodat men uitsluitend dáárop moet
concentreren.2
Bij de eisen van zuiverheid van uitdrukking en van onbevangen kijken en ervaren
sluit ook hun voorkeur aan voor natuurlijkheid. Die demonstreerden zij welbewust
in hun schrijfpraktijk. Zij wilden lekentaal gebruiken, en eenvoudig praten in hun
essays. Niet in het keurslijf van op school aangeleerde deftig- en dikdoenerige
cliché-wendingen, maar met de toon en houding (niet van zeer, maar) van heel
gewone, gevoelig reagerende, lévende mensen. Dit hadden zij ongetwijfeld gezien
en bewonderd in Multatuli's Ideen. Verwey laat het ons weten, in 1916, in zijn destijds
ongepubliceerd gebleven geschiedenis van Tachtig: ‘In onmiddellijkheid van uiting
waren wij dus met Multatuli één, en dientengevolge ook in betwijfeling van de
middellijke, de begripgeworden figurentaal.’3 Het was vooral Verwey die zich op
dit punt niet eens hoefde los te maken, zoals Kloos en Gorter bijvoorbeeld wel, van
de voor schoolopstellen verplichte stijl. Een enkele bladzij uit zijn vroege opstel
‘Dichterlijke taal’ (1884) laat dat al zien:
‘...onwillekeurig als een kind, dat allerlei geluiden uit-
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stoot, terwijl het iets te grijpen tracht, begon ook de mensch in zijn
natuurstaat de klanken te vormen ter uiting van zijn eerste emoties. En
evenals eerst elk zijner gebaren de reflexie van een beeld, van een indruk
geworden was, moest ook het woord thans denzelfden indruk maken als
het beeld, dat ermee werd benoemd. Voor ons, die in fijnheid en
samenstemming van zintuigen bij lange niet gelijk zijn aan die eerste
menschen, schijnt het onmogelijk dat een enkele geluidencombinatie
indrukken zou overbrengen, die voor alle zintuigen gezamenlijk waren
bedoeld. Maar tusschen de zintuigen moet in den beginne een zeer innig
verband hebben bestaan. De eerste woorden moesten niet aan de
voorwerpen herinneren; ze moesten in indruk eraan gelijk zijn: anders
waren ze van geen nut. Iemand, die zijn broeder vertellen wilde wat bloem
hij gezien had, moest reuk, kleur en gestalte weten te binden aan het woord,
dat hij met broederlijke gemeenzaamheid in de plaats gaf van zijn bloem.
En als die broeder zijn zuster iets wou doen meevoelen voor het lam dat
hij gezien had aan den weg, toen het moede was, dan lag er angstvalligheid
in de zorg waarmee hij de klanken uitte, die méer moesten weergeven dan
het gebláát van het lam dat hij had gezien. Elk woord moest een stuk ziel
zijn, dat iedere verwante ziel begrijpen kon; daarom is de man, die het
eerste woord zijner taal gemaakt heeft, de eerste dichter op aarde geweest.
Men denke zich die taal: ieder woord een gedicht, iedere zin een epos, en
die zinnen samengesteld op de maat van den dans, waar zij altoos vreugde
mee toonden. De woorden stonden nog niet beschreven bij den burgerlijken
stand der grammatica; men kon eraan toevoegen of wijzigen bij iedere
wijziging van de stemmingen, ze verzachten of verscherpen naar er honig
moest druppelen van den steeneik of bitterheid in de harten der menschen.
En toen de woorden gemaakt waren en de taal nog jong was en de dichters
nog frisch en naïef, opgaande in den opgang der tijden, toen was het zoo
natuurlijk dat altoos nog hun taal poëzie was, zoo goed als de hemel en
de zon en de zee!’p. 31-1
Deze idyllische natuurmens lijkt eerder afkomstig uit de acht-
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tiende eeuw dan uit ‘den beginne’. Wij hoeven niet in hem te geloven, maar herkennen
intussen wel de kernwoorden uit de literaire opvattingen van Tachtig: ‘indrukken’,
‘zintuigen-combinatie’ (de goede wilde sprak in synesthesieën!), ‘ziel’,
‘natuurlijkheid’, en het door de hele generatie, Couperus niet het minst, graag in
positieve zin gebruikte ‘naïef’.
In tegenstelling tot zijn jonge vriend Verwey heeft Kloos jaren nodig om zich zó
los te schrijven. Maar bij het recenseren van Couperus' tweede dichtbundel
Orchideeën, in 1887, kan hij het ook:
‘Ik wilde wel iets van Louis Couperus zeggen, nu de menschen beweren,
dat hij zoo artistiek is.
Wel, God-beware-me! - Artiest te zijn! te maken één mooi, groot, gedragen
geluid, dat men in de kleinste bijzonderheden heeft gevoeld de ziel te zijn,
zijn eigen levende ziel, verzinnelijkt tot klank, en dan die opperste uiting
van zijn zelf neêr te smijten op de wereld, met heelemaal niets anders dan
de eenvoudige bedoeling: Zie je, dat ben ik nu! - en zóó zouden de
Orchideeën zijn geworden? Ik geloof er niets van.
Eigenlijk komt het er niet op aan, wat die menschen vinden: zij zijn als de
gauw-tevreden toehoorders op een minderenrangs-concert, - kwaad doen
zij niet en de kenner laat ieder z'n genoegen en zoekt elders, wat hij
verlangt. Maar ... de heer Couperus is jong, de heer Couperus kan woorden
naast elkander zetten, dat het op een vers begint te lijken - wie weet, wat
hij op een mooien dag in zijn hoofd krijgt, om te doen.
En dan is het goed, dat de heer C. verschillende opinies over zijn arbeid
verneme, en niet later in zijn binnenkamer zuchten moet:
Heer-in-den-Hemel, dat men mij nooit geprezen hadde!
Ik wensch den heer C. gaarne het beste toe, maar ik vind zijn poëzie om
helsch te worden. Voor wie gewoon is, de emotioneele waarde der klanken
te onderscheiden, en het eerst van alles bij een dichtstuk naar de groote
muziek, de heerschende stemming van 's dichters geluid, het lyrische
accent te luisteren, voor dien zijn deze verzen eene kwelling van lichaam
en ziel.’p. 32-1
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In deze zelfde jaren, 1886-87, zijn er in Amsterdam kunstnijveraars in opleiding, die
in onderlinge gesprekken eenzelfdè afkeer bij elkaar ontdekken van het ‘fabrieksmatig
gladde’ dat zoveel Victoriaanse decoratie eigen is. Een van hen, Nieuwenhuis, geeft
in een terugblik de woorden van Dijsselhof weer, en wij horen daarin de kernwoorden
van de dichters-essayisten terug, die zojuist ter sprake zijn gekomen: ‘Kijk om je
heen en zie hoe alles leelijk - d.w.z. zielloos - is’ (en dit wordt vervolgens aan de
machinale reproduktie geweten). ‘Juist die alledaagse dingen om ons heen bepalen
onze stemming. In handwerk - ja in het onbenulligste handwerk schuilt de ziel van
onzen medemensch en al die zieltjes bij elkaar geven ons een zachte aandoening van
geluk.’p. 33-1 Hun voorkeur loopt parallel aan de eis van de literatoren om maar liefst
heel gewoon, maar lévend, natuurlijk en op eigen individuele wijze te werk te gaan.
Zij zullen in de jaren negentig de boekuitgaven van Perk, Van Deyssel en anderen
voorzien van bandontwerpen en vignetten. Het atelier van de wat oudere schilder
Van der Valk, waar zoveel van die gesprekken plaatsvonden, was vlak bij de Amstel,
op het punt waar Gorters woonhuis was, maar nog in de Pijp, de buurt waar
aanvankelijk de uitgever van De Nieuwe Gids, Versluys, gevestigd was en waar
Kloos en Van Looy een tijdlang hun kamers hadden. In dat atelier werd ook het
‘archief’, waarschijnlijk vooral de administratieve papiertroep, van het jonge tijdschrift
bewaard.
De kunstnijveraars namen als uitgangspunt voor hun decoraties het grondpatroon
van een plant, een bloem, een blad, - de natuur zelf. Maar vervolgens zetten zij dit
wel degelijk in de glans van hun schoonheidsvisie, zodat hun versieringsmotief een
persoonlijk cachet, een eigen stijl kreeg. Evenzo stileerden ook de literatoren in hun
poëzie. Zij hanteerden daarbij de heroïsch-tragische toonzetting, het verheven spreken,
dat zij kenden van hun bewonderde klassieken, de ‘grand manner’ van Shakespeare
en Milton en de Nederlandse renaissancisten Breeroo en Hooft; en de voortzetting
daarvan bij Shelley en Keats. Hun geest was daarvoor vatbaar, hun gehoor gevoelig,
juist omdat de poëzie hun geen spel maar heilige ernst was, een zaak
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‘waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en die alleen het
leven levenswaard maakt’ (Kloos, eens te meer, in zijn Inleiding op Perkp. 34-1).
Deze keuze voor de hoge toon van spreken hield mede de afwijzing in van de
lievigheden en amusante geestigheden, of ook de innigheid, de intimiteit, van het
Biedermeier. In de tweede aflevering van De Nieuwe Gids, december 1885,
verkondigde Kloos al, dat ‘het eigenlijke karakter der nieuwe poëzie’, behalve
onkerkelijk, kosmopolitisch zou zijn. ‘Zij tracht naar het grootsche zoowel als naar
het subtiele’, zij wil ‘fijn-psychologisch’ en ‘hartstochtelijk’ zijn; daaraan voegt hij,
meer de vormgeving betreffend, ritmisch en plastisch toe (de zuiverheid van klank
en beeld).2 Het is dit samengaan van de ‘grand manner’ met, niettemin, de
anti-retoriek, de natuurlijkheidseis, die hun werk vrijwaart zowel van de gezwollenheid
van Bilderdijk en zijn navolgers, als van de gemoedelijkheid, de vriendelijke volkse
genretafereeltjes uit de pen van Tollens' volgelingen. Bovendien hebben de Tachtiger
dichters uit het werk van de Engelse en Duitse dichters uit het begin van hun eeuw
de romantische gevoelens leren kennen die deze zich bewust hadden gemaakt. De
paradoxale formuleringen waar de romantic agony toe kon leiden zijn onder meer
al in het slot van een van de vroege gedichten van Kloos3 aan te wijzen:
Zoo zal ik langer niet mijn wonden keeren
Naar 't lot en u, die 'k als mijn lot erken,
Maar tusschen graf en waanzin wanklend leeren,
Of men zich lachend aan de wanhoop wenn'
En met den dood in 't bloedend hart bezweren,
Dat ik gelukkig, zeer gelukkig ben.

Eindnoten:
2 ‘Fijn bewerktuigd’: bijvoorbeeld in Van Eedens Van de koele meren des doods, tweede en latere
drukken, in het voorwoord, over zijn hoofdperoon.
3 Gorter aan Kloos, 25 sept. 1890. In: HGD, 1890: 74, p. 327. - Gorters denkbeelden, ook zijn
meer uitgewerkte, latere, over zijn creatief proces heeft Brandt Corstius voortreffelijk besproken
in zijn opstel ‘Muziek en licht (...)’ etc., (1981), pp. 94-97. (Oorspronkelijk 1964, en aldaar pp.
17-19).
4 Van Looy, dagboekfragment: HGD, 25A, p. 175.
5 Zo begreep geloof ik ook Nijhoff het Tachtiger dichtideaal dat hij beschrijft in zijn opstel over
Herman van den Bergh in NCR 24 oktober 1925, dat later is opgenomen in Gedachten op Dinsdag
(aldaar pp. 72-73) en in Verz. werk II, pp. 339-340.
p. 30-1 HGD, 1887: 2, p. 151.
2 F. van der Goes, ‘De opleiding van toneelspelers’. In: De Nieuwe Gids 5, 1889-1890, 5, juni-afl.,
p. 279.
3 Mea Verwey, ‘Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel’. In: Nieuwe Taalgids 1950, p. 195.
p. 31-1 Verwey's vroege opstel ‘Dichterlijke taal’ (1884) werd herdrukt in De oude strijd (1905). De
aangehaalde passage op pp. 14 en 15 aldaar.
p. 32-1 Kloos in De Nieuwe Gids, april 1887. Opgenomen in Veertien jaar (...) etc., II, p. 26. - Ter
vergelijking: de stijl van Kloos in de citaten, hier tevoren uit de Inleiding op Perks gedichten
gegeven.
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p. 33-1 De gegevens betreffende de kunstnijveraars ontleen ik aan Braches, Het boek als Nieuwe Kunst
(...) etc. (1973), p. 47.
p. 34-1 Kloos, ‘Inleiding’ (bij de Gedichten van Jacques Perk, 1882). In: Kloos, Veertien jaar (...) etc.,
I, p. 10.
2 Kloos in De Nieuwe Gids, eerste jaargang, tweede aflevering (dec. 1885). Opgenomen in
Veertien jaar (...) etc. I, pp. 131-132.
3 Het sonnet ‘Daar ge onverbidbaar waart voor tranen, klachten’, eerste publikatie in 1881 (in
Astrea). Daarna opgenomen in Verzen (1894), p. 79. Bij Michaël, Willem Kloos, zijn jeugd (...)
etc., op p. 156.
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Van het ‘begin-mooie’ naar de roes van het festijn
Niet bij ieder had dit estheticisme de mismoedige ondertoon die in Kloos' uitspraken
te horen is. ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ was een uitroep die gevolgd werd
door een stralende uitbeelding van Hollands duin- en rivierlandschap, hier en daar
bekoorlijk gestoffeerd met mythologische gestalten, - Gorters Mei, vanaf 1886
geschreven, het voorbeeld van Verwey's Persephone verre in rijkdom van taal
overtreffend. De vroege droom van schoonheid werd bij hen veel zintuiglijker,
extraverter, tot uitdrukking gebracht. Zeker geldt dit voor de eerste van de drie
Mei-zangen. De tweede bevatte enkele filosofische opvattingen, die door de
mythologische inkleding heen niet geheel helder willen worden. En in de derde zang
moet het meisje dat de naam van een maand draagt, haar droeve vergankelijkheid
ervaren, daarbij begeleid en tenslotte begraven door de dichter.p. 35-1
Van de actuele mensenwereld was in die poëzie, en in de sonnetten die Verwey
en Kloos uitwisselden over hun liefde die vriendschap heet,2 niet veel te bespeuren.
De ziel stond centraal, en het was de ziel van één individu, een enkeling.
Maar de kunst om de kunst bleef niet bij die vriendelijke en beperkte praktijk.
Drie, vier jaar later, september 1890, schrijft Gorter aan zijn vriend, aan Diepenbrock:
‘Wat is dat nu dood hè, dat begin-mooie: Demeter, Persephone, en de andere dingen,
er is niets meer van over. Verwey, Kloos, Hein houden hun mond, dat ging niet, dat
was niet erg genoeg. ledereen voelt dat wat niet erg is, niet meer gaat. Je moet half
dood gaan bij het maken, dan komt er wat.’3
Daarin spreekt de worsteling om het behoud van de schone droom, maar het is nu
een droom waarin meer van de eigen werkelijkheid en die van anderen wordt
toegelaten, en binnenen buitenwereld heftiger beleefd worden. Bij die groei naar de
realiteit van hun dagen was de invloed van Zola's werk (bemiddeld door Van Deyssel)
werkzaam; die lectuur bevrijdde hen enigszins van het zwaarwegende seksueel taboe.
Een verruimde kijk gaf velen van hen meer oog voor de sociale entourage.
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Tegelijk daarmee (maar los daarvan) gingen ze ook aanspraak maken op een algemene
geldigheid van hun allerindividueelste uitingen. Wel moest de lezer in de literaire
orakeltaal thuis zijn, want de toepassing van het algemeen geldende patroon werd
aan zijn interpretatie overgelaten. Een tendens werd niet expliciet gemaakt, en betrof
trouwens nog altijd het psychisch leven, niet de maatschappelijke toestanden. Die
bleven decor, een vaak bevreemd ervaren decor.
In de praktijk van hun leven echter konden zij met de onmaatschappelijkheid van
hun kunst steeds minder uit de voeten. En met het onontkoombare verlies van hun
jeugd gingen ook de jaren van beschikbaarheid, van maatschappelijk vrijgesteld zijn,
voorbij. De noodzaak van levensonderhoud, van kostverdienen, ook voor een
levenspartner en voor kinderen, liet zich gelden, - naast bevrijding van, was er ook
de niet geringe belemmering door het maatschappelijk gareel.
Zij trachtten zich te redden. In de tussenliggende jaren had ‘de kunstenaar’ in hun
ogen de buiten-proportionele rol van profeet of priester aangenomen. Vanuit dit
denkbeeld eisten zij voor dit unieke kunstenaarschap een eigen status. Binnen een
republiek der letteren waren dan de vrijheden van een idealere maatschappij mogelijk,
de vrije liefde voorop. De buitenwereld zou die nieuwe stand moeten erkennen... En,
vonden sommigen, bekostigen. Deze pretentie was nieuw in Nederland. Het waren
dan ook slechts weinigen, meest uit de naaste omgeving van de nieuwe elite, die
bereid waren, het levensonderhoud van deze of gene te garanderen. - Bovendien
bracht het verhevigde levensgevoel excentrieke uitingen in hun werk, maar soms
ook excentriek gedrag, opzettelijk of ongewild, mee. De maatschappij reageerde
daarop spottend of geïrriteerd.p. 36-1
De nieuwe geestelijke vrijheid, waarvoor de tol van de armoede betaald moest
worden,2 de uitzonderingspositie, bracht velen in een spanning - soms een creatieve
spanning - die tot óverspannenheid werd, zoals het Gortercitaat al liet zien. De factoren
die tot deze situatie leidden, zal ik meer in concreto, anekdotisch, schetsen in de
volgende hoofdstukken.

Eindnoten:
p. 35-1 Oudere en meer recente studies over Gorters Mei en de interpretatie van de tweede zang zijn
o.a.: Henri Huyghe, Mei van Herman Gorter: gewikt en gewogen (1974); Van Halsema en
Schenkeveld, ‘Het proemium van Mei 11’ (1980); Endt, ‘De Mei van Gorter (...)’ etc. (1989);
en in het Mei-nummer van De Gids, 1989, artikelen van Kemperink (‘Muziek lokt van een ziel
muziek weer los’) en Endt (‘Twee eenzamen’).
2 Verwey's Persephone verscheen in 1885, en werd gedeeltelijk herdrukt in zijn Verzamelde
gedichten (1889) en in Oorspronkelijk dichtwerk I (1938), pp. 11-18. - Van de reeks sonnetten,
getiteld ‘Van de liefde die vriendschap heet’ werd een tiental in de eerste twee jaargangen van
De Nieuwe Gids gepubliceerd; in Verz. gedichten (1889) bleek de reeks 44 sonnetten te tellen;
eveneens in Oorspr. Dichtwerk (1938); in Dichtspel (1983) kwamen daar nog eens 27 bij en
tevens werd onthuld, dat er voor dit ‘Boek van Mysterie’ niet 71, maar 77 sonnetten waren
beraamd, volgens Kloos' wens.
3 Gorter aan Diepenbrock, half september 1890. In: HGD, 1890: 76, p. 329. - Ook in Diepenbrock,
Brieven en docc., I, p. 234.
p. 36-1 Enkele voorbeelden hiervan zijn te vinden in HGD, pp. 310-326: de krantenrel, zomer 1890,
over Gorters verzen; en HGD, 1891: 14, p. 395: ‘Daar gaat nou die gek’, zoals het publiek over
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Gorter zei, volgens Van Eeden door Gorter aan hem verteld. Ten slotte natuurlijk ook in Paap,
Vincent Haman (1898), passim, en meer van binnenuit.
2 Een sprekend voorbeeld geeft HGD, 1893: 13, p. 463: Gorters vrouw, Wies Cnoop Koopmans,
aan een vriendin: ‘Je moet nu maar niet aan iedereen vertellen over dat loopmeisje [nl. in plaats
van een dienstbode voor dag en nacht], anders komt er zoo'n gezeur over. En van stand is
natuurlijk geen sprake, want we maken zelf een stand.’
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Hoofdstuk II Denkbeelden en mensen in de groei

Literair leven, van oktober tot april
HET tijdschrift der jongere generatie met zijn uitdagende titel verscheen van 1 oktober
1885 af om de twee maanden. Dat het ook een strijdschrift zou zijn, kon aanvankelijk
alleen voor een nauwkeurig lezer duidelijk zijn. ‘De aanvallen zijn niet van ònzen
kant uitgegaan,’ zegt Kloos in een privé-schrijven, een half jaar later, als er een forse
overwinning is geboekt. ‘Wij zijn in de beide eerste afleveringen zeer kalm
opgetreden, en ... men heeft ons geantwoord, door ons te parodieëren, te siffleren,
te deprecieëren.’p. 37-1 Maar als men in het literaire wereldje enigszins thuis was, kon
men, ook zonder nauwkeurig lezen, weten wat voor vlees men in de kuip had. Dan
herinnerde men zich de naam van Kloos als inleider van Perks gedichten, dan kon
men nu ook Verwey's eerste dichtbundeltje, aan diezelfde Kloos opgedragen,
Persephone, lezen. En als Van Eedens Kleine Johannes op de eerste bladzijden van
de eerste aflevering al geruststellend en innemend had gewerkt, van ene Cornelis
Paradijs (wiens naam een verdachte verwantschap met die van Van Eeden had) was
er juist een bundeltje Grassprietjes verschenen, waarin precies díe poëzie in parodieën
luchtig te kijk werd gesteld, die in Kloos' kronieken zo ‘kalm’, maar hatelijk,
veroordeeld werd. Leden van Flanor, de club waar behalve geestverwanten ook nog
echte
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boudoirdichtertjes in hadden gezeten, hadden die versjes door Van Eeden horen
voordragen: ‘O Beets, wat zijt gij groot! / Zoo God het niet verbood, / Dan zou ik u
aanbidden... / Nu laat ik dat in 't midden,’ et cetera. Aan Beets ook was het motto
voór in de druk ontleend: ‘Dankt allen God, en weest verblijd, / Omdat gij
Nederlanders zijt!’ Daaronder stond een tweede motto, dat Paradijs aan eigen werk
ontleend had: ‘Vinger Gods, wat zijt gij groot!’ Men moet bedenken, dat dominee...,
nee: professor (in de theologie) Nicolaas Beets zojuist als zeventigjarige alom in den
lande luide bejubeld en bewierookt was geworden.
Dat er in een derde dichtbundeltje dat ook in die laatste maanden van 1885 op de
markt kwam, een tijdbom verscholen lag, mocht niemand bevroeden. Eerst moesten
de recensies worden afgewacht op dit ‘verhaal van Sicilië’, getiteld Julia door Guido.
Aan de buitenkant viel in elk geval af te zien, dat het gerekend kon worden tot de
exotica, een genre dat blijkbaar geliefd raakte bij de jonge dichtgeneratie; reeds was
er een Fiore delle Neve (met Een liefde in het Zuiden, 1881), en ook een Hagenaar,
Louis Couperus, scheen in Italië goed thuis te zijn, in zijn Lent van vaerzen (1884)
althans.
Maar veel verborgener nog vond een samenkomst plaats in de boven-achterkamer
van het woonhuis van de familie Alberdingk Thijm aan de Nieuwe Zijdsvoorburgwal.
Daar werd door de jongeheer des huizes op 6 en 8 februari 1886 aan Kloos en Verwey
een geheim geschrift ten dele geopenbaard. Van Deyssel las uit zijn roman in wording,
Een liefde, voor. Onder andere het dertiende hoofdstuk, dat later vermaard zou worden
om de masturbatiescène van de hoofdpersoon Mathilde. Kloos en Verwey echter
ondergingen de belangrijker gebeurtenis die met dit hoofdstuk plaats had, de geboorte
van een geheel nieuwe manier van schrijven. Blijkbaar werd niet alleen door de
hoofdpersoon maar ook door haar schepper de wereld rondom als in een koorts
beleefd:
‘De dag stoltte zich om haar leden heen als een gloeyende alles bedekkende
tooi. Zij ging in een kleed van zomerkleuren. Van haar schouders tot haar
voeten was het goud en groen en purper, en om haar hoofd hing een
glinsterend witte
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sluyer en om haar voeten lag sneeuwige satijn. Maar het kleed werd
benauwend, het wrong zich aan haar op, het huiverde haar huid binnen.
En het kleurenkleed werd haar huid, werd haar zelf. De dag werd éen met
haar. En zij was gelukkig de dag te zijn. Zij voelde zich niet meer; zij was
van lucht, zij was van licht. En altijd zoû zij zijn, want de dag zoû nooit
vergaan. Zij was in een zalig-roerlooze rust, in de onbewegelijke klaarheid
der omgeving opgegaan.
En Mathilde droomde, zittend aan het venster; de ruiten, vaal-groenend
van naderende duisternis, lachten met een hollen glazigen lach.’p. 39-1
Kloos zei na afloop, dat hij de hoogste verfijning der literatuur had onderkend. ‘Ik
zoek naar woorden voor mijn bewondering; ik woû dat ik zoo kon schrijven.’ Dit
noteerde Van Deyssel, in zijn Dagboek van Appreciaties. Hij wist hiermee genoeg.
De zittingen met Kloos en Verwey werden niet vervolgd.2
Ze hadden wel hun gevolgen. Een maand later bespreekt Kloos in het aprilnummer
van De Nieuwe Gids een specimen van Nederlands naturalistisch proza; beter: van
de poging daartoe, Uit het leven van A. Cooplandt. Hij herkent de uitgangspunten,
de objectieve waarneming, de koelverstandelijke weergave, de wetenschappelijke
pretentie. De schrijver volgt getrouw de voorschriften van Zola's Roman expérimental,
door Frans Netscher onlangs nog eens uiteengezet en uitgewerkt in het
februarinummer van De Nieuwe Gids. Die benadering zonder morele vooroordelen
waardeert Kloos. En parallel aan zijn vroegere behandeling, met zoutzuur, van de
Biedermeierpoëzie, geeft hij nu een smalende omschrijving van het ouderwetse
lyrisch realisme, dat prozaschrijvers als J.J. Cremer en Justus van Maurik beoefenden:
door hen wordt de werkelijkheid literair toebereid met een sausje van moraliserende
gevoeligheid en humor.3 Maar dan laat hij ook weten, dat er naast het nieuwe,
enkel-registrerende proza nog een ander soort naturalisme bestaat, ‘dat de
hartstochtelijke intensiteit verraadt waarmee de èchte, levende werkelijkheid haar
dienstbare waarnemer heeft geïnfecteerd.’ Wáár dat proza te lezen valt, vertelt hij
niet. - Pas twee jaar later zal Van Deyssels roman gedrukt worden.
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Albert Verwey, geschilderd door Jan Veth (1885)

Eindnoten:
p. 37-1
p. 39-1
2
3

Kloos aan Mevrouw J.C. Jolles-Singels, d.d. 16 mei 1886. In: sGrav. p. 107.
Van Deyssel, Een liefde, p. 103.
Uitvoerig verslag van de voorleessessies in het nawoord van Prick in de facsimile-editie (1974).
Opgenomen in Kloos, Veertien jaar (...) etc., I, pp. 179-180.
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Literair leven, van april tot juni
Er wordt in die aprilmaand heel wat voorbereid aan de schrijftafels van Kloos, Verwey
en Van Deyssel. Het belangrijkste deel van dat geschrijf, het theoretische, zal pas na
de publikatie van Een liefde zijn grote gevolgen krijgen. De theorieën, hoe meeslepend
ook geformuleerd, konden pas van invloed worden, toen zij, in praktijk gebracht,
een voorbeeld lieten zien.
Aan het actuele ogenblik gebonden was de gezamenlijke schrijfarbeid van Kloos
en Verwey. Zij werkten aan de brochure die het klokwerk van de tijdbom Julia op
2 mei zette: De onbevoegdheid van de Hollandsche literaire kritiek, op die datum te
verschijnen. Daarin werd hardhandig afgerekend met de critici die tot hun ongeluk
enige waardering hadden uitgesproken voor Guido's dichtwerk, waarvan nu onthuld
werd, dat het op een regenachtige achternamiddag door Kloos en Verwey
voornamelijk, voor een klein deel ook door Van Eeden en Van Looy was
samengeflanst, naar de mode van een tijd die nu maar eens voorbij moest zijn. Het
geval deed een grote lachbui door het land gaan, en maakte de critici achterdochtig
en schichtig bij latere publikaties van de Nieuwe-Gidsers, die soms extravagant
genoeg waren: werden zij misschien andermaal bij hun geachte grote neus genomen?p.
41-1

Dat Kloos en Verwey in deze brochure2 hun toon van bravoure niet geheel meester
blijven en zich overschreeuwen, is mogelijk toe te schrijven aan het feit, dat zij bij
het schrijven al op de hoogte waren van Van Deyssels schrijfwerk, dat hij half april
moet hebben voorgelezen aan Kloos. Die móést het van te voren kennen, wilde hij
zijn fiat kunnen geven aan de vererende opdracht waarmee Over literatuur hem werd
toegeëigend. Déze brochure verscheen een paar dagen eerder dan De onbevoegdheid,
op 28 april. Zij zou door de latere literatuurgeschiedenis de waarde krijgen toegekend
van andermaal een manifest, nu voor het proza, zoals de inleiding bij Perks gedichten
het in 1882 voor de poëzie was geweest. En vanaf de eerste alinea's liet zich hier een
toon beluisteren die, vergeleken met de grimmige en soms zorgvuldig vileine toon
van Kloos, oneindig veel vrijer en onaf-
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hankelijker van literair verleden (voorgangers) en heden (Frans Netscher) klonk,
zodat de schrijver een vrolijke, koninklijke heerschappij kon voeren in en over zijn
taal:
‘Mijn eenig pogen zal hier zijn eenige bladzijden met goed proza te
beschrijven; want éen alinea goede taal, in een kritiek over literatuur, heb
ik liever dan een vel druks, waarin zeven en vijftig waarheden worden
verkondigd. Een kritikus, die ten onrechte boos wordt op een schrijver en
die mooi zegt, dat hij boos is, lees ik met meer pleizier dan een ander, die
niet het geluk heeft zich te vergissen en bedaard blijft.
Als ik er in kon slagen mijn onderwerp te verdrinken in een plas van
aardige uitweidingen, die eigenlijk niets er meê te maken hadden, zoû ik
mij zelf goedkeurend toeknikken. Maar ik zal toch een beetje oppassen,
want ik zoû niet graag willen dat de geheele literaire figuur van den Heer
Netscher in het water viel mijner hooggolvende omslachtigheid, daar hij
er dan toch wel eens bovenop zoû kunnen blijven zwemmen en ik dan de
zwakste zoû blijken. Buitendien: Zola is de kip, die achter de Hollandsche
duinen het ei Netscher is komen leggen. Nu moet het niet schijnen alsof
ik dat ei woû opeten, daar ik integendeel wensch, dat het tot een aardig
kippetjen opgroeye in den hoenderhof onzer letterkunde.
Maar, ik herhaal, de Heer Netscher is slechts een voorwendsel, een
aanleiding voor mij om mij eens te ontboezemen. Ik zal meer verzekeren
dan aantoonen; die mij niet gelooven wil, moet het maar laten.’p. 42-1
En in deze brochure kreeg, in de vijfde paragraaf, het nieuwgeschapen proza van
Een liefde-in-spe alvast een naam:
‘Nu beweer ik, dat eigenlijk hij alleen reuzen-armen heeft, die de literatuur
van zijn land het eerst tot zulk een hooger plan weet te tillen, hij, van wien,
gesteld dat de kunst van de twintigste eeuw genoemd wordt “Sensitivisme”
en gesteld dat in een Hollander, genaamd J.H. Meere, die kunst zich het
eerst sterk accentuëert, - gezegd wordt door de kritiek der twintigste eeuw:
“de romantiek, dat was Victor Hugo in Frankrijk, het naturalisme, dat was
Emile Zola in Frankrijk, het Sensitivisme, dat was J.H. Meere in Holland”.’

Enno Endt, Het festijn van tachtig

43
De Heer Netscher beoefent, ‘zeer verdienstelijk’ zegt Van Deyssel, dezelfde soort
kunst, die de Franse naturalisten sinds 1850 beoefenen. In de volgende paragraaf
wordt uit alles waar Netscher géén weet van heeft duidelijk, wat ‘J.H. Meere’ méér
heeft dan hij. Kort, en daarmee onbillijk samengevat komt dit neer op: - een
buitengewone gevoeligheid die de vaste vormen waarin de werkelijkheid gewoonlijk
ervaren wordt, ontbindt, en de geuren, geluiden, kleuren, vormen en bewegingen in
synesthesieën nieuwe verbindingen laat aangaan; gepaard gaande met de
gewaarwording van ‘het onpositieve’ van de stof, het besef dat slechts datgene bestaat,
wat hij ziet, en alleen op het ogenblik, dat hij 't ziet; - een intuïtie, die al wat
gewoonlijk in het mensenleven verborgen blijft, in de eenheid van een levend mozaïek
bijeen brengt; - daarbij is ‘het verwoestend angstproces van de kunst, die ontstaat’
een zielekoorts en verbijstering zijn deel.p. 43-1
De lezers van de brochure zullen deze verkondiging in profetentaal niet anders
hebben opgevat dan als een van de zoveel kleurrijke bellen die er in dit geschrift
geblazen werden. Alleen die drie of vier intimi die iets, of (zoals François Erens)
meer dan iets van het dertiende hoofdstuk hadden aangehoord, konden vermoeden
dat deze voorspellingen hun vervulling in zich meedroegen. Voorlopig konden zij
zelf er niet eens door beïnvloed worden, bij gebrek aan een voorbeeld in concreto.
En als dichters, die zich bovendien reeds zeker van hun dichttrant achtten, stelden
Kloos en Verwey zich er ook niet geheel voor open. Toch, iets van het stijlgeweld
waarmee de theorie van het nieuwste proza verkondigd werd, namen zij direct over.
Dat was in de heel wat grover taal van De onbevoegdheid hoorbaar.
Maar ook in het stuk dat Verwey in die aprilmaand geheel voor eigen rekening
aan het schrijven was, en dat in de juni-aflevering van De Nieuwe Gids verscheen.
Met zijn grote zin voor historie onderneemt hij het, de ontwikkeling van het literaire
denken door de achttiende en negentiende eeuw heen te tekenen, - in enkele lijnen.
Het valt hem minder moeilijk dan het ons lijkt, want hij is als twintigjarige nog niet
zo belezen. Hij noemt voor de negentiende eeuw tenminste alleen: Goethe, Bal-
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zac, Stendhal, Flaubert, de gebroeders De Goncourt, en dan Zola:
‘Zola wilde oòk de gevoelde werkelijkheid schrijven, de door hém
gevoelde. Hij wilde ook zijn gewaarwordingen naast elkaar stellen,
onpersoonlijk, als gerangschikte documenten. - Het eerste deed hij; maar
het tweede kon hij niet meer. Want als hij de dingen, die hij gezien had,
opriep in zijnen geest en zich de aandoeningen zijner zinnen bewust maakte
om ze te schrijven, dan joelden en joegen ze omhoog in zijn ziel, de
opgewonden kleuren, de geestdriftige geluiden, de verwilderde,
verzinnelijkte feiten en ze vielen voor hem neer op 't papier als levende,
juichende woorden, verwantschapt en bezield door de passie van den
artiest. Ze dompelden onder en vervaagden in dien zwaren,
overheerschenden hartstocht: de zieleglansen van den waarnemer lichtten
over de onpersoonlijke hartstocht-looze natuur.’
Verwey betoogt dan verder, dat Zola zijn eigen voorschrift van hartstochtloze
registratie wel móést verloochenen, omdat er niet langer te ontkomen viel aan de ene
grote filosofische gedachte die de hele negentiende eeuw doortròk: ‘Wij weten wat
wij zien en wij weten wat wij gevoelen, maar kunnen niet weten wat is.’ De
stemmingspoëten van de subjectieve zielsbeleving, Shelley bijvoorbeeld (en Perk
en Kloos en ik, dacht Verwey er bij) waren er al van doordrongen. Nu zullen ook
‘de kunstenaars van de waarneming thans, als Sensitivisten, niet meer trachten te
beelden een verstandelijke realiteit, neen, daar zullen er ook zijn, die boetseren in
taal de beelden hunner sensaties’. En zij zullen zeggen tot zichzelf: ‘Mij, als ik loop
over straat, als ik zit in mijn kamer, is iedere kleur die ik zie, ieder geluid dat ik hoor,
voldoende om me te doen bewust worden honderden en duizenden ragfijne rillingen
mijner hersenen, honderden en duizenden nauw bespeurbare bevindingen van mijn
zintuigen en mijn heele organisme: het leven voel ik niet anders dan als een eindeloos
feest van sensaties.’p. 44-1

Eindnoten:
p. 41-1 De angst daarvoor bleef nog lange tijd bestaan en werd telkens merkbaar wanneer er voor de
oude smaak opzienbarende literaire produkten verschenen. Zie bijvoorbeeld HGD 1890: 96, pp.
351 en 352: een recensie in het blad Europa, november 1890, op Gorters Verzen.
2 De brochure kreeg in 1980 een heruitgave, verzorgd door Bernt Luger.
p. 42-1 Van Deyssel, Over literatuur (1886), de eerste alinea's. In: Verz. opstellen I, pp. 41-42.
p. 43-1 Bij deze samenvatting van paragraaf VI van Over literatuur in Verz. opstellen I op pp. 79-81 te
vinden, heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de inventarisatie die Mary Kemperink op
bladzijde 28 tot 30 van haar dissertatie (1988) geeft.
p. 44-1 Later herdrukt in Verwey, Toen de Gids werd opgericht (1897) en aldaar op pp. 41-42 en 44-45.
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Van Deyssel, op zijn berg
Zo waren dan de dichters en de prozaïsten van De Nieuwe Gids plotseling op één
platform bijeen gekomen, toen Van Deyssels machtige persoon zich tot de
binnenwereld had bekeerd. Het bleef nog geruime tijd een alleen-theoretische basis,
die alleen door de leidende figuren goed beseft werd. Verwey's stuk is er de haastige
consolidatie van. Haastig, en gretig ook, want wat een versterking betekende dit niet
voor het jonge tijdschrift! De redacteuren overwogen dan ook terstond, deze zo
zelfstandig opererende sympathisant Van Deyssel mederedacteur te maken. Volgens
Van Deyssels boezemvriend Erens werd dat pas in september '86 geprobeerd. Er
moest binnen de redactie-vergadering nog hevig over gediscussieerd worden. Grote
aandrang werd er tenslotte bij de door Erens beschreven gang van zaken niet
uitgeoefend: ‘Kloos verscheen in die dagen op een avond bij Van Deyssel op zijn
kamer. Hij kwam binnen met eenige plechtigheid en zeide niet anders dan: “Karel,
ik bied je het mederedacteurschap aan van De Nieuwe Gids”. Daarop antwoordde
Van Deyssel: “Willem, ik moet bedanken, ik wil vrij blijven”. Kloos zei hierop niets
meer, maakte een buiging tot afscheid en ging weg met dezelfde langzame
plechtigheid, waarmede hij was gekomen. Beiden hadden samen nog geen twintig
woorden gesproken.’ (Inderdaad.)p. 45-1
Van Deyssel laat dan anderhalf jaar, tot eind '87, weinig of niets van zich merken.
In februari 1887 verlooft hij zich, eind mei trouwt hij. Pas in '88 komt hij weer ten
tonele, terstond na de publikatie van Een liefde (december '87). En wel met zijn
beurtelings extatische, of prachtig-honende, maar steeds meeslepende kritieken en
essays. Het volgende bijvoorbeeld uit zijn opstel over Zola's La Terre, dat in februari
'88 in De Nieuwe Gids stond:
‘Zoo als in alle andere werken, maar meer dan in een dier andere, schrijft
Zola in La Terre het geslachtsleven (...) het leven der menschen van het
mannelijk en van het vrouwelijk geslacht. Het is niet waar, dat menschen
menschen zijn en be-
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Lodewijk van Deyssel, gefotografeerd door G.H. Breitner (1889)
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halve dat nog mannen of vrouwen, mannen, dat is: menschen met een
baard en een mannelijk geslachtsdeel, vrouwen, dat is: menschen zonder
baard en een vrouwelijk geslachtsdeel. Neen, dat is niet waar. Menschen
zijn slechts, alleen, mannen of vrouwen. Die mannen en die vrouwen
worden kollektief menschen genoemd, omdat het woord mensch een
gemakkelijke soortnaam is om een hoeveelheid bewegende dingen, die
ook telegrafeeren en door stoom heen en weêr worden bewogen, te
onderscheiden van bijna net-zulke dingen, die alleen geboren worden, zich
voeden, paren en sterven, zonder te telegrafeeren of door stoom heen en
weêr te gaan, en die men dieren noemt. Met die mannen en vrouwen
gebeurt, eigenlijk, niets anders dan dat zij geboren worden, zich voeden,
paren en sterven. Dat is, in weinig woorden, het heele leven. En nu te
zeggen, hoe de verschillende soorten van menschen dat doen, dat is de
epiek, dat is Zolaas kunst.
De groote daad, de Daad, van de groote natuur, dat is de teelt, de paring,
het zaad dat wordt gegeven en wordt ontvangen. (...) En voor de kunst,
die alleen wil geven Het Leven, is die daad, met het vele, dat er meê te
maken heeft, zoo niet het eenige, dan toch het voornaamste, waarmeê zij
zich heeft bezig te houden.
Die geslachtsdrift, die begeerte van het eene hoogstbestaande, den man,
naar vereeniging met het andere hoogstbestaande, de vrouw, dat groote
en hoogste Leven, het verhaal van die geslachtsdrift, is niet een gedeelte
van Zolaas kunst, waarmeê men, naast al het andere, kan ingenomen zijn
of niet, het is de kern, het wezen zelf dier kunst (...) En die geslachtsdrift
heeft zich opgewrongen en overwonnen in den stijl. Dat is een begeeren
en een willen en een doen, in die woorden, in die volzinnen als steigerende
driften, als willende krachten, als kunnende machten, dat is de manbaarheid
van het vleesch zich omzettend in de manbaarheid van het woord. De
Geslachtsdrift en het Woord, de Geslachtsdrift in het Woord, - een uiterste,
een volmaaktheid.’p. 47-1
Na zo een uitspraak kon de buitenwacht de leuze van de jongeren ‘kunst is passie’
niet langer opvatten in veilig-hoog-gestem-
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de zin, alsof het niet ging over dat wat in het maatschappelijk èn persoonlijk leven
onder streng taboe lag.
De redactie van De Nieuwe Gids krijgt deze stukken toegestuurd vanuit Houffalize,
een dorpje in de oostelijke Ardennen, waar Van Deyssel, jonggetrouwd, prinsheerlijk
‘op zijn berg’, ‘op 500 meter’, in zijn villa zit: ‘een zesmaal geparfumeerd ventje
met een allertreurigste moreele en finantieele reputatie (...) een manneke dat ergens
in België uitbesteed is,’ - dit volgens een ingezonden stuk in het weekblad De
Portefeuille van 7 januari 1888, kort nadat Van Deyssel de redacteur van dit blad,
Taco de Beer, ‘een dwerg’ had genoemd.
‘Wat mijn moreele en finantieele reputatie aangaat, ben ik het volkomen
met den inzender eens, dat die nog al iets te wenschen overlaat’ antwoordde
Van Deyssel in De Portefeuille van 4 februari. ‘Maar (...) uitbesteed, in
den eigenlijken zin van het woord, ben ik niet. Het geld, waarvan ik leef,
is voor het grootste gedeelte niet de vrucht van eigen werk, maar komt mij
op voor mij geheel onverdienstelijke wijze toe. Zoo heb ik b.v. een kleine
erfenis van een tante, die te Overveen gestorven is, mijn vader helpt mij
en zoo meer. Maar wáárom men niet kan zeggen dat ik uitbesteed ben, dat
is omdat ik uit vrije verkiezing hier, te Mont, ben gaan wonen, en ik, indien
ik dat gewild had, evengoed te Amsterdam had kunnen blijven. Die dit
niet gelooft, kan bij mijn vader informatiën bekomen, N.-Z. Voorburgwal
161 te Amsterdam. En “uitbesteed”, dat klinkt ook alsof men het bijzonder
weinig breed heeft en onder de bevelen van een strengen huisheer staat.
En dit nu is volstrekt niet het geval. Ik heb het niet zéér breed, maar het
schikt toch nog al; ik woon alleen met mijn vrouw en een dienstbode, in
een op zich zelf staand huis, gezond gelegen en met een allerprettigst
sparrebosch er bij. Hieromtrent zijn informatiën te verkrijgen bij
verscheidene Amsterdammers, die verleden zomer bij mij vertoefd hebben
en wier namen ik ook bereid ben in particulier schrijven op te geven. Ik
heb vele gemakken in mijn huis: een biljart, een badkamertje, enz.’p. 48-1
Het is altijd jammer om Van Deyssel te verlaten, en zeker nu hij in deze gelukkige
situatie is (de noot verwijst naar de plaats waar
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men daar meer over kan lezen). Maar helaas komt Kloos ons voor enkele weken,
begin september '88, in Houffalize vervangen, op Van Deyssels uitnodiging.
Helaas ook voor Van Deyssel, voor wie Kloos' aanwezigheid weldra een kwelling
wordt:
‘Hij zit meestal voort-durend te zwijgen. Als hij met mij praat, doet-i dat
op een mij vernederende manier, domineerend, onbeleefd, op een
jongensachtigen pretentieus-superieuren toon, hij beklaagt zich over de
kleine onaangenaamheden van ons huis, b.v. als er veel muggen zijn, enz.,
maar de manier, waarop hij dat doet, en die ik niet kan beschrijven is
onaangenaam en onbeleefd. De opmerkingen die hij maakt zijn flauw en
banaal en op een zuren toon gezegd. (...) - Als wij over literatuur beginnen,
- ik spreek er nota bene niet graag over maar doe 'et om hém plezier te
doen, omdat hij als mensch, buiten de literatuur om, niets heeft en niets is
-, dan is hij volstrekt onuitstaanbaar wijs, geleerd, en uitleggerig, met zijn
“kijk es”, en “kijk, (dat zit nu zoo), kijk es (dat zal ik je nou 'es uitleggen)”.
Ik geloof, dat het geheim van ons konflikt, van welk konflikt hij niets
merkt, is, dat hij denkt: “ik ben iemant, die minstens evenveel beteekent
als jij, misschien wel een beetje meer, en ik let er niet op of je die meening
van me ook in mijn gedrag kunt merken”; terwijl ik denk: “ik ben iemant,
die meer beteekent dan jij, nu zal ik vooral mijn best doen om je nooit aan
mijn toon of zoo te doen merken dát ik dat vind, want ten eerste heeft die
literaire superioriteit met ons samen-zijn niet te maken, ten tweede, is het
voor ons allebei, hoe 't met die meerderheid ook gesteld zij, plezieriger
als we niet in onzen toon laten merken wat we daarover denken en heel
beleefd tegen mekaâr zijn. (...) Ik zal nu God danken als hij weêr weg is,
en in een soort van bittere ironie jegens mij zelf drijf ik nu de beleefdheid
tegenover hem nog verder en dring er nog meer op aan, dat hij toch nog
wat blijve.’p. 49-1

Eindnoten:
p. 45-1 Erens, Vervlogen jaren (1958), p. 177. - De precieze datering, namelijk september 1886, geeft
'sGrav. pp. 117-119.
p. 47-1 Van Deyssel, ‘Zolaas laatste werk: “La Terre”’, in De Nieuwe Gids 3, 1887-1888, 3, febr., pp.
434-456. Herdrukt in Verz. opstellen I, pp. 115-142. Dit citaat op pp. 130-131.
p. 48-1 Opnieuw afgedrukt in W. Bennink, Alberdingk Thijm (1952), pp. 189-191.
p. 49-1 In: Harry G.M. Prick, Dertien close-ups (...) etc., pp. 35-54: ‘Van Deyssel en Kloos te
Mont-lez-Houffalize’. Deze passages op pp. 44 en 45.
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Kloos en Verwey
Na de Nieuwe Gids-aflevering van juni '86, waarin Verwey de eenwording van prozaen poëzietheorie had vastgelegd, verscheen er andermaal een bijdrage van hem in
het augustusnummer, nu een gedicht. Het droeg de Shelley-aanse titel Cor cordium,p.
50-1
en betekende, ditmaal, een bijdrage aan de poëzie-opvatting. De ziel van de dichter,
die reeds in de Inleiding van Kloos ‘zichzelve godheid en geliefde tevens’ was
genoemd, werd nu verheerlijkt tot een mysterie, dat, als was 't de stem van een ander,
door de dichter beluisterd moest worden. Het verstaan van dit beste van het eigen
innerlijk kon maar al te gemakkelijk verhinderd worden, bijvoorbeeld door bewust
geredeneer of door sociale contacten, zoals de liefde voor en van een vrouw.
Dit verhevigde individualisme krijgt nu in korte tijd ook, vanuit de oorspronkelijk
‘eenzaamheid’ (onder de blauwe oneindigheid immers) het aspect van ‘zich zelf
genoeg zijn’, - Shelley's ‘nightingale who sits in darkness and sings to cheer his own
solitude with sweet sounds’ uit zijn Defence of Poetry. Na het gedicht van Verwey
is het in sommige vervoerde passages in Van Deyssels opstellen te signaleren: in
Nieuw Holland (ca '88) ‘... En mijn liefde is voor geen god en geen wereld, want
mijn god is mijn liefde en mijn wereld is in mij;’2 of in het tweede hoofdstuk van
zijn Lidewijde-essay (NG april '88), de zin die zich uitstrekt over drie-en-een-halve
bladzij, met de steeds hernomen inzet ‘... daar de kunst niets anders is dan passie ...’:
‘passie zoo groot, dat zij bestaat om en in zichzelf alleen, (...) dat zij alleen kan zijn,
alleen en voor en in zich zelf alleen,’ - en al wat er daaraan voorafgaand en daarna
over het ontstaan van kunst wordt geëvoceerd.3 Ook Gorters Balderfiguur in de
tweede zang van Mei (ca '88) toont bij het afwijzen van haar liefde deze in zich zelf
beslotenheid: ‘Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hore, / Ik Balder, aan een
ander,...’ en: ‘Wie dùs zijn ziel is, is zichzelf een God. / Ik ben mijn ziel, ik ben de
een'ge God’ of: ‘Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld’ en: ‘Zij leeft
door eigene ontvangenis.’ (Door een extra filosofisch bijmengsel ontzegt deze eenzaat
zich dan ook nog iedere uiting van zijn innerlijk schouwen!)4
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Dit steeds verder gaande, zelfgewilde isolement van de kunstenaar krijgt nog een
uitbreiding, als zich aan dit denkbeeld van een allerindividueelste situatie de pretentie
gaat verbinden van juist dáárin waarheden te kunnen uitspreken die voor àlle mensen
zouden gelden (een soort orakelfunctie). Een aanloop daartoe is te zien in het
vermoeden dat nu reeds bij sommigen leefde: dat er langs de weg van de emotie, en
weldra: langs de weg van de verhevigde emotie, de sensatie, méér werkelijkheid te
veroveren viel, ‘iets dat in die verblindende mate van werkelijkheid nog nooit gezien
was: alsof er een gordijn was weggetrokken.’p. 51-1
Wat Kloos betreft, die draagt in deze eerste drie jaren van het tijdschrift aan bijna
elke aflevering zijn Literaire Kroniek bij. Het zijn leidinggevende, toonaangevende
boekbesprekingen, die een groot gezag verwerven in de gestaag groeiende kring van
aanhangers. Maar wie reikhalzend naar verzen van hem uitziet, wordt van aflevering
tot aflevering teleurgesteld. ‘Gij zijt zoo vriendelijk mij te vragen, of ik nog wel eens
verzen maak,’ schrijft hij aan Hélène Swarth, die op verre afstand, Vlaanderen, niet
zo geïmponeerd hoeft te zijn door de ‘gure Jupiter’2 en zich een zo vrijmoedige vraag
kan veroorloven. ‘Waarop ik moet antwoorden: Helaas, neen: zorgen en bezigheden
hebben mij, die toch al niet zeer productief was, sedert drie jaar van het
verzenschrijven afgebracht.’ Gedateerd: 26 juni 1888.3
Bezigheden...? Een half jaar eerder had Van Deyssel aan Verwey moeten vragen
om retourzending van zijn Nieuw Holland manuscript: ‘Ik zal zoo vrij zijn, als je 't
goed vind, mij in 't vervolg tot jouw te richten voor Nieuwe-Gids-korrespondenties,
want de secretaris schijnt het korresponderen met de auteurs van kopie voor zijn
tijdschrift niet tot zijn taak te rekenen. Ik schreef hem althands in de laatste zes weken
drie brieven, maar hij antwoordt op geen van de drie.’4 Maar misschien was het wel
behoedzaam beleid van Kloos, om dit geschrift zo lang mogelijk onder zich te houden.
De oorspronkelijke titel was geweest: De revolutie in de literatuur, en de inhoud was
inderdaad woester en aanstootgevender dan die van Over literatuur was geweest.
De
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Willem Kloos, slapend; foto door Willem Witsen (circa 1891?)
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‘Ennegee’ zou er misschien abonnees door verliezen, en de Ennegee ging Kloos
thans meer aan 't hart dan de revolutie (en Van Deyssel).
De zes jaar jongere leerling Verwey is werkelijk een grote steun geworden voor
zijn onevenwichtige mentor. Hij heeft zijn liefde en bewondering voor de grote
meester uitgesproken in de cyclus Van de liefde die vriendschap heet: ‘Mijn god is
enkel gloed en donkerheid, / schoon om te zien...’ en: ‘o Man van Smarte met de
doornenkroon...’ Was de bedoeling óók, om Kloos op zijn beurt tot dichten aan te
zetten? Echter, ‘een duurzaam, betrekkelijk kalm geluk inspireert niet tot poëzie,’
zegt Van Eeten in zijn opstel Een vriendschap in verzen.p. 53-1 Het inspireerde althans
Kloos niet. Ongetwijfeld was de verhouding tussen beiden intiem. Van Eeten wijst
op de inspiratie die de Shakespearesonnetten op de cyclus uitoefenden. Samen gingen
de vrienden in 1887 op vakantie in Zandvoort. Een bescheiden reisdoel, lijkt het ons,
maar te bedenken valt, dat ‘vacantiën’ destijds vooral aan kinderen, door scholen,
gegund werden. Het overgrote deel der volwassen bevolking kon alleen op de
christelijke feestdagen... thuis blijven.
Hoe breed hadden Kloos en Verwey het, of hoe smal? Naar zulke dingen vraagt
men niet, in literatuurgeschiedenissen. Ik denk: ten onrechte. Voor de Tachtigers
zijn er in elk geval genoeg gegevens bij elkaar te vegen, om tenslotte vrij exacte
getallen te kunnen noemen. Hier laat ik, voor een globale indruk, alleen de
penningmeester van De Nieuwe Gids, Franc van der Goes, aan het woord. Die schrijft
in 1890 aan de man die hem aflost op zijn post, dat de boekhouding ondanks een
groeiend aantal abonnees in grote wanorde verkeert, en vervolgt dan: ‘De waarheid
is, dat de kas van de N.G. voor Kloos en Verwey altijd heeft opengestaan; zij leefden
min of meer voor de N.G. en zij leefden er ook van. (...) Kloos en Verwey hadden
ongeveer één beurs.’2 En behalve door de N.G.-gelden werd die beurs ook gevuld
door maandelijkse giften van Van Eeden en zijn vrouw, door Jan Veth en Van der
Goes en Willem Witsen; en door Verwey zelf, mondjesmaat (f 25, -). ‘Van de pen
leven’, ‘om den brode schrijven...’, de enige die het ooit eerder daarop had laten
aankomen was Multatuli geweest.
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Een klein festijn dat enkel pen en inkt en porto kostte vierden Van Deyssel en Verwey
na het verschijnen van Een liefde (december '87) en de brochure Mijn meening over
L. van Deyssels roman Een liefde (januari '88). Om maar heel even om de hoek te
gluren - iedereen kán ruimschoots delen in de vreugd (zie nootp. 54-1) - citeer ik Verwey's
eerste alinea:
‘De roman van Van Deyssel heeft twee kwaliteiten: hij is mooi en hij is
onzedelijk. Om zijn onzedelijkheid wordt hij òf niet genoemd òf
uitgejouwd; nu wil ik hem gaan prijzen om zijn mooiheid. Die roman is
als iemand, die aan een deur klopt, aan de deur van de literatuur. Sommigen
doen of ze niets hooren. Anderen zeggen: Ga weg, je bent onzedelijk. Nu
ga ik zeggen: Kom binnen, want je bent mooi.’
In deze heldere, stellige trant gaat het voort.
En uit Van Deyssels brief van 15 januari enkel twee passages:
‘... en mijn vrouw vraagt mij voortdurend waarom of ik vandaag niet op
mijn stoel kan blijven zitten. Want ik doe niets dan heen-en-weêr loopen
door de kamer, als een wild beest in zijn kooi, voortdurend in mijn koude
handen wrijvend en voor aan den romp in mekaâr krimpend van
vreugde-emotie. Want ik heb van morgen je brochure over mijn roman
gekregen. Het is te erg. De vreugde is verneukeratief. Als je van-daag
onmatig-blij om iets bent, dan gebeurt je morgen een ongeluk, dat zal je
altijd zien. (...) Een groot “karakter” zoû zich misschien bij de ontvangst
van zoo iets niet zóo zeer verheugen, maar ík wél. Je hebt me een enorme
vreugde bezorgd. Het was iets absoluut onverwachts, - een aparte brochure,
van jouw, over mijn!’
En als enkele maanden later vele anderen ook hún mening over L. van Deyssels
roman gezegd hebben, moet Karel Alb. Thijm nog eens, aan Albert Verwey, naast
veel andere zaken, kwijt:
‘Jij denkt in 't geheel waarschijnlijk weinig meer over die brochure, maar
voor mij is zij een heerlijk gezelschap. Hij ligt tegenover mij op een
kanapee, als ik zit te schrijven, en in de vele tijdstukken dat ik me zelf
voor een ellendigen impotente houd, sta ik op en lees in die brochure om
mij moed in te spreken. Het begin is al dadelijk heel goed. Alleen dit
zinnetje
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b.v.: “Nu ga ik zeggen: kom binnen want je bent mooi”, dat vind ik zeer
aandoenlijk, als ik dat langzaam zeg: “Kom binnen, want je bent mooi”,
dan word ik ontroerd. Er is daar een enorm gevoel in, ik weet niet recht
wat, het suggereert dingen als een vader, die zijn dochter, een misdadige
dochter, vergeven zoû en zoû zeggen: Kom binnen, want je bent mooi, of
dat toch niet, of ten minste niet heelemaal, enfin, ik weet 't niet, maar ik
vind dat zinnetje iets heerlijks. - - Mijn roman is verleden winter een
koertizane geweest, door velen genaderd.’
En hoe dát dan weer uitgewerkt wordt, hoe de staljongen Taco de Beer, en een
harlekijn, dat was Rössing, hoe ‘notaris’ Van Hall, de olijke rentenier De Koo, een
aanzienlijke vrouw vanuit haar landauer (van Eeden) haar gezien hebben, hoe haar
kleine zusje Netscher gebluft heeft en de hertog Kloos haar heeft gefêteerd..., maar:
‘een koning heeft een groot paleis gebouwd voor haar en heeft de deuren wijd
opengezet en uit de marmeren vestibule vol bloemen en groen en gouden
kaarsenkronen heeft hij gezegd toen zij voorbijging: Kom binnen, want je bent mooi.’
Maar het is lang niet alle dagen kermis. Het alledaagse leven van grote dichterzielen
kan zich heel kleinzielig voordoen, zeker ook als men niet op zo'n geriefelijke afstand
van elkaar leeft als er tussen Amsterdam en de Ardennen bestaat. Bij een klein
misverstand tussen Verwey en Van Deventer, komt Kloos zeer tiranniek voor zijn
pupil op. Van Deventer schrijft aan Witsen, 11 april '88: ‘Het is niet onmogelijk dat
ge dezer dagen een schrijven ontvangt van Kloos, waarin ge kategorisch voor de
vraag gesteld wordt Verwey of Van Deventer: althans dat is Jan Piet [Veth]
overkomen. (...) En misschien heeft hij [Kloos] het ook nog op zijn rekening, dat ik
het gezelschap van Hein [Boeken] zal moeten missen, die me gisteren kwam vertellen,
dat hij vreest als eerlijk man niet tegelijk met Verwey en mij te kunnen omgaan.’p.
55-1

Aan het eind van dit jaar 1888 zou de beminde jongere zelf uit de vriendenkring
gestoten worden, voorzover Kloos' invloed
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dat vermocht te bewerkstelligen. Van Looy schrijft dan in december aan Witsen:
‘Als je nog hier waart en je had lust geen mensch te ontmoeten en toch een glaasje
te drinken, dan moest je in de Poort wezen’ (het Amsterdamse café-restaurant Die
Port van Cleve). ‘Zoo zie je het vergankelijke. De restes van de verstrooide bende,
zal ik maar zoo zeggen, kommen in de Franciskaner. Albert zit alleen, en men vreest
hem te ontmoeten in de Poort. Er is een heilige afschuw ontstaan voor Albert.’p. 56-1
Maar voor het zover kwam, waren Kloos en Verwey nog voor een tweede zomer
naar de kust getrokken.2 De maanden juli en augustus brachten zij in Katwijk door,
waar Kloos zijn veelvuldige vervelingen nogal eens met het schaakspel te verdrijven
zocht. Weinig vermoedend dat hij met zijn noodlot schaakte, in de persoon van haar
die nogal eens zijn partner in het spel was, Kitty van Vloten.

Eindnoten:
p. 50-1 Shelley's grafschrift. Zie ook Gorters - latere - opvatting van Shelley's cor cordium in Gorter,
Verz. werken VII, (De groote dichters), p. 393. - Shelley zelf schreef, als 19-jarige, aan Godwin
(hier in Gorters vertaling weergegeven): ‘... het hooge belang van poëzie, weidsche en verheven
daden, propaganda in de wereld, proselieten te maken, de gelijkheid van alle menschen, haar
bewoners, waren mij de ziel van mijn ziel...’ (l.c., p. 400).
2 Van Deyssel, Verz. opstellen I, pp. 36-37. Herdruk van ‘Nieuw Holland’ (1979): pp. 36-37.
3 Van Deyssel, Verz. opstellen I, pp. 156-159.
4 Hierover laatstelijk Endt, ‘Twee eenzamen’, in De Gids, mei 1989, waar de vroegere behandeling
van ‘het beetje filosofie’ zoals Gorter zelf zegt, wordt genoemd.
p. 51-1 Deze met recht openbarende formulering ontleen ik aan Van Halsema, ‘“En dat doen ook wij”
(...)’ etc., in Voortgang 8, 1987, p. 6.
2 Deze kwalificatie van Kloos gaf Van Looy in een brief aan Verwey, 3 november 1885, toen hij
zich op zijn vroegere kamer in de Pijp de nieuwe bewoner, Kloos, voorstelde: ‘Ik zie hem daar
zitten, in die doorgezakte leuningstoel, die nog wel meer door zakken, want Hij heeft verstand
van zitten, met mijn oude chambreloak aan, want die heb ik daar laten hangen, en hij was wel
gek als hij hem niet aantrok, met z'n handen plat gedrukt tussen de knieën van z'n lange beenen,
recht voor zich uit starende, naar dingen die niemand anders ziet, of wel, grommelende toonen
uitstootende over al wat hem niet bevalt. Brrrr ... wat een gure Jupiter’ (sGrav., p. 139; eerder
in Uyldert, De jeugd van een dichter (...) etc., pp. 152-153).
3 Kloos aan Hélène Swarth, 26 juni 1888. In: sGrav., p. 179.
4 Van Deyssel aan Verwey, 12 januari 1888. In: sGrav., p. 139.
p. 53-1 Van Eeten, Dichterlijk labirint (1963), p. 83.
2 Van der Goes aan P.L. Tak, 31 mei 1890. In: sGrav., p. 265-266. - Over de maandelijkse giften
van vrienden: sGrav., 27, 196 en 297.
p. 54-1 ‘Ruimschoots delen in de vreugd’: namelijk in Briefwisseling Van Deyssel-Verwey I, pp. 41-52,
en ook de daaropvolgende bladzijden.
p. 55-1 Van Deventer aan Witsen, 11 april 1888. In: sGrav., p. 142.
p. 56-1 Van Looy aan Witsen, december 1888. In: sGrav., p. 207.
2 Alle details over dit verblijf, die niet hierna in een noot verantwoord worden, zijn ontleend aan
Nijland-Verwey, ‘De Nieuwe Gids te Katwijk (...)’ etc., Nieuwe Taalgids 1956.

Gorter en zijn Mei
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Die hele zomer schrijft Gorter, na zijn doctoraal examen, níet aan zijn dissertatie
(wat de regelmaat van een carrière toch voorschreef), maar aan de
drieënveertighonderd en zoveel regels van het episch-lyrisch dichtwerk Mei: ‘Nooit
heb ik daarna die zelfde felle scheppingsdrift, die mij tot voortdurend doorwerken
aan dat gedicht dwong, weer gekend,’ laat Henri van Booven hem zeggen. Beter dan
in die pathetische lange uitspraak is Gorters spreektrant weergegeven in de zin die
daarop volgt: ‘Alles liep mij dien zomer mee, ook in het veld hij cricket.’3
Want Gorter doet aan sport, doet aan vele sporten. Hij zeilt en roeit en zwemt en
schaatst, hij tennist en voetbalt. Hij traint ervoor, door 's avonds langs de grachten
van Amsterdam te hollen.4
Het eerste boek van Mei, waar in het handschrift ‘18 April 1887’ boven staat, is
dan al door een tweede zang gevolgd. Daarin komt nog steeds geen mensenwereld
voor, maar er wordt wel een zoektocht beschreven van het Mei-meisje naar een ander,
waarbij haar hele existentie op 't spel lijkt te staan. Is het de
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schuld van Schopenhauers filosofie, dat zij zich niet met Balder blijvend kan
verenigen? Of is dat denkbeeld van een narcistisch isolement, heilzaam voor het
dichterschap, er debet aan? Met het eenvoudig aards, erotisch verlangen van Mei
zelf heeft Gorter toch de sterkste affiniteit, te oordelen naar de poëtisch meest
overtuigende bladzijden. Die zijn vooral in de eerste en de derde zang te vinden.
Slechts enkelen krijgen iets van zijn bezigheid te horen. Kloos bijvoorbeeld alleen
bij geruchte. Maar aan Diepenbrock leest hij het voor, op avonden die beiden zich
blijven herinneren. Diepenbrock schrijft aan zijn ouders, 22 januari 1889:
‘Ik ben erg benieuwd wat u er van zal vinden als u het leest; het komt nu
spoedig uit. Gorter schreef mij dat hij het bij Van Eeden had voorgelezen,
en dat hij daar ieder oogenblik op het kleine stoeltje, waar hij op zat, moest
denken onder 't lezen aan het kleine kamertje op de Heerengracht, waar
wij samen die heerlijke Saterdagavonden hebben doorgebracht, toen hij
het vers voorlas, iedere week een nieuw stuk, en van tijd tot tijd een pause
maakte om een stukje grijs roggenbrood te eten.’p. 57-1
Gorter van zijn kant herinnert zich in september 1890: ‘Toch ging er vroeger niets
boven onze avonden met ons tweeën, wat zeg jij nou. Die nachten als ik naar huis
liep met een heet hoofd.’2
Bij Gorter is de afkeer van het maatschappelijke schijnbestaan sterker dan bij de
anderen. Aan zijn meisje schrijft hij:
‘O, het was maar goed dat ik gisteravond wegging. Dat gepraat, dat
onnoozel, dof gerommel van woorden, dat maakt me soms wanhopig. Is
het niet verschrikkelijk, zoo maar te praten, en weinig of niets te denken?
Er is zoo weinig menschelijks in. Het maakt me bang en benauwd er
tusschen te zitten. Ik houd van heldere stemmen en van schitterende oogen,
en bloed en een kloppend hart. Ik houd van stilte en zacht helder denken.
Het was maar goed dat ik wegging.’3
Toch kent juist híj ook sterk het verlangen naar gemeenschap met de medemens,
maar hij denkt dat die gemeenschap enkel in de droom bestaat:
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Frederik van Eeden, geschilderd door Van Looy (1884)
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‘Laten ze me nu niet op die partijtjes vragen, dat maakt me oud, ik houd
niet van zooveel menschen. Ik houd van maar weinig. Het is gek, ik houd
van alle menschen bijna, als ik over ze denk, dat komt dan zijn ze mijn
eigendom, mijn denkbeeldige menschen, maar in werkelijkheid vervelen
ze me vaak. Ach, alle liefde is liefde voor denkbeelden, dat kan niet anders.
Het is zoo mooi op de wereld, in elk hoofd een wereld, een beeld van
andere dingen.’p. 59-1
Dat lijkt nog heel erg op de ‘droom vol licht en zangen’, de dream within a dream
waar het sonnet van Kloos in 1885, in de eerste Nieuwe Gids, van had gesproken.

Eindnoten:
3 HGD, 1888: 8A, p. 161.
4 Albert Verwey aan Kitty van Vloten, 17 oktober 1889. In: HGD, 1889: 63, p. 254-255. De hele
brief geeft een magnifiek portret van Gorter. Het hardlopen op p. 255.
p. 57-1 Diepenbrock aan zijn ouders, 22 januari 1889. In: Diepenbrock, Brieven en docc. I, p. 172-173.
- Ook in HGD, 1889: 5, p. 186.
2 Gorter aan Diepenbrock, september 1890. In: HGD, 1890: 76, p. 329 (het geciteerde op p. 330).
- Ook in Diepenbrock, Brieven en docc., I, p. 234.
3 Gorter aan Wies Cnoop Koopmans, ongedateerd. In: HGD, 1888: I, p. 158.
p. 59-1 Gorter aan zijn moeder, ongedateerd. In: HGD, 1888: 2, p. 158.

Van Eeden en zijn waterlelie
Na zijn afstuderen was Frederik van Eeden in 1886 met Martha van Vloten getrouwd;
hij had zich als arts in Bussum gevestigd. De kleine Johannes had de eerste jaargang
van De Nieuwe Gids geopend, in oktober 1885, en was dus in Van Eedens lange
verlovingstijd ontstaan. De dualiteit tussen tedere fijnzinnigheid des geestes en de
rauwe aardse werkelijkheid, tussen dat wat Windekind en dat wat Pluizer aan Johannes
toont, leefde in de schrijver zelf nog onverzoend voort. In 1884 had hij aan Verwey
al geschreven over zijn ergernis en onbehagen ‘als de schrijvers van hooggestemde,
in edele taal gegoten verzen onder elkaar zich met grof slang behelpen en alleen voor
hun lessenaar het Zondagsche woordenpakje aantrekken.’ ‘De platte taal, waarvan
Kloos en jij, ja de heele stille gemeente bijna, zich onder het spreken bedient, is mij
hoogst onaangenaam.’ ‘Ik geloof dat ik op dat punt zoo gevoelig ben geworden door
den omgang met vrouwen. Het is waar, dat die minder met het lage en gemeene in
aanraking komen en hun reiner woorden en gedachtenkring het gevolg is van een
zekere bekrompenheid. Maar ook wanneer hun blik ruimer wordt, behouden zij die
afkeer van het platte en onedele voor zoo ver ik hen ken.’2
Als de hartstocht zich dan onverbloemd in het proza gaat manifesteren, in Van
Deyssels Een liefde, schrijft Van Eeden hem
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geschokt over ‘jou viezigheden’ waarvan hij de noodzaak niet erkent: ‘De dingen
die Mathilde denkt houd ik voor onwaar. Ik geloof dat ik meer weet van vrouwen
van Mathilde's stand dan jij. En naar mijn weten blijft bij zulke vrouwen het physiek
geslachtsleven geheel’ ... De brief (van 18 december 1887) breekt af en wordt niet
verzonden.p. 61-1 Maar in zijn opstel ‘Een onzedelijk boek’, dat in april '88 in De Nieuwe
Gids te lezen staat, vindt hij het beeld van de waterlelies:
‘tevreden draagt hen het donkere water, als zijn witte gedachten van
volmaakt geluk. - Als nu iemand op die bloemen toegaat om hen te hebben,
te bezitten - en hij vat ze onder de bloem in het water aan, en hij trekt ze
naar zich toe, dat ze diep onderaan losbreken met een zacht knappen - en
er komt dan een lange, rolronde, bruinige steel te voorschijn, slap, nat en
lam, - dan doet dat mij aan, alsof ik een lieve, schoone vrouw een langen
darm uit het blanke lijf zag halen. Doe het niet, neen, doe het niet, - zij
waren goed en volmaakt schoon zoo, ik wil het niet, - ik wil niet weten
hoe die steel is, hoe zij vastzitten in de modder, hoe zij gevoed worden
door den zwarten grond. (...) dat leelijke was er niet, dat leelijke was niet
leelijk, want ik zag het niet. - Zoo doet gij, Van Deyssel, in mijne oogen,
als gij van het geslachtsleven, dat zoo heerlijk rein bloeit aan de oppervlakte
mijner ziel, den langen, leelijken stengel optrekt, die diep wortelt in de
donkere onbewustheden van mijn wezen.’2
Tezelfdertijd had hij Verwey opnieuw verteld van zijn vroegere omgang met
ontwikkelde meisjes: ‘voordat ik Kloos en jou kende, heb ik onder mannen mij altijd
alleen gevoeld, alleen vrouwen hebben mijn binnenste hart gekend. En ik ben met
die vrouwen opgegroeid, vreemd en afkeerig van de gansche mannenwereld, die
voor jelui eigenlijk de wereld was.’ Alleen in Jan Veth en in Israëls ziet hij verwanten
‘die de heerlijkheden van het lief geboorteland’ kennen zoals hij. ‘Ik heb echter
gemerkt, dat zij het onaangename in v.D.'s kunst heelemaal niet voelen zooals ik,’
moet hij zelf constateren.3
Van Eeden blijft op zijn jeugdideaal gefixeerd, hij blijft ondanks zijn huwelijkse
staat zich schuldig voelen als hij zelf aan
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‘lage driften’ toegeeft, en dit remt zijn creativiteit. Hij vermoedt dit zelf wel vagelijk,
maar wijt zijn dichterlijk tekort nog aan zijn werk in de maatschappij. De onvrede,
de spanning wordt ons duidelijk uit zijn dagboek en zijn brief aan Verwey in juli
1888, als hij in de rust van een vakantie in Noordwijk aan zichzelf toekomt: ‘Toch
voel ik mij beter dan den ganschen winter, beter dan ooit haast na mijn huwelijk.
Twee dingen ontbreken mij - het bezig zijn aan een mooi, goed werk, - onbezorgdheid
over mijn toekomst. Toen ik hier pas kwam, was ik zoo gevoelig, - ik kon niets lezen
wat mooi was, zonder tranen. Ik voel dat ik hier geheel zou herstellen van mijn ziekte,
als ik tijd had.’p. 62-1 Eén dag later komen dezelfde gevoelens in een negatiever toon
als een klacht aan Verwey op schrift: ‘De vreemde, angstige toestand waarin ik hier
ben, - een voortdurend tobben om mijn oude zelf terug te vinden, mijn rustig geluk,
mijn grootheid van gedachten uit vroeger jaren voor ik ziek werd (...) is nu
overgeslagen tot volkomen moedeloosheid en bittere ontevredenheid met mijzelve.
(...) In al wat ik geschreven heb komt het uit hoe ik ben. Wrevel voelde ik tegen
Goes, die zoo anders is dan ik, en zoo volstrekt niet tobt of meer wil doen dan hij
doet. (...) Het liefste zou ik vragen dat jelui mij met vrede liet, en deedt alsof ik er
niet was. Jelui zult toch niets aan mij hebben - want zooals het nu is ben ik tot niets
goed.’2
Een half jaar later is het weer een inzending van Van Deyssel voor De Nieuwe
Gids die hem noopt tot heftige reactie. Eerst moet Kloos aan de auteur van ‘Menschen
en bergen’ laten weten: ‘De redactie heeft mij verzocht u te verzoeken de poep niet
op de scène te voeren,’ waarop Van Deyssel heel meegaand verzoekt, of Kloos zich
dan maar met het schrappen wil belasten.3 Maar ook zonder de poep is het Van Eeden
nog te bar: ‘Er is een vervloekte, grove, walgelijke, bloote-billen-visie in, die mij
vies maakte van mijn eigen lichaam toen ik 't gelezen had. Ik vind het
demonisch-beroerd.’ (26 jan. 1889.)4
Misschien dat Van Eeden te meer overtuigd was van zijn gelijk omdat hij juist in
deze maand gezien had hoe het ook anders kon. ‘O! Wat mooi! wat mooi! Gorters
verzen zijn gekomen als een lange streep rooskleurig licht in mijn leven. Nu ik ook
niet-
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waar - ik ook. Nu zal ik het alles zeggen, nu zal het alles aan het licht komen.’p. 63-1
De muze die hij hier, in zijn dagboek, als het ware opriep, had hij in den lijve al
ontmoet, en twaalf dagen later, op 14 februari, heeft hij ‘de voor hem beslissende
ontmoeting’, - aldus Van Tricht - met de vrouw die hij in zijn werk Ellen zal noemen.
Hij vond daardoor terug ‘de erotische bezieling die aan zijn verloving en huwelijk
vreemd was gebleven’;2 tegelijk daarmee ook de bezieling in het creatieve.
Al bevrijdt ook zíj hem niet geheel van zijn dualistische gevoelens en van zijn
vaak zwaarmoedig, egocentrisch tobben.

Eindnoten:
2 Van Eeden aan Verwey, 27 augsutus 1884. In: sGrav., p. 133. Met ‘de stille gemeente’ duidde
de literaireen schildersvriendengroep zich zelf aan, de term ontlenende aan Kloos' artikel ‘In
memoriam Jacques Perk’ dat in De Nederlandse Spectator van 19 november 1881 had gestaan.
p. 61-1 Van Eeden aan Van Deyssel, 18 december 1887. In: Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel,
p. 19.
2 Van Eeden, ‘Een onzedelijk boek’. In: De Nieuwe Gids 3, 1888, 4, april, p. 61. Opgenomen in
Van Eeden, Studie's (1890), pp. 28-50. Het geciteerde op pp. 47-48.
3 Van Eeden aan Verwey, 3 februari 1888. In: sGrav., p. 147.
p. 62-1 Van Eeden, Dagboek I (1971), p. 140. Datering: 23 juli 1888.
2 Van Eeden aan Verwey, 24 juli 1888. In: Nijland-Verwey, ‘De Nieuwe Gids te Katwijk (...)’
etc., pp. 22-24.
3 Kloos aan Van Deyssel en Van Deyssel aan Kloos, 15 en 24 januari 1889. In: Harry G.M. Prick,
Dertien close-ups (...) etc. (hoofdstuk: ‘Ontstaan en achtergrond van “Menschen en Bergen”’),
p. 73.
4 Van Eeden aan Kloos, 26 januari 1889. In: Prick, l.c., pp. 74-75.
p. 63-1 Van Eeden, Dagboek I (1971), p. 142. Datering: 3 februari 1889. - Ook opgenomen in HGD,
1889: II, p. 189.
2 Van Tricht, ‘Frederik van Eeden 1860-3/4-1960 (...)’ etc., pp. 776 en 777.
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Hoofdstuk III
Zielstoestanden, 1888

Creatieve wedijver
‘...en wat we toch altijd allemaal doen, ons eigen werk vergelijken met dat van onze
tijdgenoten,...’ schrijft Verwey. En in dezelfde brief aan Van Deyssel, even later:
‘Wij zijn verbazend ándere menschen, en het is maar heel gelukkig dat twee menschen
zoo anders en, elk voor zich zoo tevreden met zijn eigen, zijn.’p. 65-1
DE voormannen van Tachtig leven, ieder voor zich, in de wereld van hun eigen
ontwikkeling, máár zij letten op elkaar, houden voeling met elkaar in dikwijls lange
brieven, of pratend op de kamers, op de ateliers of in de café's. De Nieuwe
Gids-afleveringen worden dan druk becommentarieerd, de prestaties worden geschat,
ieder voelt hoe de krachten groeien. Maar niet ieder is zo rustig-zelfverzekerd en
evenwichtig als Albert Verwey, zo ‘tevreden met zijn eigen’.2
‘Morgen heeft Van Looy mij geinviteerd zijn schilderijen te komen zien. Hij is
zeer geschikt, een klein rond ventje, een beertje dat in de verf gevallen is: hij zit altijd
vol verf. Een openhartige, naieve vent, gunstig afstekend bij vele
Nieuwe-Gidsmannen. Hij kan zoo gewoon iets aardigs zeggen en heeft een gulle
manier van praten die erg makkelijk is. Ik geloof hij houdt mij voor een bevrienden
geest. Hij is zelf wat achter Breitner geraakt, en meent dat ik ook wel wat mismoedig
ben omdat Verwey bijvoorbeeld al zoo beroemd is. Nu ik denk er het mijne
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van, maar zeg niets. Praten helpt niets, aan niets.’ Aldus Gorter aan zijn meisje, in
de herfst van 1888.p. 66-1
Het vergelijken van eigen werk met dat van de tijdgenoten betekende ook: het
afmeten van de eigen waarde, de eigen meer-, of ook mindere waardigheid. De soms
edele, soms angstige jaloezie onder kunstenaars, die enkelen stimuleert, anderen
verlamt, is door J. Kamerbeek Jr voortreffelijk benoemd met de term creatieve
wedijver.2 Bij de Tachtigers zijn er veel voorbeelden van te vinden en daaruit blijkt
eens te meer, hoe nauw bij hen de betrekking was tussen de kunst en het leven. Er
bestond in hun literaire wereld nog weinig of geen openbaar optreden, er waren geen
radio-, tv- of kranteninterviews, geen fotoreportages, en voor hen, als jongeren, was
er ook geen lezingencircuit of congreswezen. Als schriftelijke informatiebron lazen
zij de dagbladen en tijdschriften die zij vonden op de leestafels van bibliotheek, café
of leesmuseum. Literaire bijlagen of boekennummers bestonden niet.
Boekbesprekingen in de dagbladen waren zelden uitvoerig. Deze geringe mogelijkheid
tot openbare communicatie was mede oorzaak, dat zij in mondeling verkeer en
brieven sterk op elkaar gericht bleven. De diepste gevoelens van eigen waarde of
onwaarde werden dan toch nog maar zelden geuit. Die kan men soms vinden in
notities voor eigen gebruik. Zo staat Van Eedens ‘Nu ik ook nietwaar - ik ook’
(geciteerd aan het slot van het vorige hoofdstuk) in zijn dagboek.
Overigens is het juist Van Eeden, die zijn onzekerheid ook tegenover anderen
belijdt, en jaloezie laat merken; maar die zulke zwakheden dan graag ook bij die
anderen vermoedt. Hij schrijft bijvoorbeeld in 1886 aan Kloos, als de redactie aarzelt
over het redacteurschap voor Van Deyssel: ‘Karel profiteert feitelijk van hetgeen
jelui gedaan hebben. Het publiek durft niet zeggen, dat zijn smaak veranderd is en
dat het nu jelui werk mooi vindt - maar nu er een nieuwe komt die ook goed schrijft,
wordt hij ineens algemeen toegejuicht. Dat zijn beroerde dingen - en als de zaak
werkelijk is zooals ik haar begrijp - dan heeft Albert wel reden om wat wrevelig te
zijn. De vraag is of hij het zelf ook zoo inziet. Kunstenaars zwakheden zijn lastige
dingen - voor een
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ander, want zelf zie je ze gewoonlijk niet. Ten minste zoo gaat het mij.’p. 67-1
Precies dezelfde overweging heeft hij opnieuw, als hij in december '88 hoort dat
er ene Gorter als dichter is opgestaan. ‘Een nieuw poeet van de bovenste plank
volgens Kloos’ vertelt hij aan Van Deyssel. ‘'t Zou geen wonder zijn als hij de
lauweren plukte die wij gepoot en besproeid hebben. Nu kunnen de menschen met
fatsoen bijdraaien en zeggen: dat is nou eigenlijk dichten!’2
Van Deyssel, op zijn beurt, is ons in zijn kwellende onzekerheden overbekend
geworden door Harry Pricks publikaties van alle mogelijke aantekeningen, dagorders,
handpapieren, en wat niet al. Maar daarin vergelijkt hij meestal toch zijn kleinheid,
luiheid of misluktheid met zijn eigen super-ego, zijn heroïsch Ik. Wel houdt hij de
anderen waakzaam in 't oog. Zo blijft de effectuering van het eenmaal voorspelde
Sensitivisme zorgvuldig onder embargo: na twee voorlezingen van Een liefde nodigt
hij Kloos en Verwey niet nog eens uit, vrezende dat vooral Verwey, ontvankelijk
voor invloeden, de nieuwe schrijftrant wel eens voortijdig in eigen werk zou kunnen
toepassen.3
En wat Verwey's zelfbewustzijn betreft... Dat was groot, zoals we zagen (‘zoo
tevreden met zijn eigen’). Maar Gorters Mei is erg verwant aan zíjn poëzie. En dat
maakt dat Verwey het gedicht niet op zijn volle waarde kan schatten. Hij waardeert
het wel: ‘Zoo lief als dat is,’ zegt hij in een brief aan Kitty van Vloten, 3 januari
1889, als Gorter het bij hem is komen voorlezen. Maar hij laat haar daarbij ook
terstond weten: ‘Mijn werk was de aanleiding tot het ontstaan van het zijne,’ met de
suggestie dat Gorter zelf hem dit gezegd heeft.4 Als Verwey veertig jaar later dit
onderwerp van gesprek nog eens memoreert ten behoeve van een promovenda, voert
hij Gorter zelfs sprekend in:5 ‘Je begrijpt zeker wel, dat het ontstaan is naar aanleiding
van jouw “Rouw om het jaar”.’ - en ‘lief’ blijft zijn oordeel, ook enkele maanden
later nog: ‘Ik heb vanochtend nog een beetje in Gorter gelezen. 't Is een lief mannetje.
't Werk is net fijn tapijt of borduurwerk in gedempte kleuren. Je moet er telkens een
stukje van bekijken; dat is prettig. 't Is wollig geborduurd met een kin-
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derhandje, met kleine draadjes. Elk draadje kun je nagaan. En alles is Zelf gevonden.
Er zou een mooi stukje over te schrijven zijn, maar ik voel geen lust het te doen.’p.
69-1

Het lijkt wel of de schilders die gevoelens openhartiger belijden. Breitner schrijft
in 1881 aan H.P. van Stolk over zijn jaloezie jegens de jonge Israëls, die al
verschillende damesportretten heeft geschilderd: ‘...en heel goed. Ik geloof, dat ik 't
niet zoo artistiek zou kunnen, maar hij beweegt zich nu eenmaal onder die lui, ik
niet! Ik benij hem daarom, ofschoon 't dwaas van me is.’2 Jan Veth vertelt in 1887:
‘Vanmiddag kwam Breitner. Ik ben altijd een beetje bang van hem, omdat ik zijn
meerderheid erken, en hij mijn artistiek geweten benauwd maakt.’ Het jaar daarvoor:
‘Breitner is een reus en mijn werk, we weten dat heel goed, is niets. Ik schrijf dit
neer zonder eenige bitterheid, want ik wanhoop niet.’3 Soms resulteert bij hen de
wedijver in weddenschap of wedstrijd: ‘De arts Samson werd in 1893 door Jan Veth
geportretteerd, niet naar de zin van Breitner en Israëls, die samen afspraken er elk
een beter te schilderen.’4 En bij een andere gelegenheid, na een nacht feestvieren op
de Zeedijk, besloten Willem de Zwart, Breitner en Israëls, bij hun herrijzen uit de
kisten met stro waarin zij hun roes hadden uitgeslapen, dat zij ieder een schilderijtje
zouden maken van het danshuis, dat zij bezocht hadden. Bij vergelijking werd later
dat van Breitner het beste bevonden.5
Onschuldige schilderanekdotes..., misschien. Bij de literatoren lijkt alles erger. Of
kunnen die beter onder woorden brengen wat onder de oppervlakte leeft? Stellig is
Van Eeden een van die meesters in het formuleren, ook van de eigen creatieve
onmacht. Nu zijn klacht in het volgende citaat gericht is tot Van Deyssel, blijft de
diepste oorzaak (indien al onderkend) ongezegd, het gewenste vaag, en de toon voor
vele oren wat larmoyant. Hij reageert op Van Deyssels Over literatuur, zojuist door
hem gelezen. ‘Jij hebt het woord lief - ik de dingen die nog geen woorden zijn en
nooit woorden zullen zijn. Dat is wel droevig. - Ik heb alle reden om gelukkig te zijn,
- maar het ziet er meestal droevig uit in mij. Droeviger dan bij Kloos, bij Albert, bij
jou. Waar
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jij marmeren tempels zult bouwen - zal ik in een lauwen vochtigen nevel zitten
soezen. - Jelui zult meer zeggen dan ik, - ik zal staroogen, glimlachen en soezen. Het is niet prettig dingen te zeggen die je onverschillig zijn - en nooit te kunnen
zeggen wat je niet onverschillig is.’p. 70-1
Het thema van de creatieve onmacht zal terugkeren als ik in hoofdstuk v enkele
figuren bespreek die zich in de levenssfeer van Tachtig rondom de scheppende geesten
bewogen.

Eindnoten:
p. 65-1 Verwey aan Van Deyssel, 1 december 1888. In: Briefwisseling Van Deyssel-Verwey I, p. 94.
2 Dit ‘eigen’ gold destijds (en geldt nòg?) niet als volks of plat, maar was regionaal of stads,
geheel acceptabel.
p. 66-1 Gorter aan Wies Cnoop Koopmans, ongedateerd. In: HGD, 1888: 17, p. 164.
2 J. Kamerbeek Jr. Creatieve wedijver. Vier historisch-critische opstellen. Amsterdam 1962.
p. 67-1 Van Eeden aan Kloos, 26 mei 1886. In: sGrav., p. 99.
2 Van Eeden aan Van Deyssel, 25 december 1888. In: HGD, 1888: 30, p. 177.
3 Een en ander weergegeven volgens Harry G.M. Prick, Dertien close-ups (...) etc., p. 185, noot
185. Uitvoeriger in het nawoord van Prick bij Van Deyssel, Een liefde (fotografische herdruk),
p. 5.
4 Verwey aan Kitty van Vloten, 3 januari 1889. In: HGD, 1889: I, p. 183.
5 Langeveld-Bakker, Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling (...) etc. (1934), p. 110. - Ook
opgenomen in HGD, commentaar bij 1889: I, p. 183.
p. 69-1 Verwey aan Kitty van Vloten, 1 maart 1889. In: HGD, 1889: 18, p. 191.
2 Hefting, G.H. Breitner, brieven (...) etc., p. 25.
3 Jan Veth aan?, circa 1887. In: Huizinga, Leven en werk van Jan Veth (1927), p. 12 en 22.
4 Wagner, Isaäc Israëls (1967), p.26.
5 Wagner, Isaäc Israëls (1967), p. 32.
p. 70-1 Van Eeden aan Van Deyssel, 1 juni 1886. In: Briefwisseling Van Deyssel-Van Eeden, pp. 8 en
9.

De vervulling van heel groote dingen scheen nabij
Bij de meesten voerde de vitaliteit de boventoon, minstens in de omgang. Het
zelfbewustzijn van de generatie had zich in de tijd van Flanor nog alleen geuit in
‘visioenen van de toekomst’; een toekomst die Kloos in 1884 bijvoorbeeld zag, in
een brief aan Van Looy, als ‘het graf van dien lamzaligen, hart- en hersenlooze
ledepoppentroep, die daar krioelt en knoeit, dien likkenden en gelikten
marionettenkaste, die zich literaire en artistieke “wereld” van Nederland noemt. Wat
kan 't jou schelen, jongen, of dit of dat op het oogenblik zóo is en niet andersom.
Lach ze uit, spuw ze in 't gezicht, trappel ze in het stof...in je éentje - maar vooral
lachen, lachen! Nu doen wij 't en hebben er plezier van, maar het geslacht, dat komt,
zal dien lach van ons overnemen, en nalaten aan de volgende, die hem zullen
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voortzetten in koor door alle eeuwen heen. Maar zoolang hoef je niet te wachten:
over tien jaren ben jij de man,’ et cetera.2
Ook de boodschap van Van Deyssels Over literatuur had, in '86, nog het karakter
van een voorspelling, te begrijpen als belofte. Maar dit proza, met zijn realisme èn
extase, sensationele beleving tegelijk met een precieze registratie, sprak bovendien
zó eigenmachtig, dat een deel van de beloften alleen daarmee al vervuld leek. In de
gelederen van de ‘stille gemeente’ (die intussen al luid genoeg van zich deed horen)
nam de overmoed toe.
Gorter, bezig met het schrijven van de Mei, las natuurlijk gretig elke aflevering
van het tijdschrift; bovendien met de ver-
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hoogde interesse van een belanghebbende. De verfijnde intuïtie die hem eigen was
voor de gevoelsstroom van zijn tijd registreerde in '88 dat er ontwikkelingen
plaatsvonden die zóveel verder gingen dan de wereld van zijn dichtwerk, dat hij het
niet voltooien zou als hij van al het nieuwe, en vooral van Een liefde, diepgaand
kennis zou nemen. Als hij later terugkijkt op deze periode, schrijft hij aan Van
Deyssel, dat hij diens roman welbewust níet las: ‘Ik zag aan Verwey's critiek [Mijn
mening... et cetera, waarin meer dan honderd regels uit Een liefde waren aangehaald]
dat ik er mijn eigen werk niet door eindigen zou. Ik dacht: laat ik dat eerst afmaken,
nu kan ik het nog.’p. 71-1
En in een nog latere terugblik, vanuit 1905, geeft hij weer, hoe hij de ontwikkeling
inhaalde direct nadat de Mei àf was. Bekoord, zoals hij zegt, door de prozaïsten,
besloot hij poëzie te maken van de onmiddellijke realiteit. De cursiveringen zijn van
mij, en ik reduceerde Gorters uitspraak drastisch; u las alleen de aanloop en de
afronding. Ik doe dat om te wijzen op het curieuze feit, dat de beïnvloeding nu in
omgekeerde richting plaatsvond. Want tevoren was het de poëzietheorie van Kloos,
en ook, via Barrès, de dichter Baudelaire, die de prozaïst Van Deyssel de ogen
geopend had voor respectievelijk ‘de ziel’ en ‘de sensatie’.2
De volledige uitspraak van Gorter is onthullend voor de aard van zijn bekoring:
‘Terwijl ik “Mei” schreef...’ (en wij kunnen preciezer zijn: Nadat hij Mei geschreven
had), ‘werd ik bekoord door de prozaïsten der Fransche en Hollandsche realistische,
naturalistische en impressionistische school. Zij hadden een gloed en een kracht van
leven, van onmiddellijkheid, hun pogen uit ons leven zelf de schoonheid te halen
betooverde mij zoo, ik had zelf dat onmiddellijke leven zoo lief, ik had zoo'n
voorgevoel ook dat er in dat leven een nog veel diepere schoonheid verborgen lag,
dat ik besloot te trachten poëzie te maken van de onmiddellijke realiteit - zonder de
traditie van vroegere tijden.’3
Tot vier maal toe komt er, vlak bijeen, het woord ‘leven’ voor in dit citaat. Eén
keer als ‘vitaliteit’, daarna als ‘ons actuele bestaan’, de derde keer als ‘wijze van
leven’, en de vierde keer opnieuw, meen ik, als ‘ons actuele bestaan’. Dus realiteit,
en de ervaring van die realiteit. En aan beide wordt de notie ‘onmiddellijk’
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verbonden. Maar ‘onmiddellijk’ zal ook de weergave van de ervaring zijn: ‘zonder
de traditie van vroegere tijden.’ Gorter specificeert even verder die traditie als ‘de
herinnering aan Grieken, Romeinen en vroegere of latere renaissance’. Vaarwel, met
andere woorden, aan de mythologische inkleding. Vaarwel aan de epiek (na een
laatste poging bepaalt Gorter zich voor lange tijd tot lyriek). En ook, bij gelegenheid,
vaarwel aan de vaste versvormen, aan metriek en rijm. Zelfs een gedeeltelijk vaarwel
aan de natuur, ten gunste van een stedelijk, eigentijds decor, als in zovele Franse
naturalistische romans.
Maar de gevoelens, de emoties, de hartstochten, de sensaties, - díe onmiddellijk,
heet van de naald.
Daarmee kwam de puurste en meest vertegenwoordigende uiting tot stand van
wat deze leeftijdsgroep in deze periode bezielde. De sensitieve poëzie. Gorters bundel
Verzen van 1890.

Eindnoten:
2 sGrav., Supplement (1961), p. 62.
p. 71-1 Gorter aan Van Deyssel, 6 oktober 1890. In: HGD: 1890: 81, p. 338. - Dat de honderd door
Verwey uit Een liefde aangehaalde regels toch reeds hun invloed op de dichter van Mei hebben
uitgeoefend, wordt wel met recht beargumenteerd in Van Halsema en Schenkeveld, ‘Nieuwe
zinnen (...)’ etc., in: Voortgang 1982.
2 De notie ‘Baudelaire, via Barrès’ dank ik aan Van Halsema, ‘En dat doen ook wij (...)’ etc. (in
Voortgang 8, 1987). Vrijwel tezelfdertijd attendeerde ook Kemperink in haar dissertatie op
Barrès.
3 Gorter in de voorrede bij De school der Poëzie I (1905). Ook opgenomen achterin Gorter, Verz.
werken II, Verz. lyriek tot 1905, en HGD, pp. 609-611.

De bijzondere kunstenaar
Het onmiddellijke leven zelf..., maar: om er een nog veel diepere schoonheid - dieper
dan het vorige, begin-mooie? dieper dan die van de Franse en Hollandse prozaïsten?p.
72-1
- om er een nog veel diepere schoonheid te exploreren: het speciale vermogen
van de kunstenaar. Hij was de bij uitstek gevoelige, en de Tachtigers gingen die
gevoeligheid cultiveren tot in het excessieve. Als Verwey in zijn brochure over Van
Deyssels roman het oordeel van ‘de verstandige menschen met hun min of meer vast
gedachtenleven’ over Van Deyssel heeft weergegeven: dat moet een domkop zijn,
een wijsneus, een warhoofd, onnozele of ‘wat we onder meisjes noemen een mal
spook’, dan krijgen ze te horen:
‘... maar weet ge wel, weet ge wel, lieve, goeie, beste verstandigen dat die
man een mooi boek gemaakt heeft door zóo te wezen, en dat gij met uw
duizenden zoo'n boek niet maken kúnt, neen niet met uw tienduizenden,
niet met uw honderdduizenden; - dat ge dat niet kúnt, al gingt ge met u
allen op uw honderd-duizend verstandige hoofden staan. Weet ge
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dát? - En weet ge dat éen mooi boek meer is dan honderdduizend
kantoorboeken, en éen man, die zóo'n boek maken kan, meér, in zijn eentje,
dan gij, met uw heele familie en uw heele personeel en uw heele
vervloekten rompslomp van maatschappelijke gewichtigheid? Weet ge
dat ook? - Wij menschen, geloof me, wij menschen zijn niet belangrijk
door maatschappelijk in de puntjes te zijn, door logischheid van gedachten
en ordentelijkheid van manieren, maar groot en geweldig is elk die veel
voelt en veel begrijpt van wat ons goed te begrijpen is: het Leven, waar
wij hier op aarde in staan. Ik beweer dat Van Deyssel dat Leven inniger
aangezien en beter begrepen heeft dan één van uw verstandige naturen.’p.
73-1

Deze verheerlijking van het Leven zoals het gekend wordt door de Kunstenaar (déze
hoofdletter van mij) is bij Van Deyssel zelf precies zo te vinden in zijn opstel ‘Nieuw
Holland’:
‘Wij vertegenwoordigen het leven, datgene, wat men leven noemt, begrijpt
ge wel?, in zijn hoogste uiting. - Het hartstochten- en gedachtenleven van
den mensch, is het edelste gedeelte van zijn bestaan, nietwaar? Nu moet
gij weten, dat wij in tienvoudige mate bezitten de eigenschappen, die het
beste deel uwer wezens uitmaken. In ons leven de hartstochten en
gedachten hun tegelijk krachtig en zeer fijn geworden leven uit. Wij hebben
tienmaal meer verstand, tienmaal meer liefde, tienmaal meer
verontwaardiging, tienmaal meer deugd of wil, dan gij. - Wij zijn het
opperst leven. Wij zijn de Koningen van het leven.’2
De schrijvers van de voorhoede leefden in een wereld van gemeenschappelijke ideeën
en gevoelens, zozeer, dat zij vaak dezelfde bewoordingen vinden, ook zonder ze
eerst bij de ander te hebben gelezen. Gorter kon de bovenstaande tekst van Van
Deyssel niet kennen,3 maar het slotakkoord van de zesentachtig gedichten in Verzen
bestaat uit één lang aangehouden aanroep aan het leven; inzettend met de majestueuze
regel:
Leven, zoele omsomberde, even inschitterde...
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En in februari 1890 staat er een gedicht van hem in De Nieuwe Gids onder de titel
‘Een koning’. Het beschrijft de visie van een ‘ik’, die zijn herauten uitzendt in een
nachtelijke stad, waar een brand woedt, waar de huizen in een vals maanlicht staan,
waar ‘vrouwen kwamen uitsteken / het hoofd uit ramen, ze keken / en spraken wat
woordjes fijn / en valsch zooals munten zijn.’ En ook de bijbehorende mannen krijgen
hun deel. Daarna zegt de laatste strofe:
Ik zat heel stil en recht,
mijn onderdanen zijn slecht,
dacht ik, ik ben alleen ik voelde me trotsch en tevreên.p. 74-1

Aanvaardbaarder dan in dit gedicht zal voor velen dit zelf-gevoel zijn in een
ongepubliceerd gedicht uit dezelfde sensitieve periode, waarin op de laatste bladzijden
opnieuw donker Amsterdam wordt uitgebeeld.2 Dan luidt de slotpassage:
Ik, terwijl ik door hun groote stad ga
ik voel me in eens, ik sta
plotseling voor mijn eigen oog.
O ik rijs hoog
boven hun aller huizen
ik ben een boom waarin kan ruischen
aller winden stem,
hij komt en ik omvang hem
met al mijne bladen en buig mij over
waarheen hij wil met tak en loover.
Want zoo werd mijn hart geboren
ik kan niet hooren
ooit een geluid
of diep in mij fluit
mijn eigen zielsvogel diezelfde toon.
Voor mij bestaan geen doôn
alles heeft levenslicht
vlak voor mijn aangezicht.
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En wat het grootste is
in menschengeschiedenis
het groote verlangen
dat heeft al lange
spiegelend in mij gebrand.
Om mij was het land
al zoo lang vol geschreeuw.
Stil ging ik snikkend als sneeuw
door der menschen drom
varende om.
Ik zag het verlangen om te vergaan
ik zag den valschen schijn aan
in mij heeft het gebrand
om mij heeft het gezengd
de golven hebben geklonken
op mij, ik ben in gezonken,
ook ik, ik kan niet meer
tegen het levensbegeer.
Op mij varen saam
aller winden aam,
in mijne neusgaten brandt
aller geuren brand,
in mijne oogen licht
aller dingen weerlicht aller mannen zwart
aller witte vrouwen smart,
dat is alles samen als een witte zee O mijn wit licht, wit wee,
wit leven dat om me zijt,
verganklijke tijd
waarin ik verga
waarin ik licht sta,
voor uw licht bloot,
verlangend tot den dood.
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Alphons Diepenbrock, gefotografeerd door Jessurun de Mesquita (circa 1888)
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Aanvaardbaarder wellicht, omdat hier geen positie tegenover en boven de
medemensen wordt beschreven, maar temidden van hen, en daarbij overstelpt door
‘aller zwart’ (waarbij de associatie naar ‘zonden’ onvermijdelijk lijkt) en ‘aller smart’;
en er onder bezwijkend. Bij dit bijna plaatsvervangend lijden komt de gedachte aan
een Christusfiguur op. Nergens in het gedicht zelf wordt dit als bedoeling van Gorter
gesuggereerd. Maar rond 1890 komt bij anderen de vergoddelijking van de kunstenaar
welbewust naar voren: in het bewonderend ontzag van volgelingen voor de
charismatische figuur van Kloos;p. 77-1 die zelf in zijn gedichten en in 't diepst van zijn
gedachten zich een god noemt; in de gedichten aan hem gewijd, van Verwey; en
enkele jaren later in het debuut van de dichter Leopold, de Christusverzen, die in het
onmiddellijk verlengde liggen van Kloos' en Gorters poëzie.2
Het woord ‘passie’ kan voor twee dingen worden gebruikt: voor hartstocht en
voor lijden. In de Tachtiger-opvatting van het kunstenaarschap gingen die twee
betekenissen samenvallen.
Daarbij liet de gedachte van het plaatsvervangend lijden zich naar de kunst toe
vertalen in de formulering, dat de unieke uitspraak van de (lijdens-)ervaring van één
het lijden van de velen verwoordde. Op die manier kon de allerindividueelste emotie
in zijn allerindividueelste expressie, zo duister als zij soms was, niet alleen herkenbaar
worden, maar zelfs onthullender voor het menselijk bestaan dan filosofie of
wetenschap. Van deze theologie kan ik geen rechtstreekse uitspraak vóór 1890 bij
de Tachtiger essayisten aanwijzen. Wel gaan de superlatieve formuleringen die met
dit soort redeneringen samengaan, in hun essayistiek toenemen, gelijk op met de
geëxalteerde inhoud.3 En terstond nà 1890, bij het eerste optreden van de vierde grote
essayist, Alphons Diepenbrock, heeft de doorstoot naar een van zichzelf bewust
geworden Symbolisme plaats. In zijn opstel ‘Melodie en gedachte’, verschenen in
De Nieuwe Gids van december '91, wordt eerst gesteld, dat de kunstuitingen sinds
het begin van de negentiende eeuw niet langer dienstbaar zijn gebleven aan religie
(zoals nog in de Middeleeuwen) of aan de mens (zoals in de Renaissance), maar aan
objecten buiten de
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kunstenaar. In die uitspraak is het Tachtiger-voorschrift: geen moraal in de kunst, te
herkennen. Diepenbrock demonstreert dan deze verandering aan Beethoven. Wij
mogen Beethoven allereerst als componist kennen, maar voor Diepenbrock
vertegenwoordigt hij in dit geval de ontwikkeling sinds 1800 in alle kunsten, hij is
de ‘incarnatie van het negentiend'eeuwsche begrip van de hoogheid van den Poëet’.
En in Diepenbrocks karakterisering van Beethoven herkennen we vervolgens
nauwkeurig de bewoordingen van Kloos' en Gorters poëtica: er is sprake van ‘de
expressie van zijn intiemste gevoelsaandoeningen’, ‘de geheimen eener zeldzame
en eenzame menschenziel’, ‘de zichzelf beluisterende, de zichzelf verheerlijkende
emotie’, ‘de extatische ziener zijner geluidsvisioenen’.
Maar bóven deze weerklanken van de Tachtiger-opvattingen uit laat Diepenbrock
dan nog met de nadruk van een argument Beethovens uitspraak horen, ‘dat Muziek
hoogere Openbaring is dan alle Wijsheid en Philosophie’ (waarbij hij misschien
vergat, de in het Duits gebruikelijke hoofdletters te vertalen?). Beethoven wist intuïtief
reeds, wat later in Schopenhauers muziektheorie zou worden geformuleerd: ‘Der
Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Weisheit
aus, in einer Sprache, die seine Vernunft nicht versteht.’p. 78-1
Ditzelfde surplus op de ideeën van Tachtig laat zich ook benaderen vanuit de
functie van de tijd in het kunstwerk. De introverte zielsbeleving waarbij binnen- en
buitenwereld elkaar doordrongen (de dingen werden gedompeld in de glorie der
wisselende zielsaandoeningen en vervreemd tot gelijkenissen van hun wezen, Diepenbrocks woorden), had al geresulteerd in het veronachtzamen van alle verhaal
in het werk, van alle historische stof, ten gunste van de actualiteit. In het sensitivisme
had deze lyriek zich verhevigd tot een momentanisme: ‘ik weet haast niets dan ieder
oogenblik,’ schreef Gorter.2 En dan wordt in dit nu de òntijdelijkheid (of ‘eeuwigheid’)
gezocht, wanneer de paradox: allerindividueelst = universeel door Diepenbrock, en
later anderen, wordt geponeerd.

Eindnoten:
p. 72-1 Op deze laatste mogelijkheid wees Van Halsema in zijn artikel ‘Gorter na Mei’ (Revisor 5,
1978, 3, pp. 32-39, en 4, pp. 54-63; voor deze kwestie inzonderheid 4, p. 54), dit stellende
tegenover mijn interpretatie ‘dieper dan de Meischoonheid’, die ik gegeven had in de inleiding
bij mijn editie van Gorters Verzen (1977). In de derde druk van deze Verzeneditie (1987) heb
ik Van Halsema's denkbeeld reeds waarderend vermeld. Een keuze is uiteraard niet mogelijk.
p. 73-1 Verwey, Mijn meening over (...) Een liefde (1888). Opnieuw afgedrukt in De oude strijd (1905),
p. 259. In Briefwisseling Van Deyssel-Verwey I, p. 46.
2 In: Van Deyssel, Verz. opstellen I, p. 14. In de herdruk van 1979 op dezelfde bladzij.
3 De ontstaansgeschiedenis van ‘Nieuw Holland’ strekt zich weliswaar uit van 1884 tot 1887,
maar het stuk is pas openbaar geworden, ook voor Gorter, in 1894.
p. 74-1 Slot van het gedicht ‘Ik liep 's avonds door mijne stad’. Dit werd gepubliceerd in De Nieuwe
Gids 5, 1889-1890, I, 3, februari, pp. 392-393. Opgenomen in Gorter, Verzen (1890), pp. 92-93,
in id., Verz. werken II, p. 91-92, in Verz. lyriek tot 1905, pp. 160-161, en in Verzen, De editie
van 1890 (3de druk, 1987), pp. 90-91.
2 Voor het eerst gepubliceerd in Gorter, Verz. werken II (1949). De betreffende passage aldaar
op p. 513. Daarna werd ‘Een dag in het jaar’ opnieuw gedrukt in Gorter, Verz. lyriek tot 1905
(1966, 2de druk 1978), pp. 48-78. De passage op p. 77.
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p. 77-1 Zie het gedicht van Posthumus Meyjes, verderop geciteerd in hoofdstuk IV, paragraaf 2: Reacties
van enkele buitenstaanders.
2 Hierover Van Halsema, laatstelijk in ‘In aller midden daar alleen (...)’ etc. (1989), pp. 231-232.
- Eerder reeds in Van Halsema, ‘Christusvoorstellingen (...) 1880-1893’ (in: Molaar, 1983-1984),
en meer uitgewerkt in ‘Dit eene brein (...)’ etc. 1983.
3 Kloos' definitie van poëzie: ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’
werd niet in de ‘Inleiding’ bij Perks Gedichten (1882) gegeven, maar was pas te lezen in De
Nieuwe Gids van oktober 1890, in de bespreking van Gorters Verzen, toen juist van de pers.
De recensie is opgenomen in Kloos, Veertien jaar (...) etc. II, pp. 155-167. De definitie aldaar
op p. 161.
p. 78-1 Diepenbrock, ‘Melodie en gedachte’, in: De Nieuwe Gids 7, 1891-1892, 2, dec., pp. 291-297.
Opgenomen in id., Verz. geschriften (1950), p. 28-32.
2 Gorter aan Jaap Koenen, 14 of 15 juli 1890. In HGD, 1890: 54, p. 303-304.
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Onze plaats ‘in deze angstige eeuw’
Diepenbrocks onderneming in zijn opstel ‘Melodie en gedachte’ is van dezelfde
cultuurfilosofische aard als Verwey's poging, vijf jaar eerder en onrijper, in zijn
essays ‘Toen de Gids werd opgericht’. Het geven van zulke brede visies was denk
ik voortgekomen uit de behoefte aan inzicht in zichzelf, begrip van de eigen plaats
in de tijd; waartoe het verleden werd geraadpleegd. Voor historie en historiografie
had de culturele bovenlaag van de negentiende eeuw een sterk ontwikkeld en bij zijn
kinderen aangekweekt zintuig. Als ontkerstende ‘Gebildeten’ waren zij uit de statische
eeuwigheidsvoorstelling van het Christendom in de stroom van de tijd gestoten. Nu
zochten zij daarin naar zingevende verbanden, naar evoluties, aan de top waarvan
zijzelf leefden, om ze in heilzame richting voort te zetten. Een welbegrepen taak in
de eigen tijd, van de intellectueel die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust was.
Onder de paganistische Tachtigers zijn er enkelen met een krachtig ‘eeuwbesef’.
Daar is Verwey, die later zelfs professioneel literatuurhistoricus wordt en steeds
bezig blijft om de culturele beweging (van Tachtig), zeer ruim opgevat, voort te
zetten; onder andere in zijn gelijknamig tijdschrift (1905-1919).
Maar uit de jaren '80 zelf hoeft men alleen maar Van Deyssels verkondiging van
het Sensitivisme te lezen (hier op p. 42), of anders de inzet van zijn negende paragraaf
in Over literatuur, om Nietzsches reuzengestalten voor de geest te krijgen die elkander
vanaf de toppen, ‘durch die öden Zwischenräume der Zeiten’ toeroepen.p. 79-1
‘De stoutste droomers van alle eeuwen gaan door den nacht. Ik zie hun
bleeke hoofden schemeren en verdwijnen. Zij, die hebben gezien en hebben
gevoeld, zij, die hebben geweten en hebben geweend, staan daar van verre,
hoog en alleen. En zij wachten en staren, of uit het land bij de zee niet een
geest zal opstaan, die tot hun hoogte stijgen mag. En zij komen en vragen,
of uit het wilde water en van het wijde land, geen vervoering zal rijzen,
en geen hartstocht zal breken uit, om overstelpend over de menschen te
gaan, of er na Rembrand geen
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zal zijn, die zich blind-gelukkig ziet aan kleuren, geen, die zich
waanzinnig-gelukkig schreit om het leven. Hoort gij hen niet; zij gaan, zij
naderen, zij komen aan. Hoort gij niet hun zwaren gang? Zij hadden lief,
zij. Zij waren krachten, die wilden, en machten, die konden. Daarom brandt
het licht hunner oogen nog over ons neêr, daarom beven wij nog op onze
stoelen, bij hun geweldigen harteslag.’p. 80-1
Of het Van Deyssels eigen heroïsche visie was, die hem dit beeld te tonen gaf, of dat
hij werkelijk Nietzsche's tweede Unzeitgemäsze Betrachtung al gelezen had, weet
ik niet. Maar Gorter kende dat geschrift wel degelijk, en hij kende óók Van Deyssels
Over literatuur met deze passage waarschijnlijk al, toen hij de coda van zijn jeugdige,
nooit door hem gepubliceerde epos Lucifer schreef,2 waarin de eerste toon van een
nieuw geboren dichter zojuist geklonken had:
De eeuwen die geweest zijn
de oude reuzen over zee geweken
zij hoorden dien toon.
En waar de golf den hemel kust,
rezen zij op en de handen gesteund
op elkanders schoudren
bogen ze luistrend het hoofd
herkennend den toon.
En doode dichters
hieven het hoofd
uit grijze graven.
En voor het nederliggen
zagen ze op elkander
en lachten daarbij
den stillen lach van geluk.

Als aankomend classicus was Gorter bovendien wel reeds vertrouwd met de in Plato
en Lucretius voorkomende lampadeforia, de overdracht van de brandende fakkel.3
Een passage in een van zijn studentenlezingen spreekt al de poesis perennis-gedach-
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te uit: ‘Laten wij ons verheugen in elk vonkje van kunst overal, het is immers een
deel van het onuitbluschbare vuur dat over geheel onze schoone aarde en eeuwig
brandt’p. 81-1 (men vergeve de twintigjarige de hooggestemde clichétaal, waarin de
echo van Vosmaers humanistische bewoordingen te horen is). Van het besef in een
keten te staan tussen voorgeslacht en nakroost geeft Gorter blijk in het gedicht over
de zelfmoord van Anna Witsen, uit de bundel Verzen.2 Als getuigen van het drama
in die sombere nacht begeleiden haar wind, wolken, bomen en ‘de zwarte golven in
de kolk’; maar ook
...de vaders en de voorouders
stonden omhoog
in stille wolken met hun schouders
tot de voeten in zwarte toog,
en de kinderen die ze had willen baren
kwamen rondom
tegen de boomen staan, ze waren
klein en stom...

In het lange gedicht, waarvan het slot met ‘het grootste in menschengeschiedenis’
hier eerder werd overgeschreven: het grote verlangen, dat al lange tijd ‘spiegelend
in mij gebrand’ heeft, Een dag in 't jaar, komt het bleek meisje bij hem dat wij kennen
uit het eerste gedicht van de bundel Verzen, nadat ze hem had lopen zoeken zo lang,
Te zoeken in deze angstige eeuw
te zoeken in deze angstige stad
zooals de voortgesneeuwde sneeuw
weenend zijn angstige vlokken nat.3

Evenals Verwey blijft Gorter zijn hele leven doende met het duiden van zijn tijd,
waarbij hij later de hulp van Marx' historisch materialisme krijgt. En ook zijn eigen
ontwikkeling probeert hij zin te geven door duidelijk gemarkeerde perioden te
onderscheiden in zijn poëzie en in zijn politieke loopbaan.4

Eindnoten:
p. 79-1 Nietzsche, ‘Vom Nutzen und Nachteil (...)’ etc., paragraaf 9. In: Werke I (Ed. Schlechta), 1976,
p. 270.
p. 80-1 Van Deyssel, Over literatuur (1886), par. 9. Opgenomen in Verz. opstellen I (1894), het citaat
aldaar op pp. 84-85.
2 Postuum gepubliceerd in Gorter, Verz. werken II (1949), pp. 456-474, en vervolgens in id., Verz.
lyriek tot 1905 (1966 en 1978), pp. 23-41.
3 Hierop wijst Frerichs in haar artikel ‘Lucifer en de liefde’ (De Gids, mei 1989), met vermelding
van een passage uit Gorters Pan (1912). Ook uit een gesprek met Timmerman blijkt Gorters
welbewust-zijn van de fakkelloop, zoals die hem onder ondere bekend kan zijn geweest uit
Plato's Leges. (Tim's herinneringen, oorspronkelijk 1938; derde druk, 1983, p. 204).
p. 81-1 HGD 1885: 6, p. 121. Ook deze verwijzing dank ik aan het rijke artikel van Frerichs, in
voorgaande noot genoemd.
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2 Het gedicht ‘In de zwarte nacht is een mensch aangetreden’, in Gorter, Verzen (1890), pp. 14-16.
In zijn Verz. werken II op pp. 22-23, in Verz. lyriek tot 1905: pp. 91-93, en in Verzen, de editie
van 1890 (1977 en 1987) op pp. 20-22.
3 De geciteerde strofe uit ‘Een dag in het jaar’ in de postume publikaties van dit gedicht op p.
495 van Gorter, Verz werken II (1949) en op p. 57 van Verz. lyriek tot 1905 (1966 en 1978).
4 ‘De cultuurhistoricus van het eigen ik’, aldus Endt in de inleiding bij Gorter, Verzen, de editie
van 1890 (1977 en 1987), pp. 139 en 141.
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Exaltatie in de praktijk des levens
In de maand oktober van 1890 komen de Verzen van Gorter op de markt. Nog in het
oktobernummer van De Nieuwe Gids bespreekt Kloos de bundel en hij lanceert naar
aanleiding van déze poëzie de veelgeciteerde formulering: kunst..., de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Vlak daarvoor, in de
maand september, schreef Gorter over diezelfde verhouding tussen leven en kunst,
maar in een vertrouwelijker context (een brief aan Diepenbrock): ‘Iedereen voelt dat
wat niet erg is, niet meer gaat. Je moet half dood gaan bij het maken, dan komt er
wat.’p. 82-1
Dit mag vrij wat naïever gezegd zijn, maar het superlatieve karakter komt er
indringender mee over. Gorter en enkele anderen, Van Looy, Van Deyssel, Kloos,
Verwey, hebben dan inderdaad bij hun exploratie van het fijn-vervezelde gevoelsleven
heel vreemde, tot die tijd toe ongekende sensaties beleefd. Zij zijn zich, ook door
hun eigen, vaak intuïtief gevonden uitspraken, bewust geworden van ervaringen
zoals geen Potgieter of Beets ze gekend had. Ook worden die ervaringen niet slechts
in dichtvorm of in proza uitgesproken, zij worden even goed in brieven aan elkaar
beleden. Men schaamt zich niet te zeggen dat men heeft gehuild bij het lezen van
De kleine Johannes eerst, bij Een liefde, bij Le Rêve twee jaar later, bij Het boek van
Kind en God, bij de Mei. Tot de labiele innerlijke situatie ging bij velen ook de
onzekerheid over het eigen creatief vermogen bijdragen. ‘Kunst is hartstocht’ en ‘de
kunst om de kunst’ ontwikkelde zich soms, gewild of ongewild, als in een syllogisme
tot: hartstocht om de hartstocht.
Zonder veel meer te weten dan hun eigen, hooggeschatte zelf, maar niettemin
behept met de natuurlijke behoefte om niet met dit zelf alleen te blijven en verloren
te gaan, zochten zij naar een relatie met het leven en de wereld. Maar door de
hartstocht die hun voorschrift was, waren zij op zichzelf gericht, vonden daar wat
zij nergens om zich heen aantroffen, en vervreemdden van hun omgeving.
Het verliezen van relatie is, behalve in hun werk, duidelijk
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zichtbaar in de vele botsingen die ontstaan in de confrontatie met elkaar en de
geïnstitutioneerde maatschappij.
En het is juist de praktijk des levens, die in deze jaren, nu zij ouder worden, zijn
eisen gaat stellen: zij studeren af (of zouden dat moeten doen: Kloos), zij zouden
volgens ieders mening nu eens moeten trouwen, en verdienen gaan. Terwijl zij weten,
dat hun creativiteit gebaat is met het vrijgesteld zijn van maatschappelijke diensturen,
terwijl hun leven steeds meer strijdig met de gangbare conventies wordt, dwingen
de omstandigheden hen tot conformeren.
‘Het ligt heelemaal aan mezelf, Moeder. Ik ben zoo'n onmogelijke jongen. Ik kan
zoo gemakkelijk buiten anderen, ik ben zoo independent, is dat niet een groot gevaar!
En dat is goed voor me, dat ik zoo dikwijls alleen ben, voor mijn verzen. Daarom
zal ik het zelfs nooit willen veranderen. Is dat niet iets om over te tobben? en te
denken: ik kan nooit een vrouw gelukkig maken.’ -p. 83-1 Dit is een brieffragment uit
het voorjaar van 1890, geschreven door de beginnende leraar Herman Gorter, die
dan al vier jaar verloofd is.
Enkelen uit de groep gingen te gronde aan het levensfeest dat hun tot wanhoop
over het bestaan bracht. Anderen raakten op dood spoor als kunstenaar. Weer anderen
regenereerden moeizaam, redden zich in de mystiek, de wijsbegeerte, of in de politiek.
Langs de weg van de hartstocht lopen zij in de jaren rondom '90 met de kop tegen
de muur van het materialisme: het aardse leven, puur hartstochtelijk beleefd, geeft
hun geen antwoord op de existentiële vraag naar inzicht in het leven en de dood. Na
de aanvankelijke jubel om het schoon bestaan, ‘het nieuw getijde dat is nu’, waar
het eerste gedicht in Verzen van spreekt, ziet men in die bundel de bevreemding
groeien om het zo-zijn van het leven, de droefheid om het onbereikbaar blijven van
de ander - de vereenzelviging in het leven: ‘ik wou dat ik eens even u kon zijn / maar
't kan niet, ik blijf van mijn’ -, de droefheid om het bijna onuitspreekbare van de
ervaring - de vereenzelviging in de kunst: ‘ik wou het heelemaal zeggen / maar ik
kan het toch niet zeggen’ -, en tenslotte is er de vergankelijkheidsobsessie:
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Hoor, het leven vliedt,
de klok holt, tik, tik zingt het jammerlied
van het oogenblik.p. 84-1

Hoe niet alleen in geschrifte, maar ook in het leven, de tijd van grote verwachtingen
en heel grote dingen verkeerde in een periode van moeiten, mislukking en soms
razernij en onenigheid, moet in de volgende bladzijden verteld worden.

Eindnoten:
p. 82-1 Gorter aan Diepenbrock, september 1890. In: HGD, 1890: 76, p. 329. - Ook in Diepenbrock,
Brieven en docc., I, 234.
p. 83-1 Gorter aan zijn moeder, ongedateerd. In: HGD, 1890: 13, p. 268.
p. 84-1 Laatste strofe van het gedicht ‘'t Is zwart en donker’, uit Gorter, Verzen (1890), p. 56. In id.,
Verz werken II op p. 59, in Verz. lyriek tot 1905 op p. 128, in Verzen, de editie van 1890 (1977
en 1987) op p. 57. - Gorter veranderde in de laatste druk die bij zijn leven verscheen (De school
der Poëzie, 1925) het oorspronkelijke zing in zingt.
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Hoofdstuk IV
Kloos en Verwey
De breuk

De gevolgen van een verloving
En schoot en boezem werden lekkernij
En speelgoed voor de mannen die genieten
Van lekker, maar het meest van menschen-lijf.

DAT viel te lezen in het vers ‘Café-Chantant’, door Hein Boeken bijgedragen aan
De Nieuwe Gids van februari 1888.
‘Van dezen versregel komen mij de tranen in de oogen. Dat gebeurt mij maar heel
zelden, eigenlijk alleen door het lezen van Verwey's verzen, door het lezen van “Recht
voor Allen”, èn door het zien van de Zee,’ had Kloos een jaar tevoren, in '87, tegen
de dichter gezegd.p. 85-1
Vreemde mededelingen voor ons, honderd jaar later. Tranen bij díe regels? En
tranen bij het socialistisch weekblad Recht voor Allen, van Domela Nieuwenhuis?
Had de onmaatschappelijke Kloos dan toch een zintuig voor sociaal onrecht?
Dat hij ontroerd werd door de zee is ons wel bekend: haar eindeloze deining heeft
hij overtuigend in zijn meest bekende vers bezongen. En ja, de verzen van Verwey,
natúúrlijk..., die waren rechtstreeks tot hem gericht!
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O, gij, mijn lief, die nu door 't lieven lijdt,
Klaag niet in stilte alleen, - maak poëzie
Van leed, - ach, laat geween en melodie
Tusschen ons zijn een zoete somberheid.
En ik, die u nu liefheb, begeleid
Uw zang met wederzang, ...

Of minder redenerend:
Zooals twee vlammen spelen in den nacht,
En nijgen naar elkaar met bleeker gloor,
En trillen sneller in elkanders gloed, Tot beî opvlammend in de lucht, in 't zoet
Vereenen beven, - dan, den nanacht door,
Brandt éene groote vlam, in kalme pracht.p. 86-1

De tijdgenoten lazen zulke regels als ‘literatuur’, zachte muziek, en de beelden die
hun voor ogen kwamen spraken van de harmonie van twee mensenzielen, en één
daarvan was dan een vrouw natuurlijk. Nog vele generaties lazen in die geest. En
wij die zoveel meer menen te weten over seksualiteit, en over de persoonlijke
verhouding waarin die verzen eens hebben gefunctioneerd, moeten intussen toch
bedenken, dat Verwey en Kloos weliswaar van vlees en bloed waren, maar
voortdurend mét en ín literatuur leefden, zoals hun lezers, meer momentaan, op 't
ogenblik van hun lezen. De vriendschap was reëel in de dagelijkse omgang. De liefde
was een literaire realiteit, die heel wel beperkt kan zijn gebleven tot de uitingen, in
heroïsche traditie, op papier.
De gevoelens van Verwey zullen zich in de loop der jaren van bewondering voor
Kloos' gedichten en artikelen ontwikkeld hebben tot verering en zeker ook mededogen
voor de figuur van de stervende Galliër of getergde leeuw waarmee Kloos gelijkenis
vertoonde. De buien van despotische wrevel en onlust heeft Verwey lange tijd
liefdevol verdragen en tot vrede zoeken te
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brengen. In het praktische bestaan van alledag werd Kloos steeds afhankelijker, deels
uit luiheid en vermeend, deels uit werkelijk onvermogen.
Als Verwey in augustus '88 de gezamenlijke vakantie enkele dagen onderbreekt,
weet Kloos geen raad met zichzelf:
‘Amice, Ik neem het je zeer kwalijk, dat je toch weggegaan bent. Ik zit
me hier den heelen dag te verdommen op een snikheeten kamer, waar het
veel te warm is om te werken, zonder geld, zonder iemand, waar ik naar
toe kan gaan (...). Je behoeft mij niet meer te schrijven: ik zal het jou ook
niet doen (...). Ik schrijf dit niet in een voorbijgaande stemming, want ik
ben sinds 24 uur gewoon razend. Overkomen behoef je niet: dat zou den
boel maar erger maken. Laat me maar verrekken. Adieu.’p. 87-1
Doet dit al erg prozaïsch aan naast de verheerlijkende regels van Verwey's gedichten,
de in het leven meestal nuchtere Verwey had in dezelfde maand juist zeer wonderlijke
stemmingen beleefd, toen hij op reis was in het oosten van het land om er familie te
bezoeken:
‘In lang herinner ik me niet zoo'n dag te hebben doorgemaakt, die zóó
in-éénen, zóó onverwacht in me is komen staan, angstig-vreemd en
onvermoed-kolossaal, zoo'n dag, die er na één nacht geworden is, als de
boom boven de oogen van Jona: een openbaring waar het groote
Ongeopenbaarde zich door beseffen deed. Ver boven uit het vlakke strand
en het hobbelige duin zijn de bosschen om de steden en de torens gaan
staan, en vielen de rivieren, terwijl ik daar doorging, onopgemerkt in de
volte, met naast me dat kleine zusje en in me dat eene groote broersgevoel,
dat uit zooveel gevoelingen gelijk bestaat, dat ik niet begrijp en waar ik
toch niet over redeneeren kon...’2
Verwey en Kloos zijn ook de eerste helft van de septembermaand van 1888 niet
bijeen: Kloos logeert dan bij Van Deyssel. Als hij in Amsterdam terugkomt, hoort
hij van Verwey, die hem 's avonds van de trein haalt, dat deze zich verloofd heeft
met Kitty van Vloten.
Een onmiddellijke reactie kennen wij niet. Het laat zich den-
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Tekening door Witsen van Kloos, juni 1887. ‘In een vlaag van melancholie’ door Kloos verscheurd
en later door Verwey zo goed mogelijk hersteld.
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ken, dat de zomer aan zee voor Kloos in een vals licht kwam te staan. Ook kan hij
zich door de huwelijksplannen van zijn zelfniet-rijke vriend bedreigd zijn gaan voelen
in eigen materieel bestaan: Verwey gaf maandelijks ƒ 25, -. Bovendien: juist nu staat
hij vrij letterlijk op straat; om huurgeld uit te sparen heeft hij vóór de vakantie zijn
kamer opgezegd. Hij trekt voorlopig in bij Boeken, in de Kerkstraat.
Veertien dagen waar wij niets van weten gaan voorbij. Is het in die tijd geweest, dat
Kloos de tekening die Witsen van hem had gemaakt en aan Verwey geschonken had,
verscheurde in tegenwoordigheid van Albert? - die de stukken later met de grootste
piëteit bijeenzocht en het beeld van zijn vriend restaureerde en in ere hield.p. 89-1
Op het papier van Die Port van Cleve krijgen wij dan een briefje van de 25e
september onder ogen: ‘O, God, Albert 't is verschrikkelijk, maar ik moet het je toch
zeggen. Zoek maar geen kamer voor me. Dat kost maar geld, en het zal nu wel gauw
uit zijn. 't Is beroerd, vind je niet. Maar ik kan er net zoo min iets aan doen als jij.
Vaarwel.’2
De daaropvolgende gebeurtenissen worden een halve maand later door Kloos zelf
met navrante luchtigheid als ‘een zeer interessante geschiedenis’ aan Van Deyssel
meegedeeld: ‘Ik heb gepoogd mezelf om het leven te brengen, ben toen door v. Eeden
op een driewieler gezet en heb daarna in vier dagen anderhalf vel vol mooie verzen
geproduceerd, terwijl ik nu als comble met Willem Witsen in Londen samen ga
wonen, en daarna naar Japan vertrek. De conclusie uit dit alles is, dat er een streep
door me loopt. Eerst was zij recht, maar nu begint er een gevaarlijke kromming in
te komen, zie je-.’3
‘Willem is hier,’ telegrafeert Van Eeden twee dagen na het wanhoopsbriefje, op
27 september uit Bussum naar Verwey, ‘ik vond zijn toestand nogal ernstig. Uitgang
Dinsdagavond [dat was 25 september] is de schuld. Hein en Witsen hadden beter
kunnen zorgen. Hij blijft voorlopig hier. Je hoeft niet te komen.’4
Daar in Bussum heeft Willem Kloos de stroom van verzen ge-
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schreven die bekend zijn geworden als ‘Het boek van Kind en God’ en die hij terstond
gedrukt wil zien, nog in het aanstaande oktobernummer van De Nieuwe Gids: ‘Lieve,
lieve Albert. Fré is nu weg en ik kan vrij schrijven. Toe, doe mij toch dat ééne plezier
en neem die laatste inzending op. Laat desnoods wat anders uitvallen. Ik wou zoo
graag, zoo graag alles bij elkander zien. 't Is nu uit met de verzen: ik ben moê en
mijn hoofd is leeg. Toe, doe het toch, ik zal je er dankbaar voor zijn. - Ik wou zoo
graag éénmaal in mijn leven toonen dat ik een artiest ben, die alles kan. Ik heb me
ingespannen tot het uiterste en het is me geloofik gelukt. Gun me dat, toe.’p. 90-1
Wellicht meent Kloos zelf op dit ogenblik nog, dat het enkel om een literaire
tweedracht gaat, een strijd in verzen. Hij heeft al dichtende gevoelens neergeschreven,
zonder zelf precies te weten, wat hem in feite overkwam. De gevoelens van de god
die zich verguisd en verworpen acht door eigen kind, en die zich nu trots verheft in
eenzaamheid en zijn kind veracht en smaadt, - die gevoelens, en die rolverdeling
zelfs, kunnen vooruitgelopen zijn op Kloos' besef omtrent hun aanleiding in, en
toepasbaarheid op zijn leven en dat van Verwey. Nu zij niet vanuit de literatuur naar
de werkelijkheid terugvertaald worden, wijzigen zich de feitelijke verhoudingen in
die werkelijkheid nog niet. Albert blijft nog lief, en wordt gesmeekt, de hem
verdoemende teksten integraal te plaatsen in het tijdschrift. - Iets van de
tweeslachtigheid in hun verhouding gedurende de laatste weken van september blijkt
ook uit een latere brief van Van der Goes aan Van Deyssel. Die rapporteert, dat Kloos
vanuit Bussum de kopij van zijn verzen aan Verwey zond, ‘die aanvankelijk de eenige
was, die ze lezen mocht. Bij mij aan huis hebben zij ze samen gecorrigeerd, nadat
zij ze mij, elk voor een gedeelte en niet in elkaars tegenwoordigheid, hadden
voorgedragen.’2 Het Boek van Kind en God verschijnt inderdaad in zijn geheel in de
aflevering, die in de eerste dagen van oktober van de pers komt. Op 6 oktober moet
Van Eeden echter aan Verwey berichten: ‘Willem is hier niet en sinds twee dagen
heb ik niets van hem gehoord.’3 Een indruk van Kloos' snel verwilderende levenswijze
geeft opnieuw zijn eigen brief van half oktober aan Van Deyssel:

Enno Endt, Het festijn van tachtig

91
‘Ik zit woest te fuiven en bedaard verzen te maken, het een na het andere. - We
hebben middagen achter elkander bij Riche gedineerd. Een van die keeren was vooral
merkwaardig omdat Hein toen een ragebol boven de tafel uitstak en Breitner naast
zijn stoel is blijven zitten, in plaats van erop. (...) Enfin, 't is een algemeen bacchanaal
hier, in alle opzichten.’p. 91-1
Verwey neemt aan die uitspattingen van medio oktober aanstoot. En waar er
gevoelens zijn (‘De toorn krieuwt in mijn keel’...), daar is immers ook poëzie? Dus
wordt de afkeuring in verzen uitgesproken; aanvankelijk in een privédruk (Van het
leven), eind oktober verschenen, dus niet in De Nieuwe Gids. Maar déze verzen voor
de vriendenkring spreken tenminste duidelijke taal: ‘ik kan 't niet smoren,/'t Verdriet
niet kroppe', als 'k zuiplappen en vraten / Zie worde' uit kunstnaars, die hun kunst
vergaten...’2
En met deze afkeuring levert Verwey dan eindelijk zelf het gewenste, dat is: aan
de wereld toonbare motief om met hem, de verrader, te breken.

Eindnoten:
p. 85-1 Verteld in Henriëtte Mooy, Gisteren leeft II, p. 16.
p. 86-1 Verwey, Verzamelde gedichten (1889), pp. 78 en 79. In: id., Oorspronkelijk dichtwerk I (1938),
pp. 37 en 38.
p. 87-1 Kloos aan Verwey, 17 augustus 1888. In: Nijland-Verwey, ‘De Nieuwe Gids te Katwijk (...)’
etc., p. 67.
2 Verwey aan Kitty van Vloten, 3 augustus 1888. In: Nijland-Verwey, ‘De Nieuwe Gids in Katwijk
(...)’ etc., p. 65. - Ook in Uyldert, De jeugd van een dichter (1948), pp. 223-224.
p. 89-1 Dit wordt verteld door Uyldert, in De jeugd van een dichter (1948), p. 232. Uyldert zal dit
document humain stellig ook onder ogen hebben gehad bij de contacten met Verwey's dochter,
Mea Verwey, tijdens de voorbereiding van zijn Verwey-biografie. Blijkbaar werd publikatie
toen nog niet overwogen. Ik vond het bij haar zoon, Gerlof Mees, in 1980, bij de voorbereiding
van de artikelenreeks in De Revisor, die mee ten grondslag ligt aan dit boekje. - Verwey zelf
vertelt de geschiedenis in de (nog niet gepubliceerde) brieven aan zijn verloofde.
2 Kloos aan Verwey, 25 september 1888. In: sGrav., p, 187.
3 Kloos aan Van Deyssel, 17 oktober 1888. In: sGrav., p. 187.
4 Telegram Van Eeden aan Verwey, 27 september 1888. In: Uyldert, De jeugd van een dichter,
p. 228.
p. 90-1 Kloos aan Verwey, ongedateerd. In: sGrav., p. 178.
2 Van der Goes aan Van Deyssel, 8 november 1888. In: Harry G.M. Prick, ‘Lodewijk van Deyssel
en Kloos' Boek (...)’ etc., Nieuwe Taalgids 62, 1969, p. 418.
3 Van Eeden aan Verwey, (brief?) 6 oktober 1888. In: sGrav., p. 179.
p. 91-1 Kloos aan Van Deyssel, 17 oktober 1888. In: sGrav., p. 187.
2 Verwey, Verzamelde gedichten (1889), p. 173. Opgenomen in Oorspronkelijk dichtwerk I
(1938), p. 83.

De reacties van enkele buitenstaanders
De gebeurtenissen van de maand oktober komen ook nog in detail ter sprake. Voor
een goed begrip, ook van de reacties, is het zaak de smartelijke verzen in herinnering
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te roepen, zij het slechts in enkele regels, die van Kloos te lezen waren in de eerste
dagen van die maand, in de eerste aflevering van de vierde jaargang van De Nieuwe
Gids.
O, dat ik haten moet en niet vergeten!
O, dat ik minnen moet en niet vergaan!
Ach! Liefde-in-Haat moet ik mijzelven heeten,
Want geen kan de andere in mijn hart verslaan.
In droef begeeren heb ik neêrgezeten,
In dreigend gillen ben 'k weêr opgestaan.
Wee! dat ik nooit dát bitt're brok kon eten,
Van stil te zijn en héél ver weg te gaan.
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(...)

Maar er was ook een veel stiller gedicht te lezen, bijvoorbeeld:
De boomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos den nabijen winter.
Wat is dat alles stil, doodstil... ik vind er
Mijn eigen leven in, dat heen gaat spoên.

En over spoedig sterven ging ook nog menig ander vers:
Ik zal mooi dood-gaan als een vlammend vuur,
Dat ééns nog flikkerde in zijn schoonsten gloed,
Eer 't gansch gebluscht was...p. 92-1

Over de ontstaanstijd van die dertig gedichten is nog steeds niet alles duidelijk.2 Maar
zij kwamen nu, als ‘aus einem Gusz’, onder de ogen, in de geest en ziel van abonnees
en overige lezers.
Multatuli's weduwe, die het hier volgende briefje schrijft aan Kloos, woont in bij
Willem Paap. Op diens kantoor werkt de jonge employé met literaire aspiraties,
Bernard Canter. ‘Toen de N. Gidsen kwamen bracht ik een naar beneden, naar Bernard
die terstond de gedichten opsloeg. Een uur later kwam Wouter bij mij: “Ma,” zei hij,
“wat heeft Bernard toch, hij schreit?” Ik wist wat Bernard had en dat hij schreide
van aandoening.’3
Vanuit de buitenste duisternis, uit Middelburg, komt ook al spoedig commentaar.
Wij horen het via Van Eeden: ‘Ik kreeg een lange, malle brief van Van Laar die over
de aflevering uitwijdt en niets minder vraagt dan een duidelijke uitleg van hetgeen
er met je gebeurd is vóór je die verzen maakte. Hij is zeker weer van plan er een
register op te maken. Hij was “geroerd” zei hij “door hun ijzige schoonheid”.’4
En F.E. Posthumus Meyjes schrijft in 1919:
Het was in 1888, in den herfst wel, meen ik - (...) dat ik op een van de
eerste dagen der maand het grijs-blauwe boek weer op mijn kamer vond,
waarnaar mijn vrienden en ik steeds hunkerend uitzagen: een nieuwe
aflevering van de
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N.G. - Toen ik den inhoud op het omslag bekeek, dacht ik (...) - ‘Ons
dubbel-ik’, door Van Eeden (Van Eeden was toen de psycholoog in wien
we allen geloofden): het lijkt wel interessant, maar wat lang, eerst verder
zien; - toen: ‘Gedichten’ van Willem Kloos... - Onmiddellijk sneed ik daar
ter plaatse de aflevering open, en ging aan 't lezen... (...) Daar kwam hij
op mij aanzetten, de prachtig-gedragen zware rhythmus van Kloos' verzen,
- en daar ging de deur der emotie open, langzaam, eerst langzaam... ‘Het
Boek van Kind en God, een Passiespel’... (...) En huiverend en huilend las
ik het, dat boek van nameloos leed en ellende, van miskenning en
verlatenheid, van leven en liefde en van eenzamen dood in gelaten trots,
en ik schreide en snikte mee in de Doodsliedjes en de Pathologieën (...)
en meê doorleefde ik alles wat Hij had geleden. (...) toen heb ik mijn liefde
en mijn vereering en mijn medelijden vertolkt in een sonnet aan den Dichter
gericht. En daar ik hem niet persoonlijk kende, en ik mij zoo klein en nietig
voelde bij hem, verzocht ik een wederzijdschen vriend, hem dat sonnet te
geven.’p. 93-1
Posthumus Meyjes citeert zijn eerste en enige vers niet, uit bescheidenheid. Wij
kennen het echter uit het Nieuwe Gids-archief, en het mag er om zijn pathos en zijn
vijfde regel best wezen:
Klein als ik ben bij U, geef ik mijn hart
en àl zijn liefd' en tranen aan Uw lijden;
'k ben nièt van dit geslacht, dat Uwe smart
niet weet en kent: ik voel Uw naamloos lijden.
'k Heb lief dat arm groot goddelijk kunstnaarshart
ik heb ù lief, 'k bid aan, schoon 'k weet dat eere
en liefd' U niet meer deert in stervenssmart
maar 'k wil dat G' ook mijn vréémde liefde leere.
Gij zult nu sterven wondergroote ziel
maar voor gij heengaat, wil ik dat het branden
van deez' mijn liefde kuss' Uw koude handen.
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Zij fluistre stil U in geluidlooz' ooren dat gij dat laatste woord toch nog moogt hooren dat ik, een vreemde, in liefde voor U kniel.

De wederzijdse vriend die dit sonnet aan Kloos overhandigde, was Frederik van
Eeden. Die schrijft enkele dagen daarna aan Kloos een briefje, dat ook alweer
onzekerheid over eigen waarde verraadt: ‘Toen je dat vers van Meyes zoo ontving,
begreep ik wel dat het voorgewend was - maar ik dacht toch: “Zie - wat kan hem
ook eigenlijk het medegevoel van anderen schelen, hij wil het niet - het kan bij hem
toch niets goed maken - 't is gekheid hem te laten merken dat je medegevoel hebt of te verlangen dat hij het aanneemt en beantwoordt” - en dan dacht ik “hij kan niets
voor iemand voelen die geen mooie verzen maakt, - of hij van mij houden zal of niet
hangt alleen daarvan af of ik goede verzen zal maken.” (...) Ik was echter heel
verheugd toen Meyes met een gelukkig gezicht vertelde dat hij een brief van je had.’p.
94-1

De gelukkige Meyjes heeft het antwoordbriefje van Kloos terstond aan zijn oudere
dispuutgenoot, aan Herman Gorter, laten lezen. Doordat Gorter in een brief aan
Diepenbrock een kort verslag van de zaak geeft, kennen wij de inhoud van Kloos'
antwoord. Dat is een meesterstukje van diplomatie: de gevoelens die in het spel zijn
worden heel serieus genomen, maar ondertussen worden Dichter, dichtertje en dom
publiek netjes ieder op hun plaats gezet, en het beste wat zij kunnen doen is daar te
blijven ook:
‘Van E. heeft mij uw sonnet laten lezen. Gij zijt een goed en gevoelig
mensch. Onder vier oogen kan ik u wel zeggen dat ik er om gehuild heb.
Maar mag ik U een goeden raad geven, toon dan zooiets nooit aan de
menschen. + Die zouden zooiets niet begrijpen. - Met de beste wenschen
voor Uw toekomst als artist Willem Kloos.’
‘Zoo was het ongeveer,’ schrijft Gorter, ‘maar sentimenteeler, vooral daar waar het
kruisje staat. (...) Nu gaat hij met Witsen naar Londen om afleiding. - Ik zie een
kleine glimlach. Die voel ik zelf ook. - Als je lust hebt, schrijf me dan eens wat je
er van vindt.’2

Eindnoten:
p. 92-1 Het gedicht ‘Ik zal mooi doodgaan...’ in De Nieuwe Gids 4, 1888-1889, I, I, oktober, p. 79. In
Verzen (1894), p. 23; bij Michaël, Willem Kloos, zijn jeugd (...) etc., p. 249.
2 Het gedicht ‘O dat ik haten moet...’ In De Nieuwe Gids 4, 1888-1889, I, I, oktober, p. 69. In
Kloos, Verzen (1894), p. 13; bij Michaël, Willem Kloos, zijn jeugd (...) etc., p. 216. - Het gedicht
‘De boomen dorren in het laat seizoen’ in De Nieuwe Gids 4, 1888-1889, I, I, p. 78. In Kloos,
Verzen (1894), p. 22; bij Michaël, l.c., p. 248.
3 Mevrouw M. Douwes Dekker-Schepel aan Kloos, 9 oktober 1888. In: sGrav., p. 179-180.
4 Van Eeden aan Kloos, 10 oktober 1888. In sGrav., p. 181. Meer over J.J. van Laar, leraar
scheikunde, in Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel, p. 67 en 69; op p. 76 aldaar: ‘Op het
wandelingetje dat wij samen maakten liep hij naast mij smal en hoog en mager huiverend als
een oude poedel, die zóo uit het NG-bad kwam, en voordurend in geestdriftige lachbuyen
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NG-gezegden tusschen de aanhalingsteekens van zijn bewonderend geschater zettend’ (Van
Deyssel); vergelijk ook pp. 114, 281 en 283; voorts Van Deyssel, Gedenkschriften I, p. 397 en
715; en sGrav., pp. 87v., 101 en 189.
p. 93-1 F.E. Posthumus Meyjes, ‘Een jeugdherinnering’. In: De Nieuwe Gids 1919, p. 655.
p. 94-1 Van Eeden aan Kloos, 10 oktober 1888. In: sGrav., p. 181.
2 Gorter aan Diepenbrock, kort na 14 oktober 1888. In: HGD, 1888: 19, p. 169. - Ook in
Diepenbrock, Brieven en docc., I, p. 160.
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Gorters reactie
Gorter kòn nog lichtelijk geamuseerd glimlachen. Hij was van aard minder vatbaar
voor de Kloos-adoratie, hij stond ook meer op afstand door zijn vriendschap met de
wijzere Diepenbrock (die Kloos van acht jaar vroeger kende); èn hij wist nog niets
van de verloving van Verwey. Dat blijkt uit een gelukwens die hij drie weken later
pas aan Verwey kan schrijven. Uit dat briefje spreekt een vreemde innerlijke
betrokkenheid, die hij Verwey, maar ook zichzelf, niet goed verklaren kan: ‘Amice
Had ik van de verloving geweten, dan had ik je graag gisteren avond gefeliciteerd.
Ik hoorde het in de tram te Haarlem en toen ik er over dacht en je meisje daar buiten
op de tram zag staan werd ik, ik weet niet hoe, er zeer ontroerd van. - Vannacht lag
ik er nog lang over te denken: het is onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk voor je, waarom
het mij zoo aandeed. Van morgen zond ik, om mezelf eenige verlichting te geven,
met mijn kaartje eenige bloemen aan haar, en mijn gelukwenschen, die ik hoop dat
zij en jij zult willen aannemen.’p. 95-1
Van jaloezie of beledigd standsgevoel - zoals bij anderen wel in het spel was - kan
geen sprake zijn bij Gorter. Heeft hij misschien enig verband gezocht met Kloos'
behoefte aan ‘afleiding?’ Maar waarom greep hem dat zò aan, dat hij er wakker van
moest liggen? - Wellicht begrijpen wij er iets van als wij letten op de tekst: ‘... en
toen ik er over dacht, en je meisje daar buiten op de tram zag staan...’
Gorter maakt in deze zelfde maanden, bij het voltooien van het laatste boek van
Mei, het stèrven van een meisje mee. Hij begeleidt regel voor regel, met een overgrote,
maar bedwongen tederheid, de laatste dagen van het door hemzelf geschapen
Mei-figuurtje. Dat is vreemd, dat is iets biezonders. Wie zelf niet schrijft, kent niet
het diep betrokken-zijn bij een verbeeldingswereld; een wereld die, zelf opgeroepen
door de schrijver, hem aan zijn eigen woorden bindt. Gorter behoorde tot diegenen,
die Kloos omschreven had in zijn Inleiding op Perk; kunstenaars, en ‘niet de minste’,
bij wie ‘verbeelding en gevoel zoo innig tezamensmelten, dat de werkelijkheid tot
fantasie, maar tevens de
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fantasie weer tot werkelijkheid wordt.’p. 96-1 Om het te begrijpen moet men die laatste
bladzijden van Mei aandachtig lezen, zó, alsof men met Gorter mééschreef. - Ik
geloof dat hij zich eigenlijk schuldig voelde aan haar dood, die noodzakelijk was
volgens de filosofie, waar hij zich tijdelijk mee bezig had gehouden. Mei kon de
ander, Balder, niet bereiken; de leer van Schopenhauer had dat gedicteerd. Die moest
voor Mei het laatste woord zijn, letterlijk, en daarmee tevens voor het dichterschap
van Gorter waar hij Mei mee had geschapen. Hijzelf bleef echter leven, en hij kon
onmogelijk berusten in het onverenigbare van de droom en de uitspraak van die
droom, de verwerkelijking minstens in het woord, in het gedicht. Was er een andere
weg, een andere dichtwijze en daarmee: een andere verantwoording van het bestaan?
Er is allerlei wat gaat veranderen, dat voelt hij. Tegelijk ook ziet hij om zich heen
verwarring en onzekerheid. Dan hoort hij onverwacht wat er verandert voor een
meisje, dat hij niet zo erg goed kent, maar wier lieftalligheid hem zéker aanspreekt
nu hij haar op hetzelfde ogenblik ziet staan, in de avond op het open trambalkon.
Het is waarschijnlijk díe verwantschap, die hij zich niet zelf bewust kan maken,
maar die niettemin zijn sterke ontroering wekt. Hij ziet hèt meisje, Mei, in Kitty, en
hij hoort dat zij zich met de dichter die hij zich zozeer ten voorbeeld nam, verenigen
zal. Hoe kan dat? Moest zij dan niet sterven? Is de kunst het leven nìet?2

Eindnoten:
p. 95-1 Gorter aan Verwey, 9 november 1888. In: HGD, 1888: 20, p. 170.
p. 96-1 Kloos, in de aanvang van het tweede deel van zijn ‘Inleiding’ (op Gedichten van Jacques Perk),
1882; opgenomen in id., Veertien jaar (...) etc., I, p. 12.
2 Uitvoeriger over Gorters overgangstijd tussen Mei en Verzen in het hoofdstuk ‘Van droom naar
werkelijkheid. Een passage’, van Endt, Mooi gebruld, leeuw (1986), pp. 51-73.

Nog enkele reacties en de afloop
Voor anderen voltrekt dit leven zich intussen in rumoeriger gebeurtenissen. Op de
avond van de 11e oktober heeft Witsen een groot afscheidsfeest gegeven voor de
intimi. Volgens Kloos' verslag aan Van Deyssel hebben ‘zestien van de uitstekendste
vernuften en artisten van Nederland als dronken zwijnen door elkander gelegen verbeeld-je, bij Couturier, waar alleen bedaarde familie's komen.’3 Er is daar echter
meer gebeurd. Aan
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Frederik van Eeden wordt met heel wat minder blague over de gevolgen verteld: ‘'t
Is me nèt of ik gesuggestioneerd ben. Sinds gisteren morgen. Of liever sinds dien
avond bij Couturier. Ik had me zeer kwaad gemaakt na het diner, had zooals je weet
met Albert willen vechten eerst dáár, en later nog eens op straat. Waarom? Hij
irriteerde me, doordat hij maar niet wegging. Ik kan hem niet zien, zonder hem te
haten - och Fré, ik kan er niets aan doen - en als men een beetje gemonteerd is, zooals
toen, kan men zich niet bedwingen. Dit is de oorzaak. De aanleiding was, zooals ik
zei, dat hij niet heenging, maar door de kamers heen en weer liep, waardoor ik hem
telkens zag en niet meer zag, dacht dat hij weg was, en daar kwam hij weer.’ Er volgt
een relaas van vreemde, voornamelijk fysieke aandoeningen, van verminderend
bewustzijn, deels angstig ondervonden, deels berustend, twee etmalen lang, - een
relaas dat eindigt met: ‘Ik stond op en kwam plotseling tot het bewustzijn, dat Verwey
heelemaal uit mijn hoofd weg was. Ik kon hem nauwelijks meer zien, alleen vaag
en ver, en alles wat ik van hem wist, was net of ik het ergens gelezen had, met een
heel zachte treurigheid dat het lang was geleden.(...) Ik verklaar 't, lach nu niet, beste
jongen, door suggestie, het ontkomen aan een geweldigen, mezelf uitzuigenden
invloed dien Verwey's hersenorganisatie langzamerhand op mezelf gekregen had.’p.
97-1
Van Eeden adviseert, om inderdaad Witsen maar naar Londen te volgen. Maar in
de week van voorbereiding krijgt de nu niet langer literair, maar ook reëel
bewustgeworden vijandschap jegens Verwey zijn eerste kans: ‘Ik wilde dus eerst
gaarne mijne zaken hier regelen. Daar het voor mijne gezondheid niet goed zou zijn,
als ik zelfbij je aan huis dat kwam doen, verzoek ik je bij deze vriendelijk, mij zoo
gauw je kunt, de voorwerpen etc. te sturen, die ik op bijgaande lijst heb genoteerd.’2
Dit is het begin van een treurig hoofdstuk, dat hier verder achterwege blijft, het
touwtrekken om bezittingen, dat door Kloos met venijnige pesterijen slepende
gehouden wordt. - Op de avond van 20 oktober begeleidt Van Eeden hem naar de
boot in Vlissingen. Bij de valreep ontbreekt de oliekoek in het treurspel natuurlijk
niet. ‘Het zal zoowat 8 uur 's avonds geweest zijn,’ schrijft Van Laar, als over-
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tollige nabeschouwing, ‘toen ik dien brief van v. Eeden ontving en 10 uur kwam de
trein reeds aan. Te voet wandelde ik dus naar Vlissingen en had de groote voldoening
jullie beide een klein oogenblik te spreken.’p. 98-1
‘En nu nog een verzoek,’ zegt de eerste brief uit Londen aan Verwey. ‘Bij
eventueele mededeelingen van je, verzoek ik je vriendelijk om mij niet langer bij
mijn naam te noemen, maar eenvoudig “Amice” te zeggen, gewoon weg, zooals men
met iedereen doet. Dat is mij aangenamer. Zal je 't onthouden?’2 De maandelijkse f
25,- wil hij wel nog even houden: ‘Op den duur moet de uitkeering natuurlijk
ophouden, en wel liefst zoodra het mogelijk is. Maar tegenwoordig zou het me
heelemaal niet convenieeren’... en hij stelt voor: tot en met 1 februari nog.3 Op 29
oktober stuurt Verwey zijn bundel Van het leven aan Witsen. ‘De eerste helft is den
dag voor en den dag van je diner geschreven, de tweede de volgende dagen.’4 Ook
zonder die toelichting was het duidelijk, welke feestgangers hier gegeseld werden:
‘Kunstnaars, die (...) hun lijf stuk-fuiven en hun ziel vergoren’. Van Kloos krijgt de
schrijver het verzoek, niets meer van zich te laten merken: ‘Nù was Witsen zoo
verstandig en fijngevoelig om het boekje achter te houden en mij vooraf te
waarschuwen. (...) En, ofschoon ik de eenige ben, die over uw werk oordeelen kan
en er het volle genot van hebben, ik màg en wil voortaan niets er van lezen. (...) Want
ik sta nu alleen in de wereld, zooals vroeger, en moet doen, wat het beste voor mij
is, zonder aan het gevoel van vreemden te denken.’5 Zijn exemplaar blijf
onopengesneden. Verwey begrijpt de toestand na die akelig duidelijke woorden. Hij
schrijft aan Witsen, 8 november: ‘Ik ben je heel dankbaar en Willem mag dat ook
wel zijn. Waarom moet jij alles begrijpen, jongen? Dat wil iedereen tegenwoordig.
't Is veel beter den brui te geven van al dat gefilosofeer, en te doen.’6
Witsen heeft dan juist een brief ontvangen van Van Eeden, waarin ook gerept
wordt van de brandende nieuwsgierigheid der buitenstaanders: ‘Schrijf me vooral
uitdrukkelijk als je wilt dat ik iets geheimhoud, want er word mij zooveel na jelui
gevraagd.’7 Van Looy schrijft Witsen: ‘Ik weet van die twee maanden in Amsterdam
niks. George [Breitner] vertelde me dat
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hij er in Breêroo, Hugo Mulder etc. er zoo vuil over had hooren praten. - Hij gaat er
niet meer naar toe. Wat is er toch? Vertel me er eens wat van, ik hoor wel wat, maar
niets goed.’p. 99-1
Erens vertelt in zijn Vervlogen jaren: ‘Velen, waaronder Isaäc Israëls, Witsen en
ik, begrepen niets van den eigenlijken grond van dit drama of liever van iets, wat
zich als een drama liet aanzien en er werd druk over gepraat. Gedurende zijn heele
verdere leven is deze brouille Isaäc niet uit het hoofd gegaan. Nu en dan werd zij
opnieuw het onderwerp van ons gesprek, dan zei hij opeens: “Zeg François, weet jij
het nu, waarom de brouille van Kloos en Verwey is geweest?”’2 Dat Erens door zijn
verre vriend Van Deyssel dringend om opheldering werd gevraagd, vertelt hij niet.
Als secretaris van Van Eeden zat hij in die maanden dicht bij de bron, en zijn
verklaringen komen de waarheid ook nabij: ‘Verwey heeft Kloos iets aangedaan wat
dezen laatsten zeer gekrenkt heeft, dit te meer omdat hun affectie groot voor elkaar
was. Het Kind is Verwey en etc. Wat Verwey gedaan heeft, kan ik niet gissen: het
is echter volgens mijn meening een bepaald iets. (...) Enfin, de waarde van de
gedichten gepaard met het évenement van den achtergrond heeft de dichterlijke
doornenkroon op het hoofd van Willem gezet. Albert heeft zijn zon en zijne sterren
zien verduisteren bij de kruisiging van Willen, die nu de ware Messias dichterlijken
Golgotha blijkt te zijn,’ schrijft hij op 16 oktober naar België.3
Op 31 oktober komt bij Van Deyssel de aap van zijn belangstelling uit de mouw:
‘Om 'et je nu maar in-eens rond-uit te zeggen, - ik ben nu gepersuadeerd, dat die
gedichten van Kloos (...) niet aan Verweys adres zijn, maar aan... míjn adres.’4
Diezelfde dag echter leest hij Verwey's antwoordverzen Van het leven, en komt van
zijn waandenkbeeld terug. ‘Begrijpen den achtergrond, doe ik nu echter minder dan
ooit. Het wil mij zoo schijnen, als had Kloos met Verwey onaangenaamheden gehad
over het overdreven fuiven van Kloos. Maar hoe Kloos daarom kan zeggen, dat
Verwey een “Beest” is en dat hij zijn “Zelf” niet heeft bewaard, - dát begrijp ik niet.’5
Erens echter meent, ‘dat het reëele wat er achter zit, zwaarder is dan een overdreven
fuiven van Kloos. Hoe zwaar echter dit
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reëele d.w.z. de feiten wegen naast de zwaarte der uitgedrukte sensaties kan ik niet
berekenen. Wat wil zeggen bij Verwey IV, 2. En stoft op liefde, maar stinkt van
begeerte? En meer van zulke verzen? Te meer hebben de verzen van Verwey
beteekenis omdat hij de gewoonte heeft tamelijk precies te zeggen wat hij bedoelt.
(...) In elk geval heeft het engagement van Verwey er toe bijgedragen de brouille te
doen ontstaan. Vindt ge niet dat Verwey slim is door het veroveren der rijke en
betrekkelijk mooie juff. v. Vloten? Want bij Verwey gaat de trek voor een goed leven
met zijne kunstambitie hand in hand. Op deze manier accapareert hij ook een
maatschappelijk geconsidereerde stand. Hij heeft iets gulzigs “aan den disch des
levens”.’p. 100-1 Van Deyssel meent dan toch weer beter te weten dan de suggesties van
zijn vriend hem te verstaan gaven: ‘Omtrent Kloos en Verwey moet ik u zeggen, dat
ik niet geloof aan iets als een androgyne of pedrastische betrekking tusschen hen.
Kloos was verliefd, - lichtelijk - op dezelfde juffrouw, die nu Verweys geëngageerde
is, - dat was mij al gebleken toen Kloos hier was. Het is dus het drama van den
boezem-vriend, die met de bruid gaat strijken.’2 Erens houdt zich daarvan overtuigd,
maar staat zijn denkbeeld toch niet helemaal af, en gebruikt het nu, om Verwey nog
eens wat zwarter te maken: ‘Het komt mij voor dat Verwey om zijn losscheuren van
Kloos te legitimeeren zinspeelt op pederastische neigingen die hij Kloos toedicht.
Ik geloof ook niet dat Kloos een “sodomieter” is: want dan zou hij anders moeten
zijn als hij nu is. Kloos voelde zich plotseling verlaten door iedereen. Nu zegt Verwey:
kom! dat is onzin om tegen een man zoo te zijn, dat is sodomieterij.’3
Ondertussen kunnen edeler gevoelens met dit onbescheiden gissen samengaan.
Op 5 november schreef Van Deyssel Kloos: ‘Als ik je verzen zacht luid in mij zeg,
dan begin ik soms in-eens te snikken, b.v. bij den regel “O 't waar zoo schoon geweest,
dat Lied van 't Leven”; dat is allemaal oneindig van teêrheid, weet-je. Al de
klanken-kombinaties zijn te proeven, en als men ze proeft met zijn mond, komen
van-zelf de tranen in de oogen.’4
Oók uit de verte reageert tenslotte Timmerman, die ‘wat er was gebeurd’ van
Diepenbrock gehoord heeft: ‘en nu kom je
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ons eensklaps met een hoop brokken marmer om de ooren smijten die mij tenminste
een heelen tijd beduusd hebben gemaakt enkel en alleen omdat je uit de kalmte van
tevreden vriendschap bent gerukt. - 't Is hard om het te wenschen, maar ik wil toch
zoo egoïstisch zijn en hopen dat je verdriet niet zoo spoedig zal slijten en we er nog
wat meer van zullen merken in de N.G.,’ schrijft hij Kloos op 1 december.p. 101-1
Op die datum stonden er in de volgende Nieuwe Gidsaflevering inderdaad weer
verzen ‘oneindig van teêrheid’ te lezen van Kloos' hand. ‘Rozen, ik vind u droef’ ...,
en ander herfstgeneurie. Maar er waren ook satanische sonnetten,2 die er aan konden
herinneren dat Kloos zijn Byron kende: ‘Ik was de groote Minnaar zonder ruste’
begon er een, en een ander eindigde met het terzet:
Maar, in de pracht van mijne staat'ge woede,
Voel Ik mij groot en heerlijk, dat Ik vrij
Haten en kwaad-doen mag, met sterke hand.

Als Kloos omstreeks 8 december weer uit Londen terugkomt, heeft hij bij de meeste
vrienden het pleit voor zich gewonnen door zijn verzen, maar niet minder door de
stille hetze die hij door middel van insinuaties zal blíjven voeren tegen Verwey. Aan
Witsen, die in Londen bleef, kan hij dan ook ‘heel tevreden, bedaard en opgeruimd’
berichten: ‘Verwey heeft zich heelemaal teruggetrokken, zoowel van de vrienden
als van de N.G. Hij blijft redacteur maar komt niet meer op de vergaderingen. (...)
Ik vind het leven een goed ding, omdat het mij gewroken heeft. Dat jij en Hein en
Free met hem gebroken hebben, en dat hem al zijn geüsurpeerde macht met één slag
is ontnomen, zonder dat hij iets terug kan doen, is veel meer dan ik ooit had durven
hopen.’3 Overigens, niet alle vrienden komen onder Kloos zijn invloed. Martha van
Eeden schrijft bijvoorbeeld aan Witsen: ‘Mij is het onmogelijk mij door Kloos' critiek
te laten influenceeren, ik geloof absoluut niet aan Kloos' onpartijdige
menschenkennis.’4
Hoe Kloos Verwey ‘zal kwaad doen tot aan mijn dood, met
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Kitty van Vloten en Albert Verwey (omstreeks 1890)
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alle mogelijke middelen’, zoals hij onverbloemd aan Witsen schrijft op 6 april 1889p.
103-1
wordt hier verder slechts in enkele trekken aangegeven.
In een van de brieven die Albert Verwey in 1889 bijna dagelijks aan zijn Kitty
schrijft, meent hij Kloos, voor 't eerst heelemaal, te begrijpen: ‘Ik zou hem den poeet
van 't Zelfgevoel willen noemen.’ Zelf meer extravert, heeft Verwey zich aanvankelijk
door zo'n krachtig Zelfgevoel laten overdonderen. Maar tenslotte,
‘door den nood gedrongen, ging ik tegenover zijn Zelfgevoel, oók mezelf
voelen en schreef Cor Cordium. - Menschen die zelfzelf hevig voelen zijn
veelal menschen die kost wat kost in alles gelijk willen hebben, omdat ze
iederen indruk dien zij krijgen voor den eénigen indruk houden. Zijn ze
zoo dan ontwikkelen ze meestal een ontzaglijk sterke redeneerkracht.
Kloos zijn redeneerkracht is even sterk als zijn gevoel hevig is. Zijn kop
is even sterk als zijn hart gevoelig, zou men zeggen. - Zei hij niets dan
was hij door zijn gevoel alleen imposant, - sprak hij dan was hij
onweerlegbaar voor iedereen die tegen zijn logica niet aan kon en nog niet
ver genoeg was om er de schouders over op te halen. - Komt zoo iemand
in de wereld, waar duizend feitjes en menschjes dagelijks tegendoen en
tegenspreken, dan wordt hij aan alle kanten geplaagd en gejaagd en moet
er miserabel armoedig uit gaan zien. Maar komt hij in de literatuur of in
de omgeving van een paar gevoelige onmaatschappelijke menschen, dan
is hij groot en onweerstaanbaar voor iedereen, die zichzelf niet even groot
of grooter voelt. - Voor mij heeft zijn grootheid altijd in zijn verschijning,
nooit in zijn werk gelegen. Zijn werk is nog maar de heel onvolkomen
uitdrukking van zijn groote op groote bewegingen groot reageerend
lichaam. Zijn gaan, zijn gebaren, zijn gezicht, zijn zich voorover smijten
of om mijn hals gooien, zijn gillen en huilen en verdoemen en knarsetanden
zooals ik het nooit van een ander gehoord of gezien heb, - dat was Kloos,
en daar zit weinig of niets van in zijn werk. Hij is niet voornamelijk
kunstenaar, maar mensch. Een enkel groot sonnet, dat van
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den duivelgod, - dat van 't monster op een troon, - heeft iets van zijn groote
wezen, - al 't andere is er een flauwe schaduw van. Over 't geheel is wat
hij schrijft: uitingen van een groote natuur; maar niet: de groote natuur
buiten zichzelf. - In onzen laatsten tijd zei hij tegen mij: als je een mensch
was zou je wel van me houden, 't is een vloek dat je zoo'n groot kunstenaar
bent. En in onzen eérsten tijd maakte hij diezelfde tegenstelling. - Zulke
gezegden zijn woorden, maar je voelt eruit wat ik bedoel.’p. 104-1
Verwey beseft, dat hij voortaan alleen met de menselijke aspecten van Kloos te
maken zal hebben, - dat is mijns inziens de functie van deze eigenlijk niet afgeronde
overdenking. ‘[Kloos] is niet voornamelijk kunstenaar, maar mensch.’ En daarbij
nog steeds: ‘een groote natuur’, hoe woest ook getekend.
Hoe kwaadaardig die natuur zich kon laten gelden, moest Verwey opnieuw
ondervinden, een week na het schrijven aan Kitty. Op 23 juli krijgt hij over het
tutoyeren (dat Verwey niet opgaf) te horen: ‘Zie, mijn waarde heer Verwey, nu gij
zoo duidelijk gemerkt hebt, hoe ik en mijne beste vrienden over u denken, moet gij
begrijpen dat het voor u een beetje uit den tijd is, nog altijd te doen, of gij op eenigen
voet van gemeenzaamheid met mij stondt. Ik zeg dit niet, om u expresselijk te
beleedigen, maar om u opmerkzaam te maken op iets wat u tot dusver schijnt ontsnapt
te zijn. Wil dus voortaan zoo verstandig en welopgevoed wezen mij in uwe eventueele
brieven, toe te spreken als de wild-vreemde, die ik voor u ben, en geloof mij steeds
t.t. Willem Kloos.’2
Op 31 oktober van ditzelfde jaar 1889 treedt Verwey uit de redactie, maar blijft
als medewerker aan De Nieuwe Gids verbonden, zij het op voorwaarden - contractueel
vastgelegd - die een niet geringe claim op zijn literaire produktie doen. In december
schrijft Kloos een rechtuit onaangename kritiek3 op zijn Verzamelde gedichten.
Behalve de reeds genoemde ‘boedelscheiding’ doet zich in het voorjaar van 1891
nog een geval voor, dat voor beide partijen een uiterst emotioneel en onplezierig
verloop had. Verwey had eindelijk de mogelijkheid, zijn achterstand aan Nieuwe
Gidsbij-
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dragen in te halen, die hij op zijn contractueel vastgesteld quotum had opgelopen:
hij leverde een forse inzending aan poëzie bij de redactie in. Daarmee kreeg de
redactiesecretaris echter ook het gedicht ‘Hemel- en aarddroom’ onder ogen, waardoor
hij opnieuw een innige kus moest ontvangen die in de dagen hunner vriendschap,
hier in herinnering geroepen, zou gewisseld zijn. Literair gezien was zo'n kus, per
traditie, niet ongebruikelijk. Begon niet een van Kloos' eigen sonnetten uit ‘Het Boek
van Kind en God’ met: ‘Laat mij nog éénmaal, in gedachten, kussen / die warme
lippen, door mijn kus ontbloeid?’ Maar daarbij was in het midden gelaten, wie de
partner was, en ook: van welke kunne. En of die kus misschien niet gééstelijk mocht
worden opgevat, bijvoorbeeld als het wekken tot poëtische bloei. Nu echter waren
het verzen van Verwey, en, zoals Erens al wist, Verwey had de gewoonte tamelijk
precies te zeggen wat hij bedoelde; in casu wie hij bedoelde. Er waren bijvoorbeeld
ook regels die een in de heroïsche literatuur minder gebruikelijke handeling gestalte
gaven:p. 105-1
Toen zag 'k de kroon van sterren op zijn hoofd
Gaandeweg bleken, en hij, erg een mens,
At, dronk, knorde, en maakte in de mensen-stad
'n Soort knechtje van me: aldoor zou 'k bij hem zijn,
Boodschappen doen, spreken naar hij 't verkoos;
En 'k deê 't, een tijd.

Meer of minder literair gebruikelijk, beide scènes waren Kloos in elk geval te
duidelijk. In een stroom van brieven laat hij dit Verwey in alle mogelijke toonaarden
weten. En een van zijn bezwaren is (‘lach niet,’ zegt Verwey in een brief aan Franc
van der Goes), dat Boeken, dit gedicht lezende, zou zeggen: ik verdom je; ik doe
ook geen boodschappen meer.2
Uiteindelijk bewerkte Kloos, dat de hele inzending van tweeënvijftig bladzijden
Nieuwe Gids werd teruggenomen, terwijl hij ook nog de boekpublikatie wist te
verhinderen.
De houding van Verwey wordt het beste duidelijk uit het voorval in 1892, als
anekdote verteld door R.N. Roland Holst:
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‘Het was na afloop van een lezing van Verlaine in Den Haag. In een zaal van Hôtel
de twee Steden kwam een groep jonge kunstenaars samen. Wij zaten aan een lange
tafel. Kloos zat midden in. Verwey zat links van hem, een plaats of zes verder. Ik
zat tegenover hen aan het uiteinde der tafel rechts. Ik zag ze dus beide. - Het was,
naar ik meen, de eerste keer dat Verwey en Kloos, na de breuk in hun vriendschap,
in elkaar's gezelschap waren. Kloos begon op onaangename, bijna sarrende wijze
over Verwey te spreken, over wat er aan hun scheiding was voorafgegaan en over
hun scheiding zelve. - Verwey keerde zich niet af, ook ging hij niet met een buurman
praten, maar nog zie ik in mijn herinnering hoe hij vóórover boog en oplettend
toeluisterde, zonder eenige uittarting in de expressie van zijn gelaat. - Dit zwijgzaam
aandachtig toeluisteren bevocht voor hem de zege. - Ieder woord van Kloos kon op
die wijze niet ontkomen aan het noodlot dat het ten volle verdiende. - Jan Veth bracht
de ontspanning. Hij stond snel op en met een kwinkslag gericht tot Hein Boeken,
gaf hij het sein tot opbreken van dit bedorven samenzijn.’p. 106-1
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Hoofdstuk V
De kring rondom de kern.
J.H. Meere

Eduard Karsen
EEN van de vele brieven, die Kloos over Het Boek van Kind en God ontving, kwam
van de schilder Eduard Karsen. In de dagen van Verwey's afwezigheid had hij Kloos
in Katwijk enige tijd gezelschap gehouden, echter zonder te voldoen: ‘'t is hier iederen
dag hetzelfde: regen, wind en Karsen, Karsen, regen en wind.’p. 107-1 Iets van dat oordeel
is de ongelukkige gast toen kennelijk niet bespaard gebleven. Nu schrijft hij: ‘Aan
mijn beste Wim Kloos, die mijn gastheer was te Katwijk. 't Was noodig Wim, dat je
't goedmaakte, door me je gedichten te zenden, want je hadt me bezeerd door weg
te gaan, zonder dat ik 't zelfs wist. (...) Ik ben er heel bliĵ meê, met dien afzonderlijken
druk, ik zet ze onder mijn liefste, mooie boeken. Maar 't zal een poosje duren eer ik
ze weer lezen durf. Je bent gelukkig dat je 't er zoo uitgooien kunt. Want de ergste
smart, is de pijn, van smart te hebben en geen dichter te zijn.’2
In deze laatste zinnen horen wij de machteloosheid weer, die vele creatief
zwakkeren zo benauwend voelden bij de nieuwe, sensitieve beleving van het bestaan.
In deze maanden is het juist Karsen die in een ‘bijna gebeurteloos drama’3
hoofdrolspeler wordt, een drama dat pas omstreeks 1950 openbare bekendheid kreeg,
maar toen slechts spaarzaam kon worden gedocumen-
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Eduard Karsen, getekend door Willem Witsen (1891)
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teerd. Dank zij het onderzoek van Rein van der Wiel hebben we inmiddels de gang
van zaken beter voor ogen gekregen.p. 109-1
In een gesprek met Karsen heeft de schilder Van der Valk gesproken over Saar
de Swart, een beeldhouwster. Bij die enkele vermelding weet Karsen onmiddellijk,
intuïtief, dat dit de vrouw is die hij liefheeft. Van der Valk had gezegd, dat haar vader
tekenmeester was en dat zij thuis een ongelukkig leven had. ‘De herinnering aan het
kleine meisje uit mijn jeugd, van wie men dat ook vertelde en aan wie ik alles gaf,
was ontwaakt. Dit kind was het eigenlijk dat ik terug zocht,’ schrijft Karsen later
over dit moment. En over de ontmoeting kort daarna: ‘Ik keek haar aan en hare oogen
schoten een zwarte straal op mij, ik voelde een vreemde afstand tusschen mij en die
vrouw, alsof er een lange stok tusschen haar borst en de mijne was geplaatst. Iets als
een ernstige waarschuwing, ik voelde dat ik die vrouw nimmer bereiken zou. Maar
tien magneten trokken mij tot haar aan.’2 Zij vindt hem, volgens haar woorden in
1949, ‘een aardig en fijnzinnig man... hij had het over kunst en dat de mensen niet
begrijpen kunnen. Ik beaamde dat.’ Eenvoudige sympathie, maar Karsen maakt er
zich een heel andere voorstelling van en voelt zich, als het anders blijkt te zijn,
bedrogen en bedreigd. Dit gebeurde in de voorzomer van 1888. In de volgende
maanden drijft hij niet alleen zichzelf, maar ook haar tot wanhoop met zijn fixatie
èn achterdocht. Een klein jaar na het begin, op 4 mei 1889, moet Frederik van Eeden
als de psychiater van de Tachtigergroep aan Willem Witsen schrijven, dat hun vriend
Karsen, de arme kerel, ‘geheel van streek [is]. Hij is den ganschen winter in een
ellendigen toestand van twijfel en overspanning geweest, die hem geestelijk en
lichamelijk geknauwd heeft. Hij is geëindigd bij mij te komen. Ik heb terstond aan
den twijfel een eind gemaakt en gezegd dat hij hoe eer hoe beter op reis moest - niet
alleen, maar bij iemand waarvan hij hield. Hij noemde dadelijk jou, maar vreesde
dat je boos op hem waart.’3
Karsen verblijft een maand bij Witsen. Als hij terug is, neemt Saar met haar
vriendin Bauk van Mesdag de wijk naar Parijs.
Dat de Londense ‘afleiding’ hem niet genezen heeft, blijkt anderhalf jaar later
overduidelijk. Hij is haar inmiddels, volgens de
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Saar de Swart, gefotografeerd door Breitner (1891)
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woorden van Van der Wiel,p. 111-1 gaan zien als een etherische droom met zwarte
kanten. De middeleeuwse twee koningskinderen, psalmwoorden, poëzie van Heine,
Poe's Annabel Lee, en stellig ook de bezeten teksten van Kloos en diens mysterieuze
geschiedenis van oktober '88, deze hele letterenwereld hielp mee om de
oorspronkelijke mythe van verlangen en heimwee naar onbedorven geluk met het
bleke kind-meisje te vertroebelen met wrange, zwarte verlangens, angsten en
schuldgevoelens. In de dromen die hij in zijn boek beschrijft, worden deze gevoelens
symbolisch verbeeld; zij herinneren enigszins aan het werk dat Toorop in deze tijd
maakt. Die woont in ditzelfde jaar 1891 een tijdlang met hem samen.
In dat jaar komt Saar de Swart weer voor enige tijd in Amsterdam, en nu laat
Karsen zich door Kloos duidelijk maken, dat zijn idool lesbisch is. Kloos heeft dat
zelfs behulpzaam willen bewijzen, door ontmoetingen te ensceneren en verklaringen
van haar, die Saars geliefde zijn zou, uit te lokken. Het komt de onschuldige Karsen
monsterachtig voor, hij raakt er nu van overtuigd dat deze manachtige vrouw er met
haar vriendinnen op uit is, de mannen te onderwerpen en speciaal hem tot kind te
maken. Hij wil de wereld voor haar waarschuwen. ‘Toen is Karsen dat gaan schrijven
op briefkaarten, aan haar vader, links en rechts. Afschuwelijk,’ - aldus Van Eedens
registratie in zijn dagboek, 19 oktober 1891.
Maar sommige vrienden maken ernst met het geval. Jan Veth raadt Karsen aan,
een ‘scheidsgerecht’ bijeen te roepen, om een oordeel uit te spreken over zijn gelijk
of ongelijk. Zo'n jury wordt er inderdaad gevormd, en wel door P.L. Tak, Martha
van Eeden-van Vloten, en Veth zelf. Van der Valk en Bauk van Mesdag, inmiddels
zijn vrouw, Aletrino en Saar de Swart zelf woonden de zitting bij (in een zaaltje van
café-restaurant Suisse). Bij die gelegenheid las Karsen drie uur lang een verweerschrift
voor, dat later in zijn dagboek werd verwerkt tot ‘Van een droom en een
scheidsgerecht’. Bij het uiteengaan stak Saar haar hand ‘laag over de tafel’ naar hem
toe. ‘Ik greep haar, kuste haar en boog mijn hoofd erover in groote vermoeienis. Ik
leed onmenschelijk.’ Met grote tegenzin en zonder overtuiging tekent
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hij die avond, bij Aletrino thuis, een stuk waarin hij in het ongelijk gesteld wordt.
Als hij dan zijn hand naar haar uitsteekt, zegt ze ‘Ik dank je, K.’ Even later staat hij
nog even naast haar. ‘“Wij hebben elkaar veel verdriet gedaan, S.” - “Jij hebt het
meeste, K.” zei zij, met vergroofde stem.’p. 112-1
Karsen bleef nog jarenlang wrokken. Hij vermeed de ontmoeting met allen die er
bij betrokken waren voor de rest van zijn lange leven. Hij stierf in 1941. Saar de
Swart kon zelfs nog in 1949, als negenentachtigjarige, door een journalist worden
opgezocht op Ana Capri, en haar verhaal afronden met: ‘Niemand heeft in zulke
verhoudingen en misverstanden schuld. Ook tussen Van Gogh en Gauguin en tussen
Verlaine en Rimbaud is er geen kwestie van schuld bij den een en onschuld bij den
ander.’2
Van Gogh en Gauguin, - Saar de Swart noemde twee mensen die geen enkel contact
met de Amsterdammers hadden. Maar het waren wèl hun tijdgenoten. En men kan
wellicht ook lotgenoten, geestverwanten in hen zien. Minstens van Van Gogh kan
worden gezegd, dat dezelfde lectuur die de Tachtigers zo aangreep en beroerde, ook
zijn heftige beleving van de wereld mee bepaalde. Zijn brieven noemen bij herhaling
de romans van Zola. Als een openlijk getuigenis van zijn voorkeur heeft hij
exemplaren van diens boeken, zoals zij ordeloos op een tafel liggen, geschilderd. Op
de overeenkomst tussen zijn laatste schilderijen en de sentitieve poëzie van Gorter
is in later tijd herhaaldelijk gewezen.
Van Gogh ging aan die verbijsteringen te gronde. Ook in het Tachtigermilieu
komen gevallen voor van zelfmoord, en het weinige dat wij daarover horen, laat ons
steeds iets van een spanning tussen kunst en leven vermoeden. Is dit bij de slachtoffers
misschien betwijfelbaar, bij de berichtgevers komt juist díe overweging vaak naar
voren, als zij hun gedachten uitspreken.

Eindnoten:
p. 107-1 Kloos aan Verwey, 4 augustus 1888. In: Nijland-Verwey, ‘De Nieuwe Gids te Katwijk (...)’
etc., p. 65.
2 Eduard Karsen aan Kloos, 2 november 1888. In: sGrav., p. 193.
3 Hammacher, Eduard Karsen en (...) etc., p. 53.
p. 109-1 J. Eduard Karsen. Een droom en een scheidsgerecht (1986).
2 L.c., pp. 43-44.
3 Van Eeden aan Witsen, 4 mei 1889. In: Hammacher, Eduard Karsen en (...) etc., pp. 57-58.
p. 111-1 Karsen, Een droom en (...), etc., pp. 19-20.
p. 112-1 L.c., pp. 123-124.
2 Jan Engelman, ‘De Muze der Tachtigers (...)’ etc. In: De Groene Amsterdammer, 8 september
1951.
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Anna Witsen
Op 5 maart 1889 maakt de zangeres Anna Witsen, zuster van de schilder, een einde
aan haar leven door zich te verdrinken in de vijver van het landgoed Ewijkshoeve.
Gorter, die haar niet dan uit de verte heeft gekend, heeft niettemin een van zijn
magistraalste gedichten op haar dood geschreven: het vers dat aanvangt met de regel
‘In de zwarte nacht is een mensch aangetreden’.p. 113-1
Er is over Anna Witsen maar weinig bekend.2 Over haar innerlijk leven is er echter
één veelzeggend getuigenis. En dat relaas kan ons ook duidelijk maken, waarom
Gorter zich zo bij haar dood betrokken heeft gevoeld. Een tijdgenote vertelt over
haar, lang nà haar dood:3 ‘Zij had een aangrijpende, wonderlijk stralende, diep
melancholieke stem. Het Lomanhuis (waar muziekavonden werden gegeven) was
op de gracht, en de musicus op wien zij verliefd was, woonde aan de overkant. Alleen
met open ramen wilde zij zingen, hoopte hem door haar zingen te bereiken.’
Die herinnering is, als hij opgeschreven wordt, veertig jaar oud. Het moet een
essentieel gegeven zijn. De verwevenheid van kunst en leven komt te zien: de
kunstenaarsgave maakt het mogelijk, dat de medemens bereikt wordt, en bekend
gemaakt met het verlangen ‘dat uitschreit, hoog boven de wolken’ (zoals in Perks
‘Iris’ gezegd werd), - de sociale belemmeringen en conventies ten spijt. En ook hier
is dit verlangen toegespitst op een crotische verhouding.
Gorter kende zíjn kunstenaarschap ook als een stem die hem leidde, ‘ik weet heel
vaak niet waar’ zoals hij zegt in deze zelfde, ook voor hèm cruciale periode na het
voltooien van de Mei, bij het zoeken naar een andere dichttrant: ‘ik luister naar mijn
eigen lied’. Terwijl hij zelf in onzekerheid is, brengt het lot van Anna Witsen, die in
de zwarte nacht trad, hem de jonge vrouw in herinnering, die in de voorgaande jaren
zijn stem ‘bescheen’, en die ook sterven moest, in de laatste zang van Mei opdat hij
in de dag kon aantreden.4
In zijn gedicht op Anna Witsens dood hangt haar stem, die
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eerder de boodschap van haar liefde over moest brengen, ‘heel hoog boven haar te
zweven’, zelfstandig, als een vriend die de vereenzaamde nog raad wil geven:
die was altijd in 't leven geweest
haar eenig lam,
die blaatte nu nog als een eenzaam beest
of ze bij hem kwam,
die was het eenige vuur geweest
voor hare handen,
daar kwam ze 's avonds erg bevreesd
uit de menschenlanden

Die stem, het eigene dat toch anders is - zoals het voorgeslacht, zoals ‘de kindren
die ze had willen baren’ - en die ook het middel tot contact, tot relatie, had kunnen
zijn, zoekt haar te weerhouden van de uiterste eenzaamheid.
Maar toch, ze ging, en ze sleurde mee
in een sleep,
kindren en klanken, in zwarte zee
ging alles scheep,
en 't dreef nog even, het water zwart
vonkte van diamant,
in die groote schipbreuk brak ook het hart,
alles zonk, het laatste de hand.

‘Gorter heeft mij een paar heel mooie dingen voorgelezen. Het vers op de zelfmoord
van A.W. heeft mij geducht aangegrepen. Ken je dat?’ schrijft Van Eeden aan Kloos,
twee maanden na het gebeuren, op 5 mei 1889.p. 115-1

Eindnoten:
p. 113-1 In Gorter, Verzen (1890), p. 14; in id., Verz. werken 11, pp. 22-24; in Verz. lyriek tot 1905, p.
91; in Verzen, de editie van 1890 (1977 en 1987), p. 20.
2 Echter: Rein van der Wiel, ‘Bij den dood van Anna Agnes Witsen in 1889’ (in De Negentiende
Eeuw, 2, 1978, pp. 230-247. Alsook in id., Ewijkshoeve, tuin van Tachtig (1988).
3 Mededelingen van To Loman, opgetekend circa 1930 door Jenne Clinge Doorenbos. In: HGD,
1886: 14A, p. 148.
4 ‘Ik luister naar mijn eigen lied’ komt voor in een geschrapte passage midden in het handschrift
van het gedicht bij de dood van Anna Witsen, ‘In de zwarte nacht...’ etc., en wel juist na de
introduktie van háár (zang-)stem. - Met ‘de jonge vrouw die zijn stem bescheen’ verwijs ik naar
regel 20-22 van Gorters Mei, waar hij zijn inspiratrice invoceert. Een en ander wordt minder
beknopt besproken in ‘Van droom naar werkelijkheid. Een passage’, een der hoofdstukken van
Endt, Mooi gebruld, leeuw (ald. pp. 51-73).
p. 115-1 Van Eeden aan Kloos, 5 mei 1889. In: HGD 1889: 35, p. 232.
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Joseph Jessurun de Mesquita, zelfportret, circa 1889 (ontsluiter waarschijnlijk onder zijn rechterhand)
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Jessurun de Mesquita
Een jaar later komt een ander sterfgeval in de brieven van Van Eeden en enkele
anderen met koele deernis ter sprake. ‘Jesurun de Mesquita heeft zich vergiftigd. Al
vroeger heeft Kloos hem er eens van teruggehouden. Nu maken sommigen er zich
een verwijt van dat ze hem eerst wat hebben aangehaald en toen wat laten lopen. Hij
was een wandelende blague, een artistenschuimer, maar dit tragisch eind van de farce
had niemand verwacht en heeft allen verschrikt. Het is of hij voor het eerst zijn tenue
kranig heeft willen maken en toonen dat hij toch niet heelemaal gekheid was. Looy
zeide eens van hem: “Presque superbe comme un rien”. Hij wist dat en heeft het
“presque” er af willen hebben.’p. 117-1
Van Joseph Jessurun de Mesquita (1865-1890) weten wij, dat hij als ‘photographe
éditeur’ een fotografisch atelier had; hij heeft een handleiding voor de
amateurfotograaf gepubliceerd; en een uitgave met fotoreprodukties van beeldende
kunst. Foto's door hem genomen van de Tachtigers zijn achterin het eerste deel van
de Diepenbrock-documentatie te vinden.2 - Van Eeden noemt het zelfverwijt van
sommigen over hun harde oordeel of gedrag. Juist van Van Looy is er een
brieffragment dat dit berouw uitspreekt en dan ook meer betrokkenheid laat zien.
Ook komt daar duidelijker het motief uit, dat leidde tot de zelfgekozen dood. Het is
hetzelfde lijden aan een creatief tekort dat sprak uit Karsens bijna afgunstige woorden
aan Kloos: ‘Je bent gelukkig dat je 't er zoo uitgooien kunt,’ - een pijn waar hij zich
enigszins van redden kon, door het voorlezen van zijn ‘verweerschrift’. Van Looy
schreef, één week eerder dan Van Eeden, aan Van Deyssel: ‘We hebben nu van de
week een geval van zelfmoord gehad, Mesquita. Je zult hem gekend hebben, denk
ik, een vriend van Isaäk Israëls, niet de mijne precies, ik noemde hem wel eens “de
luis der N.G.”: 't spijt me. Een jongen met groot flair voor mooi, en die zich, zoo
men meent, vergiftigd heeft (dát is zeker) met cyankali omdat hij geen artist was.
Hij had zijn kamer altijd mooi gemaakt, 't soort mooi dat je bij v.d. Valk ziet op zijn
atelier, persische lappen, goudleêr, fotografiën, vaasjes
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overal vandaan, en op zijn canapé lag hij, zooals zijn vriend Isaäk dat noemde, net
een beestje. Ach wat een misère dat eeuwige begeeren van de mooie menschen.’p.
118-1

Eindnoten:
p. 117-1 Van Eeden aan Van Deyssel, 14 april 1890. In: Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel, p. 67.
2 Diepenbrock, Brieven en docc. I (1962), de illustraties achterin. - Intussen is er ook een studie
van R. van der Wiel: ‘Beelden van '80. Het oog van Joseph Jessurun de Mesquita (...)’ etc. In:
Revisor 8, 1981, 3, juni, pp. 42-48.
p. 118-1 Harry G.M. Prick (ed.), ‘Brieven Jacob van Looy (...)’ etc., p. 235.

Van Deyssel en Van Looy
Op de zelfmoord van Jessurun reageert Van Deyssel slechts terloops; hij zegt iets
over de zelfmoord in het algemeen.2 Een paar jaar later echter, in september '92, zal
hij Van Eeden, vanuit eigen nood dit keer, bijna hetzelfde schrijven, maar uitvoeriger:
‘Ik bewonder den zelfmoordenaar. Ik ben het niet eéns met hen, die zeggen dat om
te blijven leven grooter moed noodig is. Het moment van den zelfmoord is iets
heroieks, ja misschien het heroïeke bij uitnemendheid. Het is aktie. Om te blijven
leven is een soort nurksche passiviteit voldoende. Mijn leven is zonder questie het
ellendigste van al de levens der menschen, van de N.G.-beweging zal ik maar zeggen.’3
Hoe Van Deyssels leven zo ellendig was geworden, na de vroegere onbezorgde
glorietijd, dat kan, als het van binnen uit belicht moet worden, beter door Harry Prick
worden verteld. Bezien wij hier alleen zijn uiterlijk ervaren, dan wijzen we eerst op
die magnifieke brief van begin maart 1889 aan zijn vriend Arnold Ising, vanuit zijn
villa in de Ardennen:
‘Uit alle vensters - en er zijn er 22 - zoû ik in hooge bochten kunnen piesen
in gouden stralen, zonder dat eén ellendige sterveling er iets van zag. Als
ik wil, kan ik tien uur achter mekaâr door het huis hollen, van de vliering
naar den kelder, schreeuwend, gillend, roepend, krijtend, schaterend als
een bezetene, zonder dat er eén buur is, die zich er over zoû kunnen
beklagen. Als het donker is en ik wil of er zijn sterren en ik wil, dan kan
ik met malle armgebaren buiten gaan staan roepen in den nacht, met niets
dan zwarte boomenwind om 't gek te vinden. Ik kan lang kijken naar
herfstdraden en naar de lucht, ik kan graven, spitten, ploegen, zagen,
hakken, kruyen, hooyen, dansen in den dag, fluiten, zingen en ík hoor mij
alleen.’4
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Twee weken later is het afgelopen met die heerlijkheid: zijn vader sterft, er blijkt
geen geld van betekenis te zijn nagelaten, en in de ijzig-strenge winter van 1889-90
zit Karel met zijn jong gezin op een tochtig bovenhuis van een kleurloze straat in...
Bergen op Zoom, in een neurotische strijd gewikkeld met zijn eigen lichaam en de
overige materiële omstandigheden. Dan krijgt dokter van Eeden te horen:
‘Ik heb mij gedurende zes maanden geheel onthouden van rooken, wijn
of spiritualiën drinken, suiker en boter (in rauwen staat). Dit heeft mij alles
niets geholpen, om tot werken te komen namelijk. Want een van de
voorwaarden, zonder welke ik niet schrijven, zelfs niet denken kan, is een
zekere hoogte van temperatuur in de werkkamer - ongeveer 60 gr. Fahrenh.
- die in den winter alleen door het stoken van een kachel of haard te
verkrijgen is. Daar ik echter geen geld had, kon ik geen brandstof koopen,
zoo dat wij - ik heb er nauwkeurig nota van genomen - slechts van half
November tot einde December de kachel in de huiskamer gestookt hebben
en verder, dus ook in mijn studievertrek, in 't geheel niet. Wat ik gedaan
heb, behalve tweemaal met “influenza” en een andere dergelijke
ongesteldheid tien dagen in bed liggen, is: in dekens en een oude pels van
mijn vader gewikkeld, over den toestand zitten tobben en suffen zonder
tot een uitkomst te geraken. [...] Deze brief begint de allures van een
bedelbrief van een “miskend genie” aan te nemen zoo als mijn vader er
vroeger ook kreeg. Maar het ís zoo, ik kan er niets aan doen; het is zwak,
maar ik moet bekennen, dat, als je gestel niet normaal is, een leven van
felle zuinigheid zeer moeilijk te leven is. Had ik echter geen nevrose, etc.
en had ik warme temperatuur in huis, dan vond ik de rest niets.’p. 119-1
Leest men opnieuw het citaat uit zijn brief over de zelfmoord in het algemeen, dan
valt stellig op, dat hij onder ‘de menschen’ allereerst de vrienden rond De Nieuwe
Gids verstaat; de ‘mooie menschen’ van Van Looy, met hun ‘eeuwige begeeren’.
Van Looy vond, dat Van Deyssel eens een tweede Kleine Republiek, nu een republiek
der letteren, moest schrijven over al die mensen. Van Deyssel heeft dat denkbeeld
niet verwezenlijkt. In het
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boek dat een beetje in die richting gaat, in Paaps satire Vincent Haman (1898), zou
hij zelf, in karikatuur, de titelfiguur worden.
Van Looy's eigen boek, Gekken, is van 1892, maar in de voorafgaande ‘jaren van
vervulling’ waren er al voorpublikaties geweest in De Nieuwe Gids. De hoofdpersoon
reist in een exotisch decor, Marokko, maar is aan dezelfde duizelingen ten prooi die
het zo verwarrend leven teweeg brengt in de Amsterdamse kring, waar hij (en met
hem Van Looy, destijds) uit vertrokken is. De twijfel over eigen creatief vermogen,
de onzekerheid die er mee samengaat over de eigen waarde, komen hier telkens terug.
Een vriendenbrief is dan voor de eenzame in het buitenland een troost, ‘iets heel
vertrouwelijks, dat fladderende van-uit de ziel van een ander,’ - en dan begint de
sensitieve stream of consciousness die soms woordelijk gelijke uitingen vindt als die
in Gorters Verzen van 1890 voorkomen, en dezelfde syntactische afwijkingen. Die
ook dezelfde bevreemding om de mensen-buiten laat zien:
‘En hij had gewandeld, vreugdevol: zie je wel... zie je nu wel, op het
van-binnen juichen van zijn blije ziel; het strand langs als een opgetogen
kind in slangetjes loopend tusschen de draderige hoopen bruin sponswier,
die de vloed op het strand nalaat. Luchtig, als was er in hem een
dronkenmakend zonnegas; de handen koud; maar gevoeld aldoor het
klieven van zijn warm hoofd door het zoel-schuimende licht. Wanneer hij
er sterk aan had loopen denken, dan waren zijn oogen gaan wellen en in
een weeke verteedering: O, ik wou, ik wou... - En den muur om, en de
mierende drukte in, door de volste volte, roekeloos als hoorde de wereld
aan hem. Een jonge, donkere kerel was woest gaan schelden en hij was
tartend blijven staan: wel, wat wou je, wat zou je me wel kunnen doen,
denk je... en toen had hij in eens vergeten en aan 't lachen, aan 't lachen,
omdat hij plotseling niets anders zag dan dien grappigen mond, zoo dicht
bij zijn oogen, die ratelende en klappende en friemelende lippen. Dat deed
plezier... alles deed plezier... wat een gek-doende mond, dicht als een doos
die klemt en waar dan in eens rare dingen uitkomen, of als een
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tuitgaatje dat je bespuwen wil, of als een elastieke kouseband, dien je met
je vingers kan rekken... waar de man het wel over heeft...
En het klare blauw tegen en den buiten-bergweg op... hier ben ik, hier ben
ik, en ik groet...’p. 121-1
In de laatste bladzijden van de roman krijgt het hele mensenleven zijn symbolische
gestalte in het beeld van de waanzinnige godsdienst-‘heiligen’, die, eens in 't jaar
half-vrij gelaten, in extatische processie dansend door de straten van Tanger gaan.
Als daarna voor de vreemdeling de thuisreis naar het noorden aanvangt, komen bij
het wegvaren in de nacht onontkoombare zelfmoordgedachten in hem op: ‘Waar
ging het heen, waar ging het henen door den angsten-nacht? Was het niet beter het
broze vat te vernietigen, nu, nu, nu, en de verlangens der ziel als de geuren van een
balsem te vervluchtigen in den nacht van het niet meer zijn...’2 Het vuurtorenlicht
over de zwarte golven geeft hem visioenen als van Odilon Redon te zien. Daarin
doemt de gekkenwereld opnieuw, nu rondom het schip, op:
‘... de bliksemblik, het siderale licht van het groene torenoog. Helsch in
de duisternis ging het den chaos doorvorschen. Maar slagbui van regen
tusschen bergen blinkend, bevlaagd door zon uit een donderwolkscheur,
zoo bundelde het schijnsel nu neêr, gleed van onder het half-toegegane
oog de laaiende blik over het akelige water.
Verschenen was de zee: een nachtvlakte vol oorlog onder een kille maan;
een platgebrand land zwart nog van laag tumult. Stoeten van kruipers op
knieën met glibberenden rug, hobbelden alle de ellendige golven,
schuimend, nekkend elkaâr, in den wedloop stortend, grijpend, willend
vernietigen, weêr overstortend.’3

Eindnoten:
2 Van Deyssel aan Van Eeden, 17 april 1890. In: Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel, p. 69.
3 Van Deyssel aan Van Eeden, 15 september 1892. In: Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel,
p. 173.
4 Van Deyssel aan Ising, 5 maart 1889. Deze schitterende brief waar Van Deyssels epistolair
genie de vuurwerkvonken van af laat vliegen, is in zijn geheel te lezen op pp. 92-96 van
Briefwisseling Van Deyssel-Ising, 1.
p. 119-1 Van Deyssel aan Van Eeden, 1 maart 1890. In: Briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel, p. 52
en 54.
p. 121-1 Van Looy, Gekken (1892), p. 104-105.
2 L.c., p. 201.
3 L.c., p. 203.

Andrew de Graaf
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‘Het moest wel tot een conflict komen tussen de diepe religiositeit waarin hij was
opgevoed en de geestdrift die hij als student opvatte voor de Nieuwe Gidsers met
hun verering, soms zelfs
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vergoddelijking van de schoonheid.’ Dit keer is het geen aanhaling uit de
negentiende-eeuwse, maar uit de twintigste-eeuwse jaren '80.p. 122-1 Maar het gaat wel
over een tijdgenoot, een jòngere tijdgenoot, van de Tachtigers, Andrew de Graaf,
die zelf zegt: ‘Ik ben opgevoed door hen, die nog leefden van de herinneringen en
na-indrukken van het Réveil, en nimmer heb ik er over hooren spreken dan met
stralende oogen.’2 Of elders: ‘Wij kennen Da Costa uit de overlevering, van mond
tot mond, van oog tot oog, van handdruk tot handdruk...’3
Ja, maar van die verrukkingen des geloofs was hij bekeerd door Van Deyssels
schrifturen, ‘als tot een nieuwe godsdienst’. Ook dit zijn weer zijn eigen woorden,
nu geschreven in december 1890 als redacteur van het zojuist opgerichte
studentenweekblad Propria Cures. In zijn studententijd, herinnert hij zich later, was
zijn ziel ‘op alle gebied in opstand, een ziedende diepte.’4
Door ziekte was zijn schoolopleiding vertraagd. Hij was in 1867 geboren, maar
begon pas in 1887 te studeren. In het dispuut Unica was zijn medelid Herman Gorter
dan ook al twee jaar honorair, geen wèrkend lid meer. Toen de Mei gepubliceerd
werd, in 1889, organiseerde Droessem, zoals Andrews dispuutsnaam was, met zijn
medebestuurslid Jaap Koenen de ‘heiligverklaring’ van de dichter. Híj maakte het
feestlied dat nog vele generaties later kon worden opgetekend uit de mond van
eenmaal-jonge (bal-)dames, later echtgenotes en tenslotte weduwen van Unicisten.5
Er had zich toen al binnen Unica een jargon ontwikkeld, dat een curieuze mengvorm
was van de orthodox protestantse tale Kanaäns en de Tachtigertaal. In beide werden
gloedvolle termen gevonden om de afstand te meten tussen hen die de genade hoopten
en verwachtten, en de ongodisten. Vanuit twee beddingen stroomde eenzelfde elan
bijeen in de schrijfoefeningen van Andrew de Graaf. In Propria Cures geselde hij
van stond af aan alles wat lauw, partijloos, ‘zielloos’ was, en in die voorkeur voor
de ziel hoort men de echo van de Tachtigerleer. In zo'n artikel is er dan direct sprake
van ‘schurken’, die ‘geen hart en geen verbeelding hebben’ (tweede echo). Aan zijn
romantische afkeer van ‘die ellendige verdraagzaamheid’, die ‘de
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parodie van waardeering’ is, had hij al eerder, op Unica, lucht gegeven.p. 123-1
In de voetsporen van De Nieuwe Gids verheerlijkt De Graaf Zola om zijn
hartstochtelijke uitbeelding; hij valt de oude Gids aan, waarin Zola voornamelijk en
met mate gewaardeerd wordt om het verloop van de gebeurtenissen, - alsof het daárom
ging! In een juninummer van P.C.'s eerste jaargang vergelijkt hij Thijs Maris met
Verlaine en Kloos, en zegt dan, dat men ‘zich blind en stom (zou willen) staren naar
die kleuren die geen kleuren, naar die lijnen die geen lijnen zijn, zich ziek staren naar
die zielsvisioenen, sterven naar dit zielsnirvana.’2 Men herinnere zich de zinsnede
uit Van Deyssels Over literatuur, hier tevoren geciteerd: ‘... of er na Rembrand geen
zal zijn, die zich blind-gelukkig ziet aan kleuren, geen, die zich waanzinnig-gelukkig
schreit om het leven.’
Maar de echte koorts van Tachtig is in de tweede jaargang te horen, als hij Frederik
van Eeden ‘een vreesachtig voeler’ noemt, die ‘nutslezingachtig’ schrijft over Gorters
Mei, ‘modern-sentimenteel’ over het naturalisme (hier zal hij aan Van Eedens
waterlelie met de modderige stengel denken), ‘dilettanterig’ over schilderijen (Van
Eeden had - als eerste in Nederland, dat dan toch maar wel! - over Van Gogh
geschreven). En daar is dan de Bijbel- en de Van Deysseltaal dooreén: die
popularisering door Van Eeden, ‘dat is de poging van het
enkellief-rein-makkelijk-mooie om te verzachten de pijn van het vreeselijk-schoon,
wonden helen die zweren en etteren moeten, verzoenende waar strijd moet zijn,
“meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard”.’3
Bij een Unica-lustrum in 1890 kwam ook Diepenbrock, die al sinds 1883 honorair
lid was, nog eens kijken. Van die avond af bestond er een warme vriendschap tussen
hem en De Graaf, waarvan nog iets bewaard is in een aantal brieven. Die zijn ook
omwille van hun beider terugblik op de vroege Nieuwe Gidsjaren belangrijk. Maar
de hier volgende passage spreekt weer van de exaltatie die zich niet in de letteren op
papier alleen kenbaar maakte, maar werkelijk deel van hun leven was; en waar deze
jongeren in deelden.
‘De onrust en onzekerheid die in mij was de laatste jaren heeft
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deze zomer toen ik dood alleen in Rozendaal was haar toppunt bereikt en
daarom kon ik aan jou niet schrijven en aan niemand schrijven die mij
raakte dat heb ik dan ook niet gedaan ik heb maar hard gewerkt en alleen
over de hei gerend en gegild tegen de wind in. (...) Maar nu langzamerhand
heel langzaam heel stil zonder vorm begint het te komen. Het is er nog
niet, ik héb mijzelf nog niet, maar 't begint. En nu kan ik je weer schrijven,
zoo gewoon maar, niets bijzonders, maar ik kán je weer schrijven, dat is
het juist dát ik je nu over niets kan schrijven: van de zomer zou ik je lange
hevige brieven hebben geschreven en dat wou ik niet.’p. 124-1

Eindnoten:
p. 122-1
2
3
4
5
p. 123-1

J. Trapman, ‘Kunstzin en vroomheid bij Andrew de Graaf’, p. 227.
L.c., p. 228.
L.c., p. 228.
L.c., p. 229.
‘God Pans! / God Pans! / Geheiligd is hij thans!’ etc. Zie HGD, 1889: 40, p. 238.
In Propria Cures (Amsterdams studentenweekblad) 18 november 1890. Zijn oratie op Unica
van 24 februari 1888. Beide vermeld door Trapman, ‘Kunstzin en vroomheid (...)’ etc., p. 230
en 229.
2 Trapman, l.c., p. 230.
3 Christophe Resteau (= Andrew de Graaf) in Propria Cures van 28 januari 1891.
p. 124-1 Andrew De Graaf aan Diepenbrock, 27 oktober 1891. In: Diepenbrock, Brieven en docc., 1, p.
299.

Jaap Koenen
Ook Koenen is een zoon van het Réveil, èn, als student, lid van Unica (vanaf 1885).
Hij is een van de oprichters van Propria Cures, het weekblad dat in de eerste maanden
van 1890 begint te verschijnen. In oktober 1890 schrijft hij er een lyrisch stukje in
over Gorters Verzen, die dan net verschenen zijn.2
Daarin herinnert hij aan de reactie van de dispuutgenoten bij het verschijnen van
de Mei, amper twee jaar geleden:
‘Wij waren er erg verlegen mee, toen we dat boek gelezen hadden, want
wij kenden Gorter zooals we gewoon waren elkaar te kennen en wij wisten
dat hij, wanneer hij met ons was, net zoo placht te zijn als wij en heel
gezellig, en erg gewoon, en soms waren we allemaal dronken.
En nu zagen we dit: net een groote pure vlam, een blauwe vlam, zoo'n
lange spiritus likvlam, zoo was de heilige geest van dat vers. En we hebben
er niet over gepraat want we begrepen, dat hij dat gemaakt had als hij van
ons weg was, ergens apart. (...) Maar we hebben allemaal samen een god
van hem gemaakt, een heilige, die ingewijd werd in de Diemermeer, niet
om: zooals hij als dichter was, maar net zooals hij van ons was, en zooals
wij ook waren. (...) Nu! - en toen zijn al zijn vrienden in landauwers met
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dwaze der menschen hebben wij wijsheid geacht. En we zongen van God
Pans - zooals we hem noemden - en van “hij vloekt” en “hij fuift” en van
“dronken kon hij zijn” en “hij is met bloote kuiten over straat gegaan”.’
(Dit waren kreten uit het feestlied van Andrew de Graafp. 125-1). ‘Maar nu heeft hij
wéér een versboek gemaakt’... - en nu kan Koenen daar blijkbaar wel over praten,
hij schrijft er zelfs een stuk over. Dat heeft stellig te maken met de voorafgaande
zomer, waarin Koenen de weken vóór Gorters huwelijk intensief heeft meebeleefd.
In een van de bijna dagelijkse brieven aan zijn meisje (de zuster van Andrew) laat
hij weten: ‘Ik moest de huwelijks-papieren voor Pans te Wormerveer in orde gaan
maken ten stadhuize, hij zelf moet 's morgens altijd in Amersfoort zijn en droeg het
mij daarom op. Het was wonderlijk het geboortebewijs van een God te ontvangen
alsook de verklaring dat hij ongeschikt is voor de nationale militie.’2 Hij voelt aan
alles, dat Gorter niet uit diepe overtuiging zijn huwelijk tegemoet gaat, en hij maakt
haar deelgenoot van zijn bekommernissen. In die soms wijdlopige uiteenzettingen
komen wij onder andere het tijdbewustzijn weer tegen, dat sommige nadenkenden
eigen was. Hier gaat het zoals vaker met een fin-de-siècle besef samen:
‘Ik heb hem ook gezegd dat ik geloofde dat er van zijn persoonlijkheid
iets afhing voor de toekomst. Ik heb heel in ernst, die hem bijna geheel
nieuwe uitdrukking de 20e eeuw gebruikt en hij kwam daarvan werkelijk
onder de indruk. Het was nieuw voor hem aangesproken te worden als
iemand van wie wat afhing in de wereld. En ik geloof toch wel dat wij
recht hebben hem zoo te beschouwen, want al maken we nu soms een
pannetje van die dingen, de zaak is toch werkelijk geen kinderwerk, met
die nieuwere boel. Dat is heelemaal de fout van die nieuwe Gidslui die
denken dat dat maar zoo'n uitspanning, zoo'n versnapering is, en vergeten
dat deze dingen allemaal samen in verband de wereld beheerschen. Zonder
diepe ernst kan er van de 20e eeuw niets terecht komen, en naar het mij
dikwijls voorkomt ook niet zonder godsdienst in den ouderwetschen zin
van het woord. Want als wij al onze aandoeningen vrij laten, dan moet
onze heele wezen geheiligd
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worden, anders wordt het natuurlijk de grootste warboel. De surrogaatjes
als zedelijkheid en weet ik wat door het modernisme uitgedacht vallen
natuurlijk geheel weg, nu wanneer er geen padje voor ons afgepaald is,
en we geheel vrij zijn om ons naar onze lusten te bewegen, dan is een
algeheele heiliging onmisbaar.’p. 126-1
Als hij geen gesprekken meer met Gorter kan voeren, omdat zij beiden geheel in
beslag worden genomen door recepties, diners en partijen, waar toespraken geleverd,
cadeaux ontvangen, kostuums uitgezocht, rollen ingestudeerd en het decorum in acht
genomen moet worden, schrijft hij de bruidegom tenslotte nog een verontruste brief.
Gorter schrijft een haastig maar ernstig woord terug, en in dat documentje geeft hij
ons in eigen woorden een voor hem zeldzame belijdenis van de sensitieve
levenssituatie: ‘Ik ben onzeker van wat ik doe, van alles, Jaap, behalve van dat eene:
het schrijven. Wies en ik weten het samen en ze weet zoover ze dat begrijpen kan
hoe ik ben. Inlichtingen ontbreken haar daarover van mij niet. - Wie zooals ik allerlei
soorten van aandoeningen allemaal even hevig voelt, hoe zou hij zijn werkelijk leven
geheel kunnen inrichten, hoe zou hij kunnen doen? Ik laat mij leven en probeer
zooveel mogelijk mijn aandoening op te eten en er niet door te doen. Om te doen
moet men weten. Ik weet haast niets dan ieder oogenblik’ - Er staat geen punt achter
deze laatste zin, die even goed voltooid als nog voor aanvulling bestemd kan zijn
geweest. Maar ‘oogenblik’ is het laatste woord, ook van het hele briefje. Twee dagen
later wordt Gorters huwelijk gesloten (17 juli 1890).
Bij een grote rijkdom aan gevoelens een armoede aan weten, - ‘je zal gauw zien
dat ik die diep gevoel. Als het nieuwe boekje uit is.’2 - Het nieuwe boekje krijgt drie
maanden later in Propria Cures zijn lyrische bespreking, ondertekend door ‘K’. Over
de Mei hadden hij en de andere vrienden niet goed kunnen spreken met Gorter. ‘Maar
nu heeft hij wéér een versboek gemaakt. En over dit boek durven we wel met hem
te praten, want dat is zooals wij hem gekend hebben, - verheerlijkt. Met zijn groote
sportlijf, en zijn ronde gode-genot-hoofd. Wij begrijpen het nu dat hij heelemaal van
ons is, dat hij voor ons zijn ziel heeft, dat hij uit ons is god geworden.’3
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‘Hoe men zich niet schaamt deze woorden te schrijven.’ Aldus J.N. van Hall, in zíjn
recensie van Gorters Verzen, december 1890 in De Gids. De oude Gids.p. 127-1

Eindnoten:
2 Deze recensie, waaruit hierna enkele gedeelten geciteerd worden, is in zijn geheel te lezen in
de HGD, 1890: 88, pp. 344-346.
p. 125-1 Zojuist vermeld in de paragraaf over De Graaf. Afgedrukt in HGD, 1889: 40, p. 238.
2 HGD, 1890: 31, p. 281.
p. 126-1 HGD, 1890: 44, pp. 294-295. - De Reveilopvattingen, waar Koenen in zijn milieu nog terdege
weet van had, hielden onder andere ook in, dat het totale gedrag door het geloof gereguleerd
werd. Men was zeer streng in de morele eisen die men zichzelf en de medegelovigen stelde:
geen ‘accommodement avec le ciel’ (ik ontleen de bewoordingen aan de bespreking van Marita
Mathijsens dissertatie door Margaretha H. Schenkeveld in Nieuwe Taalgids 81, 1988, sept., p.
358).
2 HGD, 1890: 54, p. 303-304.
3 HGD, 1890: 88, pp. 344-346.
p. 127-1 HGD, 1890: 103, pp. 360-369. Het citaat op p. 368.

Arnold Ising
‘Amst. 20 Febr. 90. Hoog ben ik van marmer met steenen blikken neerziende op
alles wat onder mij is. En een zwart gevoel in mij van den sleutel van mijn kamer
en den sleutel van mijn schrijfbureau, die mij aanglimmen. En een schat van liefde
voor Mina en de lieve, warme oogen van mijn vrienden: Goes en Breitner en Maussie.
De rook in mijn neus, de vlammen in het hart en de werkelijkheid vèr aan den Horizon,
zonder er bij te kunnen. Je liefh. Arnold.’2
Geeft zo'n briefkaart-zonder-meer wellicht te denken, gèk was Arnold Ising Jr.
niet. Veel moeite met zijn creatief tekort had hij gewoonlijk ook niet. Al is het met
een wrange lach dat hij ons weten laat: ‘Ik ben bij het Nederlandsch Tooneel (...)
maar van comedie-spelen heb ik geen verstand. Zij houden mij omdat mijn oude
heer Lid van de Commissie in Den Haag is en ze kunnen Den Haag niet missen. (...)
Zie je, ik ben er zoo bij, omdat ik nu nergens anders bij ben, goddank dat ze me nog
wat geld geven, anders was 't heelemaal hongerlijden. En dan heb ik een boel vrienden
- allemaal litteraire guiten, maar ik heb er geen verstand van, zie je - ik bemoei er
me niet mee.’ Dat hij op deze vrienden een vaak even ongenadige - en aardige! - kijk
had als op zichzelf, blijkt enkele regels verder in de brief: ‘De dichter Boeken is net
een mannetje om hem door midden te breken en dan in je twee broekzakken de twee
helften te steken en Breitner zegt altijd neen als je vraagt of hij 't ook zoo vindt.’3
Wie zou voor zo'n briefkaarttekst als boven geciteerd ontvankelijker en dankbaarder
zijn dan Van Deyssel? Hij is dan ook de boezemvriend, aan wie de prachtigste epistels
zijn gericht; ook deze briefkaart, met zijn fantastisch-vreemde boodschap. Zeker, de
Amsterdamse schouwburg waar Ising als administrateur een werkkamer had, was
die nacht in vlammen opgegaan. Maar of
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Arnold Ising omstreeks 1892; door Witsen gemaakte fotografie. De glasplaat van het origineel is
beschadigd.
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Van Deyssel dat al in zijn provinciale krant had kunnen lezen vóór hij de impressie
van zijn vriend onder ogen kreeg? De post ging in die dagen even snel als nu een
telegram.
Merkwaardig is, dat Gorter kort tevoren het visionair gedicht geschreven had
(waaruit ik al eerder geciteerd heb) over een nachtelijke stad, waarin de ik als koning
zijn herauten uitzendt:p. 129-1
En er sloeg een zwarte brand uit
veraf, de vlam sloeg zijn hand uit,
daar was een vrouwegeschreeuw,
woorden als vonken sneeuw.
Ik zat eenzaam te kijken
uit het donker naar het prijken
der vlam en het deed me zeer,
langzaam kwam 't donker weer.

Hoogstwaarschijnlijk was niet de schouwburgbrand, maar een van de vele andere
branden in die barre winter van '90 de aanleiding tot het gedicht, maar de wijze van
beleven is in beide teksten zo gelijk. Er zijn in Isings brieven meer passages die zich
laten vergelijken, soms qua stijl en thema, soms alleen qua thema, met het sensitieve
werk van Gorter. In het vers dat juist werd geciteerd, komt ook voor:
En vrouwen kwamen uitsteken
het hoofd uit ramen, ze keken
en spraken wat woordjes fijn
en valsch zooals munten zijn.

Bij Ising lezen we: ‘In donker, maar als het regent vervloek ik het, dan loop ik zoo'n
uur of drie naar vrouwen te zoeken, want Mina is goed en wel, maar Jezus Christus,
je wilt ook eens wat anders (...) Dan zie ik vrouwen met wijde monden en lagen
poudre-de-riz en vrouwen met lange koude handen, erg beenig - en vrouwen die me
bang maken: Dik, breede koppen als ossen, een flessie wijn, lievert? Ook ga ik wel
eens met zoo'n
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vreemd lijk naar boven, maar gewoon naaien, daar komt niet van, dat wil bijna nooit
lukken, zonder dat ik zelf begrijp waar 't aan ligt.’p. 130-1
Op de laatste bladzijden van ‘Een dag in 't jaar’,2 dat vrijwel onbekend gebleven,
want door Gorter zelf nooit gepubliceerde gedicht waaruit ik al eerder geciteerd heb,
roept hij zíjn beeld van donker Amsterdam op: de mannen ‘loopen ineengedoken
van honger, ze likken daar waar een vrouw woont hun mondhaar.’
Donker zijn om hun steden de nachten Vrouwen zitten hen al op te wachten
vrouwen in vleesch, in zij, in glans
daar naakt der mannen dans (...)
Daar gaan ze in donkere nachten
de mannen in zwarte drachten
ter eigene begrafenis de vrouwen zijn hunne graven
daar liggen ze dood en begraven
zonder gedachtenis.

Eindnoten:
2 Ising aan Van Deyssel, briefkaart d.d. 20 februari 1889. In: Briefwisseling Van Deyssel-Ising,
I, p. 115.
3 Ising aan Van Deyssel, 8 februari 1888. In: l.c., p. 67.
p. 129-1 Gorter, ‘Ik liep 's avonds door mijne stad’, eerste publikatie in De Nieuwe Gids 5, 1889-1890,
I, 3, februari pp. 392-393. Daarna in Verzen (1890), p. 92; Verz. werken II, p. 91; Verz. lyriek
tot 1905, p. 160; Verzen, de editie van 1890, p. 90.
p. 130-1 Ising aan Van Deyssel, 8 februari 1888. In: Briefwisseling Van Deyssel-Ising, p. 67.
2 Te vinden in Gorter, Verz. werken II, pp. 486-514, en in Verz. lyriek tot 1905, pp. 48-78.

Herman Gorter
Bij geen ander gaat de vereenzelviging van kunst en leven zo ver als bij Gorter. Hij
geeft dit zelf aan, als hij later de betiteling van zijn lyrisch werk, De school der
Poëzie, verklaart. Het kwam mij dikwijls voor, zegt hij, ‘of het de Poëzie was, die
mij leerde, hoe ik misschien tot beter inzicht en geluk komen kon.’3
In Mei is die gelijkstelling nog minder absoluut. Er wordt nog een geschiedenis
in verteld, vanuit een eigen droomwereld, een verhaal over het wedervaren van een
gefantaseerde hoofdfiguur en wie haar vergezellen of ontmoeten. ‘Mei is de uitspraak
van mijn jeugd, die bij Moeder heerlijk was,’ schrijft hij, vijfendertig jaar later, aan
een vertrouwde.4 Maar toch, wij zagen al dat hij geheel in beslag genomen werd door
het schrijven en hoe hij mee
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was gaan leven met het meisje dat hij zelf geschapen had, - hoe teder hij bij haar
sterven en haar dood betrokken was.
Ik groef een graf waar golven komen toeDekken het zand en legde haar daar neer,
Daarover zand: de golven komen weer
En dalen weer met lachen of geschrei Daar ligt bedolven mijne kleine Mei.p. 131-1

Hij wist ook dat haar dood voor hemzelf het afscheid zijn moest van deze dichttrant.
‘Toen ik Mei schreef, deed ik wat ik kon; ik voelde dat ik iets kinderlijks en iets
wèlklinkends kon schrijven. Meer kon ik niet, ik ging mijn leven voorbij, ik zag het
niet.’ Dat schrijft hij twee jaar later aan Van Deyssel, en hij voegt er als een bekentenis
aan toe: ‘Gij moet weten (...) dat ik vóór ik dat eerste boekje àf had, nooit een fransche
roman had gelezen. (...) Het was zelfs zóó dat ik in '88 Uw werk niet las.’ Dat werk
van Van Deyssel is natuurlijk Een liefde, de vervulling van de heel grote dingen die
in Over literatuur waren aangekondigd, het Sensitivisme van J.H. Meere, die daarmee
méér zou zijn, en een surplus zou geven op het Naturalisme van de Franse romans.
‘Ik zag aan Verwey's critiek’ - dat is de brochure Mijn meening over (...) Een liefde
- ‘dat ik er mijn eigen werk niet door eindigen zou. Ik dacht: laat ik dat eerst afmaken,
nu kan ik het nog.’2
Laat ik dat eerst afmaken, daarná... Op 15 november 1888 zette Gorter vier woorden
op een briefkaart die hij Diepenbrock toestuurde: ‘Het ding is af.’3 (Het ding telt
4372 regels). In de volgende elf maanden hield hij zich bezig met het schrijven van
twéé dissertaties; halverwege die periode werd de eerste namelijk geweigerd door
de professoren die zijn werk hadden begeleid. ‘Ik ben terstond weer aan mijn andere
begonnen en ben al weer een eind op streek. (...) Ik vind het nu een beetje beroerd,
moet je denken, maar dat zal wel óver gaan,’ schrijft hij op 11 april aan Diepenbrock.4
Hij promoveerde tenslotte op een haastig in elkaar geflanst en door hemzelf spottend
als ‘prachtstuk’ aangeduide studie, in oktober 1889. Het betekende zijn laatste botsing
met de officiële wetenschap. Maar ook zijn
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laatste bemoeienis daarmee. Zijn doctorstitel heeft hij nooit zelf bij zijn naam vermeld.
Maar uit het enige fragment dat ons van die eerste dissertatie is bewaard gebleven,
krijgen wij de bevestiging: direct na Mei is Gorter verwoed Zola gaan lezen. Tegelijk
vertelt ons dit fragment, hoe zijn dichttrant zich wijzigde. Want de omschrijving die
Gorter hier geeft van het creatieve proces waarbij de grote kunst van alle tijden
ontstaat: ‘de kunstenaar meent dat hij het ding zelf is of de eenheid van dingen,
waardoor hij wordt bewogen,’ die voorwaarde betekent, in absolute toepassing, de
grondslag voor een sensitivistische poetica. En dat wel te meer, als verderop blijkt,
dat het voornamelijk of alleen om díe ‘dingen’ gaat, die via de zintuigen de kunstenaar
‘bewegen’. En de vereenzelviging met die waargenomen dingen is natuurlijk een
emotionele, een gevoelsvereenzelviging. Het zullen dan ook niet zozeer de dingen
zijn, die weergegeven worden, het is de in de ziel verhevigde beleving van de dingen
die op papier komt. Over de aandrang, de aandrift tot die vereenzelviging wordt
verder niets gezegd. Gorter zal dat veel later op rekening van ‘de liefde’ brengen, en
er is ook zeker een vitale levensliefde voor vereist. Maar de kameleontische
eigenschap om velerlei gestalten aan te nemen houdt nú voor Gorter nog geen
engagement in. Even later trekt die kunstenaar zich weer op zichzelf terug, zo meen
ik te begrijpen als er staat, dat hij niet gebonden is aan een ‘wereldse’ voorkeur of
afkeer, aan standpunten of overtuigingen inzake goed of kwaad: de gevoelige ‘weet
dat vriendschap of vijandschap een mensch kluistert, standvastig en hard maakt en
al zou hij kunnen, niet zou hij een vriend willen zijn van de dingen, hij de zwerver,
de lijder, steeds wisselend, steeds een ander; maar ook nimmer een vijand hij de
tevredene door zijn gevoel, die verliefd is op de vrijheid van te blijven of te vluchten.’p.
132-1

Er is dus stellig geen moraal te verwachten in die kunst, - Gorter heeft in de jaren
dat hij in stilte aan zijn Mei schreef, de directieven van zijn reeds publicerende
tijdgenoten goed gelezen en begrepen. En in die ‘tevredene door zijn gevoel’ zien
wij de zich-zelf-genoeg-zijnde figuur terug, die wij als Tachtiger eerder tegenkwamen.
Er wordt hier een merkwaardig even-
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wicht gezocht. Enerzijds is er de beleving van de dingen, en zich daarmee koning,
heerser voelen, die dingen ‘tot beelden maken van zijn zelfheerlijke passie-schoonheid,
ze doen trillen op den ademtocht, doen zwichten onder den rhythmus van zijn hijgend
hart en hooggolvend verlangen, ze vervreemden tot gelijkenissen zijns wezens.’ (Dit
is geen taal van Gorter. Diepenbrock is aan het woord.p. 133-1) Anderzijds wordt die
beleving juist gezocht door de volledige overgave aan diezelfde dingen, door zich
te laten treffen ‘als een ton in de golven’, juichende of wenende naar de wereld juicht
of weent.
Weinig regels verder in het dissertatiefragment wordt de vereenzelvigingstendens
voorgesteld als eigenlijk in àlle mensen aanwezig: ‘Want zoo geschiedt het en niet
anders: de mensch denkt dat hij het ding is wat hij ziet of hoort en hij voelt in zich
dat ding en meent dat ding te zijn en is dat ding.’ Wij zijn allicht geneigd te denken,
dat er dan toch wel een verschillende graad van gevoelsvatbaarheid zal zijn, - dat
blijft bij Gorter alleen impliciet: ‘allen voelen op eenige wijze iets dat voortkwam
uit de dingen die hen omgeven, zie hoe wij allen afhangen van de dingen; zie hoe
wij niets door ons, maar alles met de dingen buiten ons zijn,’ - die gedachte ligt toch
ook weer in het verlengde van het naturalistische dogma, de bepaaldheid door milieu
en moment.
Aan het slot van het fragment, als Gorter vraagt wie nu de grootsten zijn geweest,
zij die de meeste dingen gevoeld hebben, ‘hoevele waren er?’, antwoordt hij met de
hem eigen radicale stelligheid: ‘Drie: Homerus, Shakespeare en hij de rijkste van
allen die nu koning is in Frankrijk, Zola.’2 Een wetenschappelijkvoorzichtige promotor
moest zo'n uitspraak wel als een boutade, ontoelaatbaar in een proefschrift, vonnissen.
Deze nieuwe weg van de gevoelsvereenzelviging volgende, laat Gorter de les die
hij namens Schopenhauer aan het Meimeisje gegeven had, verder voor wat die is:
dat het maar beter was te verzaken aan de willenswoede van de zintuigen die zich
nooit genoeg kunnen verzadigen aan de dingen. Hij had trouwens in het Mei-gedicht
zelf al gezegd, dat hem die ascese onbegrijpelijk en onmogelijk leek:
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...want mijne ziel kon niet
Denken wat ze zou zijn, wanneer ze niet
Behoefte had aan ore' en oge' en wens
Naar anders en naar meer: dat kan geen mens.p. 134-1

Jammer van Balders puur en allene zielsbeleven zonder enige bezoedelende
materialisatie, dat stille leven bij zichzelf dat kinderen kennen, en jonge vrouwen
soms; en dichters natuurlijk.2 Maar na dit triest gewonnen inzicht zal déze dichter
nu voortaan zijn zielsbewogenheid teweeg laten brengen door de zintuiglijk
waargenomen dingen. Hij kan toch niet verzaken aan de materialisatie in klank en
beeld, aan het beste wat hij in zich heeft, het dichtvermogen? De blinde willenswoede,
of scheppingsdrang, of gewoon vitaliteit, dwingt ook hem.
Waartoe wordt hij gedrongen, wat wil hij bereiken? Waaròm moet er een uitspraak
van het eigen emotioneel beleven in dichtvorm in de wereld komen? Om de
schoonheid ... de taalmuziek?
Inderdaad geeft Gorter als reden, dat hij ‘dat onmiddellijke leven zoo lief [had],’
en: ‘ik had zoo'n voorgevoel ook dat er in dat leven een nog veel diepere schoonheid
verborgen lag...’3 Maar deze zoveel later en in een terugblik gegeven verantwoording
verraadt niet meer de behoefte, die hij in de eigenlijke sensitieve periode ook niet
bewust zal hebben gevoeld, maar die toch altijd in hem leefde en om antwoord vroeg.
Dat Gorter de nieuwe koers met zo grote stelligheid verkoos, en zo volstrekt, ‘met
moed, of met brutaliteit als je wilt’ de gang naar zijn zwevend schaakbord ondernam,4
komt ook, omdat die ‘schoonheid’ voor hem een existentiële zaak was, waarin ‘het
wel der wereld’ was begrepen, zoals hij dat in zijn jeugdwerk vóór Mei al had
genoemd,5 de kosmische harmonie die hij zich daarna in de figuratie van Balder en
Mei had voorgesteld:
Balder en Mei, dat was een schone droom.
Als dat geworden was, dan konden loom
Wij allen nederzitten en wel sterven
Alle demonen; en wie dan beërven
De aarde zou...
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‘Maar dit is niet geweest’.p. 135-1 Dit ethisch instinct blijft evenwel werkzaam in Gorter
en laat zich, nu het niet in filosofischdichterlijke heilsontwerpen onderdak vindt, in
de expressie ook van de ‘allerindividueelste’ emoties gelden. Hij zet, sciens nesciens,
zijn zoektocht voort naar ‘inzicht en geluk’,2 naar een zinvolle wereld zònder het
onbegrijpelijk onrecht van de dood; de zoektocht die in feite was begonnen toen hij
de zekerheden van het christelijk geloof ongeloofwaardig had bevonden. Hij zal deze
behoefte zelf weer ten volle onderkennen nà deze periode. Voor ons is dit blijvend
zoeken hier en daar onder de oppervlakte zichtbaar van de sensitieve verzen;3 die
meestal spréken van het zoeken en verlangen naar de ander, de geliefde.
Want hij weet met zekerheid nu enkel van een dichtprocédé. Dat vraagt van zijn
levenspraktijk: de voortdurende incidentele vereenzelviging met de dingen van de
onmiddellijke wereld. En hij stort zich met de niet geringe kracht van zijn sensualiteit
in de wereld van ‘zinnen en zenuwen’. Het poëtisch sublimaat daarvan zal later met
díe woorden door Verwey, misprijzend, omschreven worden.4
Maar zoals er in een extatische liefdesverhouding sprake is van incidentele
ogenblikken van vervulling, bij een gewoonlijk durender tekort, zo is er ook in de
weergave van die belevingen vooral veel verlangen. Dat komt de vervulling het
meest nabij in de lange, als in een roes geschreven vrije verzen die in onregelmatige
strofen over de bladzijden zwerven:
ga niet te gauw voorbij, voorbij, voorbij, de lucht
blijft hangende bevende achter u verlangende eeuwig naar u
eeuwig, eeuwig - vlucht niet te vlug achter uw rug
rek ik de armen
van verlangen, van verlangen
rek ik de armen
vlucht niet te vlug5
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Herman Gorter, gefotografeerd door Jessurun de Mesquita (omstreeks 1889)
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- terwijl dat verlangen met een besef van ònbereikbaarheid en tekort leeft in de
regelmatig opgebouwde, kortere gedichten, die in eenvoudige taal spreken (dat is:
zonder de dronken vervoering of de ‘grand manner’ van het vorige citaat, of zonder
neologismen). Zoals in het argeloos gesprokenblz137-1
Hè ik wou jij was de lucht
dat ik je ademen kon
en je zien in het hooge licht
en door je gaan kon.
Waar zijn je armen en je handen
en die witte overschoone landen
van je schouders en schijnende borst ik heb zoo'n honger en dorst.

Wie de zesentachtig gedichten van dit verzenboek langs gaat, ziet hoe de
onbereikbaarheid in het reëele leven en de onuitspreekbaarheid in de poëzie steeds
pijnlijker beseft worden, terwijl het bereiken en uitspreken steeds heftiger worden
nagejaagd. In de korte periode waarin zij geschreven werden, 1889 en 1890, werd
de eenwording van kunst en leven voor Gorter bijna fataal.
‘Ik liep een jaar rond met een licht hoofd en rare oogen, als ik er nu aan denk,’
schrijft hij aan Van Deyssel op 6 oktober 1890. ‘Mijn gezondheid leed er zeer diep
onder. Het was een literatuurziekte in me.’ De bundel Verzen is dan net van de pers.
‘Gij zult gemakkelijk zien dat er een paar van vroeger tijd bij zijn. Ik zette ze er in
om den goeden klank. De rest is in herfst '89 of lente '90 geschreven.’2
Midden in de hier genoemde periode horen wij van Diepenbrock een bevestiging
van Gorters sobere verslag, nu in dramatischer bewoordingen. Hij schrijft aan
Timmerman op 23 januari 1890: ‘Gorter is nu in Amersfoort zooals je weet. Hij is
in den laatsten tijd ook niet erg wel geweest, en schijnt zich overwerkt te hebben die
jongen heeft een zwaar leven, behalve dat hij hard werkt, lijdt hij veel, waaraan weet
ik niet, maar dat het zoo is heb
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ik gemerkt. Natuurlijk verkeert dat bij hem in kunst, en zoo zullen wij weer eens
aanzitten aan het festijn van zijn lijden.’ De laatste, zo barokke uitspraak komt
natuurlijk wel voor rekening van de katholieke schrijver, maar enkele regels verder
geeft hij Gorter zelf toch iets dergelijks in de mond: ‘Hij zegt dat hij het wel tot an
zijn dood kan voortzetten, en dat het zijn lijdensgeschiedenis is.’p. 138-1
In Amersfoort is Gorter, dan, na zijn promotie in de herfst, leraar aan het
gymnasium geworden. Wat betekende dat leraarschap voor een die rondliep met dat
rare hoofd vol sensitieve ervaringen, verbijsterd door het leven om zich heen, verbaasd
over de kalme regelmaat waarmee de vreemde mensenwereld het leven blijkbaar
leiden kon? Die een gedicht schreef als het volgende:2
De boomen golven op de heuvelen
boomhoofden stil in de nevelen
lentelichte zacht lentelicht.
De toren met zijn gezicht
daar middenin wijst deftig nog uren,
verbeel je uren, uren, uren 't is om te stikken
in deze oogenblikken,
het kriebelend lachen
ik kan het haast niet verdragen,
ik stik
in dit krankzinnige lichte deftige oogenblik.

Die beginnende leraar staat in de absentielijst op 25 maart droogweg genoteerd met:
‘Gorter (vergeten les te geven).’3 Voor de leerlingen waren zijn lessen, hoe uitstekend
ook van inhoud, in didactisch opzicht geen succes. Voor de dommen had hij geen
geduld.4
De maatschappij liet zich trouwens ook op andere wijze gelden: de conventie eiste
dat hij, na vier jaar verloofd te zijn geweest, ging trouwen, nu dat financieel alleszins
mogelijk was. De krachten in en buiten hem, zo aan elkaar tegengesteld, bren-
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gen hem omstreeks april in grote spanning. Ik herinner aan het brieffragment dat ik
nu uitvoeriger citeren zal dan tevoren:p. 139-1 ‘Het ligt heelemaal aan mezelf, Moeder.
Ik ben zoo'n onmogelijke jongen. Ik kan zoo gemakkelijk buiten anderen, ik ben zoo
independent, is dat niet een groot gevaar? En dat is goed voor me, dat ik zoo dikwijls
alleen ben, voor mijn verzen. Daarom zal ik het zelfs nooit willen veranderen. Is dat
niet iets om over te tobben? en te denken: ik kan nooit een vrouw gelukkig maken.
- Of ik dat niet altijd gehad heb? Neen, u weet hoeveel ouder ik geworden ben en
hoeveel verder ik in mijn werk, dat mijn wijsheid is, in dit jaar ben gekomen.’ Uit
de prachtige brieven van zijn moeder blijkt nog duidelijker, in welke staat van
verwarring, ook in de liefde, Gorter dan, april 1890, verkeert. Over zijn werk zegt
ze: ‘ik ben blij dat je met je nieuwe boekje bezig bent, tenminste ik denk dat ik er
blij mee ben, want als er van die gevoelens in komen waar aan je hebt toegegeven,
dan denk ik eigenlijk dat het niet goed is dat je je daarin weer verdiept, maar misschien
komen die er niet in.’ Als ze daarna over zijn leven spreekt, gaat het eigenlijk over
hetzelfde: ‘En nu nog iets van mijn innigste gedachten: ik denk natuurlijk heel dikwijls
dat ik mee aansprakelijk ben voor alles wat er gebeurd is; dat ik door mijne te weeke
opvoeding van jullie drieën, mee oorzaak ben van de dingen die er gebeuren; als het
nu kan: pak je zelf aan, zet je recht overeind, pak de toekomst bij zijn kop, en maak
daardoor dat je je zelfvertrouwen weer terugkrijgt; dan zal ik me beter verantwoord
voelen; je vader dacht dat ik het zoo goed zou kunnen, maar met toegeven aan
gevoelens zou hij nooit vrede nemen! De toestanden komen en er is niet heel veel
aan te doen, maar de rest is te beheerschen!’2
Dit herinnerd worden aan zijn vroeggestorven vader, wiens nagedachtenis steeds
in het gezin was hoogehouden, bracht Gorter tot het inzicht: ik moet een man worden,
ik kan me niet langer ‘als een ton in de golven’ heen en weer laten werpen.
Maar waar moest hij de zekerheid van een overtuiging, een greep op het leven
vinden? - ‘Mijn werk dat mijn wijsheid is’...: de school der Poëzie. Het is de stem
die, als bij Anna Witsen, hoog boven hem zweeft, het zijn zijn eigen verzen die hij
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kan herlezen ‘als ik er zoo raar van wakker wordt als ik ze heb gemaakt.’p. 140-1 die hij
als een orakel kan raadplegen. En zij zeggen hem, dat de nagestreefde vereenzelviging
met alle dingen, allereerst met de geliefde, toch niet blijvend wordt bereikt. Steeds
veelvuldiger worden de uitingen van wanhoop en mislukking; de uitputting is voelbaar
in een vers als2
Mijn handen zijn zoo heet mijn oogen branden zoo moe
diep in mijn hoofd, ik weet
niets meer, ik ben zoo moe.
Er zijn stemmen op straat,
wind en hemellicht om me is droog gepraat,
mijn gehoor zwicht.
En er is niets in mij over
dan het arme hongrig' verlang ik heb het zoo lang, zoo lang,
het wil niet meer over.

In het laatste kwart deel van de bundel zien wij, dat hij naar een nieuwe dichttrant
zoekt, een die naar hij denkt vrijblijvender zal zijn. Hoe doet Van Deyssel dat toch?
Die heeft toch net zulke sensaties, maar hij schrijft naast die extatische uitingen te
zelfder tijd toch ook heel rustige journalistiek. Gorter tracht meer en meer het procédé
van Van Deyssels sensitieve proza toe te passen. Hij wendt zich tot de buitenwereld,
poogt díe te beschrijven, op te sommen in zijn delen, meer waarnemend dan belevend.
Hij tracht zichzelf niet meer aan alles te verliezen om zich heen, hij zet de taal tussen
zichzelf en de dingen. Dat resulteert in verzen waar de neologismen zich in opstapelen.
Wij kunnen desondanks die eigen gevoelens, nu in het beschrevene geprojecteerd,
wel onderkennen. In het gedicht, bijvoorbeeld, dat hij hoogstwaarschijnlijk op zijn
huwelijksreis, in juli 1890, aan de Franse kust geschreven heeft,3 zijn het noties als
‘aldoor’, ‘wree-
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de’, ‘golfweê’ of ‘lavende’, die de eigen beleving laten zien; daarmee parallel wisselt
ook het ritme, van hectisch in de opsommingen tot uitvloeiend in de zware jamben
van regel vijf.
Aldoor dat metalen ruischen van de metalen stralende zee
en het woestlichte gebots, het wreede golfweê,
het flitsige bijtige fijnstralend oneindige
het zoowijdspreidige vloedendomheinige,
en toch dat volle natte blauwe aangerol,
het sprenkelschuime diep watervol,
't oogfijne ooglavende waterdagen,
daar boven het vlakke luchtvlaggen gaande daar dames, wange' als bloeme, dicht voor heen,
parasolzilvere, handekenshange, juweelige in oogschijn.

Dit is een van de laatste verzen. In de gedichten die hij na de publikatie van de bundel
schrijft, volgt hij deze koers nog enige tijd. Meer en meer verschijnen er dan noties
van herinnering aan zijn jeugd, en aan het geloof van zijn vader, in die vroege jeugd
gedeeld; religieuze termen als ‘zonde’, ‘heiliging’ komen vreemd temidden van de
overwegend impressionistisch-registrerende verzen te staan. Ook in de versvorm
zoekt hij naar houvast. Hij tracht zijn vaak nog heel bizarre visies in het keurs te
brengen van de zogenaamde kenteringssonnetten. Pas in 1893 krijgen wij van hemzelf
een verslag van die ontwikkeling, als hij aan Diepenbrock schrijft:
‘Ik zag Homerus en ik zag Dante en die twee bleven mij voor oogen als
twee mannen die een zeer vasten grondslag aan hun verzen hadden
gegeven. Wat dat was en waarin die school kon ik niet begrijpen maar ik
zag toch dat ze door hun moed en hun vastheid verschilden van hen die
mij zoo voorgehouden werden: Shelley, enz., en van de Holl. dichters
Kloos, Perk enz. Daarom week ik af’ - van het Tachtigercredo: kunst is
hartstocht - ‘vastbesloten om dat zekere te zoeken en ik meende een
oogenblik dat ik het zou vinden in de omgeving. Een nieuwe dwaling,
evenmin als in een gevoel op zichzelf, kan men in zien, hooren enz van
eenig ding iets zekers
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vinden, integendeel men vindt wel iets maar iets onduidelijks, en daarvan
komen dus geen zekere woorden. - En toch Homerus en Dante hebben
die; ik bedoel niet dat zij persoonlijk dapperder en moediger en zekerder
in hun spreken zijn, ik bedoel: wat zij zeggen is zeker: men ziet een wereld
in hun gedichten en men voelt dat die waar of voor den kern tenminste
waar is. - Hoe moeielijk is het in dezen tijd zulk een zekerheid of waarheid
te vinden! Daarvandaan komt het ook dat ik zoo dwaalde.’p. 142-1
Een tijdlang vindt hij heil bij het pantheïsme van Spinoza. Daarover schrijft hij later,
in 1905: ‘Ik wist dat de filosofie eeuwen lang getracht heeft de wereldwaarheid te
vinden. Daarom stortte ik mij in de filosofie. - Maar moet ik nog zeggen dat de
bevrediging die ik dáár vond een valsche, een halve was? Men leze het tweede deel
van den tweeden bundel, en men zal door den klaren pijnlijken schijn heen zien, dat
de abstractie mij niet voldeed.’ Waarop die regels volgen van klassiek-heroïsche
kracht: ‘Dorst naar schoonheid, onbevredigd, is een diepen pijn. Ik wendde mij naar
alle kanten in den dag, ik wentelde mij op mijn leger en doorzocht mijzelf, maar ik
vond de schoonheid, waartoe ik was uitgegaan, niet.’2
Enkele jaren later, omstreeks 1896, vindt hij de leidsman voor zijn verdere leven,
Marx. Diens leer maakt het hem mogelijk, het eigen lot geheel omwille van het
algemeen welzijn weg te cijferen; zijn dichterschap krijgt dan de taak, het stralend
visioen van 's mensen toekomst gestalte te geven, zo concreet als dat met toekomst
mogelijk is. Na de Mei in de verleden tijd geschreven te hebben, en de sensitieve
verzen in de tegenwoordige; na het praesens absolutum van de Spinozistische verzen;
zal hij in de socialistische gedichten de toekomende tijd hanteren.
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Hoofdstuk VI
Nabeschouwing

IN de Nieuwe Gids van april 1891p. 143-1 schreef Alphons Diepenbrock zijn eerste
bijdrage. Daarin droeg hij Johannes Verhulst ten grave, en met hem een generatie
muziekminnenden die ‘met onzen tijd geen verkeer meer heeft’, pre- en anti-Wagner
als zij was. In zijn vierde paragraaf geeft hij dan een Nietzscheaanse evocatie van
zijn eigen, nieuwe tijd. Ik citeer die passage in z'n geheel.
‘Het leven van den geest is vol diepe geheimen. En dagelijks ontdekt de
wetenschap van het zijn er nieuwe. Men gevoelt nu zoo veel heviger dan
vroegere geslachten, volgens het woord van den Ephesiër,2 de eeuwige
vloeiing der dingen. Ons denken verfijnt zich, ons voelen verscherpt zich,
dat is: verteedert en verpijnlijkt zich. Zoo ooit latere tijden weer tot een
monumentale homophone visie des levens zullen teruggekeerd zijn, - zij
zullen met vreemde bewondering terug zien op dezen tijd vol
koortsig-gloeiende schoonheid en kracht.
Want nu is ontwaakt een groote veelkleurige liefde der dingen, en omdat
maar één liefde de sterkste kan zijn in een mensch of een tijd, overwint
deze liefde de liefde van vroegere geslachten, die hulden de dingen in
heilige namen, als in wijde gewaden, met groote, zware, klaarlijnige
plooiingen.
De wereld wordt nieuw, omdat de dingen nieuw worden. En zelfs de
vroegere namen der dingen zijn thans aan de dingen zelve gelijk, en voor
een zich-zelf-bewuste en steeds zich
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nieuw produceerende ziel is het leven een groot festijn van dingen.
In zijn jeugd ziet de mensch van verre de blijde tafelen blinken en, man
geworden, zit hij aan als een god bij den maaltijd.
Uit dit vermogen der ziel is de moderne litteraire kunst in Frankrijk
geboren, in Duitschland de kunst van Wagner, in Holland reeds vroeger
de schilderkunst, en nu eerst onlangs de litteratuur.
Zoo zijn wij nu ook werkzaam in het groote beweeg der geesten in Europa,
en ieder die niet door 't leven gaat met onontroerde oogen en doove ooren
zal iets vernemen van de liederen, waarin nu de ziel van Europa zich
uitzingt.’
Over die herboren literatuur schrijft Diepenbrock in zijn talloze brievenp. 144-1 telkens
prachtige ‘sweeping statements’ en opvallend genoeg zijn het ook in deze jaren na
1890 al vaak terugblikken op de eerste glorieuze jaren. ‘De N.G.,’ schrijft hij aan
Andrew de Graaf in 1892,2 ‘was een openbaring van mystiek in het land toen zij
kwam. De mystische kracht van iets heel onbekends onder de Hollanders, dat daar
met de woorden emotie en sentiment werd genoemd, dingen die wonderen verrichtten,
uit wier naam voortdurend dingen werden gezegd, van langzaam imponeerende
dwaasheid en beminnelijke waanzin, kwam midden in de afschuwelijke vulgariteit
van die bureaukratenwereld van “letterkundigen”.’
Daarmee laat hij ons iets zien van de indrukken die de onwelwillende, maar spoedig
verslagen buitenwacht opdeed. Jongeren dan de Tachtigers waren meestal onmiddellijk
veroverd, maar ook onder iets ouderen was er soms toch sympathie. In 1898 herdenkt
zo'n buitenstaander, die waarschijnlijk als abonnee de ontwikkelingen op afstand
had meebeleefd, met een onmiskenbaar gevoel van geluk ‘de groote jaren van het
einde van 1888 tot aan het begin van 1891. Er was een rumoer van triomfeerend
werk. De vervulling van heel groote dingen scheen nabij.’3
Ik heb in het laatste hoofdstuk Gorters sensitieve verzen en zijn ontwikkelingsgang
tijdens en na het schrijven meer uitvoerig besproken, omdat dit experiment in onze
eigen tijd nog tot die heel grote dingen gerekend wordt die het dankbare gevoel van
vervulling geven.
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De toon van de zojuist geciteerde stemmen is zegevierend, bij Diepenbrock is er
bovendien die feestelijke eigenmachtigheid die hij in de grote stukken van Van
Deyssel beluisterd en genoten heeft. Hier valt ook het woord ‘festijn’, dat ik voor
mijn titel heb geleend.
Maar hun uitbundig feestlied had een klacht tot ondergrond. En deze formulering
ontleen ik ook, maar dit keer aan het prachtige verhaal van Van Looy, ‘De
nachtcactus’, dat in De Nieuwe Gids van april 1888 had gestaan. het nachtelijk
Oranjefeest dat hem daar in herinnering komt, de feestwoede van de ‘bezetelingen’,
laat zich met het heftige stemmingsleven in de Tachtigergroep vergelijken. Van
Looy's hoofdfiguur is op het moment van herinneren ver van het Amsterdamse
rumoer, hij zit, alleen gelaten, in een serre van de kwekerij bij Velsen, waar de
tuinbaas hem de doodstille nachtelijke bloei van de cactus heeft getoond. Van Looy,
- dat is de schuchtere, die in zijn dagboek opgetogen schrijft, als hij iets heeft mogen
vernemen van Gorters Mei, hij als een van de eersten: ‘Ja, ja ik heb gelijk. De groote
daden zullen komen uit de stilte, alleen, geruischloos. Fluit, fluit maar, mijn eenzame
vogels.’p. 145-1 Maar hij kent de relatie tussen het ruwe feesttumult van het leven en de
sublimatie ervan in de kunst. Zijn visionaire mijmeren doet hem de murmelende
stem van de zuiver-witte bloemen horen: ‘Ons schoon-zijn is de bloei der begeerte.’
De levensbegeerte, die bij Gorter heet ‘'t wreed begeren’,
De opgesperde kaak, de hand die meer en
Meer grijpt en vingers haakt en grijpend kromt.
Die 't al verandert en verderft wat komt
In zijn bereik, die altijd anders wil
Wat is, die alles haat wat blank en stil
Eeuwiglijk is, die schept en baart omdat
Hij ook zichzelven haat, niet duldend dat
Hij zelf blijft leven, maar den dood begerend.
Zo zijn én God én mensen, die verwerend
In 't leven staan en gruizend, en tot stof
Vallen de een na d'ander, een kerkhof
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Van dood verlangen en verdord gebeente.
Zij maken nieuw geslacht, verlangend heen te
Zijn zelf, hatende zich, hatend wat is,
Willend wat wordt, in woede en droefenis.p. 146-1

- dat levensbegeer is tot een schone bloei gebracht op het schilderij dat Van Looy
van het zelfde Oranjefeest gemaakt heeft. Hij kon het in zijn verhaal rauw laten
uitbreken in het stratenlang voortklinkende gejoel ‘We gaan niet dood, we gaan niet
dood’ van de hossende volksmassa.2 Dat is de overmoed van de wanhoop, een héél
kortstondige triomf. Iedere zanger weet, hoe die feestvreugde hem wat later vergaan
zal. Het is ‘het jammerlied van het oogenblik’, - Gorters woorden, uit een van zijn
sensitieve verzen.3
En beide verschijningsvormen, die van het leven en die van de kunst, worden
opnieuw samengebracht als Gorter tien jaar later, in zijn terugblik zegt: ‘Zoo ziet
men dan ook, bijna van het begin af, in onze verzen, zoo vol van vreugde en zoo
vlammend, een innerlijk verdriet, bij den één zóó, bij den ander zóó, maar bij allen.
Een innerlijke tegenspraak tusschen ook de hoogste uitingen van geluk, en het toch
klaar merkbare gevoel van ongeluk dat er onder ligt.’4 Daarbij kan hij hebben gedacht
aan de onbereikbare vereniging van Iris met Zephyr, in het gedicht van Jacques Perk.
En aan de diepe melancholie van Kloos, die in de zee met zijn eeuwig blij en eeuwig
klagend lied zijn ziel weerspiegeld zag.5 En aan het lot van Verwey's Persephone,
aan het lot van zijn eigen Mei.
In plaats van míjn verklaring van die droefheid om de ontoereikendheden van het
bestaan: de doodsangst, het vergankelijkheidsbesef van de ongelovig-geworden
paganist, geeft Gorter een andere: hij ziet er het slechts half-, of zelfs onbewuste
gevoel van ondergang in, dat de kleine bourgeois moest hebben in de
laat-kapitalistische wereld, overgeleverd aan het economisch principe van het ‘laisser
faire’ en de (im-)morele implicatie daarvan. Zulke meningen zijn evenmin geheel af
te strijden als onontkoombaar te bewijzen. Het blijven mogelijkheden, voor de een
meer waarschijnlijk dan voor de ander. Op mijn visie ver-
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dergaand kan men wijzen op het zoeken dat in kunst en cultuur algemeen wordt in
de jaren negentig naar religieuze, mystieke of wijsgerige verbanden, - voor een deel
onder de term Symbolisme te verzamelen.
Weer is het Diepenbrock die dat op zijn biezondere wijze onder woorden brengt,
maar nu als een solist binnen een ondersteunend koor van velen, in januari 1896.
Niet meer in De Nieuwe Gids, die, na jaren van verloedering tijdelijk ter ziele gegaan,
wel herrezen is, maar nooit meer toonaangevend worden zal.
In het weekblad De Kroniek kijkt Diepenbrock terug op Van Deyssels ontwikkeling.
Hem heeft eenmaal ‘het pathos der jeugd’ geleid naar de actualiteit (heden en
toekomst) van het ‘democratisch-materialistische en anarchistisch-stijllooze’ Zolaïsme.
Maar in het begin van dít decennium hervond hij wat hij van vaderszijde immers
had, een machtig en roemrijk verleden, dat ‘priesterlijk-aristocratisch,
monumentaal-ritueel en mystiek-spiritueel’ was. Zodat hij stellig weer nadert tot wat
Diepenbrock in zijn hier tevoren geciteerde stuk verhoopt had: de ‘homophone visie
des levens’, - waarbij de zoekenden van katholieke, maar evengoed ook zij van andere
herkomst de kathedraalbouwende Middeleeuwen voor ogen hadden. En dan beschrijft
hij de ontwikkelingsgang van de gehele westerse cultuur langs dezelfde lijn:
‘Maar middelerwijl ging er allerwege door de landen van Europa een zwaar
verlangen naar vernieuwing des geestes en reineren opbouw des levens,
en sommigen die waren gekomen uit de woestijn van het vroegere verdorde
en doode Holland, en het Gevoel en den Hartstocht hadden gezocht als
het water zoeken tot lessching de dorstigen, begrepen dat zij, nu hun jeugd
voorbijging, niet alleen van den hartstocht meer konden leven, noch van
het enkele Gevoel, dat Van Deyssel eenmaal had willen stellen in de plaats
der Gedachte,p. 147-1 en Van Deyssel begreep het met hen.
Nu kwamen weer te voorschijn de namen der oude wereldbewegende
machten, die geëerd waren in de tijden der groote levenseenheid, en de
een zeide God en bedoelde zich-zelven,
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de ander zeide dat God was, maar onkenbaar, een derde zocht in de boeken
van hem, die alles God had genoemd, vrede en rust na de stormen van
eenzamen hartstocht en twijfel, een ander wilde de arme moede menschheid
vertroosten met gezangen, daar God niet meer zichtbaar was, weer anderen
gingen terug naar de tijden van het groote Geloof, en zochten troost in hun
onrust en verlossing uit den band der Individualiteit in de beschouwing
van wat eenmaal in beeld of gedachte het manna der menschheid geweest
was. Velen ging het als de barbaren die een oude stad, rijk aan materieele
en spiritueele weelde, hadden bemeesterd, en hun huizen versierden met
oude godenbeelden, - zoo zij hun gedachten en werken met oude, eenmaal
gewijde symbolen.’p. 148-1
In die laatste opsomming duidt Diepenbrock naar mijn gissing op - respectievelijk Van Eeden; Verwey (van wie Diepenbrock wist dat hij zich met Kant bezig had
gehouden); op Gorter; op Henriëtte van der Schalk; op Antoon Derkinderen en Van
Deyssel; en met de laatstgenoemde ‘velen’ op de modieuze verkleuringen die een
Sar Péladan of Maeterlinck te zien gaven, of die vertoond worden in het werk van
Thorn Prikker of Couperus in die jaren negentig.2
Hoe een beschouwing als zojuist werd geciteerd ontstaat en groeit tijdens de
gesprekken met gelijkgezinden kan men in dit geval nagaan, nu opnieuw in
Diepenbrocks briefwisseling. Ruim drie jaar eerder schrijft zijn correspondent Andrew
de Graaf over het Nieuwe Gidsproza: ‘...dat vreeselijk-vandichtebij-zien, dat turen
op de aarde en in zich zelf en nooit de aarde en hun eigen ziel hoog van uit de hemel
zien.’3 Dat is reeds de kritiek op het ‘Zolaïsme’, voorzover dat zich ook had voortgezet
in Van Deyssels sensitivistisch proza en bij de vele schrijvers die volgden met
psychisch-realistische novellen en romans, vaak in de woordkunstige stijl.
Het is ook de kritiek die juichen zal, en weer allereerst bij monde van Diepenbrock,
als Van Schendels eerste boekje, in 1896, verschijnt.4
Het aardige is, dat De Graaf in de volgende zin van zijn brief al spijt heeft en ons,
lezers, nog eenmaal de enorme kracht laat
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voelen, die ‘Tachtig’ op hem en zijn leeftijdgenoten had uitgeoefend. ‘Ik bedoel
eigenlijk volstrekt niet wat ik zeg, of liever ik meen het wel, maar ik heb den schijn
van de N.G. te kritiseeren, van te willen dat hij anders was en dat wil ik niet, (...)
want de N.G. is voor mij een openbaring en een bevrijding geweest, een nieuw land
van vele wonderen, zeer kostelijk voor de oogen, het is voor mij een wedergeboorte
van het vleesch geweest toen ik dat zag; (...) Jij weet beter dan iemand hóe ik er
onder ben geweest tot het bijna geheel verliezen van mijn eigen individualiteit toe.’p.
149-1

Tot de verworvenheden van Tachtig moet in elk geval gerekend worden, wat
Diepenbrock uitspreekt in een brief aan de kunstrecensent Jan Veth, in 1893 (waarbij
ik één zin cursiveer, die zegt wat ik wil zeggen): ‘Beste Jan Piet. Prachtig stuk heb
je geschreven over De 3 bruiden. Ik heb ze gezien, Zondag in Amsterdam, en heb
nu je stuk nog eens overgelezen. Het is in woorden eigelijk niet te beschrijven omdat
het au fond zoo heelemaal interieur is. Maar ik geloof niet dat het zichtbare van het
exterieure mooier kan worden gezegd dan jij hebt gedaan. Je stuk klinkt en galmt
zwaar als een zwevende klok [een beeld dat Diepenbrock bewust of onbewust ontleent
aan het schilderij van Toorop dat hier ter sprake is]. Zooveel is er in de laatste jaren
door v. Deyssel en Gorter werkelijk geëvoceerd uit de bewustloosheid in het
bewustzijn van de menschen dat men zich niet verwondert ten slotte dat ook dit werk
gedaan is door Toorop.’2
Maar deze bewustwording en nieuwe uitspraak van nog nooit verwoorde ervaringen
zou niet mogelijk zijn geweest, zolang de poëzie het didactisch voertuig was voor
filosofische of godsdienstige levenswijsheden, of diende als tijdverdrijvend
amusement. Sinds Tachtig, sinds de laatste alinea van Kloos' Inleiding op Perks
gedichten: ‘De poëzie is geen zacht-oogige maagd... doch eene vrouw, fier en
geweldig, (...). Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht, geen bemoediging,
maar een dronkenschap, niet een traan om 's levens ernst en een lach om zijn
behaaglijkheid, maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een
wil en een daad, waar-buiten geen
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waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en die alleen het leven levens-waard
maakt.’...p. 150-1, sindsdien is de literatuur weer diepe levensernst, waarvoor de dichter
‘met al zijn bloed’ leeft (Gorter, in 19122). Van Deyssel maakt ons diezelfde ernst
nog duidelijker, door er de heel gewone dagelijkse omgang in het literaire leven mee
te verbinden:
‘De Nieuwe Gids was ons allen zeer dierbaar. Zijn groote beteekenis was
dat hij de Letterkunde ontrukte aan zijn karakter van een aardige
huiskamer-liefhebberij te zijn en tot een internationaal peil verhief, haar
maakte tot een zeer serieus spel van natuurkrachten in de hemelruimte.
Om dat hij dít was en wij tévens heel intiem met hem waren dáárom was
hij ons zóo dierbaar. Hij werd onder ons nogal eens genoemd alleen bij
de vóorletters, den N.G. dus. Het doordringen der intimiteit door
toegenegen vertrouwelijkheid dat bleek door het zeggen der eerste
voorletter vrijwel op de Amsterdamsche praatmanier, dus de uítspraak der
aanduiding luidde: “de Enne Gee”. Het is wel niet geheel nadrukkelijk
zóó als het hier staat. De tweede lettergreep van “Enne” is bíjná “stom”,
maar wijkt toch in de richting van het volkomen “Enne” af van de
beeldspraak, die het noemen van de N als alphabetletter zoude hebben.
Vreemdelingen, die correct Hollandsch spreken, laten iets anders hooren
als wij. In de manier, waarop wij het woord “melk” uitspreken, ís behalve
iets onjuists, verkeerds en plats, ook iets liefs, iets liefkoozends als 't ware.
Anders als de Engelschman zegt “milk” en de Duitscher “milch”, zeggen
wij iets tusschen “melluk” en “mellek” in, en niet “mèlk”, waarbij van een
“luk” of “lek” geen spoor is.’ En deze mijmering anno 1943 vervolgt hij
met:
‘De kleur van den omslag was blauw-grijs. En al die heet belangstellende
jonge mannen liepen, op de dagen tusschen het verschijnen van de eene
aflevering en de volgende, over het onder in het daglicht of in de
schemering zichtbare Amsterdamse straat-plaveidsel van zich rondende
vierkanten grijze keitjes, op verschillende plaatsen van de stad denkend
aan dat eene en zelfde onderwerp.’3
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In het voorgaande is hier en daar geïllustreerd, wat in abstracto sociologisch valt te
constateren: de scheiding tussen kunst en wetenschap, en die tussen artiest en burger,
sinds Tachtig. Of van meer literairhistorische aard: sinds Tachtig vindt men lange
tijd in poëzie de idealiserende, ver-schoon-ende blik op de wereld, zoals in die jaren
zelf het meest overtuigend was te zien gegeven in Gorters Mei. En Tachtig geeft ons
ook het eerste voorbeeld van een taalexperiment: de Verzen van 1890.
Maar ik wil in dit essay niet het saldo in alle volledigheid berekenen, en liever
nog enkele rechtstreekse erfgenamen noemen, groten, die ook zelf hun verplichting
aan de voorgangers graag wilden erkennen. Van Kloos en Gorter zijn dat: Leopold
en Boutens en Adwaita en Roland Holst. Aan Van Deyssel danken alle
woordkunstschrijvers hun jargon,p. 151-1 onder hen niemand minder dan Couperus (die
zelf wel als de eerste psychologische romanschrijver genoemd mag worden). Maar
nog lang nadat die mode uitgewerkt was, nee: nòg altijd, kan Van Deyssel ons ten
voorbeeld zijn om zijn vorstelijke bewegingsvrijheid in de taal, en ons het lef van
spreken leren.2
Lange tijd is op de scholen voor voortgezet onderwijs herhaald, dat Tachtig, met z'n
kunst om de kunst, de schoonheid met een hoofdletter schreef, de schoonheid aanbad,
de schoonheid zelf vertegenwoordigde misschien wel. De gedeeltelijke waarheid
van die visie, die, tot een dood woord geplet, géén inzicht, maar bij repetitie een
voldoende op kon leveren, heb ik tot nieuw leven willen wekken door te wijzen op
de existentiële noodzaak van hun schoonheidsdrift. Ter Braak, wiens oordeel voor
de lateren zoveel betekend heeft, kon voor dat aspect geen oog hebben en hield zich
in het algemeen dan ook aan de schoolwijsheid omtrent de Tachtigers. Zijn tijd móest
het daar mee stellen, omdat de archieven toen nog nauwelijks of niet ter beschikking
stonden.
Want juist het onderzoek dáárvan heeft ons de diepe betrokkenheid leren zien, die
het leven van schrijvenden en lezenden een aantal jaren heeft gehad bij dat surplus
van leven ‘waar-buiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is’, en dat
‘alleen het leven levens-waard maakt’
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‘De tafel der Tachtigers’ (volgens de overlevering), schilderij door M. van der Valk (omstreeks 1890);
wellicht het interieur van Die Port van Cleve te Amsterdam

Eindnoten:
p. 143-1 Diepenbrock, ‘Over Verhulst’. In: De Nieuwe Gids 6, 1890-1891, 4, april, pp. 141-152.
Opgenomen in Verz. geschriften (1950), het geciteerde op p. 21.
2 ‘de Ephesiër’, een omschrijving van de filosoof Heraclitus, wiens grondgedachte ‘panta rhei’,
alles vloeit, het meest bekend is.
p. 144-1 De brieven van en aan Diepenbrock worden sinds 1962, uitvoerig geannoteerd en geïllustreerd,
in schitterend verzorgde delen door Prof. Dr. E. Reeser uitgegeven. Zij betekenen een onschatbare
bron van kennis betreffende het culturele en vaak ook dagelijks leven ten tijde van Diepenbrock.
Tot nu toe zijn vijf van de beraamde acht delen verschenen.
2 Diepenbrock aan Andrew de Graaf, 14 september 1892. In: Diepenbrock, Brieven en docc., I,
p. 379.
3 ‘buitenstaander’: W.G.C. Bijvanck, hier geciteerd uit zijn bespreking van ‘Herman Gorters
School der Poëzie’, in De Gids 1898, I, p. 166-180.
p. 145-1 HGD, 1888: 25A, p. 175. Dagboekaantekening 13 december 1888.
p. 146-1 Gorter, Mei, tweede zang. In de druk van 1989 op pp. 139-140.
2 Jac. van Looy, ‘De nachtcactus’. Opgenomen in Proza (1889), pp. 1-72. - De pp. 46 tot 71
geven de hier geciteerde passages.
3 Gorter, ‘'t Is zwart en donker’. In: Verzen (1890), p. 56. In Verz. werken 11, p. 59; in Verz.
lyriek tot 1905, p. 128; in Verzen, de editie van 1890 (1977, 1987), p. 57.
4 Gorter, Verz. werken III, Kritiek op Tachtig, p. 58.
5 Kloos, ‘De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining’. In: Verzen (1894), p. 37. Bij Michaël,
Willem Kloos, zijn jeugd (...) etc. (1965), p. 144.
p. 147-1 Diepenbrock refereert natuurlijk aan het hier eerder, in hoofdstuk I, bladzijde 27 vermelde opstel
van Van Deyssel ‘De Gedachte’, eindigend met de quasi berustende zinnen: ‘De lieden van
stemming en de lieden van dierlijkheid kunnen zich de gedachte niet denken in de kunst. Een
natuurverschijnsel als een ander’. - Opgenomen in Verz. opstellen I (1894), pp. 189-194. Eerder
in De Nieuwe Gids 3, 1887-1888, 4, april, pp. 159 vv.
p. 148-1 Diepenbrock, ‘Lodewijk van Deyssel’. In: De Kroniek II, 1895-1896, nr. 56, 19 januari 1896,
p. 18. Opgenomen in Verz. geschriften, pp. 124-132. Het citaat op pp. 129-130.
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2 Goede beschouwingen hierover bij Braches, Het boek als Nieuwe Kunst (1973), bijvoorbeeld
op p. 91: ‘Van het pathos van het individuele naar de ritus van de gemeenschap’; bij Trapman,
‘Fin de siècle en (...)’ etc.; en bij Van Halsema, ‘Christusvoorstellingen (...)’, waar een reeks
van deze modieuze, of in de mode zijnde groten wordt genoemd.
3 Andrew de Graaf aan Diepenbrock, 16 september 1892. In: Diepenbrock, Brieven en docc. I,
p. 381.
4 Van Schendels debuut Drogon. Onder die titel ook Diepenbrocks bespreking in De Kroniek II,
1895-1896, nr. 105, 27 december 1896, p. 417. In Diepenbrock Verz. geschriften (1950), pp.
164-166.
p. 149-1 Voor een meer abstracte en volledige weergave van de poëticale ontwikkeling naar het
Symbolisme toe verwijs ik naar H. van den Bergh en H. Pröpper, ‘Symbolisme’, in Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis (1986), inzonderheid pp. 154-155.
2 Diepenbrock aan Jan Veth, 7 maart 1893. In: Diepenbrock, Brieven en docc., I, p. 439-440.
Ook in HGD, 1893: 18, p. 465.
p. 150-1 Kloos, ‘Inleiding’ (bij de Gedichten van Jacques Perk, 1882). In: Kloos, Veertien jaar (...) etc.,
I, p. 10.
2 Gorter, Pan (1912). Opgenomen in id., Verz, werken IV. Het citaat aldaar op p. 194.
3 Naar Van Deyssels handschrift, zoals het is gereproduceerd op het omslag van Luger/Prick, De
Beweging van 80 (1982); in druk te vinden in Van Deyssel, Gedenkschriften (1962), pp. 246-247.
p. 151-1 Over dit literaire mode-jargon handelt Endt, ‘De woordkunst als tale Kanaäns’. In: id., Mooi
gebruld, leeuw, pp. 91-99.
2 Voor wie Verwey mist: de invloed die van hem uitging op een latere dichtersgeneratie - waar
Bloem dan toch maar toe behoorde! - lijkt mij vooral toe te kennen aan het denken en werken
van Verwey nà 1890.
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Verantwoording

DE vijf gloriejaren van Tachtig hun eigen woord laten doen... De voormannen en
hun tijdgenoten zelf laten spreken, zonder daar al te vaak met mijn beschouwingen
tussendoor te komen... Citaten dus, uit hun brieven en literaire geschriften, ‘zacht
eén voor eén’, en daarmee een geschiedverhaal: ‘ziedaar mijn heerlijk pogen’ - zoals
Perk zei in zíjn verantwoording, het sonnet waarmee hij zijn Mathilde-cyclus opende.
Dat was inderdaad ook al een van de uitgangspunten, toen ik in 1970 met drie
studenten Nederlands de in druk verschenen documenten uit ‘Tachtig’ begon te
inventariseren. Vijftien jaar tevoren was de grote bronnenpublikatie van 's-Gravesande
verschenen, die in literaire kring nog rumoer verwekt had vanwege de vrijmoedige
onthullingen. Maar de tijden waren rijp: reeds was Harry G.M. Prick doende met de
exploratie van ‘de zestig kisten van Lodewijk van Deyssel’; de dochter van Verwey
kwam met een brievenboek; en van 1962 af begon Reesers monumentale
Diepenbrockdocumentatie te verschijnen, Fundgrube voor het Tachtiger leven en
denken en werken, en met zijn zeer doordachte indeling een model voor wat anderen
nog zouden doen.p. 153-1 Uit die overvloed van beschikbaar gekomen archivalia, waarbij
zovele documents humains, zochten Klaus Beekman, Lieneke Frerichs en Dick Veeze
het materiaal, waarmee op nieuwe wijze de geschiedenis van Tachtig verteld kon
worden, en dan voor een breder publiek dan alleen de in Tachtig gespecialiseerde
vakgenoten. Hun materiaal verwerkte ik in een syllabus (De exaltatie van kunst en
leven omstreeks 1890), die jarenlang dienstig was bij de opleiding van Neerlandici
aan de Universiteit van Amsterdam. Er werd in 1971 een zeer verkorte versie van
gepubliceerd in het vaktijdschrift Spectator (jaargang 1, aflevering 1, p. 3 vv.). Toen
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werd daar zelfs bij vermeld, dat het een hoofdstuk uit een boekje betrof, ‘volgend
jaar te verschijnen’, dat al een bij name genoemde uitgever, en een titel had: De
bohème van Tachtig. Maar zó vlug was wat al tè vlug. Wel stond er in 1980 een
bijgewerkte versie van De exaltatie in drie afleveringen van De Revisor, onder weer
een andere verzameltitel. Maar het boekje ligt nù dan toch voor u.
Behalve die citatenopzet en het daarvoor benodigde materiaal was er van het begin
af aan ook sprake van een visie: de ontkerkelijking als factor in de geestelijke
ontwikkeling van deze literaire generatie. Dat denkbeeld is zeker niet nieuw. Ik moet
het stellig zijn tegengekomen bij het lezen van Donkersloots dissertatie De episode
van de vernieuwing onzer poëzie (1929), of bij Coenen, Studiën over de Tachtiger
beweging (1924). Maar het heeft me, toen en nadien, altijd verbaasd, dat deze factor
zo weinig nadruk heeft gekregen bij hen, en anderen; bijvoorbeeld ook alleen terloops
te berde wordt gebracht bij enkelen van de vele schrijvers over de Romantiek. Het
leek mij altijd een van de meestverklarende oorzaken, en als ik hier, tussen de citaten
door, beschouwelijk word, komt dit aspect nogal eens naar voren.
De aandacht die ik voor hun levensbeschouwelijk vacuüm vraag, brengt vanzelf
het andere demonstrandum mee, dat eveneens in alle voorstadia van dit geschrift
aanwezig is geweest: de intensieve wisselwerking tussen kunst en leven, en tussen
kunstopvatting en levensbeschouwing. Een wisselwerking die voor de creatieve
schrijvers gold, maar ook voor een aantal van hun enkel-receptieve lezers. In de
afzonderlijke titels van de drie Revisorafleveringen heb ik daarvan iets tot uitdrukking
willen brengen, gerelateerd aan de voortgang in hun groei: ‘De kunst des levens
(1885-1888)’ - ‘Kunstenaarsleven (1888)’ - ‘Leven om de kunst (1888-1890)’.
Het opstel zoals het nu in druk komt, is ten opzichte van zijn voorstadia aanzienlijk
uitgebreid. Daarbij zijn de inmiddels gepubliceerde archivalia gebruikt, en de
onderzoeksresultaten van, vooral, Van Halsema. Ook de zo belangrijke Verzamelde
ge-
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schriften van Diepenbrock zijn nu beter benut. Dat ik aan Herman Gorter veel,
tenslotte bijna uitsluitend aandacht geef, zal de geschiedenis van deze generatie als
geheel misschien een weinig vertekenen. Maar het behandelde tijdvak 1885-1890
loopt uit op een van die zeldzame ‘heel groote dingen’ die hun vervulling vonden.
Waar dát zich voordeed, vond ik het onvermijdelijk (en heerlijk) om de petite histoire
terzijde te laten, en voorrang te geven aan de ‘Historie für das Leben’ (het onze
namelijk), - een geschiedenis, gemaakt door die enkele waarlijk groten, die het beste
uit hun tijd voor ons vertegenwoordigen.p. 155-1 Van het schrijven en wrijven van ‘das
lärmische Gezwerge’ was er immers in een eerder hoofdstuk al heel wat aan de orde
gekomen. En het literaire oordeel over Tachtig, dat zich in de laatste decennia verder
heeft ontwikkeld, geeft mij op dit punt steun: als ‘die enkele waarlijk groten’ zijn
alleen de prozaïst Van Deyssel en de dichter Gorter algemeen erkend gebleven (Van
Looy geef ik een goede kans bij de toekomstige fijnproevers). En bij Gorter geldt
het dan, meér dan de Mei, toch ook al vol van wonderen, vooral zijn Verzen van
1890.
‘Het was een tijdlang noodig, tegenover de afzichtelijkheid van het alles hier te lande
beheerschende utilitarisme, de leer van de kunst om de kunst te prediken. Het was
goed en heerlijk dat dit geschiedde door hen die hongerende naar de Schoonheid
hunne jeugd God noemden en “hoogop al naar de mate van de polsen gingen”,
liederen zongen van de wedergeboorte der dingen.
Toen was over Holland de Lente gekomen.
Zij hadden weder gevonden het Gevoel, de Liefde, de Hartstocht, zoo meenden
zij, maar meer nog dan dat was in hun het verlangen, bewogen te zijn.’ (Diepenbrock,
in 1896).2
Het verhaal dat hier verteld is, zal dáár herkend kunnen worden, waar op ónze plaats
in de tijd dit verlangen levend is.
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Eindnoten:
p. 153-1 Voor een degelijker bepreking van de publikatiegeschiedenis van Tachtigerdocumenten zie
men mijn bespreking van De briefwisseling... Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey I in
Tijdschrift voor Nedl. Taal en Letterkunde 100, 1984, 1, pp. 63-75.
p. 155-1 De titel van Nietzsche's tweede ‘unzeitgemäsze Betrachtung’ luidt: Vom Nutzen und Nachteil
der Historie für das Leben. In de eerste paragraaf van mijn boekje worden enkele bewoordingen
uit het begin van zijn opstel toegepast. - ‘Das lärmische Gezwerge’ is ontleend aan de slotpassage
van de negende paragraaf van Nietzsche's geschrift, waaraan ook wordt herinnerd in mijn
hoofdstuk 3, paragraaf 4.
2 Diepenbrock, ‘De nieuwe wandschildering van Derkinderen’. In: De Kroniek, 6 september
1896. Opgenomen in Diepenbrock, Verz. geschriften (1950), pp. 157-160. - De door Diepenbrock
geciteerde woorden zullen stellig van Van Deyssel zijn.
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Verwey en vignetten van T. Nieuwenhuis. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings,
1893. De titel op het omslag luidt: Nederlandsche dichters.
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1894.
De flamingo's, op bladzijde 84 en de achterzijde van het omslag; de zeepaardjes,
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Roumain, ouvrage orné de 67 eauxfortes. Traduction de William Ritter. Illustrations
de M.A.J. Bauer. Décorations de G.W. Dijsselhof. Préface de Arsène Alexandre.
Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1897.
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