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't Is vol van schatten hier, en ik behoef
maar even van mijn tafel op te staan,
't hoofd in den schemer, naar een hoek te gaan,
waar ik iets opdelf en blader en proef.
Herman Gorter, De school der poëzie
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Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940
tentoongesteld in het Letterkundig Museum
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Verantwoording
Door Anton Korteweg, hoofdconservator
't Is vol van schatten hier... is geen catalogus van de gelijknamige permanente
tentoonstelling over de Nederlandse literatuur na 1750, die op 20 april 1985 in het
Letterkundig Museum geopend werd. Het boek biedt immers niet een systematische
beschrijving van de aldaar geëxposeerde handschriften, foto's, portretschilderijen,
boeken en curiosa.
Een op volledigheid aanspraak makende geïllustreerde literatuurgeschiedenis is
het al evenmin. Om die pretentie waar te hebben kunnen maken, had de collectie van
het Letterkundig Museum - de basis van de tentoonstelling en van dit boek - nog
rijker moeten zijn dan zij al is. In dat geval zouden bijvoorbeeld J. Kinker, Jacob
Geel, R.C. Bakhuizen van den Brink en P.A. Daum - om me tot de vorige eeuw te
beperken - op de expositie niet geheel, en in dit boek niet nagenoeg, hebben ontbroken.
't Is vol van schatten hier... is het begeleidend tweedelig boekwerk bij de
permanente tentoonstelling in het Letterkundig Museum, niets meer en niets minder.
Het houdt als zodanig het midden tussen een catalogus, want het begeleidt, een
literatuurgeschiedenis, want het biedt een historisch overzicht, en een platenatlas,
want het telt omstreeks zeshonderd afbeeldingen.
De expositie die aan de basis van dit boek ligt, vormt in beginsel een afspiegeling
van de voornaamste verzamelingen die aan het Letterkundig Museum zijn
toevertrouwd. Enkele belangrijke schrijvers die wel tot de collectie behoren, konden
echter helaas niet in de tentoonstelling worden opgenomen, omdat zij niet in het
concept daarvan bleken in te passen. Die collectie, de schatkamer waaruit voor de
tentoonstelling geput kon worden, heeft - er is al op gewezen - haar beperkingen. Zij
wordt naar het verleden door het midden van de achttiende eeuw begrensd, want het
literaire erfgoed van de Middeleeuwen tot de Verlichting behoorde bij de oprichting
van het Letterkundig Museum in 1953 al tot de handschriftenverzamelingen van de
wetenschappelijke bibliotheken. Maar ook binnen het verzamelgebied zelf vertoont
zij lacunes: de belangrijkste collecties met betrekking tot Willem Bilderdijk, E.J.
Potgieter, Multatuli, Albert Verwey, Frederik van Eeden en Jac. van Looy berusten
bij andere instellingen dan het Letterkundig Museum. Bovendien zijn veel literaire
nalatenschappen niet of slechts gedeeltelijk bewaard gebleven (J.C. Bloem, F.
Bordewijk) of behoren grotendeels tot een particuliere collectie (A.C.W. Staring,
Gerrit Achterberg). Om deze reden opent Betje Wolff met Aagje Deken de rij en niet
het handschrift van Beatrijs, ontbreekt het stokske van Oldenbarnevelt, is Aernout
Drost opvallend afwezig en zijn belangrijke handschriften van met name een
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aantal negentiende-eeuwse auteurs niet toonbaar. Het is niet anders. Dat de Vlaamse
literatuur niet is vertegenwoordigd, vindt zijn reden in het bestaan van het Archief
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
De keuze van de schrijvers werd dus, zowel op de tentoonstelling als in de
begeleidende folianten, in eerste instantie bepaald en noodzakelijkerwijze beperkt
door het in de collectie van het Letterkundig Museum aanwezige materiaal.
Belangrijke auteurs geboren na 1940 en oudere schrijvers die in de jaren zeventig of
daarna hebben gedebuteerd, zoals F.B. Hotz, worden om een andere, meer principiële,
reden niet gepresenteerd. Niet omdat zij meestal hun loon op aarde al regelmatig
ontvangen - zelden werd er immers in de pers en de media zo veel aandacht besteed
aan met name ‘jongere’ schrijvers als thans het geval is -, maar omdat de afstand die
nodig is om uit de veelheid van ‘jongere’ schrijvende tijdgenoten een verantwoorde
keus te maken, ontbreekt. Het Letterkundig Museum wilde niet verzeild raken in een
discussie over de vraag waarom A wel en zijn collega B niet een plaats in de
tentoonstelling heeft gekregen. Het heeft dan ook de gedragslijn van het Schiller
Nationalmuseum (Marbach, West-Duitsland) en het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven gevolgd en grenzen getrokken. Auteurs jonger dan vijfenveertig
jaar plegen overigens ouder te worden, en oudere debutanten werken aan een oeuvre.
Zij kunnen dus in de toekomst alsnog in de tentoonstelling worden opgenomen en
moeten zich zo lang maar behelpen met Gerrit Komrij's: ‘Bedaar, bedaar, het is maar
poëzie’.
Het bovenstaande maakt, hoop ik, afdoende duidelijk dat een plaats in de expositie
en in 't Is vol van schatten hier... niet een soort Kema-keur inhoudt. 235 Jaar literair
leven in Nederland en tweeëndertig jaar Letterkundig Museum hebben zeker veel
meer dan 188 exposabele auteurs opgeleverd, zelfs volgens hen die de smaak van
een tijd die, zo lijkt het soms, meer belang hecht aan literaire parafernalia dan aan
het werk zelf, niet delen.
De opzet van dit boek is evenals die van de tentoonstelling in grote lijnen
chronologisch. Hier en daar is echter de tijdsorde geweld aangedaan door schrijvers
die wat betreft literatuuropvatting of in ideologisch opzicht aan elkaar verwant zijn,
dichter bij elkaar te brengen dan het jaar waarin zij hebben gedebuteerd, rechtvaardigt.
Na ieder van de zes overzichten van een literaire periode volgt een essay over elke
tot een bepaalde periode te rekenen schrijver, waarin de nadruk ligt op diens werk.
De lengte van ieder afzonderlijk overzicht wordt bepaald door het aantal schrijvers
dat daarin een plaats kon krijgen, de omvang van de essays door de ruimte die een
auteur in de expositie inneemt. Auteurs aan wie een hele vitrine is gewijd, worden
uitvoeriger behandeld dan zij die een halve kregen toebedeeld. Ze worden genoemd
bij de naam waaronder ze hebben gepubliceerd. Sommige schrijvers zijn dus
uitsluitend met hun pseudoniem(en) opgenomen, andere met hun echte naam en hun
schrijversnaam.
Elk essay wordt gevolgd door een bibliografie. Daarin zijn alle afzonderlijk
verschenen publikaties vermeld, met uitzondering van de reeds in de essays vermelde
titels, bibliofiele uitgaven, vertalingen, rijmprenten en door de auteur samengestelde
bloemlezingen uit het werk van anderen. Als een volledige bibliografie te uitgebreid
zou worden, is een keuze gemaakt. In die gevallen zijn ten minste altijd het debuut
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en het verzameld werk vermeld. De titelbeschrijvingen zijn zeer beknopt gehouden.
Ze bestaan uit de titel, het jaar van verschijnen en in enkele gevallen een toevoeging
over de aard van het werk, bijvoorbeeld dissertatie of bloemlezing.
De omstreeks zeshonderd afbeeldingen zijn op de tentoonstelling in hun authentieke
vorm te bezichtigen. Van elke schrijver is, waar mogelijk, ten minste een handschrift
en een portret afgebeeld en is eveneens een karakteristiek fragment uit zijn werk
opgenomen. De meeste handschriften, met uitzondering van de zeer duidelijk leesbare,
werden bovendien getranscribeerd. In deze transcripties is na elke regel in het
handschrift een Duitse komma (/) aangebracht, en na elke alinea, strofe of andere
gedachteneenheid een dubbele Duitse komma (//). Doorhalingen zijn niet
getranscribeerd. In gevallen waarin de volgende bladzijde van een gereproduceerd
handschrift de gedachtengang voortzet, maakt deze deel uit van de transcriptie.
Annotatie van de transcripties zou de opzet van dit boek te buiten zijn gegaan. Als
in de bijschriften bij afbeeldingen van boeken alleen het jaartal gegeven wordt, betreft
het steeds de eerste druk. In andere gevallen worden zowel jaartal als druk vermeld.
Behalve uit handschriften en portretten bestaat het beeldmateriaal uit rijmprenten,
affiches, boekomslagen e.d. Veel illustraties en teksten worden in 't Is vol van schatten
hier... voor de eerste keer gepubliceerd. In het algemeen heeft als uitgangspunt
gegolden, dat het aantal illustraties per auteur diende te corresponderen met de een
schrijver toegemeten ruimte in de expositie. In dit opzicht is dus eveneens het verband
tussen tentoonstelling en begeleidende publikatie duidelijk aanwezig.
Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen - inleidingen, essays,
bibliografieën, beeld-
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materiaal - zo hecht mogelijk te maken, is er naar gestreefd de inleidingen zo veel
mogelijk gebaseerd te doen zijn op de essays, en de essays op de illustraties. Aan
belangrijke schrijvers die om uiteenlopende redenen geen plaats konden krijgen in
dit zo kloeke boekwerk, is, waar mogelijk, in de inleidingen niet geheel voorbijgegaan.
Zo is 't Is vol van schatten hier... als kruising tussen catalogus,
literatuurgeschiedenis en platenatlas toch een wat men noemt ‘belangwekkende
publikatie’ geworden.
Een dergelijke omvangrijke, veelzijdige en kostbare publikatie kan alleen tot stand
komen met de hulp van velen. Onze dank gaat uit naar De Bezige Bij, die bereid was
de produktie en distributie van het boek op zich te nemen - een taak die het
Letterkundig Museum niet had aangekund. Eveneens naar hen, die materiaal hebben
afgestaan voor de permanente tentoonstelling en daarmee niet zelden ook aan 't Is
vol van schatten hier... Dat zowel de tentoonstelling als het begeleidend boekwerk
niet onder deze titel bezwijken, is mede aan hen te danken.
De medewerkers van het Bureau Basisvoorziening Tekstedities, inwonend in het
Letterkundig Museum, zijn ons behulpzaam geweest bij de transcripties van
handschriften; mevr. J. Hartzuiker heeft ons administratief ondersteund. Bijna tachtig
medewerkers hebben aan dit boek een bijdrage geleverd. Een woord van oprechte
dank voor ieder van hen is hier op zijn plaats.
Tenslotte is het Letterkundig Museum het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, de Gemeente 's-Gravenhage en de Frans Mortelmans Stichting zeer
erkentelijk voor hun financiële steun. Zonder hun subsidies zou deze publikatie niet
hebben kunnen verschijnen.
Wat jammer was geweest.
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't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak

*

Inleiding tot de periode 1750-1800
Door P.J. Buijnsters

*

Hieronymus van Alphen
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Titelpagina van Gedigten en overdenkingen van Hieronymus van Alphen. Het afgebeelde
gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis van Van Alphens eerste vrouw Johanna Maria van
Goens en bevat het volgende gedicht: Hier ligt een kind van God: de huisvrouw mijner jeugd:
/ De têerste moeder: de beminlijkste aller vrouwen: / Haar egaê zelf, ter eer van haare liefde en
deugd, / Heeft weenend op haar graf dit opschrift uitgehouwen. Gravure: Reinier Vinkeles.
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Titelpagina van Vaderlandsche gezangen van Zelandus (pseudoniem van Jacobus Bellamy).
Gravure door Iz. de Wit Jansz. naar A. Hulk.
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Titelpagina van Julia (1786) door Rhijnvis Feith.

Kritiek op het oude
Een nieuwe literaire beweging begint meestal met kritiek op het oude, dat plotseling
als ouderwets gevoeld wordt. Zo gebeurde het ook omstreeks 1770, toen de strak
gereglementeerde klassicistische verskunst van de generatie Sybrand Feitama
(1694-1758), Lucas Pater (1707-1781), Dirk Smits (1702-1752) en de talloze
dichtgenootschappers verzet begon op te roepen. Laten we niet generaliseren. Nog
in 1779 kwam Lucretia van Merken (1721-1789) voor de dag met haar epos
Germanicus, dat als het ‘allerbeste dat het achttiende-eeuwse Klassicisme ten onzent
heeft voortgebracht’ (W.A.P. Smit) is aangemerkt. Zij overtrof er nog haar bijbels
epos David uit 1767 mee en bevestigde haar faam als grootste dichteres van het land.
Tegen deze, niet geringe toppen moet men de nieuwe beweging afmeten.
De achttienjarige Rijklof Michaël van Goens (1748-1810) opende in 1766 het
offensief. Zijn vonnis over onze achttiende-eeuwse poëzie: ‘[ze] bestaet byna geheel
in vertalen en navolgen: weinigen, zeer weinigen hebben de gave der eigen-vinding.’
Hier wordt al de nieuwe leus van originaliteit gesteld tegenover de vroegere
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imitatiegedachte. Even verderop constateert Van Goens de afwezigheid van een
oorspronkelijk Nederlandse roman. Wat op dit gebied hier verschijnt, mag geen naam
hebben - vindt hij.
Ook Van Goens' zwager, Hieronymus van Alphen, oordeelde in zijn inleidend
essay op de Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen (1778) uiterst negatief
over het peil van de toenmalige Nederlandse literatuur, die volgens hem ver
achterbleef bij wat de Engelsen en Duitsers lieten zien.
Rhijnvis Feith van zijn kant hekelde de conventionele salonsmaak, waarbij
zoetvloeiendheid en vernuft (‘esprit’) als voornaamste criteria golden. En de jonge
Bellamy noemde de dichtgenootschappen - die bastions van de oude Parnastaal ‘poëtische gasthuizen’, terwijl Betje Wolff venijnig sprak van een ‘Likkersveem’.
Tot zover liepen de frontlinies vrijwel gelijk. Maar over de middelen ter verbetering
en over de vraag hoe de nieuwe literatuur eruit moest zien werd verschillend gedacht.
Van Goens en Van Alphen bijvoorbeeld verwachtten veel heil van een theoretische
reflectie op de literatuur; Feith verdedigde de gevoelsverfijning, een
sentimentwekkende en uit sentiment geboren kunst. Genie en natuur waren de
wachtwoorden waaraan alle voorstanders van de nieuwe kunst elkaar herkenden.
Om dat ideaal te bereiken mocht men best te rade gaan bij de Antieken (Homerus),
maar beter was het om inspiratie te zoeken in het eigen gemoed. Bekentenislyriek
verdringt geleidelijkaan de geleerde of redeneermatige be-
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schrijvingskunst. Vooral de ode, soms rijmloos als bij Van Alphen en Bellamy, wordt
populair. Alleen Feith en de virtuoze Bilderdijk blijven trouw aan de klassieke
alexandrijn.
Het is moeilijk om een passende naam te geven aan die literaire vernieuwing. Tot
voor kort sprak men gewoonlijk van Preromantiek, maar de term Gevoelige
Verlichting is meer op zijn plaats. De rede wordt immers niet overboord gezet, zomin
als in de vroege achttiende eeuw gevoel en verbeelding verdacht waren. Het is meer
een kwestie van accentverschuiving dan van scherpe cesuren.
Een eigenlijk organisatorisch centrum ontbreekt. De vernieuwing concentreert
zich niet, als die van 1880, rond een leidend tijdschrift. Wel valt op dat de
land-provincies (Gelderland, Overijssel) nu naast Amsterdam-Leiden-Den Haag een
belangrijke bijdrage gaan leveren. Verder treden steeds meer vrouwelijke auteurs op
de voorgrond. Bepaalde domeinen van de letterkunde, zoals kinder- en jeugdlectuur,
worden zelfs door hen helemaal beheerst, met Petronella Moens (1762-1843) als
‘queen bee’. Steeds treft weer de diepe ernst en hoge verwachting waarmee schrijvers
hun eigen werk tegemoet treden. Feith maakte zich wel tot tolk van vele tijdgenoten,
toen hij zich scherp afzette tegen de vroegere kunst-dilettanten. Poëzie, aldus Feith,
moet meer zijn dan ‘eene uitspanning in ledige uuren’. Voor het dichterlijk genie
betekent het werk alles. Het rechtvaardigt de inzet van een heel leven. Tekenend
voor dat zelfbewustzijn van de dichters-nieuwe-stijl is reeds het feit dat zij hun
bundels niet langer prestige willen geven door allerlei lofdichten in het voorwerk.
Ook de vleiende opdrachten aan een ‘kunstmeceen’ blijven nu achterwege.
Diezelfde ernstige toewijding vinden we in de zedenkundige roman, waarvoor
Wolff en Deken met hun Sara Burgerhart (1782) de weg hebben gebaand. Uit de
voorrede spreekt al meteen de intentie om iets nieuws te brengen: een eigen
vaderlandse roman; herkenbare karakters in een Hollandse burgerkamer, discussiërend
over datgene wat die middenklasse bezighoudt. Zelf zullen Wolff en Deken volgens
dat principe steeds verder werken aan een breedvoerige zedenschildering ten dienste
van hun geliefde middenstand. Feith deed eigenlijk een grotere worp met zijn
sentimentele roman Julia (1783), omdat daar de menselijke existentie als zodanig in
het geding is. De Zwolse dichter-romancier doorbreekt letterlijk de grenzen van tijd
en eeuwigheid. Maar zowel Wolff en Deken als Feith distantiëren zich van de pure
ontspanningslectuur. En datzelfde kan gezegd worden van minder geprofileerde
auteurs als Elisabeth Maria Post (1755-1812), Pieter Leonard van de Kasteele
(1748-1810) en Jan Pieter Kleyn (1760-1805).

Vernieuwingsproces gestagneerd
Toch is het omstreeks 1770 ingezette vernieuwingsproces in de Nederlandse literatuur
niet helemaal geslaagd. Aan het eind van de jaren tachtig stagneert de zaak. Jacobus
Bellamy sterft al in 1786, waardoor ook aan de literaire kritiek haar angel ontnomen
wordt. Van Goens en Van Alphen hadden reeds eerder hun actieve bemoeienis met
de Nederlandse literatuur gestaakt. Doorslaggevend was echter de politiek, die
gedurende de periode 1785-1798 bijna alle aandacht wegzoog en ook de literatoren
in twee kampen verdeelde. Een ware stortvloed van pamfletten vol
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gelegenheidspolemiek kwam van de drukpers. Temidden van veel triviaal geschrijf
onderscheidde zich de Delftenaar Gerrit Paape (1752-1803). Hij of Pieter 't Hoen
(1744-1828) uit de Patriottenstad Utrecht ging ook schuil achter het pseudoniem J.A.
Schasz, de zogenaamde schrijver van de satirische Reize door het Aapenland (1788).
Een tweede factor die het literaire klimaat ongunstig beïnvloedde was de enorme
toevoer van, nu meest uit het Duits vertaald, populair proza: August Friedrich
Ferdinand Kotzebue (1761-1819), August Lafontaine (1758-1831), Christian Heinrich
Spiess (1755-1799) en dergelijken. Terwijl de toonaangevende literatoren alle nadruk
legden op de verheven waardigheid van het schrijverschap, groeit in dezelfde decennia
die anonieme schare van broodvertalers waar uitgevers ondankbaar gebruik van
maakten. Betje Wolff kon erover meespreken. Want welke verschuivingen we ook
in de literatuur zelf kunnen vaststellen, de materiële positie van de schrijver bleef
even penibel als voorheen. Auteursrecht bestond nog nergens. Alleen gefortuneerde
lieden als Feith en Van Alphen konden een uitgever hun wil opleggen. De man die
meer dan wie ook in de jaren 1770-1800 de literaire scène bepaalde, was geen dichter
of romancier of criticus. Het was een uitgever: Johannes Allart (1754-1816) te
Amsterdam, van wie de onsterfelijke woorden stammen: ‘boeken zijn zo goed als
geld maar geld is beter’.
De grootste onbekende in het literaire bedrijf van de beschreven periode vormen
de lezers. Zeker is dat zij zich voor het eerst gaan organiseren in leesgezelschappen,
want boeken zijn de hele achttiende eeuw door erg duur.
Eén naam bleef hier bewust buiten spel: die van Bilderdijk. Hij verbindt als niemand
de late Verlichting met de Romantiek.
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Betje Wolff en Aagje Deken
1738-1804
1741-1804
Door P.J. Buijnsters

Het zgn. dubbelportret van Betje Wolff en Aagje Deken, verschenen als frontispice in Fabelen
(1784). Gravure door A. Cardon naar W. Neering.

Betje Wolff, als Elizabeth Bekker te Vlissingen geboren, had al vroeg om zich heen
dat aureool van vroegrijp wonderkind. Tekenen, musiceren, dichten, - het ging
allemaal vanzelf. En waarom zou een jong meisje zich ook niet met filosofie mogen
bezighouden? Betje maakte in elk geval geen geheim van haar verknochtheid aan
Pope's Essay on Man (1733-1734). Zelfbewust houdt ze dit beroemde
Verlichtingsgedicht in de hand, als men haar op zestienjarige leeftijd wil uitschilderen.
Geen zee ging haar kennelijk te hoog. Totdat een avontuurtje met een vaandrig,
Gargon, de bewondering van het stijf-orthodoxe Vlissingen doet omslaan in kille
vijandigheid. Onder die omstandigheden bracht een huwelijksaanzoek van de
een-en-dertig jaar oudere weduwnaar Adriaan Wolff, Hervormd predikant te Beemster,
uitkomst. In 1759 trouwden die twee en al gauw ook begon toen voor Betje Wolff
die lange periode van geestelijke eenzaamheid, waartegen ze zich door fanatiek
schrijven probeerde te wapenen. Pas in april 1777 kwam er door de dood van ds.
Wolff een einde aan dit leven in de Beemster pastorie.
Wat schreef Betje Wolff tijdens haar Beemster jaren? Te veel om op te noemen.
‘Een mensch zou schrikken als hy zulke stapels [zag]’, vond ze zelf. Haar ambitie
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was lang om een tweede Lucretia van Merken te worden. Daarom waagde zij zich
eveneens aan bespiegelende poëzie over abstracte zaken. Het werd niets. Haar
spontane, tot ironie neigende aard bleek beter geschikt voor de verssatire. Aan stof
geen gebrek. Alwie in Betje's ogen niet voldeed aan de verlichte normen van vrijheid
en verdraagzaamheid, kon rekenen op haar snierend commentaar. Schijnheilige
femelaars, bangelijke regenten, huistirannen, pedante geleerden, modefats,
verzenlikkers - ieder kreeg zijn beurt. Hoogtepunt van die hekelkunst was De Menuet
en de Dominees Pruik uit 1772, naar aanleiding van een Groningse censuur-kwestie.
Maar die vinnige kritiek bezorgde Betje Wolff een hoop vijanden. Rechtzinnige
vromen beschouwden haar vaak als een goddeloos serpent, daarbij voorbij ziende
aan het feit dat ‘de Bos Wolvinne’ op haar manier eveneens bijbels-christelijk dacht.
Het openbaringsgeloof heeft zij nooit willen loslaten.
Onder haar critici was ook Aagje Deken, een alleen wonend Doopsgezind zusje,
dat was opgegroeid in het weeshuis De Oranje-Appel te Amsterdam. Zij schreef
Betje Wolff een vermaanbrief, waaruit nog vóór ds. Wolffs dood persoonlijk contact
groeide. Als dichteres van stichtelijke poëzie had Aagje toen al in kleine kring enige
bekendheid verworven. Zodra Betje Wolff weduwe werd, trok Deken bij haar in
huis. Dat huis was niet meer de Beemster pastorie, maar een eigen woning in De
Rijp. Tevoren had Betje Wolff al een hele reeks ‘hartsvriendinnen’ zien komen en
gaan. Maar met Deken klikte het wonderbaarlijk, hoewel (of misschien juist omdat)
zij geheel tegengesteld van karakter waren: Betje dominant, vinnig, temperamentvol,
Aagje bescheiden op de achtergrond. Jacobus Bellamy heeft de verhouding
onnavolgbaar getypeerd: ‘Bekker is de azijn, Deken de olie - dat maakt zamen een
goede saus.’
Tot hun dood, enkele dagen na elkaar, zijn Wolff en Deken verenigd gebleven,
achtereenvolgens wonend in De Rijp, Beverwijk (hun glorietijd op een eigen buitentje
Lommerlust), het Franse Trévoux en na een bijna tienjarig verblijf aldaar tenslotte
in Den Haag. Samen hebben zij afwisselend betrekkelijke armoede en welstand
gekend. Maar wat belangrijker is: zij hebben samen iets gepresteerd wat ieder alleen
niet had gekund. Getweeën schreven zij een viertal briefromans, waarvan de Historie
van Mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782 hen blijvende
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Aagje Deken aan J.W. te Water, professor in de Heilige Godgeleerdheid te Leiden, Den Haag,
15 juni 1800.

Hoogeerwaerde Hooggeleerde Heer!/ Voor mij zeer gewichtige reedenen
deeden mij er op staan, dat den / Brief, door uwe Hoogeerw., aan mijn
Vriendin gericht, niet door Háár, / maar door mij, zouden beantwoord
worden. // Mijne Vriendin heeft zo vroeg, en zo veel geschreeven dat het
Haar niet / meer mooglijk is, alles wat Zij, van tijd tot tijd in het licht gaf,
zich te / herinneren. Maar zo veel te beter weet zij, wat nooit door Haar /
geschreeven is, ja zelf nooit door Haar, die den schoonen Godsdienst, /
door Christus verkondigd, met Haare geheele ziel is toegedaan, gedacht /
kon worden, en hetwelk echter, door laage Baatzucht en Menschonteer /
rende kwaadaardigheid, op Haar naam is uitgegeeven, 't Zij door / Haar
volle naam, 't zij slechts door de eerste letters van Haar vóór / en toe eigen
of Mansnaam onder die vodden te plaatschen, 't zij door / Godsdienst, en
dus ook, zeer zeeker, zeedenverwoestende, prulschriften, / waarin Haar
keurig vernuft, door valsch en laf vernuft nagebootst / was, op de
Chatalogessen midden, of onder Haare werken te voegen, / gelijk dit, voor
eenige jaaren, nog gebeurd is, met dat snood phamflet, /onder den titel
Aanhangsel van Willem Leevend, zonder den / naam van Schrijver of
Drukker, in de waereld gestooten en met zo veel / recht verbooden. // Mijn
waerde Vriendin, wist zes maanden na dat dit laf verderffelijk / geschrift
reeds was uitgegeeven, nog niet van deszelfs bestaan en heeft het / niet
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willen leezen, 't geen men er Haar van verhaalden, was genoeg om het
Haar/
[p.2] te doen verfoejen en echter was men ligtvaerdig en kwaadaardig
genoeg / om het Haar optedringen. // Ik heb haar, met al den ijver der
Rechtvaardigheid, met al het vuur der / Vriendschap verdeedigd in eene
Brief aan den, nu zaligen christen leeraar / A. Hulshoff, te vinden voor het
tweede Deel der Brieven van Abr. Blankaart. / De kwaadaardige
verdenking, die mijne Vriendin in staat oordeelde zulk / een infaam stuk
voortebrengen, gevoegd, bij alles wat de laster, door / den Mond en pen
van allerlei soort van Lieden, Geestelijken en Waereldlijken, heeft
uitgestrooid, om Haare talenten onnut te maaken, Haare / ten minste voor
de Menschen, onschuldige, Zeeden te bevlekken, Haaren / welverdienden
Roem, die men benijden, te verdonkeren, heeft het ge-heel zeenuwgestel
van mijn Vriendin verwoest, maar nooit haar / kunnen stooren in het kalm
genot, 't welk Haar Haare bewustheid / van onschuld, en de overtuiging,
dat de Alweetende ook Haar, in Liefde, / kende heeft geschonken. // Wij
kennen den zedeloozen schrijver en inhaalige Drukker van / het booven
genoemd verfoejelijk stuk. Maar helaas! Wij hebben / slechts Moreele
zeekerheid, en die voldoed niet bij den Rechter. [...]
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roem bezorgde. Het is de eerste moderne Nederlandse roman, gesitueerd in een
Hollands burgermilieu dat met liefdevolle aandacht - en toch ook heel kritisch getekend wordt. Terwijl Betje Wolff vóór de samenwerking met Deken graag
persoonlijke vetes uitvocht, stelt ze zich nu een breder doel: zedekundige opvoeding
van de burgerklasse en verheffing van de gemene man; verdediging van de
echt-hollandse waarden tegen gevaren van buitenaf (Franse mode) en van binnenuit
(ongeloof). Hoewel bij gelegenheid ook de versvorm die opbouw van de burgermoraal
moet dienen, zoals in Wolff en Dekens vaak herdrukte Economische Liedjes (1781),
verschuift hun aandacht toch steeds meer naar het proza. De breed opgezette
zedenroman leek het geëigende medium voor dit Verlichtingsprogram. Hij bood de
schrijfsters in elk geval volop kans om hun mimetisch talent te tonen in een groot
aantal genretafereeltjes en kostelijk getekende portretten.

Illustratie uit Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) door Betje Wolff en Aagje Deken.
Gravure door C. Bogerts naar J. Buijs.

Het naaimeisje
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Wys: Cloris, die myn hartje rooft.
'k Heb myn' Poppen weg gedaan,
'k Heb myn speelgoed weg gegeven;
'k Moet nu als een vryster leeven,
Want ik zal op Naayen gaan.
Denk wat blydschap of ik voel.
Kom, ik ga ook, zonder draalen,
Van myn huis myn kussen haalen,
'k Bragt al reeds myn stoof en stoel.
Moeder zei: (wat is zy goed!)
‘'k Zal, op dat ze uw eer’ niet krenken,
‘Ook de blyde welkomst schenken,
Die gy maandag geven moet.
Grietje, want zo is de naam
Van myn Naaivrouw, hadt gesproken,
Van dan Chocolaad te kooken:
ô Wat is die vrouw bekwaam!
Ik was werelds opgeschikt,
Met myn beste zondaags pakje,
En de mouwtjes van myn jakje
Had ik netjes opgestrikt.
Maar dat leek nog niemendal
By die ryke lui der kind'ren!
'k Neeg; toen hieldt, om my te hind'ren,
Nufje dundoeks my voor mal.
'k Heb 't myn moeder ook geklaagt;
Maar die wil geen klikken hooren.
Wilt gij, zegt ze, u altoos stooren
Aan een yder die u plaagt?
Dan kunt gy geen wil, geen vreugd,
Met u speelkarnuitjes smaaken:
Lach meê; dit zal haar vermaaken
't Kribben past niet aan de jeugd.
Kreun u aan die potsjes niet;
Daar zult gy u wel by vinden;
Kinderen zyn altoos vrinden.
Maar als gy zo donker ziet,
Als ge om ydre plattery
Dadelyk de lip laat hangen,
Niemand zal naar u verlangen.
Draag u wys; lach ook als zy.’
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Ik zal doen naar moeders raad,
Vrolyk zyn, en vlytig leeren;
En als wy de Pot verteeren,
Zo als Crisje al heeft gepraat,
Dan zal ik, heb ik myn zin,
My maar wat heel netjes kleeden,
Zo als veele meisjes deeden,
Als een witte Harderin.
Ik win dus door deeze kunst
Yders liefde, en durf ook hoopen
Als de Naaityd is verloopen
Op der Groote lieden gunst.
Mooglyk word ik wel door haar
By haar ouders aangeprezen;
Dan kan ik haar naaister wezen,
Want de dingen lopen raar.
'k Wou maar dat het maandag was.
'k Zal myn tyd ook niet verzeuren;
Want ik moet een duit verbeuren,
Als ik op het uur niet pas.
Hoe verlang ik naar dien dag!
Ik kan nagt of dag niet duuren,
't Is, nog vyfenveertig uuren;
'k Wensch gestaag dat ik hem zag!
Gedicht van Betje Wolff en Aagje Deken, gebundeld in Economische liedjes (1781).

In politiek opzicht waren Wolff en Deken eigenlijk laatbloeiers. Pas in 1786 spraken
zij zich onomwonden uit ten gunste van de Patriotten. Maar zij bleven dit ideaal wel
tot het einde toe trouw, ook toen zij in Frankrijk de gruwelijkheden van de Revolutie
aan den lijve ondervonden.
Door hun veeljarig verblijf in het buitenland verloren Wolff en Deken enigermate
het contact met de Nederlandse literatuur. Toen zij in 1797, door vermogensverlies
gedwongen, hierheen terugkeerden, moest Betje Wolff als broodwinning gaan vertalen
tot zij ‘kikhalsde’. In die bittere Haagse periode trad Deken pas goed uit de schaduw,
zeker toen haar vriendin ernstig ziek werd. Met hun schrijversroem was het gedaan.
De smaak van het publiek bleek meer gericht op thriller-achtige ontspanningslectuur
(‘gothic novel’) of sentimenteel kleingoed dan op solide zedenschildering in de trant
van Wolff en Deken. Hun laatste roman, Geschrift eener bejaarde Vrouw (1802),
bleef onverkocht en gedeeltelijk ongedrukt.
Het heeft enige decennia geduurd, eer het Nederlandse publiek Wolff en Deken
opnieuw is gaan ontdekken als de belangrijkste schrijfsters van onze achttiende eeuw.

Keuze uit het overig werk
Van Elisabeth Wolff-Bekker: Bespiegelingen over het genoegen (1763), Eenzame
nachtgedachten, over den slaap en den dood (1765), Bespiegelingen over den staat
der rechtheid (1765), Walcheren, in vier gezangen (1769), De Nederlandsche vrijheid
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aan der Corsen generaal Pascal Paoli (1769), Zedenzang, aan de menschenliefde,
by het verbranden des Amsteldamschen Schouwburgs (1772), De onveranderlyke
Santhorstsche geloofsbelydenis (1772), Lier- veld- en mengelzangen (1772), Aan
mynen geest (1774), Holland, in 't jaar MMCCCCXL (1777),
Beemster-winter-buitenleven (1778), Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche
moeders (1779), Mengel-poëzy (1785-1786, 3 dln.), Letterlust op Kipperust (1954,
bloemlezing).
Van Aagje Deken: Op het eeuwgetyde van het Weeshuis der Collegianten, binnen
Amsteldam (1775), Stichtelyke gedichten (1775, met Maria Bosch), Traanen gestort
by het overlyden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy (1786), De
voorrechten van het Christendom (1787), Mijne offerande aan het vaderland (1799),
Liederen voor den boerenstand (1804), Christelijke gezangen en liederen (1804).
Van Wolff en Deken samen: Brieven (1777), Brieven over verscheiden
onderwerpen (1780-1781, 3 dln.), Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike
van den gemeenen man (1782), Historie van den Heer Willem Leevend (1784-1785,
8 dln.), Brieven van Abraham Blankaart (1787-1789, 3 dln.), Wandelingen door
Bourgogne (1789), Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-1796, 6 dln.),
Gedichten en liedjens voor het vaderland (1798), Lotje Roulin (1954), Het romaneske
Holland (1954, bloemlezing), Keur uit het werk (1969), Wij beginnen te sympathiseren
(1970, bloemlezing).
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Rhijnvis Feith 1753-1824
Door P.J. Buijnsters

Rhijnvis Feith. Gravure door P. Velijn naar H.W. Caspari.

In 1787 schreef Mr. Rhijnvis Feith met enige zelfironie: ‘De rol, die ik tot dus ver
op het tooneel van de waereld gespeeld hebbe, is zeer gering geweest. Men noemt
my advocaat en myne Bul verzekert my, dat ik het waarlyk ben. Hoe ik het
ondertusschen geworden ben, weet ik niet, want myne schranderheid is er volstrekt
niet toe geschikt.’ Op dat moment had de literator Feith in eigen land èn daarbuiten
al naam gemaakt met zijn kleine roman in brieven Julia uit 1783, het schoolvoorbeeld
van de toen avantgardistische ‘Empfindsamkeit’ in onze letterkunde. Of zoals Feith
formuleerde: het sentimentele, de kunst van het aandoenlijke, het gewaarwordelijke.
Bron voor veel misverstand, voor verguizing ook. Maar voor Feith in de meest
letterlijke zin een zaak van leven en dood. Anders dan zijn voorgangers beschouwde
Feith de literatuur geenszins als een vermaak voor vrije uren, maar als een
levensvervulling. Taak van de schrijver was om in de daarvoor vatbare lezer
aandoeningen op te wekken. Aandoeningen die hem rijp zouden maken voor de grote
geheimen van het bestaan: zoals het kosmisch verband tussen alle delen van de
schepping, van worm tot serafijn; voor de bijzondere plaats van de mens in die keten
der wezens; voor de relatie godsdienst-liefde-dood: voor het graf dat slechts
doorgangspoort is naar een eeuwig leven, waar de geliefden voorgoed herenigd
worden.
Feith heeft een rijk geschakeerd, omvangrijk oeuvre nagelaten: twee romans,
toneelstukken, leerdichten - waaronder Het Graf uit 1792 een sleutelpositie inneemt
- programmatische essays en een grote hoeveelheid lyriek. Voor de buitenwereld
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gemakkelijk levend op zijn mooie landgoed Boschwijk bij Zwolle, was Feith in
waarheid een even toege-

Het graf
Vierde zang
Ja, stille Graven! ja, gij blijft mij wijsheid leeren.
Hier kan ik 't best met God en met mij zelv' verkeeren,
Hier, waar de vrede woont, de zorg het hart niet knaagt,
De beek welluidend ruischt, de tortel troostrijk klaagt,
De zoô, die de armoê dekt, en 't marmren eereteken,
De duurzaamheid en prijs van aardsche grootheid preeken.
't Gewormte kent geen schoon, geen glans, geen majesteit;
Het aast op vorst en slaaf met de eigen gretigheid;
't Verteert gevoelloos, stil, met de eigen scherpe tanden,
De zachte maagdenborst en 't hart van dwingelanden.
De Dood verzorgt zijn' disch en zamelt prooi in 't graf.
De raauwe moederkreet dwingt hem geen Zuigling af;
Hij scheurt den Jongling van het gillend maagdenharte,
Bespot de vriendschap, en beschimpt de huuwlijkssmarte.
Zijn adem blaast - rang, magt, goud, tijtel, aanzien, zwicht;
De mensch wordt wat hij was bij 't eerste levenslicht.
Zijn adem blaast op nieuw - de schoonheid is verdweenen,
Een naare afschuuwlijkheid zweeft om den schoonsten heenen.
Begin van de ‘Vierde Zang’ uit Het graf (1793) door Rhijnvis Feith.
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Het graf, in vier zangen (1792) door Rhijnvis Feith. Gravure naar en door Reinier Vinkeles.
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wijd als hypersensibel dichter. Hij gaf, vrijwel op zijn eentje, een nieuwe richting
aan de Nederlandse literatuur.
Het probleem voor Feith als dichter was dat hij voor die sentimentele
gemoedsaandoening een eigen taal moest creëren. Anders dan Goethe in zijn Werther
vervalt Feith daarbij soms in een hoogdravend pathetisch jargon, nog extra aangedikt
door de nadrukkelijke interpunctie (veel hoofdletters en uitroeptekens). In de lyrische
gedichten hindert dat minder dan bij een roman als Julia.
Hoe onwennig wij intussen misschien ook staan tegenover de Feithiaanse
gemoedsbewogenheid, in menig opzicht is deze dichter ons na verwant. Zijn
existentiële onlust, ontvankelijkheid voor de ongeordende natuur, hang naar het
absolute zijn evenzovele tekenen van zijn moderniteit.
Aan succes heeft het Feith tijdens zijn lange leven niet ontbroken, Ook al omdat
hij de extreme wereldvlucht van zijn Julia reeds in zijn tweede roman Ferdinand en
Constantia (1785) enigszins matigde. Terwijl zijn vroegere vriend Bilderdijk tot het
einde toe in de contramine bleef, kon Feith zich koesteren in de verering van een
hele schare epigonen, die zijn reputatie meer kwaad dan goed hebben gedaan.
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Handschrift van Rhijnvis Feith met transcriptie.

Aan / een Meisje, / dat een Roosjen aan haren boezem / plaatste. // Meisje!
plaats dit frissche roosje, / Dat de nacht naauw worden zag, / Aan uw'
zachtbewogen boezem; -/ 't siert u slechts een' halven dag. / Roosjes
kwynen, roosjes welken, / En hun blaadjes vallen af. / Meisje! sier u met
het bloempje, / Dat nog welig bloeit aan 't graf. / Godsdienst wierp er 't
eersten zaadjen / Onbemerkt van in den grond, / En bezorgde 't ieder
morgen, / Drenkte 't elken avondstond.//
[p.2] 't Rees, maar bloeide als 't Nachtviooltje, / Ongezien door 't vluchtig
oog; / Maar de kenner rook zyn geuren, / En hy schatte 't bloempjen hoog.
/ Vraagt gy, hoe zich 't bloempje noeme, / Dat zoo nedrig 't oog ontvliedt?
/ Vruchtloos zoekt gy 't by Linneus, / Op zyn plantlijst staat het niet. / Wilt
gy 't echter garen weten? / Beste Meisje! smaak die vreugd. / In 't
Gedenkboek van den Hemel / Heet het lieve bloempje: Deugd. / R. Feith.
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Keuze uit het overig werk
De vergankelijkheid van het heelal en de voortreffelijkheid van het verstand (1777),
Aan mijn vaderland (1778), Verhandeling over het heldendicht (1781), Fanny; een
fragment (1783), Aan de vrijheid (1783), Mengelwerken (1783), Thirza of De zege
van den godsdienst; treurspel (1784), Brieven over verscheiden onderwerpen
(1784-1793, 6 dln.), De patriotten; tooneelspel (1785), Dagboek mijner goede werken
(1785), Poëtisch mengelwerk (1788), Zedelijke verhaalen (1788-1789, 2 dln.), Ladij
Johanna Graij; treurspel (1791), Bijdraagen ter bevordering van schone konsten en
wetenschappen (1793-1796, 2 dln., met J. Kantelaar), Ines de Castro; treurspel
(1793), C. Mucius Cordus, of De verlossing van Rome; treurspel (1795), Oden en
gedichten (1796-1814, 5 dln.), De ouderdom, in zes zangen (1802), Proeve van eenige
gezangen voor den openbaaren godsdienst (1804-1805, 2 dln.), Brieven aan Sophië
(1806), De opwekking van Lazarus (1811), De val van Napoleon (1813), Verlustiging
van mijnen ouderdom (1818), De eenzaamheid en de wereld (1821), Dicht- en
prozaïsche werken (1824, 20 dln.), Oden en gedichten (1824-1825, 3dln.), Bloemlezing
(1913, door W. Kloos), Bloemlezing (1922, door H.G. ten Bruggencate), Het ideaal
in de kunst (1967).
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Hieronymus van Alphen 1746-1803
Door P.J. Buijnsters

Hieronymus van Alphen. Staalgravure door J.B. Tetar van Elven.

Hieronymus van Alphen - het is bijna een merknaam geworden voor een bepaald
soort didactische kinderversjes. Braafheid, bedachtzaamheid en vooral werklust
scoren hoog in deze leerschool:
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak.

De man die deze regels schreef was geen verzuurd schoolmeester. Het bijbehorende
opschrift luidt: Het vrolijk leeren. Dat is tegelijk het programma van de pedagogische
Verlichting waar Van Alphen in Nederland de blijde heraut van was. In 1778 verraste
hij het vaderlandse publiek met zijn eerste Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen.
Het succes was meteen overweldigend, zodanig zelfs dat die kindergedichten al het
overige werk van Van Alphen in de schaduw hebben gesteld. Bij elkaar vormen de
zes-en-zestig kinderdichtjes, in drie stukjes gepubliceerd, maar een dun boekje van
honderdvier bladzijden. Echter juist die beknoptheid hielp om alles in het geheugen
te prenten. De concrete, uit het leven van de (gegoede) burgerij gegrepen tafereeltjes,
veraanschouwelijkten elke les. En de afzonderlijk uitgegeven plaatjes - bij elk versje
één - deden de rest. Van Alphens pedagogie mocht dan in de negentiende eeuw door
De Génestet als onkinderlijk zijn bestempeld, ze was in elk geval niet kinderachtig.
Deze dichter nam zijn jeugdige lezers serieus.
Binnen het geheel van Van Alphens literaire activiteiten vormden zijn kinderdichten
overigens maar een gelukkig intermezzo. Hij debuteerde in 1771 samen met zijn
vriend Pieter Leonard van de Kasteele als dichter van een bundel Proeve van stigtelijke
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mengel-poëzij. En hij eindigde zijn literaire loopbaan ook met een reeks godsdienstige
gezangen en

Hieronymus van Alphen, vermoedelijk aan zijn vriend W. 't Hoen, 's-Gravenhage, 4 januari
1799.

Waarde Hr en vriend! Tot antwoord op uwe vrage, in de voor ons
aangename / letteren van Mevrouw, aan my gedaan, dient, dat ik voor mij
niet zien kan / dat de amptgelden of amtobligaties onder de geïn[de]
pretensies kunnen gere / kend worden; ik heb er ook nog iemand na
gevraagd; en die meende ook dat / het zeer klaar was, van neen. Het spyt
mij ik u geen favorabel advies kan / geven; want zulke huismiddelen
zouden nog wat kunnen soulageeren./ Wy zyn allen in ons huis zeer
verkouden; en de koude treft ons daarom te meer, / daar wij ons of niet
veel, of geheel niet aan de openlugt durven exponeeren./Maar nog meer
treft ons de ziekte van onzen oudsten zoon: die toeneemt, / en naar het
gevoelen van Groen, zeer weinig hoop tot herstelling overlaat. / Er is in
dit geval zo met opzigt tot de zaak als met opzigt tot de bykomende /
omstandigheden zo veel aandoenlyks en treffens, dat myne ziel er zeer
veel / onder begint te lyden. Hij stelt het zig zo erg niet voor, maar meent
(immers / zo meen ik doorgaands uit zyne woorden en daden te moeten
besluiten) dat als / hy het nadeelige saisoen eens door is, hy met meer
vrugt zal kunnen medi / cineeren: maar ook is er naar Groens opinie, veel
vrees, dat hy het goede / saisoen niet bereiken zal, maar door de nadeelige
gevolgen der koude voor hem, reeds / voor dien tijd zoude kunnen
afgesneden worden. Mijn hart bloedt over den verwel / kenden jongeling,
die met zo veel talenten voorzien, nu, naar ons inzien, op den weg / was,
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om verder ontwikkeld te worden: en met opzigt tot welken de Heere my
/ ook naa donkerheid, eenig licht had doen opgaan. Myn hart roept tot God
/ die hem zelfs tegen menschelyke verwagting zoude kunnen redden: maar
ik heb / niets te eisschen, en moet zwygend en nederbukkend afwagten,
wat Gods raad / over hem en mij besloten heeft. Zag ik hem aan de hand
des gezegenden ver / lossers de eeuwigheid te gemoet gaan, dan was alles
nog te verzetten -/ maar dit beklemt mij boven alles - De Heere God
verblyde ons door zyne / grote magt en oneindige barmhartigheid. [...]
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Illustraties uit Kleine Gedigten voor Kinderen (1778-1782) door Hieronymus van Alphen. Gravures
door Jan Punt naar tekeningen, 1787, van J. Buijs.

beschouwingen. Want Van Alphen wilde zich bovenal dienstbaar maken aan het
evangelisch christendom. Toen hij als gevolg van de Bataafse Revolutie de Hervormde
Kerk bedreigd waande, ontwikkelde hij zich steeds meer tot een bestrijder van de
Verlichting, voor zover die de mens centraal stelde. Daardoor werd hij, naast
Bilderdijk (maar zonder diens profetische allure), een voorloper van het
negentiende-eeuwse Réveil. Zelf noemde hij zich het liefst een Christen Wijsgeer,
daarmee de door hem verdedigde eenheid van geloof en denken onderstrepend. Het
wonderlijke is dat een voorzichtig, ja behoudlievend man als Van Alphen toch op
vitale punten pionierswerk heeft geleverd. Als bevindelijk dichter introduceerde hij
hier nieuwe versvormen. Zijn kindergedichten waren eveneens voor onze literatuur
een noviteit. Bovendien stond hij met zijn naar F.J. Riedel bewerkte Theorie der
Schoone Kunsten en Wetenschappen (1778-1780) aan de basis van de nieuwe
esthetiek.

De ledigheid
Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt.
Bidden, leeren, schrijven, lezen,
Spelen, werken heeft zijn tijd.
Moeder-lief kan 't ook niet velen,
Dat de tijd verwaarloosd wordt:
Lui zijn, zegt ze, is tijd te stelen,
En ons leven is zoo kort!
Uit Kleine Gedigten voor Kinderen (1778-1782) door Hieronymus van Alphen.

Keuze uit het overig werk
Dissertatio juridico-moralis de eo (1767), Eenige Leerstukken van den
Protestantschen Godsdienst (1775), Gedigten en Overdenkingen (1777), Vervolg
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der Kleine Gedigten voor Kinderen (1778), Nederlandsche Gezangen (1779), Tweede
Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen (1782), Digtkundige Verhandelingen
(1782), Stigtelijke Mengelpoëzij (1782, verzameleditie), Mengelingen, in Proze en
Poëzy (1783), De Gronden mijner Geloofs-Belijdenis, opengelegd voor mijne
Kinderen (1786), Kleine Gedigten voor Kinderen (1787), De waare Volksverlichting,
met opzigt tot Godsdienst en Staatkunde (1793), Kleine Bijdragen, tot Bevordering
van Wetenschap en Deugd (1796), De Rechten der Gereformeerde Gemeenten en
Derzelver Leeraars (1796), De Christelijke Spectator; in twaalf Vertoogen (1799),
Ter Gedagtenis (1800), Predikt het Evangelium allen Creaturen! (1801), Proeve van
Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst (1801-1802, 2 dln.),
Nagelatene Schriften (1813), Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen
(1838-1839, 3 dln.), Anthologie uit de Gedichten (1855), Bloemlezing uit de Gedichten
en het Proza (1920), Bloemlezing uit het werk (1967).
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Jacobus Bellamy / Zelandus 1757-1786
Door P.J. Buijnsters

Jacobus Bellamy. Gravure door P.H.L. van der Meulen naar A.J. van Mansfeld.

Bij de Zeeuwse dichter Jacobus Bellamy zijn alle ingrediënten aanwezig voor een
roerend levensverhaal: geringe komaf; met tegenzin eerst bakkersjongen, vanaf maart
1782 arme beursstudent in de theologie te Utrecht; gedwarsboomde liefde voor de
Vlissingse Francina (‘Fransje’) Baane, die hij in zijn gedichten als zijn Fillis bezingt;
vroegtijdige dood op achtentwintigjarige leeftijd, nog vóór hij zich als dichter ten
volle ontwikkeld heeft. Dat alles verwekte 11 maart 1786 in het literaire Nederland
een golf van ontroering.
Vooral de persoon van Bellamy moet op de tijdgenoot indruk gemaakt hebben.
Hij zag er robuust uit, gedroeg zich onconventioneel, was zeer enthousiasmerend.
Wilde desnoods met geweld de stijfgeworden klassicistische genootschapspoëzie in
een nieuwe richting stuwen. Maar achter zijn luidruchtig activisme school een fond
van gevoeligheid en twijfel, dat deze zogenaamde bestrijder van het sentimentalisme
toch dicht in de buurt van Feith bracht.
In die paar jaren die hem gegund waren, publiceerde Bellamy drie heel
verschillende dichtbundels. In 1782 debuteerde hij met Gezangen Mijner Jeugd, een
verzameling erotische poëzie, geconcentreerd rond de
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Ongedateerde brief (± 1783) van Jacobus Bellamy aan W.A. Ockerse (1760-1826),
dichter-predikant te Baarn.

Maar drie woorden in folio! - want ik heb / geen tijd! heeft zijn
aanstaande Eerwaardigheid / u reeds geschreven, sints hij naar zijn wieg
en / bakermat getrokken is? - ad rem! - over / het copygeld! - niet vier
gulden - ook niet / zeven gulden - maar de eerste conditie / moet zijn: drie
ducaten of een rijder per blad. / Vervolgens vier ducaten, en zien we, dat
ons / schoteltje moes een begeerlijke spijze is in den / oogen des volks dan kunnen wij meer / nemen - zoudt ge voor niets werken? - ik / heb het
ook altijd gedaan - maar de schellen / zijn van mijn oogen afgevallen - ik
doe het / niet meer. - Ik kan niet meer schrijven. / Vale! Antwoord van uw
weleerwaarde / verwagtende ben ik T.T. / Bellamy
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aanbeden Fillis. Het is typische kleinkunst. Luchtige, eenvoudige versjes, soms met
een geestige wending aan het slot:
Natuur gaf aan mijn Chloris
Heur allerschoonste gaven.
Zij gaf haar schoone leden,
Zij gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen.
Zij gaf haar, trots de mannen,
En vlug vernuft, en oordeel.
In 't kort, zij gaf haar alles,
Wat maagden kan versieren.
Maar jammer is 't - zij weet het!

De rijmloze vorm gaf aan deze eerste dichtproeven een natuurlijke charme. Bellamy
sloot hierin overigens aan bij Duitse Anakreontiker als Johan Wilhelm Ludwig Gleim
(1719-1803) en Karl Wilhelm Ramler (1725-1798).
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Jacobus Bellamy en zijn geliefde Francina Baane. Uit Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamy
door W.A. Ockerse (1760-1826) en A. Kleyn-Ockerse (1762-1828). Gravure door D. Veelwaard
naar J. van Meurs.

De ijverzuchtige
Een regt en teeder minnaar
Is altoos ijverzuchtig. Wanneer zijn meisje een' ander'
Met vriendelijke oogjes toelonkt,
Gevoelt hij, in zijn' boezem,
Een heimelijke ontroering.
Dan straalt hem de ongerustheid
En kommerlijke vreeze
Uit naauwoplettende oogen.
Nu poogt hij eens de droefheid,
In zijn gelaat zoo zigtbaar,
Met een geveinsde vreugde,
Voor aller oog te dekken.
Dan weêr doen spijt en gramschap
Zijn bleeke wangen gloeijen.
Dan brandt er in zijne oogen
Het vlammig vuur der woede.
Dan knerst hij op zijne tanden,
En vloekt hem, dien zijn meisje
Zoo vriendelijk belonkte.
Maar - ziet hij weêr zijn meisje,
En lacht zij lief en teeder
Den gullen lach der liefde:
Straks zijn de vreeze en droefheid,
De spijt en felle gramschap
Van zijn gelaat verdwenen.
Dan valt hij op haar' boezem,
En drukt haar in zijne armen,
En kust heur lieflijk mondje,
En stamelt, onder 't kussen:
Gij zijt, gij zijt mijn meisje! Gij zijt de lust mijns levens! Gij zijt - gij zijt mijn alles!
Gedicht uit Gedichten door Jacobus Bellamy. (Nieuwe vermeerderde uitgave, 1826).

't Is vol van schatten hier...

22
In 1782-1783 gaf Bellamy onder het pseudoniem Zelandus een bundel Vaderlandsche
Gezangen uit, zíjn bijdrage aan de strijd van de Patriotten tegen de Orangisten om
stadhouder Willem V. Literair gesproken betekenden deze strijdliederen met hun
traditionele retoriek een achteruitgang. Maar in 1785 kwam Bellamy voor de dag
met een nieuwe bundel Gezangen, waarin hij de anakreontische vorm gebruikte voor
een verheven inhoud. Vriendschap, het leven hiernamaals leveren hem nu de grote
themata. Ook als literair criticus was hij met het door hem en zijn vrienden
geredigeerde Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart (1784-1785) nog
volop aan het experimenteren, toen het einde kwam. Voortaan bleef Bellamy, als
later Perk en Lodeizen, een bijna mythische gestalte: aankondiger van een vernieuwing
die hij zelf niet meer mocht beleven.

Overig werk
Twee nagelaten leerredenen (1790), Gedichten (1816), Bloemlezing uitzijne gedichten
(1850), Uit de verzen en het proza van Bellamy (1919).
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Doe ik mijn oogen toe, dan wil ik 't wel gelooven

*

Inleiding tot de periode 1800-1880
Door G.W. Huygens

*

P.A. de Génestet
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Franse overheersing
Meer dan één vaderlandse poëet heeft begin 1800 met de voordracht van een
‘eeuwzang’ zijn bezorgdheid uitgedrukt, en met reden. Wel had de omwenteling van
1795 de Nederlandse eenheidsstaat gebracht, maar de nieuwe Bataafse Republiek
was in het politieke vaarwater van Frankrijk gekomen, waar de eerste consul
Bonaparte een koers bepaalde die tot de ondergang van onze zelfstandigheid zou
leiden.
In 1799 had het Uitvoerend Bewind de hoogleraar J.H. van der Palm (1763-1840)
benoemd tot agent voor de nationale opvoeding. Door de instelling van deze
ministersfunctie werden allerlei particularistische of particuliere instellingen van
voorheen aan de centrale overheid getrokken. Daarmee was de weg naar eenheid
ingeslagen op belangrijke gebieden als onderwijs, taal en spelling, waarop in de oude
federalistische republiek verscheidenheid en verwarring hadden geheerst. Onder Van
der Palm kwamen de spelling van Siegenbeek en de grammatica van Weiland tot
stand, en werd de eerste wet op het lager onderwijs voorbereid.
Bij de totstandkoming van spelling en spraakkunst had de Bataafsche Maatschappij
voor taal- en dichtkunde een rol gespeeld. Deze maatschappij, waarvan vrijwel alle
grotere en kleinere letterkundigen lid waren, is ook voor de literatuur gedurende vele
decennia van betekenis geweest. Zij was in 1800 op initiatief van Van der Palm
opgericht als fusie tussen drie bestaande dichtgenootschappen te Leiden, Amsterdam
en Rotterdam, waarbij zich later een Haags aansloot. Bevordering van de
‘Nederduitsche taalen dichtkunde’ was het doel, dat bereikt moest worden door
prijsvragen voor verhandelingen en dichtstukken, en door landelijke en plaatselijke
bijeenkomsten met sprekers of voordragende dichters; de jaarlijkse uitgave der
Werken maakte de resultaten openbaar. In 1806 werd de naam veranderd in
Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, vanwege de ruimere
opzet en de nieuwe politieke constellatie.
Uiteraard liet zich de wetenschap beter door prijsvragen stimuleren dan de
dichtkunst. De verhandelingen over taal en spelling waren voor die tijd degelijke
stukken werk, evenals de met uitvoerige citaten toegelichte geschiedenis van onze
dichtkunst door Jeronimo de Vries, die met goud werd bekroond: een aanloop tot
een literatuurgeschiedenis. Eveneens met goud bekroond werd de Proeve eener
Hollandsche prosodia (1810) van Johannes Kinker (1764-1845). De studie van
taalkunde, literatuur en versbouw kreeg een wetenschappelijke allure. Liefde voor
de eigen taal, streven naar zuiverheid en strijd
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tegen verbastering stonden voorop, en er bestond nauw verband met het gevaar dat
de eigen cultuur van buiten bedreigde.
De bijeenkomsten in deze maatschappij en andere genootschappen hebben de
literatuur van die dagen - en hieronder verstond men voornamelijk de poëzie grotendeels bepaald. Ze was op voordracht berekend, en het oratorische karakter is
dan ook evident. Dichterlijke bezieling uitte zich in opgezweepte retoriek, in ware
symfonieën van woorden met veel anaforen, homerische en gewone vergelijkingen
en andere vormen van stereotiepe beeldspraak, metrisch en rijmend, alles volgens
de geijkte regels van het Klassicisme. Voor de latere smaak is het allemaal te verheven
en gemeenplaatsig, maar zelfs voor de beste en meest ontwikkelde tijdgenoten was
de dichterlijke taal wel degelijk genietbaar.
Behalve de vormgeving was ook de geest van Verlichting een erfenis uit de
achttiende eeuw. Veel letterkundigen waren ex-patriotten en hadden de invloed
ondergaan van Voltaire. Maar diens denkbeelden van tolerantie, gerechtigheid,
humaniteit en persoonlijke vrijheid hadden het afgelegd tegen de politieke realiteit.
Hoewel deze niet altijd in haar juiste toedracht herkend werd, nam het gevoel van
nationaal onbehagen toe, en daarmee de anti-Franse gezindheid. De bedreigde
onafhankelijkheid leidde tot lofdichten op eigen land, eigen taal, eigen verleden,
hetgeen culmineerde in Helmers' De Hollandsche natie (1812).
Ook die verheerlijking van het verleden stamde uit de achttiende eeuw; in de
Santhorstse kring had men een ware cultus gekend voor grote vaderlandse helden
en regenten, uiteraard in patriottische geest. Wanneer nu in de Hollandsche
Maatschappij nieuwe lofdichten (‘lierzangen’) op de oude glorietijd ten gehore
werden gebracht, dan konden de daarin verwerkte toespelingen op de eigen tijd niet
worden misverstaan. Mensen als Helmers, Loots, Tollens, Van Hall en velen anderen
zijn zeker vergelijkbaar met verzetspoëten uit de Duitse bezettingstijd: met niet altijd
fraaie maar bezielende retoriek hielden zij er de moed in en versterkten zij de afkeer
voor de vreemde machthebbers.
In de nog schaars vertegenwoordigde prozaroman vinden we soortgelijke
elementen, bijvoorbeeld in Het leven van Maurits Lijnslager (1808), historische
roman avant-la-lettre door Adriaan Loosjes Pzn. (1761-1818), die uit afkeer van het
heden de geïdealiseerde zeventiende-eeuwse staatsburger schiep. Een historische
monument, dat later Potgieter nog zou inspireren. Ook hierin zette de verlichtingsidee
zich voort, evenals in het werk van Bruno Daalberg (pseudoniem van P. de Wakker
van Zon, 1758-1818), zeker de belangrijkste romancier uit die tijd.
Een waardig dichtstuk was Het heilig woud (In: Gedichten, dl. 2, 1820), door
Kinker in 1806 voorgedragen in een vriendenkring; het woud was hier de heilige
bewaarplaats van de ware verlichte denkbeelden, zonder de latere demagogie. Kinker
was de tegenpool van Bilderdijk; deze veelzijdige filosoof, dichter, toneelschrijver,
criticus en muziekkenner gold als bestrijder van het obscurantisme en belichaamde
de vooruitgangsidee. Zijn poëzie, ofschoon stereotiep van taal, was zeker geen holle
klinkklank van woorden, maar voor de meesten toch te moeilijk en abstract.
In 1805 werden in de (toen nog) Bataafsche Maatschappij op initiatief van Jeronimo
de Vries (1776-1853) besprekingen gehouden, die ondanks aanvankelijke mislukking
de terugkeer van (de weliswaar anders denkende maar gewaardeerde) Bilderdijk
mogelijk zouden maken. In 1806 deed de gerepatrieerde balling met een kunstig
dichtstuk zijn intrede in de Leidse afdeling. Spoedig legde hij verscheidene bundels
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van zijn meegebrachte poëzie ter perse, die door zijn medeleden meer op prijs werden
gesteld dan zijn nieuwe Ode aan Napoleon (1806): als dichter had hij in aller ogen
de top van de Parnas bereikt. Meer dan wie ook vertegenwoordigde hij de Romantiek
van zijn tijd, al bleef zijn vers op klassicistische leest geschoeid. In 1811, tijdens de
inlijving, had hij de moed in de Hollandsche Maatschapij zijn Afscheid (In:
Winterbloemen, 1811) voor te dragen, met de voorspelling van 's lands spoedige
herrijzenis (Holland groeit weer, Holland bloeit weer)...

Herstelde onafhankelijkheid
Na de herstelde onafhankelijkheid (1813) viel de onberekenbare, al te reactionaire
Bilderdijk buiten de ambten, maar hij bleef tegen de tijdgeest optornen. Als docent
te Leiden kreeg hij invloed op een aantal studenten. De uit zijn colleges voortgekomen
veeldelige Geschiedenis des Vaderlands (1832) werd de tegenhanger van de
staatsgezinde geschiedschrijving van Jan Wagenaar (1709-1773). Uit de kringen van
zijn leerlingen (Da Costa, De Clerq, Groen van Prinsterer en anderen) kwamen later
de religieus-maatschappelijke Réveil-beweging en de politieke antirevolutionaire
idee voort.
In het nieuwe koninkrijk bleef Bilderdijk een onrustig element. Overigens was er
na 1813 geen opleving in het letterkundig bedrijf. Na de doorgestane misère en
emoties verlangde de natie naar rust en was zij tevreden met het vaderlijk bewind
van Willem I. De huiselijk-moraliserende kunst van Tollens en diens epigonen was
er de weinig verheven poëtische uitdrukking van; de nieuwe lofzangen op het
vaderland
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en het verleden (De overwintering op Nova Zembla, 1822, en vele andere) hadden
de functie van ‘verzetspoëzie’ verloren en leidden tot een zinloos chauvinisme. De
genootschapsbijeenkomsten en prijsvragen gingen gewoon door, Van der Palm bleef
de nationale redenaar, de weinig kritische boekbeoordelingen vond men in de
Vaderlandsche Letteroefeningen en andere ouderwetse tijdschriften, en alle dichters
droegen bij aan de lieftallige Nederlandsche Muzenalmanak, die Joh. Immerzeel Jr.
(1776-1841) sedert 1819 liet verschijnen. Bilderdijk werd als dichter nog altijd
bewonderd, maar Tollens (van wiens Gedichten in 1822 een volkseditie verscheen)
werd werkelijk in brede kring gelezen; daarentegen liet men Staring en Kinker
doorgaans ongelezen, hoewel juist zij niet met lege woorden praalden. Voor een
wanklank in dit rustige leventje zorgde Da Costa toen hij in 1823 met zijn Bezwaren
tegen den geest der eeuw de zelfvoldane tijdgeest aanviel en zichzelf daarmee
voorshands onmogelijk maakte.
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Titelpagina van een historische roman uit 1840 door A.L.G. Bosboom-Toussaint. Gravure door
J.P. Lange naar M. Mourot.

Romantiek
De Belgische opstand van 1830 maakte aan de zelfgenoegzame tevredenheid een
einde. Poëten dichtten hun wapenkreten en bezongen in opgewonden bewoordingen
de Tiendaagse veldtocht, Jan Carel Josephus van Speyk (1802-1831), baron David
Hendrik Chassé (1765-1849) etc., de zogenaamde citadelpoëzie. Bovendien trad er
een nieuwe schrijversgeneratie aan, die kritischer gestemd was. Met dit ‘Jong Holland’
kwam tevens - niet te vroeg! - iets van de Europese Romantiek aan bod, het zuiverst
bij de Rotterdamse groothandelaar en Bilderdijkiaan Adriaan van der Hoop Jr.
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(1802-1841). Als criticus had deze in enkele tijdschriftjes zelfs de roem van stadgenoot
Tollens ondermijnd, maar zich verder nogal overschreeuwd. Hij was een van de
luidruchtigste citadelpoëten, maar behaalde ook een tijdelijke roem met Byroniaanse
epiek als De renegaat (1838).
De onmaatschappelijke romantiek vol levensverachting van Byron was in de mode
gekomen. Navolger, tevens vertaler was ook de jonge Beets, de student-auteur uit
Haarlem die zich te Leiden had aangesloten bij de ‘Rederijkerskamer voor uiterlijke
welsprekendheid’, met gelijkgestemde vrienden als J.P. Hasebroek, B. Gewin
(1812-1873) en J. Kneppelhout. Niet lang na hun ‘zwarte tijd’ van onechte Romantiek
vonden de leden van deze Leidse kring een passender uitlaat met
humoristisch-realistische, wel wat moraliserende prozaschetsen (Camera obscura,
1839; Studententypen, 1839-1841; Waarheid en droomen, 1840) die meer van
levensvreugde dan van wereldvlucht getuigden: hun Romantiek was maar een
modezucht van tijdelijke aard geweest. In de verwante schetsen van Van Koetsveld
begon zelfs iets van sociale bewogenheid en verontrusting door te breken - ook weer
niet te vroeg, gezien de vaak erbarmelijke toestanden onder het volk.
Intussen bleek dus eindelijk het proza als literaire vorm erkenning te hebben
gevonden, wat niet kon uitblijven gezien de opbloei van de buitenlandse romantische
en realistische vertelkunst. Onze ‘betere standen’ lazen overwegend Frans, maar ook
Engeland en Duitsland gingen meetellen. Wel bestond de import meer uit leesvoer
dan uit literatuur, maar er hadden zich ook auteurs aangediend als Chateaubriand,
Hugo, Balzac, Jane Austen, Scott, Eichendorff, Hoffmann... anderen zouden spoedig
volgen; zelfs de Deen Andersen werd in vertaling gelezen. Het waren twee classici
die voor het proza een lans braken. De Leidse bibliothecaris Jacob Geel (1789-1862),
geliefd spreker en geestig verhandelaar, hield in 1830 zijn lofrede op het proza - dat
op de beeldsprakige poëzie in sommige opzichten veel vóór had.
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Almanak Holland voor 1860. De almanak bestond van 1848 tot 1866, steeds onder redactie van
J. van Lennep.

Geel nu was een man van gezag, evenals de hoogleraar David Jacob van Lennep
(1774-1853). Deze had in 1827 gewezen op de betekenis van Walter Scott en op de
mogelijkheid, diens kunst na te volgen aan de hand van de eigen geschiedenis.
Optimist als hij was zag hij veel in de mogelijkheid van de kunstenaar, om door
middel van de verbeelding het verleden te doen herleven zoals de historicus dit niet
vermocht.
Al dan niet aangespoord door prof. Van Lennep of Walter Scott produceerde men
in de jaren dertig en daarna historische romans die naam zouden maken; omvangrijke,
meestal meerdelige geschiedenissen vol spanning, avontuur en romantische situaties,
soms gedragen door een idee (bijvoorbeeld de verlossende waarde van het christendom
bij Aernout Drost (1810-1834) en A.L.G. Bosboom-Toussaint), meestal gesitueerd
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in het eigen vaderlandse verleden (Jacob van Lennep, J.F. Oltmans, 1806-1854), een
enkele maal in de oudheid (P. van Limburg Brouwer, 1795-1847). Nadat de
jonggestorven Drost in 1832 zijn Hermingard van de Eikenterpen had gepubliceerd
volgden Van Lennep (De pleegzoon, 1833; De roos van Dekama, 1836) en Oltmans
(Het slot Loevestein in 1570, 1833; De schaapherder, 1838). Evenals
Bosboom-Toussaint en later Schimmel haalden zij de literatuurgeschiedenis, wat
nauwelijks gezegd kan worden van hun sedertdien vergeten navolgers zonder tal:
het was een modegenre geworden. Doorgaans wordt het tot de Romantiek gerekend,
hoewel hierop veel afgedongen kan worden: het geldt meer voor de stof dan voor de
geest der werken. En hoewel er onder de vaderlandse voortbrengselen zeker een
aantal van kwaliteit getuigden, bereikten ze zelden het hoogste niveau. Vooral de
handige Van Lennep werd enkele malen door de kritiek (Aernout Drost, R.C.
Bakhuizen van den Brink, 1810-1865) terechtgewezen.
Sanering van de kritiek was het doel van die Amsterdamse jongeren, die omstreeks
1830 ten huize van de oude Jeronimo de Vries bijeenkwamen: Heije, Drost, Bakhuizen
van den Brink en de juist uit Antwerpen (met een aanbevelingsbrief van J.F. Willems,
1793-1846) teruggekeerde Potgieter. Na enige kritische arbeid voor de in het geheel
niet literaire Vriend des vaderlands stichtten zij in 1834 De Muzen, dat merkwaardig
genoeg werd uitgegeven bij Tollens' jeugdvriend, de ex-acteur Maarten Westerman,
en waaraan ook de onvermijdelijke Beets het zijne bijdroeg. Het blaadje verdween
nog hetzelfde jaar, na de vroegtijdige dood van Drost, en er was een animositeit
tussen twee gevestigde uitgevers voor nodig voordat een eigen orgaan gevonden
werd in De Gids (1837), met de uitdagende ondertitel ‘Nieuwe vaderlandsche
letteroefeningen’.
In de eerste jaargangen leverden ook Hasebroek, Beets, Ter Haar, Oltmans en
kleinere talenten hun literaire bijdragen, maar de inmiddels tot volle rijp-dom gekomen
Potgieter werd de onomstreden leider, aanvankelijk samen met de meer
wetenschappelijk georiënteerde Bakhuizen, die kort daarop echter het land moest
verlaten. Wanneer het hem aan aanvaardbare medewerking ontbrak vulde Potgieter
met zijn poëzie, zijn novellistisch en kritisch proza hele afleveringen.
Hij streefde een strenge maar onpartijdige kritiek na om werkelijk als een gids
leiding te geven aan het literaire leven. In zijn strijd tegen de geest van Jan Salie en
de ‘stilstaanders’ riep hij vaak als navolgenswaardig voorbeeld de zeventiende-eeuwse
republiek van begaafd en machtig burgerdom op. Deze ‘nationale Romantiek’ had
op het scheppend werk van zijn tijdgenoten geen al te grote invloed, maar zijn kritiek
op de heersende middelmaat en op de achterlijkheid in internationaal opzicht maakte
wel indruk.
Toen het tijdschrift langzamerhand de spreekbuis werd van het opkomend
liberalisme en meer politie-
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ke en wetenschappelijke medewerkers kreeg, nam het gezag toe. Van een overwegend
literair werd het een algemeen tijdschrift. Pas omstreeks 1860 zou Potgieter steun
krijgen van zijn jonge vriend, de bekwame criticus Busken Huet, maar door diens
aanval op Thorbecke in 1865 kwam het tot de ‘Gidscrisis’ en daarmee tot het uittreden
van Huet en Potgieter. De literaire betekenis van het overigens nog gezaghebbende
maandblad verminderde.
Omstreeks het midden van de eeuw was de Romantiek, die in het land met nuchtere
volksaard toch al een slechte voedingsbodem had, grotendeels uitgewoed. Wel had
Da Costa zijn come-back gemaakt met zijn vurige, door calvinistische overtuiging
gedragen ‘tijdzangen’, en had Alberdingk Thijm met fraaie epische poëzie, daarna
met beeldend proza het katholieke verleden doen herleven, terwijl Willem Jacobsz
Hofdijk (1816-1888) met Kennemerland (1850) nog eens een kans gaf aan de oude
romantische ballade.
Er werd trouwens nog altijd verhalende dichtkunst vervaardigd, al of niet voor
declamatie geschreven. Hoewel de Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten
en wetenschappen na 1850 snel aan betekenis
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Illustratie uit de almanak Aurora van 1859 bij ‘Het haantje van den toren’ door P.A. de Génestet.
Gravure door W. Steelink naar J.C. d'Arnaud Gerkens.

verloor (en tegen het einde van de eeuw geheel verdween) waren elders de openbare
voordrachten nog altijd van grote betekenis. In de tweede eeuwhelft gingen ook de
toen sterk opkomende prozanovellen tot het vaste repertoire behoren. Geliefd waren
vooral de avonden in het Haagse genootschap Oefening Kweekt Kennis, waar de
luimige poëet W.J. van Zeggelen (1811-1879) en later de novellisten J.J. Cremer,
Gerard Keller (1829-1899), A.L.H. Ising (1824-1898) en Justus van Maurik Jr.
(1846-1904) grote toeloop kregen.
Zulke successen bij het grote publiek waren voor Potgieter niet weggelegd. Hij
streefde ze ook niet na, want met zijn zeer kunstig opgebouwde verzen en zijn
ingewikkelde, vernuftige maar vermoeiende prozastijl maakte hij het zijn lezers
moeilijk. Het was de opzettelijk gecultiveerde, hoogst persoonlijke uitingsvorm van
een gecompliceerd mens, die echter werkelijk iets te zeggen had, onverschillig of
hij nu in satyrische zangen zijn tijd aanviel dan wel in de gedroomde gedaante van
de landjonker (de aristocratische wensdroom van een burger!) een verhuld beeld van
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eigen gemoedsleven gaf. Onder de dichters van zijn tijd had hij werkelijk formaat,
maar zijn meester-
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werk (Florence, 1868) kan slechts met inspanning en studie toegankelijk worden.
Het werk van zijn dichtende tijdgenoten kenmerkte zich nu juist door een algemene
verstaanbaarheid, en het was nog altijd uitermate geschikt om, zoals bij de familie
Stastok, op avondjes in gezinsverband te worden voorgedragen. Onder de dichters
bevonden zich zoveel predikanten, dat men later met enige overdrijving wel van een
dominocratie gesproken heeft. Hun werk was - anders dan dat van de religieus bezielde
Da Costa - bovenal stichtelijk of leerzaam, en het zette in zelfvoldane huiselijkheid
en chauvinisme nog iets van de traditie Tollens voort.
Deze predikantenpoëzie ter ere van godsdienst, vaderland en huisgezin was van
een eenvoud die niet zelden in banaliteit ontaardde, maar door het maatschappelijk
gezag van de predikanten als zodanig behield ook hun poëzie of rijmkunst een zeker
aanzien. Ter Haar, Beets, Ten Kate en De Génestet behoorden tot de besten; ook de
als politicus belangrijke priester H.J.A.M. Schaepman (1844-1903) zou men om de
kwaliteiten van zijn poëzie in dit gezelschap kunnen plaatsen. Als werkelijk bezield
katholiek kunstenaar stond Thijm vrijwel alleen.
Na de Beweging van Tachtig is van de reputatie der predikanten weinig
overgebleven. Zij hebben met hun werk de lezers uit onze tijd niet meer bereikt, met
uitzondering van de toch wel verdienstelijke De Génestet, die nog altijd voor de vuist
wordt geciteerd. Dit kan trouwens ook gezegd worden van de kolderieke Gedichten
van den Schoolmeester (1859) en van de steeds meer gewaardeerde Piet Paaltjens.
De rest is historie geworden.

Van ouderwets naar modern
In de jaren 1860-1880 had zich de generatie ‘Jong Holland’ van 1830 ontwikkeld
tot een reeks schrijvers van zekere naam; zij gaven wat de lezers van hen verwachtten
en waren niet karig met lof over en weer. Zij werkten voor eigen tijd, waren redelijk
tevreden en zagen maar zelden dat het er over de grenzen beter voorstond. Wie dit
wel zag was Busken Huet, die na zijn Gids-avontuur zijn kritisch werk niet staakte,
en in zijn goed geschreven, van geest getuigende stukken behoorlijk huishield onder
gevestigde reputaties. Met zijn belezenheid in de Franse literatuur zag hij de
belachelijkheid van de onuitroeibare nationale zelfoverschatting goed in. Met het
optreden van Busken Huet was er een wezenlijke verandering ten goede gekomen
in de kritiek.
In diezelfde periode begon Eduard Douwes Dekker tegen wil en dank een
schrijversloopbaan, die een vernieuwing zou brengen in taal en denken. Max Havelaar
(1860) was bedoeld als een beroep op de openbare mening in een conflict bij het
Binnenlands Bestuur op Java. Het boek was met hartstochtelijke overtuigingskracht
geschreven, en dat was ook het geval met Minnebrieven (1861) en Ideën (1862-1877,
7 dln.), waarmee de auteur noodgedwongen zijn schrijverschap voortzette. De steeds
beter geoefende pen van Multatuli, die zich welbewust toelegde op het schrijven van
levend Hollands, schiep inderdaad een nieuw proza; dat hij zijn publiek verachtte
omdat dit alleen maar zijn mooie stijl prees, doet in dit verband minder ter zake.
Werkelijk doodgezwegen door de kritiek werd hij niet. Busken Huet, Vosmaer en
anderen beoordeelden zijn werk positief, en blijkens de herdrukken werd het in ruime
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kring (vooral door jongeren), gelezen, terwijl hij als spreker doorgaans volle zalen
trok. Hij achtte zich miskend omdat hem in zijn conflict geen recht was wedervaren,
maar het is onmiskenbaar dat er van zijn geschriften grote invloed is uitgegaan, en
dat heeft zijn populariteit in gevestigde, meer behoudende kringen niet vergroot.
Daarbij was hij een veeleisend en lastig mens, maar het nam allemaal niet weg dat
hij, de hyperindividualist, in het burgerlijk en calvinistisch Nederland de bedompte
atmosfeer naar vermogen gezuiverd heeft, in alle opzichten.
Hij was niet alleen een late romanticus, maar ook een verlate representant van de
Verlichting, en wat hij te berde bracht inzake godsdienst, moraal, opvoeding,
onderwijs, politiek, maatschappij, vrouwenemancipatie, taal, etcetera, etcetera, het
was misschien niet allemaal tot in de consequenties even juist noch volkomen
origineel, maar het was zodanig geformuleerd dat erover werd gesproken en
nagedacht. Dat zijn actualiteit van durende aard zou zijn, dat zijn werk tot in onze
tijd gelezen zou worden en het hunne niet, dat zullen zijn tijdgenoten van naam niet
hebben durven vermoeden.
Behalve waarschijnlijk zijn Haagse vriend uit later jaren, de estheet van
aristocratische allure Mr. Carel Vosmaer. Deze zette in zijn studie Een zaaier (1874)
de betekenis van Multatuli uiteen en gaf daarbij als zijn overtuiging te kennen dat
de literatuurhistoricus van de toekomst met diens optreden in 1860 een nieuwe era
in onze letteren zou laten beginnen. Hij was er nog niet zo heel ver naast, want
naarmate de invloed van de Tachtigers op de literatuurbeschouwing afnam is men
meer aandacht gaan besteden aan de onmiskenbare vernieuwing, die de jaren zestig
en zeventig te zien gaven.
Vosmaer was niet minder anti-clericaal dan Multatuli, die zelf een gevierd man
was in kringen van het tijdschrift en de vrijdenkersvereniging De Dageraad. De op
gang gekomen ontkerstening werd ook waar-
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neembaar in de geschriften van andere (min of meer) literaire figuren, de ex-theologen
Allard Pierson, (1831-1896), Johannes van Vloten (1818-1883) en Cd. Busken Huet.
Gaandeweg breekt er een tijd door waarin de doorgaans altijd nog aanwezige
christelijke achtergronden in de literatuur verdwijnen, evenals trouwens de autoriteit
van de predikanten. Wat dat betreft (trouwens ook in andere opzichten) vonden de
jeugdige Tachtigers een goed voorbereide bodem.
Ten tijde van Vosmaer was Den Haag een letterkundig centrum van belang
geworden, niet alleen door Oefening Kweekt Kennis, maar ook door de kring rondom
het weekblad De Nederlandsche Spectator, dat in 1860 met enkele oudere weekbladen
gefuseerd was, en aanzienlijk versterkt werd doordat de inmiddels tot rijksarchivaris
benoemde Bakhuizen van den Brink in dit blad met kritische beschouwingen weer
was gaan deelnemen aan het letterkundig bedrijf. De medewerkers waren niet allemaal
figuren van de eerste rang, maar een zekere reputatie hadden zij wel, mannen als Jan
ten Brink, (1834-1901), J.J. Cremer, Gerard Keller, A.L.H. Ising, C. Vosmaer en
anderen.
Laatstgenoemde werd na de dood van Bakhuizen van den Brink (1865) de leidende
figuur, en onder hem zou het weekblad, dat ook politieke en andere bijdragen bevatte,
tot bloei komen; in politiek opzicht had het een vrijzinnig-liberaal karakter. De
bijdragen waren wel ongelijk, maar men volgde de literatuur van de dag, en men gaf
bovendien informatie over al wat er nationaal of internationaal op letterkundig en
aanverwant terrein aan nieuws binnenkwam - functies dus die op den duur door de
dagbladpers zouden worden overgenomen.
Tegen het einde van de jaren zeventig bood Vosmaer ook plaats aan
vertegenwoordigers van de zich aandienende jongste generatie. Jongelui als Perk,
Kloos, Couperus, Paap en Van Eeden hebben daarmee een niet te versmaden
introductie als aankomend scribent gekregen. Aldus werd de estheet Vosmaer met
zijn klassieke scholing en naar het moderne tenderende opvattingen een belangrijke
schakel tussen jong en oud, wat nog tot misverstand aanleiding zou geven.
In diezelfde jaren was ook de Hagenaar Emants in opkomst; hij vormde een kring
met kunstzinnige jonge stadgenoten, die de nog omstreden kunst van Wagner, en in
de literatuur het naturalisme bewonderden. In tijdschriften als De Banier (1875-1879)
vinden we hiervan de neerslag. Ook door deze groep werd de residentie (waar Louis
Couperus, W.G. van Nouhuys (1854-1914) en Frans Netscher, (1864-1923), zich
nog zouden aandienen) een levendig literair centrum. Amsterdam zou als zodanig
pas iets later weer van zich doen spreken: de Tachtigers waren in aantocht!
Natuurlijk bleef ook de oudere garde aan het woord, en wel met rijper werk dan
van de nieuwlichters verwacht mocht worden. Zo toonde mevrouw Bosboom in 1874
met Majoor Frans, dat haar kracht niet uitsluitend in de historische roman lag.
Laatstgenoemd genre, nu geen modeverschijnsel meer, leverde werken op zonder
de kinderziekten van weleer: Akbar (1872) van P.A.S. van Limburg Brouwer en
Sinjeur Semeyns (1875) van H.J. Schimmel, welke laatste bovendien in die jaren
vrijwel de enige Nederlandse toneelschrijver van enig belang is geweest. In de
historische novellen Portretten van Joost van den Vondel (1876) toonde J.A.
Alberdingk Thijm zich iemand die niet alleen door een katholiek-historisch besef
gedreven werd, maar ook door een bijzondere artistieke scheppingsdrang. De grote
cultuurhistorische werken van Huet (Het land van Rembrandt, 1882-1884) en Pierson
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(Geestelijke voorouders 1887-1907, 6 dln.), in alle opzichten hoogtepunten, moesten
nog komen.
Onmiskenbaar was dus in de jaren na 1860 bij jong en oud een ontwikkeling ten
goede aan de gang, ondanks de gelijktijdige verschijning van veel onbetekenende
poëzie, verhalenbundels en romans, die terecht met de namen van de schrijvers in
vergetelheid zijn geraakt. Ook in politiek, sociaal, wetenschappelijk en ander opzicht
begon de natie tekenen van herleving te vertonen; de door Potgieter zo gehekelde
tijd van stilstand was voorbij.
De overgang van ouderwets naar modern in de letteren was geleidelijk gegaan.
De op handen zijnde Beweging van Tachtig lag, ondanks de luidruchtige kreten, in
de lijn van de continuïteit.

't Is vol van schatten hier...

31

Willem Bilderdijk 1756-1831
Door L. Strengholt

Willem Bilderdijk. Gravure door P. Velijn naar M. van Bree.

Onmatig in alles: zo kan men de mens en de dichter Willem Bilderdijk typeren. Hij
zegt het zelf: ‘Onmatig ben ik uit den aart, omdat niets mijne behoefte vervult, zelfs
voor geen oogenblik, en mijne ziel geene bepaling denken of lijden kan. Hoogmoed
is, by al mijn gevoel van nietigheid, mijn hoofdgebrek.’
Deze openhartige uitspraak vergunt ons een blik in zijn innerlijke tweespalt: van
nature vervuld van een trots besef van uitzonderlijkheid, maar door de inwerking
van het christendom ‘gebroken’ en coram Deo tot de erkenning van nietigheid en
schuld gebracht. Zo werd het ‘zelfgevoel’ geheiligd en als de essentie van het
geschonken dichterschap opgevat. De dichter ervaart in zijn gevoel - niet in zijn
‘koude’ verstandde eenheid van de schepping en de werking van de goddelijke Geest.
Op het niveau van de menselijke communicatie was Bilderdijk met zijn fundamentele
onvoldaanheid een hypochonder, een eeuwig ontevredene, een misantroop. Hij schijnt
daarin op zijn moeder geleken te hebben. Levensbeschouwelijk heeft hij zijn onvrede
uitgewerkt tot een continu protest tegen de tijd, tegen de zelfgenoegzame geest der
eeuw. Voor hem is de rationalistische Verlichting een hoogmoedige aberratie van
de van zijn oorsprong vervreemde mens, en daarom tevens het lijnrechte tegendeel
van de waarachtige poëzie, de dood voor de inspiratie.
Als dichter is Bilderdijk nog geheel geschoold in de klassicistische at-
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‘Berusting’, (1829), een bewerking van Psalm 91 door Willem Bilderdijk.

Berusting // [Hebreeuws motto] // PSALM XCI // Gy die in 's Hoogsten
schuts gezeten, / Vertrouwend in zijn schaduw rust, / Gy moogt op aard
u zalig heeten, / In 't hart, uws toeverlaats bewust. / Hy redt u, als ge op
duivenwieken / Voor gier en haviksklaauwen vliedt, / En 't van de
doodsangst piepend kieken / Naar vrije schuilplaats om zich ziet. / De
vooglaar sprei' zijn valsche strikken / En spann', zijn net voor 't bedekt
oog, / Geen doodsangst zal uw ziel verschrikken / Uw redding wacht gy
van omhoog. / Laat heel de wareld samenzweeren, / Bestook', bekruip',
geweld en list, / Geen kracht of boosheid zal u deeren / Door hel of wareld
aangehitst. / Schoon duizend aan uw zij' bezwijken, / Gy staat en kalm en
onvervaard, / Omgeven van een berg van lijken, / Door 's Hemels
Englenwacht bewaard. / Laat 's afgronds navel opensperren / En braken
pest en nacht en dood, /
[p.2] En overwalmen lucht en starren, / U schokt noch nijpt gevaar of
nood. / Schoon leeuw en tijgers om ons zweven / In de akeligste wildernis,
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/ Hun aanblik doet hem 't hart niet beven / Wien God ten schild en redder
is. [...]
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Titelpagina van een bundel gedichten uit 1827.

mosfeer van de achttiende-eeuwse dichtgenootschappen. Op twintigjarige leeftijd
maakte hij naam met een gedicht De invloed der Dichtkunst op het Staatsbestuur
(1776), zijn antwoord op een prijsvraag van een Leids genootschap. Het
bilderdijkiaanse pathos is er al veelszins in te herkennen. In de decennia vóór de
Franse tijd is enerzijds zijn klassicistische achtergrond duidelijk te zien bijvoorbeeld
in de bundel erotica Mijne verlustiging (1779-1781) met bewerkingen vooral naar
Anacreon, anderzijds zijn moderniteit waarneembaar in de beoefening van het genre
van de romance, onder andere in Elius (1786).
Jaren van armoede en ontbering beleeft hij als balling in de eerste periode van de
Franse tijd (1795-1806), in Engeland en Duitsland. In 1806 keert hij naar Holland
terug om op te treden als leermeester van koning Lodewijk Napoleon. Gekweld door
voortdurende hoofdpijn, is hij ook in deze betrekkelijk rustige fase niet onbekommerd
gelukkig. Levend in zijn eigen gevoelswereld, ondervond hij het aardse bestaan als
een last. De echtheid van zijn onvrede is niet aan twijfel onderhevig. Latere
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beoordelaars lopen wel eens het gevaar, zijn persoon en zijn werk tegemoet te treden
met de meetlat van Batavus Droogstoppel.
Bilderdijk was stellig een reus onder de dwergen, door zijn fabelachtige eruditie,
zijn veelzijdige belezenheid, zijn diep gevoel en rijke verbeelding, en zijn ongewoon
taalvermogen. In de na-napoleontische jaren kwetste hem de miskenning die hem
ten deel viel doordat hij een hoogleraarschap aan zich zag voorbijgaan. Als
privaatdocent te Leiden (1817-1827) vormde hij een kleine kring van begaafde
leerlingen als Da Costa en Groen van Prinsterer (1801-1876), op wie hij door zijn
bezielde geleerdheid en visionaire blik op de totaliteit van het geschapene diepe
invloed uitoefende.
De genoemde kwaliteiten weerspiegelen zich in de veelzijdigheid van zijn thematiek
en de wijze waarop hij zijn thema's behandelt. Religieus-wijsgerig is hij bezig in
leerdichten als De geestenwareld (1811) en De dieren (1817). Nationale stof is
bewerkt in een treurspel als Floris de Vijfde (1808), bijbelse stof, met fantastische
voorstellingen doorweven, in het onvoltooid gebleven epos De ondergang der eerste
Wareld (1810). Centrale thema's in heel zijn oeuvre zijn ‘de vrouw’ en ‘het huwelijk’,
‘de taal’ en ‘de poëzie’; dit alles niet in los verband, maar in een diepzinnige innerlijke
samenhang. Poëzie is geen apart ‘vak’, maar een-

Kusjens
Duizendvoudig zijn de kusjens,
Die de teêre minnelustjens
In 't gevoelig hart ontgloên,
En den brand der liefde voên.
Maar, indien gij wilt beminnen,
Schoone strookster van mijn zinnen,
Hoor, wat kusjens ik verlang,
Als ik aan uw' boezem hang!
Schenk me, ô voedster van mijn lustjens,
Druk me zulke vochte kusjens,
Dat uw tong de mijne streelt,
En er krullend mede speelt;
Even als de geile mussen
In de May elkander kussen,
Of het lieve tortelgoed
In het trekkebekken doet!
Laat uw hart door heete zuchtjens
Tuigen van uw zielsgenuchtjens,
Dat uw malsche boezem zwoegt,
Als ge uw lipjens met mij voegt,
En mijn halfverdronken oogen
Zich in de uwen blind zien mogen.
Hoor nu, hoe gij in den gloed
't Kussend mondtjen zetten moet,
Om het zoetste zoet te koopen.
Niet te dicht, en ook niet open.
Laat één plaatsjen (zoo is 't wel!)
Voor ons beider tongenspel:
Dat mijn zachte tandenbeetjens
Door die balsemige reetjens
Booren mogen zonder pijn:
En uw tongetjen het mijn
Zacht ontmoeten, lieflijk klemmen,

't Is vol van schatten hier...

Bevend in uw mondtjen zwemmen,
Tot het, spartlend van vermaak,
Aan mijn tong geschakeld raak.
Dan zal ik het zuigen, strelen,
Zoeken 't aan uw' mond te ontstelen:
'k Zal het bijten, en mijn dorst
Met den adem uit uw borst,
Met het bloed, er uit te leken,
Koelen, lesschen, meer ontsteken;
Zetten borst en ingewand
Door die terging in den brand;
Dat het overstelpte harte
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Van genoechelijke smarte
In ons beider binnenst zwelt,
En van fijn gevoel versmelt;
't Geen het op de vochte tippen
Onzer natbedaauwde lippen,
Met een bevend zacht geluid,
Door een teder lispen uit:
Dat en ziel en adem tevens,
Met het overschot des levens,
Dat in onzen boezem slaat,
In elkander overgaat;
En wij, in aâmechtig hijgen,
Spraak-, gevoelloos, nederzijgen.
Gedicht uit Bloemtjens (1785) door Willem Bilderdijk.

heidscheppende macht. Ze heeft haar oorsprong in God en ontheft de mens aan zijn
nietig zelf. Bilderdijks poëtica doordringt heel zijn levensen wereldbeschouwing.
Ten diepste zijn dan ook de gelovige calvinist en de romantische dichter een en
dezelfde.
De taalstijl van de dichter kenmerkt zich door een kruising van retorisch klassicisme
en emotionele ‘mateloosheid’. De gevoelsnuances verdrinken in een idioom dat van
de moderne lezer moeitevolle toeëigening vergt. Bilderdijks extravagantie en
gepassioneerdheid, pathos en heroïek vragen om begrip, niet om ridiculisering. Raakt
men met zijn werk vertrouwd, dan leert men een gekweld hypergevoelig man kennen,
diep vervuld van doodsverlangen: verlost te worden uit een barre wereld, waarin
voor de dichter, vreemdeling op aarde, geen plaats is. Het doodsverlangen is
‘oorsprongs-verlangen’, ja Godsverlangen: met zijn poëzie, gave van God, hoort de
dichter in de hemel thuis.
Poëzie is voor Bilderdijk louter uitstroming van gevoel. Dat betekent een principieel
afscheid van het klassicisme. Ook hier stuiten we bij Bilderdijk op het conflictmodel,
een niet aflatende strijd tegen de verlaging van het dichterschap tot een verstandelijk
beoefend ambacht. Bij de ware dichter schiet het vers ‘uit den stroom van 't bruischend
harte’. Poëzie is als snikken van verdriet, natuurlijke uiting zonder ‘doel’, een zich
vrij verheffen boven de aarde:
Van hier, o gy, vermeetle slaven,
Die nabootst wat gy niet gevoelt!
Die meent ten wolken op te draven,
Terwijl ge in slijk en modder woelt!
Wat zoudt gy Heldendaden zingen,
Die 't Heldenhart niet door kunt dringen?
Die niet van eigen vlammen blaakt?
Neen, d'aardschen dampkring uitgeschoten,
Het aardrijk met den voet te stooten,
Zie daar, het geen den Dichter maakt!
(Ode aan Napoleon, 1806)

Men spreekt hier van ‘de kosmische zelfvergroting van de dichter’. Dat is niet onjuist.
Maar we dienen ons te realiseren, dat het daarbij niet gaat om platvloerse
zelfverheffing, maar - tenslotte - om een gloeiend geloof in de macht van de poëzie
als een genade van de hemel.
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Keuze uit het overig werk
Specimen academicum inaugurale (1782), Bloemtjens (1785), Mengelpoëzy (1799,
2 dln.), Het buitenleven (1803), Poëzij (1803-1807,4 dln.), Mengelingen (1804-1808,
4 dln.), Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de Nederduitsche taal
(1805), Napoleon (1806), Nieuwe mengelingen (1806, 2 dln.), De ziekte der geleerden
(1807), De mensch (1808), Odilde (1808), Leydens ramp (1808), Najaarsbladen
(1808-1809, 2 dln.), Treurspelen (1808-1809, 3 dln.), Verspreide gedichten (1809,
2 dln.), Winterbloemen (1811, 2 dln.), Gedichten voor kinderen (1813), Krijgsdans
(1813), Hollands verlossing (1813-1814, 2 dln.), Affodillen (1814, 2 dln.), Wapenkreet
(1815), Vaderlandsche uitboezemingen (1815), Wit en rood (1818, 2 dln.), Taal- en
dichtkundige verscheidenheden (1820-1823, 4 dln.), De muis- en kikvorschkrijg
(1821, anoniem), Sprokkelingen (1821), Krekelzangen (1822-1823, 3 dln.), Bijdragen
tot de tooneelpoëzij (1823), Spreuken (1823), Rotsgalmen (1824, 2 dln.), Navonkeling
(1826, 2 dln.), Nederlandsche spraakleer (1826), Oprakeling (1826), Nieuwe
oprakeling (1827), De voet in 't graf (1827), Avondschemering (1828), Vermaking
(1828), Uitzicht op mijn dood (1828), Woordenboek voor de Nederduitsche spelling
(1829), Nasprokkeling (1830), Geschiedenis des Vaderlands (1832, 13 dln.), Brieven
(1836-1837, 5 dln.), De dichtwerken (1856-1859, 15 dln.), Bloemlezing uit de
dichtwerken (1869, 4 dln.), Bloemlezing (1906), Een keuruitgave uit de gedichten
(1923), Uit de dichtwerken (1929), Briefwisseling (1935), Dichterlijke zelfbeschrijving
(1943, bloemlezing), Bilderdijk (1960, bloemlezing), Kort verhaal van eene
aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking (1965), 't Vuur dat eeuwig
gloeit (1970, bloemlezing), Hanenpoot (1977), Speels vernuft (1981), Ik reikhals
naar het graf (1981, bloemlezing).
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Isaac da Costa 1798-1860
Door P.L. Schram

Isaac da Costa. Gravure door J.H. Rennefeld naar J.G. Schwartze.

Isaac da Costa, ‘geen zoon der lauwe Westerstranden’, was een originele, boeiende
persoonlijkheid. Als Israëliet werd hij christen. Maar nooit verloochende hij zijn
afkomst. Zij blijkt in zijn Bijbeluitleg, enthousiasme en hoop. Da Costa was
zelfbewust, maar nooit denigrerend. Fel reactionair, was hij de dichter die de betekenis
van 1848 heeft doorzien: En daar rezen nieuwe tijden en een nieuw Euroop brak
aan. Hij is verguisd: jarenlang gold ‘Da Costiaan’ in Nederland als scheldwoord.
Voor zijn volgelingen was ‘Da Costa... beter dan zeven predikanten’ (Allard Pierson,
Oudere Tijdgenooten, 1888).
De literair begaafde jongen kwam in aanraking met Willem Bilderdijk, wiens
‘kweekeling en zoon in den Zaligmaker’ hij zou worden en blijven. Hij gaf Bilderdijks
Dichtwerken (1856-1859) uit en schreef nog kort voor zijn dood diens biografie.
Evenals zijn leermeester heeft Da Costa, eigenlijk jurist, zijn levensroeping gevonden
in de bestudering van theologie, letterkunde en geschiedenis.
Hij werd in Nederland middelpunt van een groep schrijvers, politici en
godgeleerden die met elkaar het Réveil vormden en de samenleving wilden
terugbrengen onder de heerschappij van Christus: onder anderen Groen van Prinsterer,
A. Capadose (1795-1874), Willem de Clercq (1795-1844), O.G. Heidring
(1804-1876), diverse leden van de familie Pierson. Zij schreven duizenden brieven
waarvan vele bewaard zijn. Da Costa redigeerde met De Clercq, H.J. Koenen
(1809-1874) en A.M.C. van Hall (1808-1838) het Réveiltijdschrift Nederlandsche
Stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde (1834-1838), van 1838
tot 1840 voortgezet als Stemmen en beschouwingen over godsdienst, staat-, geschieden letterkunde. Zijn geschriften waren een voortzet-
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Slot van ‘Orléans’ (1842), één van Isaac da Costa's politieke tijdzangen.

[p.6] Doorluchte Pelgrim uit die streken, / van waar het Heil onze aard
bescheen! / van 't eeuwig Frankrijk kost gy spreken, / die, waar gy 't
aardrijk hebt betreên, / puinhoopen zaagt en naakte gronden / waar
wereldmonarchijen stonden? / waar Babylon het gouden hoofd / ten hemel,
prachend, plag te beuren: / 'ik-zal als weduw nimmer treuren! / ‘ik-word
van kindren nooit beroofd!’ // O zoek by 't gapen van de graven, / als u de
mensch, o mensch! begeeft, / uw drieste zelfheid niet te staven / door 't
denkbeeld dat de menschheid leeft. / Die menschheid-zelf - wat is haar
leven? / Een wijder kring? een straffer streven? / een wederkeeren tot het
stof! / met alles wat haar geestkracht werkte, / met alles wat haar hoogmoed
sterkte, / met al haar schand, met al haar lof! //
[p.7] En toch! niet eeuwig ligt zy neder: /daar komt een Rijk, dat niet
vergaat. / Zoek slechts zijn kiem in eik noch ceder, / maar in 't verborgen
mostaardzaad / Van uit de nederige dalen / zal 't 's aardrijks hoogten
nederhalen, / terwijl de jongste ramshoorn schalt. / Kust, volken! kust den
Eengeboorne, / en schuilt by Hem, dat Hy niet toorne, / wanneer Zijn dag
u overvalt. // I. da Costa.
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ting van de geruchtmakende brochure die in 1823 zijn klaroenstoot vormde: Bezwaren
tegen den geest der eeuw. Alles stond daarna bij hem in dienst van Christus. De
‘volzoete geest der poëzy’ heeft hem geholpen. Hij schreef enerzijds eenvoudige
gezangen, die soms kerkliederen werden, zoals ‘Halleluja, lof zij het Lam die onze
zonden op zich nam’ (let op de dichterlijke vrijheid ten aanzien van het betrekkelijk
voornaamwoord!). Hij was anderzijds auteur van grote ‘politieke poëzy’: Vijf en
twintig jaren (1840) - met de beroemde beginregels ‘Kan het zijn dat de lier die...’-,
Aan Nederland in de lente van 1844, Wachter, wat is er van de nacht? (1847), 1648
en 1848 (1848) en De chaos en het licht (1850). Daarin bezong hij de toekomst van
zijn Heer en sneerde op de volkeren en machten van zijn tijd. Da Costa's Kompleete
Dichtwerken zijn na zijn dood door J.P. Hasebroek uitgegeven (1861-1863, 3 dln.)
In zeker opzicht had Busken Huet gelijk toen hij schreef in Litterarische Fantasien
(In: Eerste deel, 1868) dat Da Costa slechts één snaar op zijn lier had. Toch doet
deze typering de dichter der ‘godgewijde Poëzy wier onweerstaanbare heerschappij
't heelal in ketenen kan dwingen’ niet geheel recht. Men leze Allard Piersons
Gedenkrede (1865), waarin prachtig Da Costa's eenvoud, ‘absoluutheid’ en ‘waarheid’
worden beschreven.

Bilderdijk
Eene herinnering
o Aller Zangren schittrendst voorbeeld,
door tijd en tijdgenoot veroordeeld!
hoe zal een billijk nageslacht
van uw verheven dichterkracht,
van uw verheevner ziel gewagen,
en 's lands geschiedrol ondervragen
voor 't geen dit Neêrland voor U was,
by uwer dagen leed, by uwer beendren asch!
De naneef, ja! hy zal het lezen,
tot welk een zwerversleed verwezen,
met welke taal, gesleept door slijk,
der dichtren koning, Bilderdijk,
een pest gelijk, werd uitgesloten,
een ban gelijk, werd uitgesloten
van Neêrlands duur gekochten grond,
omdat hy trouw aan God en d' eed der Nassaus stond.
De naneef, - blozend moog hy 't lezen!
toch mag hy niet verwonderd wezen
dat, waar onzaalge burgertwist
in de ongestuime boezems gist,
de driften, eenmaal dol aan 't rennen,
voor palm noch lauwer eerbied kennen,
en Ridderlijke dichtermoed
met smaad en ballingschap en afkeer werd geboet.
Of zoo hy 't, verder, vindt beschreven,
hoe meer dan eenmaal in een leven,
zoo rijk aan tranen, foltring, nood,
door zijner kindren vraag om brood
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dat leeuwenhart werd opgereten,
en 't schor geluid van wanhoopskreten
die keel ontperst, by wier muzijk
de nachtegaal van 't woud, de zwaan der fabel wijk',
Laat hem ook dit geen opzien baren!
Een lot zoo menigwerf ervaren
door Dichtkunsts fierste puiksieraân!
van aller hoofd, Homerus, aan,
tot wat, Homeer der Portugeezen,
Camoëns! uw eereloon moest wezen,
die, Dichter, Edelman, Soldaat,
een brood at, by den nacht gebedeld langs de straat.
Fragment van een gedicht uit Kompleete Dichtwerken van Isaac da Costa, uitgegeven door
J.P. Hasebroek (1876, derde druk; eerste druk, 1861).

Keuze uit het overig werk
De verlossing van Nederland (1814), Alphonsus I; treurspel (1818), Specimen
academicum inaugurale exhibens observata quaedam de condictionibus (1818),
Specimen academicum inaugurale exhibens positiones quasdam ad philosophiam
theoreticam pertinentes (1821), Poëzy (1821-1822, 2 dln.), De Sadduceën (1824),
Geestelijke wapenkreet (1825), Dichterlijke krijgsmuziek (1826), God met ons; hymne
(1826), Aan Nederland (1826), Voorlezingen over de Handelingen der apostelen
(1827, 3 dln.), Feestliederen (1828), Kerst- en nieuwjaars-intreezangen (1829), Op
het Gorkumsche heidendom (1833), Overzicht van het leven en de werken van Mr.
W. Bilderdijken Vrouwe K.W. Bilderdijk-Schweickhardt (1844), Een en ander uit
zijn leven (1845), Zangen uit verscheiden leeftijd (1847), Hagar (1847), Israëlen de
volken (1848), De wederoprichting van Israëls koninkrijk (1852), Dramatische poëzy
(1853), Politieke poëzy (1854), Hesperiden (1855), Bilderdijk herdacht (1856), De
mensch en de dichter Willem Bilderdijk (1859), De slag bij Nieuwpoort (1859),
Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud (1860, 4 dln.), Bijbellezingen
(1862-1875, 9 dln.), Brieven aan Mr Groen van Prinsterer (1872-1876, 3 dln.),
Gedichten (1877, bloemlezing), Meesterwerken (1888, bloemlezing), Poëzie (1894,
bloemlezing).
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J.F. Helmers 1767-1813
Door G.W. Huygens

J.F. Helmers in Parijs, 1802. Gravure: Chretien.

‘Onze vaderlandsche dichtkunst is, naar mijne gedachte, thans tot eene hoogte
opgevoerd, waarop zij zich misschien nimmer bevonden heeft,’ zo schreef de
Amsterdammer Jan Frederik Helmers, toen hij met aarzelende verlegenheid zijn
Gedichten in twee delen verzamelde (1809-'10); als prominente tijdgenoten noemde
hij daarbij Bilderdijk, Feith, Kinker, Tollens, Loots en Van Hall - een voor uitbreiding
vatbare lijst. In een brief van 1809 aan Tollens schreef hij ongeveer hetzelfde, met
de toevoeging: ‘Onze naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker.’
De Hollandse neiging om zich op eigen tijd en omgeving te verkijken bestond dus
ook toen, maar we moeten wel bedenken dat de in onze oren vals klinkende
verhevenheid en gemeenplaatsigheid van de dichterlijke taal voor de toenmalige
smaak acceptabel was, wanneer er bezieling uit sprak. Bovendien was het werk
berekend op mondelinge voordracht voor groot publiek. Evenals genoemde tijdgenoten
reciteerde Helmers zijn strofische odes of ‘lierzangen’ en heldendichten in
alexandrijnen in maatschappijen als Concordia et libertate en de Hollandsche
Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen.
Hoewel autodidact was Helmers een belezen man, met een voorliefde voor Voltaire,
Diderot en andere representanten van de Franse Verlichting. Als dichter had hij zich
ontwikkeld in de ouderwets-klassicistisch georiënteerde kring van de boekverkoper
P.J. Uylenbroek (1748-1808). Hij kende wel moderne maar geen klassieke talen, wat
hem niet belette een lofdicht in drie zangen te schrijven op Socrates (1790), die bij
hem als ‘deugdheld’ het slachtoffer zou worden van de duistere machten van haat
en bijgeloof. Evenals Voltaire was Helmers deïst, en strijder
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Illustraties uit De Hollandsche Natie (1812) door J.F. Helmers. Gravures door R. Vinkeles naar
M.I. van Bree.
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voor waarheid en tolerantie. Hij geloofde in de rede en de vooruitgang ondanks de
tegenspoed van het heden, en zelfs in 1802 liet hij zich horen met Over de oneindige
volmaakbaarheid der menschelijke natuur. Maar hij wist zeer wel dat het redelijke
steeds weer bedreigd werd door de duistere, irrationele krachten van het geweld.
Evenals Voltaire was hij dus een verlicht, vrijheidslievend man met angst voor de
losgeslagen massa. Een Rousseau kon hij minder waarderen; in 1803 schreef hij:
Maar had ge al 't wee voorzien, hier in uw naam bedreven,
't Maatschappelijk verdrag waar' nooit door u geschreven.

In 1795 had hij al begrepen dat de door Franse troepen bewerkstelligde Bataafse
omwenteling het verlies van vrijheid en onafhankelijkheid zou betekenen (Lijkzang
op het graf van Nederland); zijn vrienden Loots en Tollens zouden dit pas mettertijd
gaan inzien.
Met hen was Helmers een invloedrijke figuur in letterkundige kringen geworden,
en als auteur van het Voltairiaanse drama Dinomaché (1798) werd hij het ook in de
Amsterdamse toneelwereld. Hij en zijn vrienden wisten gedurende de jaren van
nationale malaise door het oproepen van een groots en inspirerend verleden de
vaderlandse gevoelens en de moed op een herleving te versterken, zoals de
verzetsdichters dat in de jaren 1940-1945 zouden doen. Zo was de verscherping van
het continentaal stelsel in 1810 voor Helmers aanleiding tot het dichten en declameren
van het naar de titel Vondeliaanse Lof der zee-

De Hollandsche Natie
Eerste zang
Zedelijkheid
Ik juich! geen hooger heil heeft ooit mijn ziel gestreeld,
Dan dat ik, Nederland! ben op uw' grond geteeld,
Dat van den heldren glans die van u af mogt stralen,
Een nietig sprankjen, op mijn' schedel af mag dalen.
Dat ik ook deel in de eer, den roem dien 't voorgeslacht,
't Verbaasd Euroop' ten trots aan ons ten erfgoed bragt.
'k Zweer bij dat erfdeel, bij de trouw en deugd der vaderen,
Dat steeds de dankbaarheid zal gloeijen in mijne aderen.
Ja! 'k blijf, ô Vaderland! tot aan het uur des doods,
Als Nederlander op dien schoonen eernaam grootsch. [...]
Gij! die mijn zangen hoort, gij, die bij 't kil gebeent'
Der vaadren, nog een traan van dankbre liefde weent,
Die voelt, dat ge alles aan hun wijsheid dank moet weten,
Wier eerlijk Neêrlandsch hart, hun deugd niet heeft vergeten,
Voor U zing ik alleen; gij neemt mijn zangen aan!
Het kroost deele in den roem der Oudren heldendâan!
Begin van De Hollandsche Natie, een episch gedicht in zes zangen met een verzetskarakter
door J.F. Helmers. Het boek verscheen in 1812, gecensureerd door de Franse bezetter.
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vaart, waarin de tijd van Tromp en De Ruyter werd opgeroepen. Het beroemdst werd
in dit verband het hoogdravende dichtstuk De Hollandsche natie (1812), dat in zes
zangen een reeks beelden gaf van wat er in het verleden op velerlei gebied was
gepresteerd. Later zou het gelden als schoolvoorbeeld van geforceerde retoriek, dat
alleen in zijn historische functie gewaardeerd kon worden. Maar voor de Franse
censuur was achteraf zelfs de besnoeide versie van de publikatie te gevaarlijk. Toen
men de dichter in hechtenis wilde nemen en naar Parijs overbrengen, ontkwam hij
door zijn overlijden op 26 maart 1813 aan de vervolging.

J.F. Helmers aan zijn vrouw Cato uit Parijs, 15 juli 1802.

Parijs, den 15 July / Lieve beste Cato! / Hier is gisteren het feest, het groote
feest der Franschen geweest, het innemen van de / Bastille, dan het was
niet veel bijzonders. Daar Bonaparte tegenwoordig altoos / bijna te
Malmaison is, en zich in het geheel niet in het publiek laat zien / zo had
ik nog geen gelegenheid gehad hem te aanschouwen. Hopende dat / ik op
de Parade die gisteren geweest is gelegenheid zou hebben een kaartje /
door Schimmelpenning te krijgen om in de Tuilerien te komen / en aldus
aldaar in staat gesteld worden dien lieveling van het fortuin / te
aanschouwen. Dan eergisteren op het buitengoed van Schimmelpenning
/ dinerende gaf ons Zijn Edele kennis dat er volstrekt geen kaartjens
wierden / afgegeven, ik dagt dus niet, iets van de Parade te kunnen zien,
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en / bijgevolg Bonaparte ook niet. Dan een uur voor dat de parade zou
begin / nen kreeg ik van den heer Holson een plaats en daar de heer Van
Winter / zwarigheid maakte aldaar naar toe te gaan, ben ik met den H.
Holson daar / in een huis geweest, vanwaar wij een zeer goed gezicht
hadden op de Tuilerien / 3 maal heb ik Bonaparte zeer goed gezien, de
parade bestond uit / ruim 12000 man zo cavallerie als infanterie, des avonds
waren vele / der publique gebouwen geïllumineerd, dog niet zeer
uitstekend, wij / waren in het hotel van den ambassadeur, daar dit aan de
Seine / ligt, was van daar het gezicht uitmuntend op de Tuilerien en op de
/ plaats de la Revolution (het is hier dat de ongelukkige Lodewijk de / 16.
vermoord is geworden). De illuminaties bij bijzondere personen had /
weinig om het lijf. Uit mijn vorige brief zult gij gezien hebben / lieve Cato,
dat ik gepasseerde zondagmorgen naar Versailles geweest / ben, wij zijn
maandagavond geretourneerd. Dan daar de wateren / te Versailles speelen
zullen aanstaande Zondag, zo gaan wij / Zaterdag weder derwaarts en
zullen maandag weder instad komen. / Het weêr moet dunkt mij in Holland
vrij koel zijn, ten minsten het is hier in / het algemeen zeer luchtig en ik
ben thans 5 graden Zuidelijker dan / gij. Ik bevind mij volmaakt
welvarende, gelijk ook de Heer Van Winter. / Ongelooflijk sterk is thans
de toevloed van vreemdelingen naar Parijs / voornamelijk van Engelschen.
In mijn volgende brief, lieve, zal ik u / bepalen wanneer wij van hier
vertrekken, ons verblijf alhier zal niet / van langen duur meer zijn, want
alles is reeds gezien en er / schieten weinig zaken over die verdienen
herzien te worden, of het / is reeds gedaan. Zo dat ik de langste tijd reeds
van u ben af / geweest. Ik verlang ook sterk naar u. -Tot dus verre had ik
/ geschreven gisteren wanneer ik belet wierd verder te schrijven / door dat
wij uit moesten. Gisteren avond was er eene buiten / gewoone representatie
in de groote Opera, de plaatsen waren verdub / beld. Het gelukte mij voor
18 Livres een plaats in het Parquet te / krijgen, en in den schouwburg
zijnde, hoorde ik aldaar dat Bonaparte aldaar ook zou komen, gelijk hij
ook tegens 9 uur / kwam, met zijne vrouw en haar dochter. Daar zijn Loge
vlak bij / het tooneel is (het is de Loge van den koning) en ik op de eerste
bank / achter het orquest zat, zo had ik overvloedig tijd de geheele famil
/ je op mijn gemak te zien. Om u een klein denkbeeld van de / [p.2] groote
opera te Parijs te geven, zal het genoeg zijn U te zeggen, dat / in het balet
gisteren te gelijk twaalf paarden op het tooneel waren / en dat ik meer dan
ses paarden tegelijk langs het tooneel heb / zien runnen. Nu lieve, ik
verwacht heden middag weder een brief / van U. Ik hoop dat vader, susters,
uw broeders en goede vrinden alle / welvarende zijn. Compliment aan
allen. Ik cusch u lieve Cato / in gedachten, en blijf altoos / Uw liefhebbende
man / Helmers

Overig werk
Bespiegeling (1788, anoniem), De nacht (1788), Nagelaten gedichten (1814-1815,
2 dln.), De volledige werken (1844, 2 dln.).
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H. Tollens Czn. 1780-1856
Door G.W. Huygens

H. Tollens. Gravure: P. Velijn.

‘Ik ben verkooper, en maak, terwijl een ander zijn kaartje speelt, nu en dan 's avonds
een versje voor uitspanning’, aldus de als zakenman geslaagde en als dichter gevierde
Rotterdammer H. Tollens Czn. in een brief van 1821 aan zijn uitgever Immerzeel.
Twee jaar later, niet ouder dan 43 jaar, schreef hij ‘Avondmijmering’ (in: Nieuwe
Gedichten, tweede deel 1828), zijn meest persoonlijke gedicht, waarin hij diep
teleurgesteld terugkeek op zijn schijnbaar zo geslaagde dichterlijke loopbaan. Hij
herdenkt hierin hoe tijdens zijn kostschooljaren in Elten de ware liefde tot de poëzie
in hem ontwaakte, benevens de eerzucht om zelf de wereld respect af te dwingen als
dichter en dramaturg. Inderdaad had hij zich al vroeg toegelegd op alle mogelijke
genres: Bataafse strijdzangen, vertalingen, kluchten, drama's in de trant van de
bewonderde Voltaire, heldendichten en erotische herderslyriek, welke laatste hij
bijeenbracht in drie deeltjes Proeve van minnezangen en idyllen (1800-1805).
Hij publiceerde zeer veel, kreeg dan spijt maar ging onverdroten voort. Weldra
was hij het gevierde middelpunt in het Rotterdamse kunstleven, en na enkele
bekroningen kreeg hij ook landelijke bekendheid. Spoedig ging hij, de autodidact,
om met gerenommeerde figuren als Matthijs Siegenbeek (1774-1854), Kinker, Van
der Palm, Jeronimo de Vries, Van Hall en Cornelis Loots (1765-1834). Voorlopig
bleef hij als man van de Verlichting het Klassicisme trouw; Voltaire en Vondel waren
zijn voorbeelden wier niveau hij nooit zou bereiken.
In die jaren droeg hij zijn omvangrijke vaderlandse lierzangen voor in de
maatschappijen, met onmiskenbare toespelingen op de nationale ellende van de eigen
tijd. De in 1809 uitgesproken Jubelzang bij het vijfentwintig-jarig bestaan van de
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Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was, hoewel retorisch, een waardig pleidooi
voor de verlichtingsidealen in een tijd van tirannie en oorlogsgeweld.
Zijn vaderlandse stof sloeg vooral aan toen hij daarvoor de vorm van de strofische
romance koos: ‘Jan van Schaffelaar’ (1807), ‘Kenau Hasselaar’ (1811), ‘Herman de
Ruiter’ (1812). Veel vertedering wekten de eenvoudige liedjes van maatschappelijk
of huiselijk lief en leed als ‘Aan een

H. Tollens aan S.J. van den Bergh (1814-1868), redacteur van de almanak Aurora.

Amice, / Als het morgen zulk goed weêr is / als gisteren en zoo als ik hoop
dat het / heden op mijn togtje naar Leiden zal zijn, / dan worden
morgenochtend de aardbeien / geplukt, waarop onze gasten na den mid/ dag gewacht worden / TT Tollens // 15 Juny 1848
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Philemon
Maar nu weêr aan 't einde der vijfhonderd jaar,
Begaf zich de Dood niet op nieuw in gevaar;
Hij waagde zijn rif bij Philemon niet weder,
Maar schoot met een pijl uit de verte hem neder.
‘Vaarwel!’ riep de grijsaard, in 't harte doorboord,
‘Vaarwel, schoone wereld, die nog mij bekoort!
Gij waart mij een lusthof van vreugd en vermaken,
Nu ga ik dan zien wat ik elders zal smaken.’
Zijn wandel op aarde was eerlijk en goed,
Dat steunde bij 't scheiden krachtdadig zijn moed;
Ook wist hij, waarheen en hoe ver hij mogt varen,
Wat vrienden Jupijn en Merkuur van hem waren.
Zijn stoel viel aan molm en aan stof in elkaar;
Zijn boom bleef verdord, al verjongde weêr 't jaar;
Noch neefje noch nichtje had winst bij zijn sterven:
Slechts de armen der streek liet hij na als zijn erven.
Intusschen, klapwiekend en drijvend omhoog,
Daar valt hem beneden een vuurpoel in 't oog;
Daar ziet hij de hel met het hof van haar koning,
En Pluto, hemzelv', op de stoep van zijn woning.
Philemon, nieuwsgierig en luimig van aard,
Schiet af in de diepte met pijlsnelle vaart,
En wil nu, ter loops, van nabij toch eens kijken,
Hoe Pluto al woont en regeert in zijn rijken.
Hij gluurt en bespiedt en genaakt al gestaag...
‘Naar binnen!’ riep Pluto, ‘voort, hondsvot! omlaag!’
‘Neen, heerschap!’ zei de ander, een weinig aan 't beven:
‘Mijn reis is naar boven: ik kijk maar eens even.’
Fragment uit Philemon-Legende (1844) door H. Tollens.

gevallen meisje’, ‘De echtscheiding’ of ‘Bij den dood van mijn dochtertje’. In de
drie delen Gedichten (1808-1815), waarop zijn populariteit zou gaan berusten, bracht
hij bijeen wat hij nog als zijn werk erkende.
Nadat hij in 1817 nog de erepalm had weggedragen in een prijsvraag voor een
Volkslied (‘Wien Neerlands bloed’), bereikte hij het toppunt van zijn roem toen zijn
Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en
1597 (1822),een heldendicht in alexandrijnen, met goud bekroond werd. Het was
niet bepaald zijn jeugdideaal geweest dat de burgerij hem als ‘volksdichter’ hulde
bracht; hij zag in dat zijn werk ver onder de maat gebleven was en schreef zijn
‘Avondmijmering’. Het werd, evenals de Overwintering, opgenomen in Nieuwe
Gedichten (1821-1828, 2 dln.), waarin reeds bedenkelijke symptomen van verstarring
en zelfherhaling te vinden zijn. Hoewel hij veel weerklank had gevonden was zijn
werk oppervlakkig en vol dichterlijke clichés. Het aardigst was hij nog in strofische
vertellingen als Philemon (1825), dat van zijn liefde voor het leven getuigt. Later
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ging hij tot groter eenvoud over, maar de gemeenplaatsigheid bleef en zijn eenvoud
ontaardde soms in banaliteit. Zijn voorbeeld werd de Duitse dichter Matthias Claudius
(1740-1815), van wie hij ook veel vertaalde. Als aanzienlijk Rotterdams burger kon
hij zich niet meer de frivoliteit van zijn jeugdpoëzie veroorloven, zodat hij de decente
exponent van het Biedermeier werd.
Hij bleef voortgaan, herzag zijn vroeger werk, maar vernieuwde zich niet. In zijn
laatste jaren, op zijn buiten te Rijswijk wonend, verzorgde hij de twaalf delen van
zijn Verzameld Werk, waarvan hij het meeste oprecht betreurde. Ook leverde hij
teksten voor liefdadige doeleinden als Winteravondliedje (1855), ‘Bedelbrief’ en een
‘Uitroep’ bij de inzameling ten behoeve van de choleralijders. Bewogenheid voor
het lot van zijn misdeelde medemensen had hem altijd gekenmerkt, zijn sociaal
medegevoel was wel degelijk echt al doet de inhoud van zijn bedelpoëzie ons nu
lachwekkend aan; het was nu eenmaal afgestemd op de mentaliteit van toen.
Vier jaar na zijn dood werd in het Rotterdamse park zijn standbeeld onthuld; daarna
nam zijn dichterlijke reputatie snel af, hoewel hij navolging vond bij enkele
predikant-dichters. Hij was de stem geweest van een tijd zonder energie, zodat hij
later al te zeer werd geridiculiseerd.

Keuze uit het overig werk
Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten (1799), Nieuwe verhalen (1801),
Dichtlievende mengelingen (1802), Tuiltje van geurige dichtbloemen, op Franschen
bodem geplukt (1803), Lukretia of de verlossing van Rome (1805), De Hoekschen
en Kabeljaauwschen (1806), Minnedichtjes (1809), Romancen, balladen en legenden
(1818-1819, 2 stkn., anoniem), Liedjes van Matthias Claudius (1832), Dichtbloemen,
bij de naburen geplukt (1839, anoniem), Verstrooide gedichten (1840), Laatste
gedichten (1848-1853, 2 dln.), Nalezing (1855), Gezamenlijke dichtwerken
(1855-1857, 12 dln.), Al wat leeft en braaf is zingt (1979, bloemlezing), Minnezangen
en idyllen (1980, bloemlezing).
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[Kleurenillustraties]

Jacobus Bellamy aan A. Mens Janz., uitgever van Bellamy, uit Vlissingen, september z.j. (±
1782). Een deel van de brief is weggebrand.

ik kan niet langer - ik ben [...] //. [E]rlang moet ik haar verlaaten! / dan
zal ik - 't is waar - mijn vrienden, / die ik ook bemin, aanschouwen! / maar
zoudt gij den glans der sterren, / voor den gloed der zon verkiezen? / Ja!
mijn vrienden zijn mijn sterren! / maar - mijn held're zon is Fillis - // en
dit gelooft gij wel? niet? // Ja! die zon zal mij verwarmen! / wen 'er
zaamgepakte dampen, / dampen van bedroeving klimmen, / zal mijn zon
die dampen deelen! / mij in 't treurig aanzigt lagchen! / hoe mijn noodlot
ook moog woeden - / deze zon zal mij verheugen! // Hoe staat het met
Hulk? is dat reeds gedaan? / nu geen woord meer! gij zult het doen van /
den brief? Ja! Vale! / T.T. / B. // den 3. Septemb:
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Aagje Deken. Miniatuur in ivoor.

Slot van een brief van Hieronymus van Alphen aan een onbekende. De rest van de brief is
verloren gegaan.

Veel goeds wensche ik u in dit begonnen jaar: ook de nodige kragten / tot
uw werk. Zo paatje nog mogt thuiskomen of thuis mogt gekomen / zijn wijl ik nog eene vizite tot onze uitspanning van een dag / of 3 tenminsten.
Remke is te Utrecht bij zijn broeder om Instituten / te repeteeren en blijft,
tot het einde der vacantie, uit. Onze hartelijke groe / tenis aan mevrouw;
zijt Gode hartelijk aanbevolen: ik ben / T.T.H. van Alphen // 's-Hage den
1 Jan 1790
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J.F. Helmers. Schilder onbekend.

Bril en brillekoker van J.F. Helmers.
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Willem Bilderdijk aan Madame E.N.W. - Elter, née Woesthoven, de zuster van zijn eerste vrouw
- chez Ellen, 22 augustus 1795. De brief begint met een chronostichon, dat behalve het jaartal
de volgende boodschap bevat: ‘Zijn hartelijken groet zent balling Bilderdijk / van Londens
vrije vest naar Gijsbrechts visserswijk’ (dwz. Amsterdam).

Lieve V. (want men weet niet, hoe voorzichtig men zijn moet.) / Zoo gij
't bovenstaande Chronostichon of Tijdvaers kunt lezen, zult gij de plaats
/ waar uit ik u schrijf (zoo wel als het jaartal, in de talletters uitgedrukt)
weten. Ik / vertrouw echter, u zulks reeds bekend te zijn. - Mijn hart dringt
mij, om u te schrijven, / maar wat ik u schrijven zal, weet ik niet. Van mijn
verblijf u veel te verhalen, zou een / eindeloos werk zijn. En wat anders,
blijft mij over daar ik in zoo veel tijds geen taal / of teeken van u gehad
heb, en de brieven mijner vrouw hoe langer hoe wonderlijker / worden?
Eilieve, schrijf mij toch ietwes! Ik smeek het u. Schrijf mij uw lieder
welzijn, / en dat van mijn dierbaar kind, 't geen gij weldoet. En kunt ge,
voeg er bij, dat mijn / vrouw en zoontjen wel zijn. Vertroost mij hier mede,
niet als in onze betrekking staande, / maar uit menschlijk en Christlijk
mededogen. Nogmaals, ik smeek het u. // Kon ik met twintig, ja al ware
't met driehonderd woorden, u mijn tegenwoordige / levenswijs afschetsen,
ik deed het; want waarlijk, alles is hier zoo vreemd en zonderling / voor
een Hollander, dat het verbazing geeft. Zeker zoudt gij mij, bij een
onvoorzien ontmoe / ten, niet herkennen, gekleed en toegerust als ik ben.
En ge moest mij dan op zijn / Engelsch zien zitten eeten! - Helaasl ik kan
op die wijze nog Vorst van een Horde / Tartaren worden, als ik mij zoo
naar alles leer voegen. - Ondertusschen, 't is hier / net als overal: alleen
weet men hier mijn' naam goed uit te spreken. In Hamburg / noemden de
Fransche Emigrés mij, Belvedéke,en de Hamburgers Belderbeck; / maar
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de Engelschman zegt, rechtschapen, B------k. Ook hier is mijn naam / en
mijn historie mij voor uit gevlogen, en de geheele wareld kent mij; en men
/ schrijft mij zoo veel wijsheid, kundigheden, en bekwaamheden toe, dat
ieder die / wat weet, mij benijdt, en die niets weet, mij voor een voorwerp
van halve adoratie, en / niet van hulp of meêlijden, neemt. Heel fraai, zoo
men niet noodig had te eeten, / en verders aan 't achtergelaten deel van
ons-zelven te denken. - [...]
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J.P. Hasebroek, 1847. Door Louis Chantal.

't Is vol van schatten hier...

A.C.W. Staring. Foto naar een gravure naar L. Moritz.
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Illustratie uit een door Nicolaas Beets getekend satirisch alfabet.

't Is vol van schatten hier...

Beets op middelbare leeftijd. Foto: M. Verveer.
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Een gedichtje van J.J.L. ten Kate, door een negentiende-eeuwse verzamelaar uitgeknipt en
opgeplakt. Prentje naar Ary Scheffer.
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Illustratie uit De portefeuille met platen van Grootvader Sprankhof, een onderhoudend leer- en
leesboekje voor kinderen door C.E. van Koetsveld. (tweede vermeerderde druk, 1871; eerste
druk, 1856).

Reclame-affiche voor de almanak Asmodée uit 1864 met opgeplakte prentjes die uit de almanak
afkomstig zijn.
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Omslag van de achtste druk (1886) van De gedichten van den Schoolmeester (pseudoniem van
Gerrit van de Linde).
Illustratie: Anth. de Vries.
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A.C.W. Staring 1767-1840
Door G.W. Huygens

A.C.W. Staring. Gravure: P. Velijn.

Temidden van de talloze dichters uit de Bataafs-Franse tijd en de daarop aansluitende
jaren van koning Willem I, genoot Anthoni Christiaan Winand Staring, hoewel in
menig opzicht de oorspronkelijkste, bij zijn tijdgenoten een betrekkelijk geringe
bekendheid en een zeer beperkte waardering. Het lijkt onbillijk, maar helemaal
onbegrijpelijk is het niet. In 1787, toen hij te Harderwijk zijn juridische studies
voltooid had, debuteerde hij met het dunne jeugdbundeltje Mijne eerste proeven in
poëzij. Nadat hij zich daarop te Göttingen bekwaamd had in de natuurwetenschappen
en de landhuishoudkunde volgde nog Dichtoeffening (1791), en daar bleef het
voorlopig bij. In laatstgenoemd jaar begon hij zijn kennis in praktijk te brengen als
heer van zijn landgoed de Wildenborgh bij Vorden, en trad hij als publicist nog
slechts op met vakliteratuur op landbouwkundig en aanverwant gebied. Afgezien
van enkele gelegen-heidsstukjes liet hij als dichter pas op middelbare leeftijd opnieuw
van zich horen toen hij zijn (zeer geselecteerde en grondig bewerkte) oude met een
aantal nieuwe gedichten bijeenbracht in de beide deeltjes Gedichten (1820), die
weinig weerklank vonden.
Tot zijn geringe bekendheid droeg nog bij, dat hij als Geldersman zelden of nooit
optrad in de diverse Hollandse genootschappen, waar zijn kunstbroeders met hun
luid gedeclameerde verzen lauweren oogstten, zoals dat toen heette. Bovendien was
een deel van zijn werk naar het woord van zijn latere tekstbezorger Beets ‘geen
muziek om van 't blad te spelen’ - bedoeld werd uiteraard prima vista. Onder invloed
van de lectuur van de zeer bewonderde Constantijn Huygens streefde Staring, met
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name in zijn herzieningen en zijn later werk, vernuft en kernachtigheid na, hetgeen
niet zelden in gewrongenheid ontaardde. Kortom, hij was een ‘moeilijk’ dichter.
Zijn jeugdwerk, dat aanvankelijk sterk beïnvloed was door Feith, droeg de sporen
van het toen nog invloedrijke sentimentalisme. Staring was niet overmatig
sentimenteel maar volgde de meester. Voor zijn verhalende poëzie - een genre dat
hij nog voor korte tijd tot bloei zou brengen - koos hij de strofische vorm van de
aandoenlijke romance: ‘Adolf en Emma’, of het reeds met enige ironie eindigende
‘Ada en Rijnoud’. Behalve door Feith werd hij door Duitse tijdgenoten als Bürger
en Schil-

Wildenborch, het door A.C.W. Staring ontworpen en bewoonde landgoed en landhuis.
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ler in deze richting geïnspireerd. Hij bleef niet onaangeroerd door de Romantiek, die
in zijn tijd heerste; dit bleek onder meer uit zijn voorkeur voor (middeleeuwse)
historische en folkloristische stoffen, vooral Gelderse, en voor oude volksliederen.
Maar een echt romanticus was hij niet, daarvoor was hij in aanleg te weinig
dweepzuchtig, te rationeel, te veel man van de Verlichting en van het praktische
dadenleven. Voor alles was hij de landheer van de Wildenborgh, grootgrondbezitter,
bosbouwer en heide-ontginner. Zijns ondanks moest hij zelfs openbare functies
vervullen, onder meer in het Departementaal Bestuur (later in de Staten) van
Gelderland, terwijl hij persoonlijk veel aandacht besteedde aan zijn groeiend gezin.
De letteren beoefende hij in zijn vrije tijd, evenals trouwens de geschiedenis, andere
wetenschappen en ook de muziek. Met een toespeling op zijn dennenbossen en
ontgonnen heidevlakten kon hij in een ‘Bijschrift’ tot het titelvignet zijner Gedichten
schrijven:
Is 't weinig Dichterloofs, wat ik tesaam mocht gaâren,
Gij Velden om mij heen (bedwongen Woestenij!)
Vlecht pijngroen in den krans, en Ceres gouden aren;
Dat hij mijn Vaderland een waardig offer zij.

In zijn latere jaren moet Staring de tijd hebben gevonden om zich meer met de poëzie
bezig te houden. De bundels Nieuwe Gedichten (1827) en Winterloof (1832) zijn
omvangrijker en bevatten zijn vermaardste dichtwerken, waaronder de humoristische
‘dichterlijke vertellingen’. Met behoud van eindrijm en metrum kiest hij voor zijn
epiek een vrije doorlopende vorm, versregels van vaak ongelijke lengte, met een
ruime toepassing van het enjambement, waarin vernuftige volzinnen zich
aaneenvoegen tot een geestig verteld verhaal. Onverwachte wendingen en
onderbrekingen verhogen het effect, maar door het nastreven van de uiterste
bondigheid in de zinsbouw en het ten toon spreiden van een niet geringe eruditie
wordt het de lezer of de toehoorders verre van
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Handschrift, 1827, van A.C.W. Staring.

Jaaps laatste woord. // Jaap lag en stierf; de Zoon, meer naauwgezet / Dan
zijn Papa, stond ernstig neven 't bed: / ‘Denk, Vader, aan de Preek, die ik
met u nog hoorde! / Denk aan den vuurpoel, waar de Rijke Man in
smoorde! / Wat zegt gij - 't nieuw perceel, daar aan de steenen brug - /
Gewonnen... met dien eed... geeft ge onzen Neef terug?’ / ‘Gij hebt gelijk,
Jan! 't kwam mij ook al in gedachten. / Zulk zweren heeft geen bon te
wachten! - / Maar zulken land! het puikje van de klei - / En voor ons
melkvee juist de naastgelegen wei’ - / Dat kroontje van den boêl, dien 'k
in mijn rustarm leven / Voor u heb saamgewroet, goedschiks weér af te
geven! - / Gij voelt het zelf - dat gaat niet, lieve Jan! - / Hou' wat gij hebt
- 'k zal lijden wat ik kan.’ A.C.W. Staring.
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gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de held van de bekende Jaromir-cyclus ons
voorgesteld als
een theoloog, befaamd aan Karels School te Praag,
voor twee paar eeuwen...

Hieruit kon men afleiden dat de geschiedenis zich in de vijftiende eeuw afspeelde
in de sfeer van de Praagse universiteit, die immers (in de veertiende eeuw) gesticht
was door keizer Karel IV; dit laatste werden de lezers of de toehoorders op de
Wilgenborgh verondersteld te weten. Dit met honderden te vermeerderen voorbeeld
typeert de dichter en moet mede een oorzaak geweest zijn voor zijn geringe
populariteit. Tot de bekendste dichterlijke vertellingen behoren ‘De twee bultenaars’,
‘De verjongingskuur’, ‘De tooverwijnstok’, ‘De leerling van Pancrates’ en het lange
‘Marco’, een zeer vrije bewerking van Lucianus' ezelsverhaal met wel erg
moraliserende strekking - stof vond de dichter overal. Ook zijn er de kleinere als
‘Het kameleon’, of heel korte anekdotes als ‘Het hondengevecht’, ‘Het vroege
kievitsei’ of ‘Aangebrand’ - nog steeds kent menigeen ze van buiten. Vernuftigheid
en uiterste beknoptheid kenmerken ook de vele puntdichten waarmee iedere bundel
eindigt; na de epigrammen van zijn voorbeeld Huygens zijn die van Staring in onze
taal het bekendst gebleven. Ze getuigen van esprit.
Voorts bevatten zijn bundels nog lyrische poëzie, gewoonlijk ‘Mengeldicht’
genoemd, ten dele bestemd om gezongen te worden zoals het ‘Oogstlied’ of de
‘Kerkgezangen’. Een geest van eerbied spreekt uit ‘De Israëlitische looverhut’, van
ingenomenheid met de nieuwe technische ontwikkeling getuigt ‘Het stoomtuig’, en
tot de innigste liefdeszangen in onze taal behoort ‘Herdenking’, dat door de dichter
verschillende malen is bijgewerkt.
Want aan zijn weinig omvangrijke produktie besteedde hij de uiterste zorg; ook
het gepubliceerde onderwierp hij tot het eind van zijn leven toe aan herziening. Hij
verwijderde alles wat hij overtollig achtte, toetste de waarde en de klank van elk
woord en zocht steeds maar weer naar nòg effectievere uitdrukkingsmiddelen om
met een minimum aan woorden het maximum te bereiken, hetgeen hem doorgaans
(maar niet altijd) gelukte. Daarbij experimenteerde hij tevens met het versritme en
verkreeg hij een resultaat dat ver uitging boven de eentonige dreun van de meeste
toenmalige poëzie.
Doordat hij vooral in latere jaren de geijkte beeldspraak en de poëtische
gemeenplaatsen zocht te vermijden, werd zijn werk weinig ontsierd door de
‘dichterlijke taal’, die zijn tijdgenoten (zelfs grotere dan hij zoals Kinker) niet hinderde
maar hun werk voor ons minder genietbaar maakt. Pas de Tachtigers zouden hiermee
grondig afrekenen; dat Staring het euvel reeds onderkende en vermeed is zeker niet
zijn geringste verdienste. Zijn dichterschap was beperkt maar zuiver; eerst Potgieter
wist het in De Gids naar waarde te schatten.

Herdenking
Wij schuilden onder dropplend loover,
Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 't zilvren gras;
Een koeltjen blies, met geur belaân,
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Het leven door de wilgenblaân.
't Werd stiller; 't groen liet af van droppen;
Geen vogel zwierf meer om;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
Waar achter 't westen glom;
Daar zong de Mei zijn avendlied!
Wij hoorden 't, en wij spraken niet.
Ik zag haar aan, en, diep bewogen,
Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier minlijke oogen,
Wier flonkring op mij scheen!
O zoet gelispel van dien mond,
Wiens adem de eerste kus verslond!
Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
En dralend rezen wij.
Leef lang in blij herdenken voort,
Gewijde stond! geheiligd oord!
Gedicht uit Gedichten (1820) door A.C.W. Staring.

Overig werk
Gedichten (1836-1837, 4 dln.), Kleine verhalen (1837), Keur uit de gedichten (1886),
Poëzie (1892-1908, 2 dln.), Verhalen(1907), Mengeldicht (1907), Brieven (1916, 2
dln.). De puntdichten (1922), Enkele gedichten (1924), Bloemlezing uit de gedichten
(1938), Gedichten (1940), Bloemlezing uit zijn gedichten (1951), Gedichten (1955),
Teksten en varianten; proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de
gedichten met varianten, door Dr. J.M. de Vries (1958).
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Bernard ter Haar 1806-1880
Door Anton Korteweg

Bernard ter Haar. Gravure door W. Steelink naar J.H. Neuman.

Tussen 1830 en 1845 beklom een aantal predikanten die het later heerlijk ver zouden
brengen, de kansel van de dorpskerk. De oudste van hen, Ter Haar, werd hoogleraar
in de kerkgeschiedenis te Utrecht, Beets volgde hem in 1874 in dat ambt op, Van
Koetsveld sloot zijn herderlijke loopbaan af als hofpredikanten de jongste, Ten Kate,
stond bijna dertig jaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ze hebben allen met elkaar
gemeen, dat ze een gezegende leeftijd bereikten, veel - sommigen heel veel - schreven
en tot de populairste auteurs van hun tijd werden gerekend. Van Eeden heeft in zijn
‘Predikanten-lied’ (1887) uitgelegd hoe het kwam dat de predikanten het midden
van de vorige eeuw domineerden:
Dichters maakt alleen de Heer,
Predikanten mint hij zeer:
Daarom neemt men, dat is klaar,
Zooveel dichters bij hen waar.

Ter Haar heeft van jongsaf geschreven; zijn Palestina (1823) - met de eerst dank zij
Kloos, daarna dank zij Lucebert befaamd geworden regel ‘De vrede graast de kudden
voor’ - is het produkt van een zeventienjarige. Maar anders dan Hasebroek, Beets
en Ten Kate, die in hun studententijd al naam als dichter maakten, begon hij pas te
publiceren toen hij al jaren dominee was. Het is Potgieter geweest die hem daartoe
had aangezet. Van 1843 tot 1845 maakte hij zelfs deel uit van De Gids-redactie, maar
een onwelwillende kritiek van zijn stimulator op zijn bekendste werk, De St. Paulus
Rots (1847), zorgde voor een definitieve breuk tussen hen.
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Ter Haars eerste zelfstandige publikatie, Joannes en Theagenes. Eene legende uit
de apostolische eeuw (naar Clemens Alexandrinus), geschreven met het doel aan te
tonen dat ‘ook de Kerkelijke Geschiedenis hare dichterlijke zijde heeft’, verscheen
in 1838 en verraadt in de keuze van de stof niet alleen de toekomstige
godsdiensthistoricus, maar ook de dichter die niets van wereldlijke berijmde verhalen
à la Byron, zoals gepraktiseerd door Beets en Ten Kate, moest hebben. Zijn berijmde
vertelling Huibert en Klaartje (1844), volgens zijn biograaf J.H.J. Willems door
studenten tijdens hun bijeenkomsten bij toerbeurt gedeclameerd, vertaald in het
Engels, Hongaars en Boerenfries, maakte hem populair bij alle lagen van de bevolking.
Het dichtstukje, bewerkt naar het Oostfries en verschenen onder het motto ‘Kinderen
zijn een erfdeel des Heeren’, is rijkelijk voor de hand liggend en sentimenteel: het
in de titel genoemde echtpaar ‘van arm maar eerlijk bloed’ ziet er uiteindelijk toch
maar van af om tegen betaling van heel veel geld één van hun al te talloze kinderen
af te staan aan een rijke vreemdeling, wiens ‘zacht gespreide huwelijkskoets’ nooit
met vruchtbaarheid werd gezegend. Het werd in populariteit geëvenaard door De St.
Paulus Rots, het berijmd verhaal over de ondergang van de bark ‘Jan Hendrik’ voor
de Braziliaanse kust (1845), gevolgd door de redding van de meeste bemanningsleden,
uiteraard na de onvermijdelijke ontberingen. De keuze van een zeereis als verhaalstof
was bepaald minder origineel dan die van een oud-christelijke legende: onder anderen
Tollens, Bogaers en Van der Hoop waren hem hierin voorgegaan.
Het verhaal - waarin door tijdgenoten de natuurbeschrijvingen werden geprezen
en de karaktertekening zwak werd gevonden - is gebaseerd op de journalen van enige
opvarenden. Deze werkwijze, schrijven op basis van teksten uit eigen of vroeger tijd,
is typerend voor Ter Haar. Hij
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paste die niet alleen toe bij Joannes en Theagenes, Huibert en Klaartje en De St.
Paulus Rots, maar ook bij Eliza's vlucht (1854), waaraan Harriet Beecher Stowes
Uncle Tom's Cabin (1852) ten grondslag lag. Soms ook baseerde hij zich op een
portret, zoals in Aan een Apostel des ongeloofs, Bij het portret van Dr.D.F. Strauss
(1842). Daarin vormt het beschouwen van de beeltenis van de auteur die met zijn
Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet het evangelie verlaagd had tot mythe, aanleiding
tot één van zijn beste gedichten:
Is dat die twijflaar, die een wereld der verdichting
van uit zijn brein te voorschijn riep?
De Held des ongeloofs, de apostel der verlichting,
Die 't Christendom uit faablen schiep? -

Anders dan men zou verwachten van een orthodox theoloog, voert Ter Haar in het
vervolg geen argumenten aan tegen Strauss' fundamentele bijbelkritiek, maar vraag
hij zich af, wat het de mensheid baat dat Jezus zijn goddelijkheid is ontzegd en
daardoor de zekerheid van het geloof is ondergraven. Zo zou hij in één van zijn laatste
gedichten, ‘Aan een baviaan’, al evenmin proberen Darwins evolutietheorie te
bestrijden,

Aan een' Apostel des ongeloofs
Bij het portret van
Dr. David Friedrich Strausz
Is dat die Twijflaar, die een wereld der verdichting
Van uit zijn brein te voorschijn riep? De Held des ongeloofs, de Apostel der verlichting,
Die 't Christendom uit Faablen schiep? De Afvallige, die hoog de strijdvlag uit laat waaijen,
Die elk, wie voor 't geloof 't beschermend zwaard wil zwaaijen,
Ten kruistogt uitdaagt door zijn stem?
De Martlaar, die een kroon van distels draagt en palmen,
Die zich Hosanna! toe hoort galmen,
En ‘Anathema! weg met hem!’
[...]
En toch - geen helsche vreugd is in uw' blik te lezen,
Geen stugge trots uit uw gelaat.
Daar drijft een wolk der smart langs uw diepdenkend wezen,
Die weemoed in uw ziel verraadt.
Al strooide nog de tijd geen zilver om uw slapen;
Al tradt ge als krachtvol man pas uit de rij der knapen;
Hij gist het, wie uw beeldtnis ziet:
Een last, veel zwaarder dan der jaren, drukt uw schouderen,
En doet u 't harte vroeg verouderen Gelukkig?... neen, gij zijt het niet!
Gedicht, door Bernard ter Haar voor het eerst gepubliceerd in de Nederlandsche
Muzenalmanak van 1842.
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Titelpagina van Gedichten (1857), één van de verzamelbundels die tijdens Ter Haars leven
verschenen.
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Bernard ter Haar aan S.J. van den Bergh (1814-1868), redacteur van de almanak Aurora.

Aan den Dichter S.J. van den Bergh / Redacteur der Aurora. // Hooggeacht
Vriend! / Gij doet een beroep op mijne welwillendheid, om, / na vele Jaren
achtereen uw schuldenaar te zijn gebleven / dit Jaar voor het minst aan
uwe bede om eene bijdrage / voor de Aurora te ontvangen, gehoor te geven,
en gij / bezigt daarbij zooveel bescheiden aandrang, dat eene / herhaalde
weigering den Schijn van grove onheusch- / heid op mij zou kunnen laden.
Met de betuiging / van de armoede mijner portefeuille in Dichterlijke /
voortbrengselen, nadat zij pas, bij de Uitgave mijner / gedichten is ledig
geschud, kan ik mij ditmaal niet / redden, daar gij kennis draagt van het
aanwezen / van een paar dichtstukjes, in den aanvang dezes / Jaars op het
overlijden mijner onvergetelijke echtgenoot / door mij vervaardigd. Maar
dit juist brengt mij in / te grooter verlegenheid. Zoo weinig als de bedoelde
/ stukjes in eene volledige verzameling mijner gedichten / naar mijn eigen
gevoel zouden mogen ontbreken, zoo / weinig acht ik ze voor als nog
geschikt om verder / dan den kring van eenige vertrouwde vrienden ver-
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/ spreid te worden. Gij beweert wel, dat ieder in / Nederland, die mijne
zangen lief heeft, ook met / deelneming en welgevallen naar deze mijne
rouwklagt /
[p.2] zal luisteren. Maar ik deel in dit gevoe- / len niet, of liever, ik mag
van mijne zijde zulk eene / aanspraak niet doen gelden. Bovendien heeft
zulk eene / ontboezeming van het innigst smartgevoel, iets te heiligs / en
onschendbaars in mijn oog, dan dat ik de vraag / naar kunst en schoonheid
daarop zou verlangen toege- / past te zien. Om U echter eenig blijk van
welwil- / lendheid te geven zend ik u een ander stukje / dat wel tot hetzelfde
onderwerp in de allernaauw- / ste betrekking staat, maar toch van zulk een
inhoud / en strekking is, dat ik mag hopen en vertrouwen, / dat het ieder
ligt zal vallen zich geheel in de gewaar- / wordingen mijner ziel te
verplaatsen. Den bedroefden, / die in een gelijken toestand verkeert, of
immer treffende / slagen en verliezen leed en bij ervaring het weet, welke
/ weemoedige herinneringen de terugkeering van eerstvol- / gende
gedenkdagen in zich sluit, zij bovenal dit lied / gewijd. // Mogt men van
oordeel zijn, dat ik beter had gedaan / ook dit stukje terug te houden, dit
komt geheel voor / uwe verantwoording.// Met den opregten wensch dat
de ‘Aurora’ dit Jaar / zoo rijk getooid en gestoffeerd moge te voorschijn
/ treden, dat zij zonder eenige schade mijne bijdrage / had kunnen ontberen,
blijf ik / Uw Vriend / B. ter Haar // Amsterdam 27 July 1852
[Bijgesloten het gedicht ‘Weleer en Thans. Aan mijne kinderen op mijn
Geboortedag.’]
maar eenvoudigweg poneren dat de vraag waar de mens vandaan komt van veel
minder belang is dan die, waar hij heen gaat.
Niettemin deed Ter Haar, anders dan Beets, Hasebroek en Ten Kate, in zijn poëzie
meer dan alleen zijn geloof belijden. Hij verdedigde het ook en ging, zij het op zijn
manier, een discussie aan met kritische theologen als Strauss en Renan en met
afvallige dichters als Lamartine en Musset.

Keuze uit het overig werk
De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen geschetst (1844-1845, 2 dln.),
Verspreide leerredenen (1848-1853), Verzameling van verspreide en onuitgegeven
gedichten (1849), Het communisme onzer dagen (1850), Zangen van vroegeren
leeftijd en nieuwe gedichten (1851), Woorden van troost en besturing in dagen van
droefheid en rouw (1852), De historiae ecclesiasticae et theologiae moralis studio
(1854), Offergave (1862), Wie was Jezus? (1864), Gedichten; derde verzameling
(1866), De historiographie der kerkgeschiedenis geschetst (1870-1873, 2 dln. in 3
bd.), Gedichten (1871), Utrecht in 1672 (1872), Gedichten (1878, 3 dln.), Laatste
gedichten (1879).

't Is vol van schatten hier...

51

J.P. Hasebroek / Jonathan 1812-1896
Door Anton Korteweg

J.P. Hasebroek. Foto: Wegner en Mottu.

‘Rijmelaars als ik moesten hun tijd van uitscheiden beter weten te kiezen dan die
van te beginnen, die nooit had moeten aanbreken.’ Zo oordeelde in 1838 J.P.
Hasebroek in een brief aan de uitgever van de Muzen-Almanak, J. Immerzeel, over
zijn eigen talent als dichter. Hij was toen zes-en-twintig jaar jong en sedert twee jaar
predikant te Heiloo. Zijn eerste publikatie in boekvorm, Poëzy, opgedragen aan zijn
levenslange boezemvriend Nicolaas Beets, was in 1836 verschenen. Deze bundel
romantische poëzie, waarin heimwee naar Hollands glorieus verleden, een hoge
opvatting van het dichterschap en idealisering van de vrouw in al haar
verschijningsvormen opvallende motieven zijn, was niettemin door gezaghebbende
critici zeer gunstig ontvangen. E.J. Potgieter, met name getroffen door de reeks ‘De
Vrouw’, had voor de jonge Leidse dichter al ‘eene onderscheidenende plaats’
ingeruimd onder de jeugdige talenten, en hem als medewerker van De Gids
aangetrokken. De Muzen-almanak van 1838 was zelfs verlucht met het portret van
de dichter die zo bescheiden gemeend had zijn lier aan de wilgen te moeten hangen
nog voor hij dat instrument bespeeld had. Dat was een eerbetoon dat maar hoogst
zelden een auteur van niet meer dan één boek te beurt was gevallen.
Toch is Hasebroek, zoals hij zelf al had voorzien, inderdaad niet als dichter bekend
geworden. Zijn debuut werd weliswaar nog twee maal herdrukt, maar de acht bundels
die er op volgden nooit. De titels van zijn
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J.P. Hasebroek aan J.J. van Oosterzee, ter gelegenheid van diens benoeming tot hoogleraar in
de godgeleerdheid aan de Utrechtse Universiteit, 18 oktober 1862.

Waarde Broeder! / Wat heb ik u gezegd? / 'k Roep nu voor de laatste
maal / In mijn halve zienerstaal: / Eindlijk, eindlijk komt eenmaal! / Anders
zeidet gij daarop wel eens: / ‘maar niet voor mij!’. Nu is het / ook voor u!
/ Nu werpt Jonathan zijn hoedje / hoog in de lucht, en roept hoezee / luider
dan misschien voor zijne / arme kranke keel dienstig is! / Hoe behaag ik
er mij den ganschen / dag in, u mij thans in allerlei ge- / stallen te
verbeelden. Even als / een kind, dat een nieuwe pop / gekregen heeft, en
hem aan alle / kanten beziet! Nu zie ik u / afscheid nemende van Rotterdam,
/ dan entreê-doende te Utrecht, / nu in de collegiekamer op de / katheder,
dan in de Akademische / gehoorzaal met den Uhlanenhoed /
[p.2] der Utrechtsche Celeberrimi; nu / op den preekstoel dan in Den Dom,
/ dan in het examen en de facul- / teitskamer... en altijd doet / het mij goed
u zoo te zien, en verheug / ik mij om uwentwillen en om mijnent- / wille
en den wil van allen, die u / liefhebben, en, naar de gemeenschap / der
beweging, met u gepromoveerd / zijn. // Dan weder denk ik aan hetgeen
/ had kunnen geschieden; aan andere / namen, in deze dagen zeer vaak /
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genoemd; en ik dank daarbij / God, die ons in u op dien gewigti- / gen
leerstoel een getrouwen getuige / der waarheid geeft. En ik bidde / hem u
steeds ter zijde te staan, en te / geven, dat de schoone en groote naam / des
Predikers nu hand aan hand / moge gaan met den roem des / Akademischen
onderwijzers, en / Zijn zegen op uw werk ruste tot / heil der Vaderlandsche
Kerk, die / ons dierbaar is! // Toen ik dezen morgen onzen Vriend /
[p.3] ten Kate bezocht, kwam Louise van / Oosterwijk Bruijn daar binnen...
/ gij begrijpt, hoe wij ons toen te / zamen verheugden. De deelnemende /
bij uitnemendheid!... Zij had / tranen van vreugde geschreid. / Maar ook
andere tranen zullen / er geweend worden, vooral te Rot- / terdam.
Gelukkig, dat nu de / La Saussaye daar is, en u bij aan- / vang voor velen
vervangen en ver- / goeden kan... Later komt ook / voor hem misschien
nog wel / eens zijn: Eindelijk! Hij is ook / eene plaats, als de uwe thans, /
wel waardig; maar gij, zouden / wij gezegd hebben, hadt nu de / prioriteit...
het was u reeds voor / zoolang beloofd. En nu komt het ge- / lukkig nog
bij tijds. Gij kunt / er nu nog wat pleizier van hebben, / en, bij de u
verleende veelheid / der gaven, zult gij ook spoedig / genoeg te huis zijn,
om u in den / nieuwen kring gansch chez vous / te gevoelen. [...]

't Is vol van schatten hier...

52
Ik kan zeer galant zijn.
Ik bid u, lach niet! Het is waar, dat mijn ouderwetsche figuur met mijn
zwart weduwnaarskleed, dat zoo onveranderlijk is als het kostuum van
een standbeeld, mij niet tot den geschikten persoon maakt, om naar de
gunst van vrouwen te dingen. Maar eilieve! wie zegt u ook, dat ik een van
die overjaarde petit-maitres ben, die van hun leeftijd een schandelijken
vrijbrief maken, om zich met saterachtige onbeschaamdheid bij lieve
meisjes in te dringen? Zie mij aan, en zeg, of ik tot zulk een
wanvoegelijkheid in staat ben. Even weinig behoor ik tot een ander soort
van wezens, die, met een altijd groene jeugd in het hart, niet bemerken
willen, dat de Tijd, die onverbiddelijke Censor, hen reeds lang van de lijst
der jonge Heeren geschrapt heeft, en zich dus niet dan met geweld van de
plaats laten dringen, die aan hun jeugdiger mededingers toekomt. Voor
zulk een bespottelijkheid heb ik mijn reeds niet meer éénkleurige hairen
weten te behoeden: of liever - want wie kan zeggen, dat hij zichzelven
behoed heeft? - daarvoor heeft mij de gestalte bewaard, waaraan mijn
getrouw hart niet ophoudt zijn hof te maken. Als ik ooit een vrouw met
meer dan gewoon welgevallen aanzag, was het altijd, omdat zij een zweem
van de oogen, een enkelen toon van de stem, of eenigen anderen trek van
overeenkomst met BETSY had. En indien ik, door deze gelijkenis
aangetrokken, aan zulk een liefelijke verschijning buitengewone
oplettendheid bewees, het was altijd met een gevoel, dat niet minder haar
dan mijzelven vereerde. Dit regt moest ik mijzelven doen. En toch blijf ik
er bij, dat ik zeer galant kan zijn.
Als gij in een gemengd gezelschap komt, waar ik mij bevinde, zoek mij
dan niet in den kring der Heeren, die rondom den haard staan te praten
met een voorkomen van ernst en gewigt, of het de Rostra van Rome zelve
waren; zoek mij nog minder in den vrolijken schitterenden kring, waarin
de gevierde Schoonheid hare onderdanen rondom haren troon vergadert;
zoek mij ook niet bij de goede huismoeders, die gij met bijeengestoken
hoofden en gesmoorde stem over andere goede huismoeders hoort
babbelen: zoek mij op een eenzaam plekje, in een donkeren hoek, op een
togtig plaatsje, ver van den kagchel en de punch. Daar zult gij mij in een
hoffelijke houding zien staan, al mijne oplettendheid en beleefdheid
toewijdende aan - een oude Vrijster!
Een oude Vrijster! De oude Vrijsters mogen u het spotachtig gezigt
vergeven, dat ge bij deze woorden trekt.
Fragment uit de schets ‘Oude vrijsters’ uit Waarheid en Droomen
(1840) van Jonathan (pseudoniem van J.P. Hasebroek).
tweede en derde bundel, Windekelken (1859) en Nieuwe windekelken (1864), laten
al zien dat Hasebroek na zijn kennismaking met het Réveil in 1841 zijn poëzie was
gaan beschouwen als een aanvulling op en versiering van zijn pastorale
werkzaamheden. De ‘dwepende geestdrift voor de Kunst’ heeft dan plaats gemaakt
voor de alles overheersende leefregel ‘God te dienen is het al!’ Aangenomen mag
worden, dat zijn latere poëzie uitsluitend nog enige aftrek vond in de eigen orthodoxe

't Is vol van schatten hier...

kring, die zijn visie dat cholera en watersnood als vingerwijziging Gods moesten
worden beschouwd, deelde.
Zijn naam als schrijver dankt Hasebroek aan één prozawerk, Waarheid en Droomen,
de verzameling schetsen die hij in 1840, één jaar na de Camera Obscura, onder het
pseudoniem Jonathan liet verschijnen. Daarin voorziet ‘een oud vrijer’, samenwonend
met zuster en dienstmaagd, het leven om hem heen van rustig, licht-melancholiek
commentaar. Dit in de hoop, dat ‘de uitdrukking van een warm godsdienstig gevoel,
in een vorm die niet al te streng of somber was, hier en daar verwarmend in een hart
kon vallen, dat niet te preekachtig gestemd was.’ De eerste druk bevatte elf schetsen,
waartoe Nicolaas Beets en E.J. Potgieter hem geïnspireerd hadden en waarvan de
bekendste, ‘De Haarlemsche Courant’, hem een levenslang gratis abonnement op
genoemd dagblad bezorgd had. Vanaf de vierde druk in 1856 werd de bundel een
aantal malen aangevuld, onder meer met negen karakteristieken van vaderlandse
volkstypen als ‘De Rotterdamsche sleper’ en
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‘De Hofjes-juffrouw’. Die waren in 1841 al verschenen in het prachtplaatwerk De
Nederlanden, waaraan ook zijn vrienden Nicolaas Beets, J.J.L. ten Kate, Jacob van
Lennep en anderen hadden meegewerkt. Hasebroeks literaire activiteiten zijn velerlei
geweest: hij vertaalde Thomas à Kempis, verzorgde de Kompleete Dichtwerken van
Da Costa (1863), schreef een inleiding voor E.J. Potgieters Het Noorden (in de tweede
druk van 1875) en een ‘Dichteralbum’ over Jacobus Bellamy en zijn kring. Het is
echter niet uitgesloten dat noch hierin, noch in zijn oorspronkelijk werk zijn grootste
verdienste ligt, maar in zijn hartelijk aangewend vermogen anderen, meer begaafd
dan hij, te stimuleren. Dat deed hij met name in zijn Heiloose periode (1836-1843),
toen zijn pastorie, mede dank zij zijn eveneens schrijvende zuster Betsy - de Editha
uit Waarheid en Droomen - een middelpunt van bloeiend letterkundig leven was.
Nicolaas Beets, W.J. Hofdijk, J. Kneppelhout - door Hasebroek geïnspireerd tot zijn
Studenten-Typen (1839-1841) - Jacob van Lennep en Geertruida Toussaint behoorden
er tot de graag geziene, en vooral gehoorde, gasten.
In 1893 werd zijn marmeren borstbeeld in het Rijksmuseum te Amsterdam
geplaatst.
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Titelpagina van een bundel uit 1860. ‘Augustinus en Monika, in een oogenblik van godsdienstige
verrukking der zalige moeder over de behoudenis van een vroeger verloren geachten zoon door
Ary Scheffer afgemaald in de beroemde Schilderij, waarvan op den titel een afdruk is gegeven.’

Keuze uit het overig werk
Leerredenen (1846), De God des hemels en de bergen der aarde (1847-1848, 2 dln.),
Nieuwe leerredenen (1853), Leer ons bidden (1857), De blijde boodschap (1860),
Studiën en schetsen (1860), Op de bergen (1861-1862, 2 dln.), Uit den vreemde
(1868), Vaderlandsliefde en heldenmoed (1870), Door een storm gered (1872), Dicht
en ondicht (1874, 2 dln.), In 't voor bijgaan gepraaid (1874), Door het mes genezen
(1875), In den kerker bevrijd (1877), Sneeuwklokjes (1878), Een pijl in 't wild
geschoten (1878), Winterbloemen (1879), In de schuld gevallen (1879), Na vijftig
jaren (1881), Gedachtenis; laatste leerredenen (1884), De alpenhoren (1885), Vesper;
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poëzie in den avond des levens (1887), Hesperiden; nieuwe poëzie in den avond des
levens (1888), Novissima verba (1889), Een dichter-album van vóór honderd jaren;
de gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd (1890),
Brieven aan E.J. Potgieter en aan de redactie van De Gids, 1836-1840 (1940).
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Nicolaas Beets / Hildebrand 1814-1903
Door Anton Korteweg

Nicolaas Beets. Gravure door J.P. Lange naar W. Grebner.

‘Ik ben tegenwoordig te Leiden in de mode en gewild als een paar oranje
handschoenen,’ schreef de een-en-twintig-jarige Beets in zijn dagboek. De Haarlemse
apothekerszoon was reeds als theologiestudent, vier jaar voor het meesterwerk van
onze vaderlandse humoristische Romantiek, de Camera Obscura (1839), het licht
zag, een gevierd auteur, een reputatie die hij minder te danken had aan zijn vertalingen
en navolgingen van Scott en Byron dan aan zijn geestige De Masquerade (1835),
geschreven bij gelegenheid van de ‘Optogt gehouden door de Heeren studenten der
Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835’. Met zijn Camera Obscura, waarin
‘De Familie Stastok’ en ‘Een Oude Kennis’ (1839), in 1851 uitgebreid met o.a. ‘De
Familie Kegge’ en weer twintig jaar later met ‘Verspreide stukken van Hildebrand’,
vestigde hij zijn naam definitief ook buiten Leiden. Zijn Camera overtrof inderdaad
verre vergelijkbare geschriften als die van zijn vrienden en, later, collega-predikanten
B. Gewin (1812-1873, Reisontmoetingen van Joachim van Polsbroekerwoud en zijn
vrienden, verschenen in 1841 onder het pseudoniem Vlerk) en J.P. Hasebroek
(Waarheid en Droomen, 1840). Potgieter mocht dan wel smalend van ‘Kopyeerlust
des dagelijkschen levens’ spreken, niemand van Hildebrands tijdgenoten heeft de
representanten van de Hollandse burgerij in al haar geledingen, van
diakenhuismannetje (Keesje) tot nouveau riche (Kegge Sr.), zo trefzeker geportretteerd
als hij. Het al te gemakkelijk sentiment dat Hildebrand hier en daar parten speelde,
kan anderhalve eeuw later nog steeds voor lief worden genomen.
Na zijn tijd als student-auteur, waarop hij, zes-en-twintig jaar jong, al terugblikte
als op zijn ‘zwarte tijd’, wenste Beets nooit meer met onverholen ironie de Hollandse
burgerij op de korrel te nemen, laat staan zich te bezondigen aan verhalen in dichtvorm
à la Byron, waarin ‘dat naargeestige, sombere, wanhopige, dat op zekere jaren onzes

't Is vol van schatten hier...

leven zooveel aantrekkelijks heeft’, overheerst. In 1840 had hij zich als predikant
geBy eene dergelijke wedergesteldheid heeft men waarlijk te weinig
medelijden met dikke menschen. Wáár is het, dat zy u dikwijls warm en
benaauwd maken, als gy u door bedaardheid en kalmte nog al schikken
kunt in de hette, door by u te komen blazen en puffen, en een
onweerstaanbare aanvechting te doen blijken om hun das los te maken,
terwijl zy u met uitpuilende oogen aankijken; maar ook - de schepsels
hebben het kwaad. Dikke mannen, en dikke vrouwen van dit wareldrond!
het zij gy in de laatste jaren uw kniën en voeten nog hebt kunnen zien, of
dat gelukkige punt van zelfbeschouwing reeds lang hebt moeten opgeven;
wie ter wareld met uw embonpoint, uwe presentie, uwe corpulentie, spotten
moge - in HILDEBRANDS boezem klopt voor u een medelijdend hart!
Onder de gezette personen der nieuwere tijden verdiende, schoon niet eene
eerste, maar toch ook eene plaats de heer Mr. HENDRIK JOHANNES BRUIS,
een dier bevoorrechten, wie het nooit gebeuren mag een heel oude kennis
te ontmoeten, zonder dat het eerste woord is: ‘Wat benje dik geworden,’
terwijl een iegelijk, die in veertien dagen het geluk niet gehad heeft hun
aangezicht te aanschouwen, verklaart dat zy ‘alweer dikker geworden
zijn;’ een dier gelukkigen, die in duizend wenken van hunne
bloedverwanten, vrienden, en vooral van hunnen arts, duidelijk merken,
dat zy onder de sterke verdenking leven van aan eene beroerte te zullen
sterven; en die met dat al door hun gestel genoopt worden, al dat gene te
doen, te eten, en te drinken, wat volstrekt schadelijk is, dikker maakt,
opstijging veroorzaakt, en het bloed op alle mogelijke wijzen aanzet; een
dier gelukkigen die zoo zy het des zomers warm hebben door
zwaarlijvigheid, het winter en zomer warm hebben door drift,
opvliegendheid en agitatie.
Fragment van ‘Een oude kennis. Hoe warm het was, en hoe ver!’ uit
Camera Obscura (1839) door Nicolaas Beets.
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Nicolaas Beets aan zijn Amsterdamse vriend Bernard Gewin (1812-1873), schrijver van de
humoristische Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden (1841) en
opvolger van Nicolaas Beets als predikant te Heemstede.

Nyenburgh, 4 Mei 1840 // Amice, / Hoe keurt gij het indien ik
Donderdag morgen op een redelijk vroeg / uur voor uw oogen sta, om
indien ik u zeer ongelegen kom, dadelijk weer / heen te gaan, een weinig
ongelegen 's avonds te vertrekken, en in 't geheel / niet ongelegen kom
nog een dagjen er aan te knoopen. Ik heb groote lust / om u eens van
aangezicht tot aangezicht te zien en ik hoor betere / dingen van uw Mama,
dan gij mij eens geschreven hebt. // Indien ik geen andwoord ontfang, ziet
gij mij Donderdag 7 Mei. / Woensdag ga ik naar Haarlem, adresseer dan
in het moeilijkst / geval een brief daar. // Groeten aan allen, en gegroet
van allen // Uw liefhebbende / Hildebrand // Dank voor de Polsen // Ik
kom natuurlijk per [trein] Adieu
vestigd te Heemstede, in datzelfde jaar was hij getrouwd met Aleida van Foreest,
een jonkvrouwe, kleindochter van zijn vaderlijke vriend en bewonderde leermeester
J.H. van der Palm. Vanaf die tijd maakte hij in geschrifte waar wat hij in 1836 al aan
zijn vriend D. Veegens voorspeld had: ‘Neen... mijn Vriend! De auteur van Jose en
Kuser moet een Godgeleerde, Nicolaas Beets moet een Verbi Divini Minister worden
[...]’. Voortaan schreef hij voornamelijk stichtelijke, nationalistische (Dankt allen
God en weest verblijd, omdat gij Nederlanders zijt!) en gelegenheidspoëzie. Cornelis
Paradijs, alias Frederik van Eeden, kon dan ook in zijn ‘Predikantenlied’ (in:
Grassprietjes, 1885) opmerken, dat van alle dominee-dichters, waartoe Beets al lang
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was gaan behoren, de voormalige romanticus die schuilging achter ‘den auteur van
Jose’ de grootste was:
Maar van allen toch de baas
Is de groote NICOLAAS, Wat heeft hij niet saâmgedicht!
Hoeveel harten niet gesticht!

Beets' aanleg tot rijmelarij was al in een vroeg stadium door Gerrit van de Linde
voorzien. Laatstgenoemde zond Jacob van Lennep in 1833 een groenvers op Bilderdijk
toe dat Beets, op eindwoorden van de latere Schoolmeester, vervaardigd had, met
als commentaar, dat het hem ‘bij uitstek heeft bevallen’, en dat de maker ‘zeer schoone
verzen maakt’. Werd in 1833 door de ontgroener gedicteerd wat geschreven moest,
na 1849 was het Beets' hoge opvatting van het predikantschap en, later,
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Waarschijnlijk een grap van één van Beets' bekenden. Verstuurd uit Nijmegen op 20 november
1899.

zijn status van nationale dichtersvorst, die hem zijn thema's dwingend oplegde:
berijmde bijbelverhalen, verzen tegen het darwinisme en voor de ‘Troost des
Evangeliums’, en gelegenheidszangen ‘Bij de beeltenis van Z.M. den Koning’ of op
Paul Krüger. Daarnaast gaf zijn persoonlijk leven voldoende aanleiding tot het
schrijven van op de familiekring betrokken poëzie: van zijn vijftien kinderen uit twee
huwelijken verloor hij er zes. Niettemin is uit Beets' duizenden gedichten een
bescheiden bloemlezing samen te stellen van poëzie van hoge kwaliteit (‘De
moerbeitoppen ruischten’), wat bij zijn collega dominee-dichters, met uitzondering
van De Génestet, niet mogelijk is. Generaties literatoren hebben zich over het
‘probleem Beets’ gebogen: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand op zijn zesentwintigste
jaar een geniaal boek schrijft en daarna zestig jaar lang zich zonder protest een leven
van ongekroonde onbenulligheid kan laten welgevallen?’ (Heeroma). Het antwoord
op deze retorische vraag is misschien, dat Beets het slachtoffer is geworden van zijn
eigen virtuositeit. In elk genre dat hij beoefende overtrof hij, of evenaarde hij althans,
zijn collega's en stelde hij zijn lezers en zichzelf tevreden. Dat gold voor zijn Camera,
maar eveneens voor zijn huiselijke en vaderlandse poëzie, die niet onderdeed voor
die van Tollens, zoals zijn volkse ‘liedekens’ niet minder populair waren dan die van
J.P. Heije. Zijn preken, merendeels gebundeld in Stichtelijke Uren (vierhonderd
stuks, 4 dln., 1848-1851; Nieuwe reeks, 3 dln. 1858-1860), werden door zijn biograaf
Chantepie de la Saussaye als nationaal bezit beschouwd. Wat wilde Beets dan nog
meer? Hij was zich, mag men aannemen, van zijn eigen beperkingen zeker bewust,
maar daar niet ontevreden mee, getuige zijn gedichtje ‘Aan mijn meerderen’:
Hoog vliegt gij op verbeeldings vlerken,
ontdekt, vindt uit - Ik niet als gij.
'k Voel mij tot enger kring beperken:
zie rond, merk op, herinner mij.

Zowel de Camera als zijn latere poëzie tonen een man die zich het best thuis voelt
in zijn allernaaste omgeving, de Hollandse burgerij en, eenmaal getrouwd, in het
eigen gezin, waartoe de laatste decennia heel orthodox Nederland mocht worden
gerekend.
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Keuze uit het overig werk
Van Speyk (1831, anoniem), Guy de Vlaming (1837), Spreken (1838), N. Anslijn Nzn.
(1838), Gedichten (1839), Dissertatio de Aeneae Silvii, qui postea Pius papa secundus,
morum mentisque mutationis rationibus (1839), Rijmbijbel (1839), Ada van Holland
(1840), Proza en poëzy (1840), Leven en karakter van J.H. van der Palm (1842), De
Kruiswoorden (1843), Twaalf preeken (1845), Een oud randschrift voor de nieuwe
munt (1847), Dichterlijke verhalen (2 dln., 1848), Des heidens loon aan den Christen
(1850), Fantasie en werkelijkheid met betrekking tot het open baar onderwijs (1852),
Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid voorgesteld
(1853), Korenbloemen (1853), De blijvende Heiland (1854), Verpoozingen op
letterkundig gebied (1856), Nieuwe gedichten (1857), Verscheidenheden meest op
letterkundig gebied (6 stkn., 1859-1873), De kinderen der zee (1861), Verstrooide
gedichten (2 dln., 1863), Twaalftal leerredenen (1863), De martelaren (1867),
Madelieven (1869), Emancipatie van de vrouw (1870), Geschenk aan jonge lidmaten
der Gemeente van Christus (1872), Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming
(1875), Groote mannen en ware grootheid (1878), Uit Nicolaas Beets' dichtwerken
(1880), Najaarsbladen (1881), Sparsa (1882), Nog eens najaarsbladen (1884),
Nieuwe verscheidenheden, meest op letterkundig gebied (4 stkn., 1885-1902),
Gedenkboek (1885), Winterloof (1887), Na vijftig jaar (1887), De man van smarten,
de Heer der Heerlijkheid (1891), Nog eens winterloof (1892), Dennenaalden (1900),
Uit Nicolaas Beets' dichtwerken (1971, bloemlezing), Het dagboek van de student
Nicolaas Beets 1833-1836 (1983).
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J.J.L. ten Kate 1819-1889
Door Anton Korteweg

J.J.L. ten Kate, 1861. Litho: H. Dilcher.

Bij de meesten zal de naam van J.J.L. ten Kate, net als die van de dode Poot, alleen
nog maar voortleven als onderwerp van een humoristisch gedicht:
Dankt den Heer met snarenspel
Voor TEN KATE J.J.L.

Dat lot betreft dan een dichter, wiens oeuvre qua omvang alleen is te vergelijken met
dat van Vondel en Bilderdijk. Het door hem vertaalde distichon van Andersen: Schoon
ik u beter Dichter wensch, / Gij blijft een respektabel Mensch lijkt bij uitstek op hem
zelf van toepassing.
Toch is er wel het een en ander uit zijn gigantische produktie dat de tand des tijds
getrotseerd heeft. Zijn bewerking van het Luther-lied ‘Een vaste burg is onze God’
en zijn gezang ‘De Heer is mijn herder’ bijvoorbeeld. En in het lichtere genre zijn
‘Ballade van een advokaat en een Procureur’ en zijn bijdragen aan Braga, ‘het
tijdschrift heel in rijm’ dat van 1842 tot 1844 de vaderlandse Zangberg teisterde.
Toegegeven, het is weinig voor een poëet van wie Cd. Busken Huet malicieus had
verondersteld dat hij, als men hem van een toren afstiet, zou ‘nederkomen aan gruis
van verzen’, maar er zijn dichters die het met minder dan twaalf verzen in Gerrit
Komrij's bloemlezing De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw
in duizend en enige gedichten (1979) moeten doen.
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Handschrift van J.J.L. ten Kate.

Een cent te kort. // ‘Een cent te kort! dat gaat niet aan! / 'Ik moet er tien;
gij geeft er negen!’ / Het arme kind blijft aarzlend staan, / ‘Och’, stamelt
ze, angstig en verlegen: / ‘Voor zusje is 't! zij ligt ziek ter neêr; / ‘Moê is
een weeûw: zij heeft niet meer.’ // Hij meesmuilt: ‘Och, het oude lied! /
‘'k Wil 't beste van dat zusje hopen. / ’ 't Is om dat éene centjen niet, /
‘Maar 'k mag niet tot mijn schâ verkoopen. /’ Het geldt hier een beginsel,
kind! / ‘Zie dat gij elders húlpe vindt!’ // Eene andre weduw hoorde dat /
In 't winkelhoekjen. In beur armen / Sliep 't bloeiend wichtjen, heel haar
schat... / Daar smelt haar 't harte van erbarmen- /
[p.2] Het knipje is voor den dag gehaald: / ‘Hier is uw cent, gij zijt betaald!’
// De cent viel op de toonbank neêr; / Die kopren klank - ging niet verloren:
/ Hij steeg tot onzen lieven Heer, / En trilde lieflijk in Zijne ooren, / Meer
dan die avondpsalm, die thans / Het huis doorklinkt des harden mans. //
Dat heeft wel 't Vrouwtjen niet vermoed, / Dat haar arm centjen was
geborgen / Bij God, die 't eens in zonnegloed / Doet schittren op den
Grooten Morgen! / Al heeft zij 't nimmer zoo gemeend, / Die d'arme geeft,
heeft God geleend.
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Geniale gedachtenvonken over rijm en maat
Door een gelauwerd poëet
Dat is van het verzenmaken
Zulk een prettig convenient,
Datje, roef! in eens aan 't blaken,
Zonder 't pijpjen te verzaken,
Maar geduldig neder pent,
En je vers aan 't eind ziet raken,
Eer je recht begonnen bent.
Eigenlijk is al dat denken
Over doel en onderwerp
Maar een nutloos harsenkrenken:
't Rijmwoord moet gedachten schenken,
Of wat heeft men aan zijn harp?...
Dan kon 't even goed in proza;
En wat had de Poëtrij
Dan toch vóór bij u en mij?...
Dichtren (maar het blijft sub rosa)
Is 't verstand belastingvrij!...
[...]
'k Zing bij voorbeeld van den hemel,
'k Zoek maar wat de weêrklank is,
'k Vind terstond het stofgewemel:
Wat een stoute antithesis!
Of - ik worstel met de liefde,
In het een of ander hart:
Kan 't dan anders of zij griefde,
Zeer natuurlijk vol van smart,
Die ge met iets hartverpletBAARS,
ZieldoorvlijmvBAARS of onzetBAARS,
Bitters, fels of wreeds lardeert,
Naar de maat het permitteert!
Ja, die maat!... dàt 's eerst een rakkert!
[...]
Maar - Oom BARTJENS leerde tellen!
Rikkidouw, één, twee, drie, vier!
Híér wat dijgen, dáár wat knellen...
Hoe geduldig is 't papier:
En de taal, die goeje slons,
Kunje wringen als een spons!
J.J.L. ten Kate heeft veel bijgedragen aan de eerste jaargang van het satirische tijdschrift
Braga (1842-1843). De afleveringen zijn in 1883 in één band herdrukt door A. Winkler
Prins (1817-1908), een andere redacteur van Braga. Hier een fragment uit een van de
bijdragen van J.J.L. ten Kate aan dit tijdschrift.

Ten Kate had, tweeëntwintig jaar oud, al een hele carrière als dichter achter de rug,
toen hij in 1842 in het voorbericht bij Thomas Chatterton schreef: ‘Ik geloof, dat
met dit gedicht zich de eerste periode sluit mijner dichterlijke loopbaan [...] Zoo veel
is zeker, men zal mij niet meer dan als man in het ernstig kampperk zien optreeden;
sauf de gevaarlooze tornooitjens [...] waartoe onder anderen onze lieve jaarboekjens
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[...] een kind zouden uitlokken.’ Jaarboekjes en almanakken hebben Ten Kate tot op
hoge leeftijd aan een nageslacht van oud-testamentische omvang geholpen, maar
waar het hier om gaat, is, dat de Utrechtse theologiestudent in deze passage suggereert,
dat zijn Chatterton een frivool gedicht zou zijn. Niets is minder waar: de jonge dichter
gebruikte het lot van zijn talentvolle Engelse collega (1752-1770) die op
zeventienjarige leeftijd zelfmoord pleegde, om ‘de ongenoegzaamheid van den Genie
zonder vast geloof’ aan te tonen. Bepaald geen lichte kost, dus. Enkele jaren eerder
had hij zich van een andere gedoemde, Ahasverus, bediend om de rampzalige
gevolgen voor de mens die in opstand komt tegen God, af te schilderen. Ook later
zou hij in de keuze van zijn vertalingen een voorkeur blijven vertonen voor werken
waarin zelfgekozen ondergang en verdoemenis een grote rol spelen: Dante's Inferno,
Miltons Paradise lost, Goethe's Faust, Schillers Mary Stuart. In dat opzicht

Spotprent op De Schepping (1866) van J.J.L ten Kate. Bijlage bij Asmodée nr. 1, 1870.
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is er van een breuk in Ten Kate's ontwikkeling na 1842, anders dan hij zelf suggereert,
dus geen sprake. Hij vertaalde overigens ook nog uit het Deens (Andersen), Zweeds
(Karel XV) en Frans (Victor Hugo, Lamartine).
Een jaar na Chatterton, in 1843, schreef Ten Kate, zij het anoniem, meer dan de
helft van de eerste jaargang van Braga vol, wat tegen de achtergrond van het hierboven
geciteerde inconsequent lijkt. Maar dat is het niet. Op het eerste gezicht kan Braga
weliswaar moeilijk een ‘ernstig kampperk’ worden genoemd. Het was een
jongerentijdschrift, dat z'n best deed almanak-rijmelaars, de opgeklopte Byroniaanse
aanvechtingen van de Leidse Romantiek (Beets, Hasebroek) en gevestigde reputaties
als die van Jacob van Lennep, W.J. Hofdijk en de toenmalige Gidsredactie (R.C.
Bakhuizen van den Brink, E.J. Potgieter) door middel van baldadige parodieën en
persiflages belachelijk te maken. Maar de drijfveren achter deze vrolijke pogingen
om huiselijke poëzie, geversificeerd voorgewende duistere driften en pedanterie te
slopen, waren wel degelijk constructief, zoals blijkt uit Ten Kate's in zijn Braga-jaar,
eveneens anoniem verschenen, didactische gedicht Hollands Muze. Wat en hoe het
niet moest, bespotte hij in Braga. Wat poëzie dan wel moest zijn, formuleerde hij in
Hollands Muze (1843) en het Voorbericht daarvan, het positief van Braga:
oorspronkelijk en nationaal (wat inhield dat Gal en Brit, in casu Victor Hugo,
Lamartine en Byron, niet dienden te worden nagevolgd), en vóór alles geïnspireerd
door ‘dat echte christendom, waarvan CHRISTUS het eenige, levende middelpunt
uitmaakt.’ Braga en Hollands Muze zijn elkaars tegenhangers, voortkomend uit
dezelfde moralistische gezindheid.
Na 1843 schreef Ten Kate nog heel, heel veel. Het bekendst werd De Schepping
(1866), drie jaar later gevolgd door De Planeeten (1869). De predikant van de Nieuwe
Kerk te Amsterdam probeerde daarin de ontdekkingen van de wetenschap van zijn
tijd en de evolutietheorie te verenigen met de bijbel. Gezien zijn positie moet dat een
poging zijn geweest waar moed voor nodig was. Meer in elk geval dan voor ‘De
Bijbel in huis’, een representatief gedichtje uit zijn omvangrijk stichtelijk repertoire
dat als volgt begint:
Als de Bijbel wordt gelezen
In het Christlijk huisgezin
Poost de zorge van haar vreezen,
Houdt de scherts haar lachjens in.
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Handschrift van De Schepping (1865), dat door J.J.L. ten Kate werd gebruikt op lezingen van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de marge Ten Kate's agenda voor voordrachten
tussen november 1865 en maart 1866.

Keuze uit het overig werk
Gedichten (1836), Bladeren en bloemen (1839), Rozen (1839), Nieuwe rozen (1839),
Vertaalde poëzy (1839), Poëzy voor Hollands schoonen (1841), Zangen des tijds
(1841), Legenden en mengelpoëzy (1846), Nieuwe dichtbloemen (1849), In den
bloemhof (1851), Leerredenen (1851), Lier en harp (1853), Christus ons leven (1856),
Italië; reisherinneringen (1857), Stichtelijk huisboek (1859), Dichtwerken (1861-1866,
8 dln.), Vliegende bladen (1861), Wij zullen elkaar wederzien (1861), Bilderdijken
Da Costa (1862), Stemmen des vredes; nieuwe leerredenen (1863), Eigen haard
(1867), De jaargetijden (1871), Esaia Tegnèr, als godgeleerde en dichter (1872),
Poëzy (1874, 2 dln., bloemlezing), Bij brood en beker (1876), Godsdienstige poëzy
(1879), Mozaiek; sneldichtjes (1881), De Nieuwe Kerk van Amsterdam; een gedicht
(1885), Gedichten (1890-1891, 12 dln.), Lente-leven (1909, bloemlezing).
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C.E. van Koetsveld 1807-1893
Door P.L. Schram

De predikant Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893) heeft zich een blijvende
naam verworven dankzij Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het
leven van den Nederlandschen dorpsleeraar (1843), met kostelijke verhalen over de
rentenier, de ‘chirurgijns’, de kleermaker, de smid, de burgemeester en diens haan.
Het boek werd in 1860 in het Engels vertaald en in 1865 in het Duits. In 1916 kwam
de vijftiende druk uit. Busken Huet schreef in zijn Literarische Fantasien: ‘Wie
eenmaal zulk een boek geschreven heeft mag daarna een potje breken’. Ook in talrijke
andere novellen, bijna alle meermalen herdrukt, toonde Van Koetsveld zich een
auteur met beeldende kracht, humor, zachtmoedigheid en vroomheid. Soms schreef
hij onder pseudoniem (Pieter Ernst, Albert Molton).
Van Koetsveld was een seigneuraal en bewogen pastor, met grote liefde voor de
Bijbel. Hij schonk de Nederlandse gezinnen De Christelijke Huisbijbel (1860-1867).
Aan prinses Wilhelmina droeg hij De kinderen in den Bijbel op (1889, 2 dln.) en aan
de koningin-regentes De vrouw in den Bijbel (1891). Hij noemde zich ‘evangelisch’.
Bijbelse verhalen boeiden hem meer dan dogmatische uiteenzettingen. Zelf was hij
eveneens een groot verteller. In catechisatie- en leesboekjes toonde hij zijn gaven.
Zijn beste werk, een studie van Europees formaat, is het tweedelige De Gelijkenissen
van den Zaligmaker (1868). Net als Jezus' gelijkenissen hebben zijn eigen novellen
een zin, een strekking; ze waren ‘stichtelijk’ bedoeld.
Opmerkelijk in zijn publikaties was zijn christelijk-filantropische instelling. Graag
zocht hij contact met O.G. Heldring, voor wiens Almanak hij regelmatig een artikel
leverde. In Den Haag richtte hij een soort dependance van de Zettense inrichtingen
op. Over armoede heeft Van Koetsveld geschreven als geen ander in Nederland
tussen 1840 en 1880. Hij
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Prospectus van een goedkope volksuitgave van Van Koetsvelds werken. De illustratie verwijst
naar ‘De haan’, door Ary Ploegstaart vermoord, omdat het dier zijn kind bijna de ogen had
uitgepikt.
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opende een ‘armenkerk’, waar de ‘bedeelden’ onder elkaar konden zijn zonder
aangegaapt te worden. Groot organisatietalent heeft hij ontplooid voor arbeid onder
‘idioten’ (die nu ‘geestelijk gehandicapten’ zouden worden genoemd). Een, als
‘Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs’ nog bestaande, ‘Idiotenschool’
werd door hem in Den Haag opgericht (1855). Al in 1856 wijdde hij er een publikatie
aan (Het idiotisme en de idiotenschool) en daarna bleef hij, met scherpe

C.E. van Koetsveld, 21 juli 1849, aan S.J. van den Bergh (1814-1868), redacteur van de almanak
Aurora.

Amice! / Als eenmaal de schrijfjeukte iemand is aangewaaid, wordt het
eene lastigen / ziekte en steekt men (op zijn plat Hollandsch gezegd) ligt
overal den neus in. Zoo / was mij sedert vele weken dit stukje in de
gedachte. Het is aan mijn dagelijksch / werk, ook in deze week ontleend,
en de dankbare blijdschap over sommiger redding bewoog / mij eindelijk,
het op papier te brengen. En nú mijn verzoek. Ik wilde het blaadje / gaarne
spoedig, goed en goedkoop gedrukt en verspreid hebben; maar vooral
onder heilig / geheim. Gij gevoelt daarvan al 't gewigt. Ik heb mij vrij ver,
te ver misschien, gewaagd. / Zoudt gij er Kruseman over willen schrijven,
en het hem zenden (hij kent immers mijne / hand niet) zonder mij te
noemen? Ik dacht al eens, of hij, als uitgever, dan ook / de proef aan een
genuskundige zou kunnen laten na zien?? - Wat voorwaarden betreft, /
mijn gewone conditie is bij zulke stukjes: 'bij verlies geen honorarium, en
bij / goeden opgang de halve winst, naar taxatie en goede trouw berekend
door den uitgever. Maar / ik geef dit geheel in uwe handen. Algemeen nut
is het eerste doel. // Nu is 't al zeer vrij, dat ik u bezwaar - zoo gij wilt met dien geheime onderhan- / deling, en later met het overzenden der
proef, vooral daar de treurigen tijd er zoo veel haast / achter zet. Ik zal 't
u dus volstrekt niet kwalijk nemen, als gij het blaadje, al was 't / met geheel
afkeurend advies, terug zendt. - Zoo niet, dan handelt gij geheel vrij. - //
P.S. Desnoods kunt gij zelfs Kruseman in 't geheim betrekken, maar / veel
liever niet. - Denk bij de conditie om volgende drukken. Wij / kunnen hier
zoo veel geld goed besteden. // 21 July 49 / T.T. / C.E. van Koetsveld
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opmerkingsgave en grote liefde, vooral bij jubilea erover vertellen. In het
Réveilarchief bevindt zich een lezing van hem bij het vijfentwintigjarig bestaan.
De Universiteit van Groningen heeft Van Koetsvelds betekenis erkend door hem
in 1864 een eredoctoraat toe te kennen.
Gij weet, wanneer de wereld gemaakt is?
WILLEM. Vóór omtrent zes duizend jaren, grootvader.
Grootv. Nu ja! 't is goed, dat men daar bij zegt omtrent; want naauwkeurig
is het niet te bepalen. Eigenlijk is dat gene, wat vóór zes of zeven duizend
jaren gebeurde, ook de allereerste schepping niet. Toen werd wel de aarde
bewoonbaar gemaakt, en planten, menschen en dieren er op geschapen;
maar het berigt, daar de bijbel mede aanvangt: In den beginne schiep God
den hemel en de aarde, slaat al op veel vroeger' tijd, waar ik u naderhand
meer van vertellen zal. Gij kunt ook dat alles nu nog niet begrijpen.
Genoeg, dat de almagtige God, om de aarde hare tegenwoordige gedaante
te geven, vooral vuur en water gebruikt heeft: het vuur in de aarde en het
water er boven op. Nog zijn er vuurspuwende bergen of vulkanen, die asch
en steenen, en lava of gesmolten metaalstoffen uitwerpen. Soms dreunt
geheel een land door het onderaardsche vuur: dit noemt men eene
aardbeving. Het gebeurt ook nog wel, dat op eens bergen weg zinken of
eilanden in 't midden der zee verrijzen. Hoe veel te meer en sterker moet
dit geweest zijn, toen de gansche aarde nog in beweging en de schepping
in vollen gang was! Zoo rees het eene deel op en stortte het andere
uitgebrand neder. Maar ook het water heeft daartoe bijgedragen. Jaren of
eeuwen vóór de tegenwoordige schepping, was al het land door de zee
bedekt. Het water verdampte voor een deel tot wolken en vloeide en golfde
verder al heen en weder; zoo lang, tot het zwaarste slijk - zoo zullen we
het nu maar noemen, - naar beneden zonk. Dat zette zich aan elkander, en
het werd steen. Als nu het water stil geweest was, dan zou die grond van
steen er onder gelegen hebben, even als het bezinksel in een glas, waar
troebel water in gedaan is. Maar omdat de zee geweldig stroomde en de
grond nog kookte en gistte, kwamen er hoogten en laagten onder. Ook
was het eigenlijk niet alles bezinksel, maar veel een soort van kristallen,
even als die klontjes, in den grooten suikerpot; die zijn ook door het
afkoelen van warmen gesmolten suiker ontstaan. - Later spoelde de zee
op het eerste bezinksel weder nieuwen grond van eene andere soort, die
aan den steenachtigen bodem bleef hangen; dit gebeurde meer dan eens,
en toen nu eindelijk voor goed de zee terug vloeide, kwam er eene
scheiding tusschen water en land. De hoogten op het land noemde men
bergen, en de laagten dalen.
STANSJE. O ja! daar heeft moeder dikwijls van verteld, uit den tijd toen
zij nog in Gelderland woonde: van den Grebschen en den Eltenberg. Die
moeten hoog zijn!
Grootvader grimlachte. ‘Alle hoog en laag, en alle klein en groot is maar
bij vergelijking,’ zeide hij: ‘Het land, daar wij in wonen, is eene lage vlakte
bij de zee. Het is voor een groot deel ontstaan door het slijk, dat de rivieren
mede brengen, en het zand, dat de zee daar tegen heeft aangespoeld. Er
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zijn nog wel enkele hoogten in, die wij bergen noemen; maar als men
weet, wat wezenlijke bergen in andere landen zijn, dan zijn de onzen in
vergelijking daarvan maar lage heuvels, die den naam van bergen niet
waard zijn.
Fragment uit De portefeuille met platen van Grootvader Sprankhof,
een onderhoudend leer- en leesboekje voor kinderen door C.E. van
Koetsveld (tweede vermeerderde druk, 1871; eerste druk, 1856).

Keuze uit het overig werk
De vriend der kranken (1838), Eenvoudige verklaring van de twaalf geloofsartikelen
(1839), Noodig onderrigt voor mijne leerlingen (1839), De oudejaarsavond (1840),
Godsdienstige en zedelijke novellen (1847-1853, 3 dln.), Twaalftal preken (1851),
Snippers van de schrijftafel (1852), Het menschelijk leven in drie woorden (1854),
Verspreide kinderverhalen (1855), De portefeuille met platen van grootvader
Sprankhof (1856), Nieuwe kinderverhalen (1857), Sprookjes in den trant van Andersen
(1858), De goede grootmoeder (1860), Fantasie en waarheid (1863), Ideaal en
werkelijkheid (1868), De Internationale en de Commune; twee tijdpreken (1872),
Nalezing van een tachtigjarige (1887), Losse bladen uit mijn pastoraalboek; nagelaten
schetsen (1894), Dieren in den bijbel (1896), Volledige werken (1897-1898, 10 dln.),
Een voetreis 100 jaar geleden (1928).
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J.J. Cremer 1827-1880
Door G.W. Huygens

J.J. Cremer. Foto: P. van Santen.

Hoewel Jacob Jan Cremer niet uit de Betuwe maar uit een gegoede familie in Arnhem
stamde en zich later definitief in Den Haag vestigde, berust zijn bekendheid op de
Betuwse en Overbetuwse dorpsvertellingen, idyllische novellen met een lach en een
traan in de trant van Fritz Reuter (1810-1874) en Berthold Auerbach (1812-1882).
Ze spelen zich af onder brave, eenvoudige, sterk geïdealiseerde mensen die een wat
overtrokken dialect spreken. In dit genre toonde hij zich een weliswaar oppervlakkig
maar bijzonder boeiend verteller, zodat zijn werk in hoge mate aantrekkelijk was
voor lezers en uitgevers. In het Haagse genootschap Oefening Kweekt Kennis en
elders in het land droeg hij zijn werk met een opmerkelijk acteurtalent voor; de
verhalen met de realistisch aandoende dialogen, de opgeroepen sentimenten en
nagejaagde effecten waren daarop berekend, en hij trad steeds op voor uitverkochte
zalen. Hierdoor kon hij een van onze eerste beroepsliteratoren worden. Zijn vriend
en levensbeschrijver Arnold Ising getuigt daaromtrent: ‘Hij is de eerste letterkundige
in Nederland geweest, die, nadat het gebleken was, hoe het publiek èn zijne
voordrachten èn zijne gedrukte werken op prijs stelde, zijn wettig aandeel eischte
van de daaraan verbonden geldelijke voordeelen. Zijn vader, een origineel man, hield
hem voor, dat, terwijl bekende artisten, die als zangers, viool- of pianospelers
optraden, rijkelijk beloond werden, hij zelf als voordrager ook zijn loon waard was.
En daar het lezen in volle, warme zalen hem afmatte, besloot hij om, wanneer hij het
niet voor het een of ander weldadig doel deed, er althans zijn gezin meer welvaart
door te verschaffen.’ Voorts vernemen we dat Cremer van mening was, dat de
schrijver een billijk aandeel toekwam in de winst van de uitgevers; hij stelde daarom
hoge eisen en liet scherpe contracten opmaken.
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Cremer was aanvankelijk voor schilder opgeleid en hij bleef deze kunst

J.J. Cremer was van oorsprong schilder. Hij is altijd blijven tekenen en schilderen. De figuur
heeft een papier in de hand met het woord ‘Oefening’, wellicht een verwijzing naar het Haags
Genootschap ‘Oefening kweekt kennis’, waar Cremer lid van was.
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J.J. Cremer hield met een opmerkelijk acteertalent vele voordrachten overal in het land. Met
deze brief aan prof. Th. Jorissen van 4 september 1870 accepteert hij een uitnodiging voor een
optreden in Doesburg.

Hooggeachte Heer! / Gisteravond ben ik van een zomer- / uitstap in den
Haag teruggekomen, en haast / mij nu Uw zeer vriendelijke letteren te be/ antwoorden. // De kennismaking met het Doesborghsche / publiek is mij
zóo best bevallen dat / ik die zeergaarne wil vernieuwen. // Voor zooveel
ik op dit moment kan / nagaan, bestaat er bij mij tegen ‘de laatste / helft
van October’ geen bezwaar. Wat dunkt / U indien ik provisioneel
aanteekende: // ‘Doesborgh lezen. dinsdag 25 Octr’? // Uw recht vriendelijk
aanbod om van Uw / gastvrijheid gebruik te maken, zou ik zeer / gaarne
aannemen, doch weet niet in hoe- / verre of de familie Doyer, die mij in /
[p.2] Febr. l.l. zoo heel vriendelijk en prettig / ontving - aan haar
uitnoodiging ‘voor een vol- / genden keer’ hecht. Zeer gaarne verzekerde
/ ik die goede menschen om c.q. weer bij hen / te logeeren, en, zoo het hen
schikt hield / ik gaarne mijn woord. U begrijpt an- / ders wel hooggeachte
Heer! dat ik het / aanbod van U en Mevrouw uw Echtgenoot / zeer gaarne
zou aannemen. // In de hoop alzoo nog nader van U te / zullen hooren
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noem ik mij, met zeer / vriendelijke groeten ook aan Mevrouw / en familie,
Hooggeachte Heer, Uw ZDWD J.J. Cremer. // Den Haag 4 S. 70
met enig succes beoefenen (voor natuur en landschap had hij veel oog), maar als
‘schilder met de pen’ werd hij beroemd. Hij was zijn schrijversloopbaan begonnen
met de mislukte historische roman De lelie van 's-Gravenhage (1851); toen daarop
in de Geldersche Volksalmanak van 1853 zijn dorpsverhaal (over een vondelinge)
‘Wiege-Mie’ verscheen, bleek waar zijn talent lag. Het werd opgenomen in de
Betuwsche novellen (1856, 2 dln.), een uitgave die veel herdrukken beleefde, evenals
de door tijdgenoten nog hoger aangeslagen Overbetuwsche novellen (1870-1872, 2
dln.).
Zijn romans, hoewel ook herdrukt en dus gelezen, waren minder geslaagd maar
getuigen van zijn sterk sociaal gevoel; in dit opzicht werd hij met de overigens veel
grotere Dickens vergeleken. Zo stelde hij in Anna Rooze (1868, 3 dln.) willekeurige
rechtstoestanden, en in Hanna de freule (1873) de toenmalige misstanden in de
fabrieken aan de kaak. Het bekendst werd in dit verband de in 1863 geschreven
novelle Fabriekskinderen, die in een felle aanklacht eindigde en naast de sentimenten
ook de gewetens wakker riep. Van Houtens bekende wet op de kinderarbeid is van
deze novelle, die gevolgd werd door een persoonlij-
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‘Edele dorpelingen! Jongelui! Toen Zijne Majesteit onze geëerbiedigde
Koning mij tot burgemeester van uwe gemeente benoemd had, toen ofschoon ik het zelf gewenscht had - toen bekroop mij allengs toch de
vrees, dat ik mij - en vooral met mijn geliefde, die zich door den teedersten
band aan mij verbinden wilde, in uwen kring niet te huis zou gevoelen,
omdat... omdat...’
De jonge burgemeester hokte. Hij kuchte...
- Drommels! hij kon toch niet zeggen: Omdat ik hier een troep lummels
en pummels dacht te vinden; een troep schaapskoppen en ezels; volk dat
rechts niet weet dat links aan den anderen kant is; vrouwen als koeien; en
boerinnekes tot geen hooger trap van beschaving te brengen dan tot ‘een
schotsche drie’ op de hakken. Sapperloot! - En hij herhaalde: ‘Omdat...
Ik zeg... omdat...’ Maar hij was de kluts kwijt, en kuchend stampt de jonge
burgervader - die van z'n leven toch zoo menigen gloeienden toost had
geslagen, met den voet; en, nu hij de meisjes daarginds om zijn confusie
de oogen ziet neerslaan - sommigen met een ternauwernood bedwongen
glimlach, sommigen blozend uit meêlij, nu voelt hij al zijn veerkracht
wegzinken. Zijn handen beven en zijn knieën klapperen zóo geweldig dat
hij een stoel moest vastgrijpen om zich te kunnen staande houden. Maar
hoor, zijn jonge vrouwtje met een hoogrode kleur, fluistert hem angstig
toe: ‘Omdat ik niet gedacht had hier al dadelijk zoo veel liefde te vinden.’
- Och hemel ja, 't was doodeenvoudig. Hij herstelt zich: ‘Omdat...’
‘Joa wie begriepen 't best; schei moar uut a'j beteuterd bint,’ valt nu
eensklaps Govert Ros uit: ‘Burgemeister had niet gedocht dat 't boerenvolk
zoo veul stoacie zou sloan. Nou, 't is niks, we begriepen ou wel. - Alla
jongens: Lêve de neie burgemeister! Hiep hiep hoeroah!’
Zoo iets moest den jongen Van der Neer wel totaal genezen. Welk een
vernedering! Een boerenknul zal hem zóo den mond stoppen!? Ha! nu zal
hij toonen wie hij is, en terwijl plotseling de student in hem opleeft, wenkt
hij gebiedend dat men zwijgen zal, en spreekt dan, ofschoon nog klam van
het angstzweet dat hem straks is uitgebroken en inwendig bevend, een
gansch kwartier lang zooals een student dat boven op een tafel zou gedaan
hebben. De woorden: Tot heil der burgerij. Heerlijke Betuwsche dreven.
Inspanning van alle krachten, en Jongste snik, zijn de hoofdbestanddeelen
der nu vloeiende improvisatie; maar, als ze geëindigd is, en een driewerf
herhaalde juichtoon moet zeggen: ‘Je hebt het netjes overgedaan!’ en de
leden van den Raad en de notabelen, en dominee en pastoor, hem weer de
hand drukken, maar - zooals Van der Neer meent - er allemaal zoo'n valsch
lachend bakkes bij zetten, dan is er maar éen die het heele Betuwsche dorp
met al zijn bewoners op de Mookerhei wenscht, en dat is de jonge
burgemeester in eigen persoon.
Fragment uit ‘Bella Roel’ (1871), één van J.J. Cremers Betuwse
vertellingen.
ke benadering van de regering door Cremer, het resultaat geweest. In dit opzicht
heeft hij meer succes gehad dan Multatuli!
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Door dit alles en door zijn vele contacten met Haagse en andere letterkundige
kringen werd hij in zijn dagen een vooraanstaande figuur, hoewel de kritiek (Busken
Huet) nogal wat had af te dingen op zijn werk. Inderdaad vinden we daarin veel
effectbejag en tegenstellingen in zwart-wit, waar zijn onmiskenbaar verteltalent
tegenoverstaat.

Keuze uit het overig werk
Een winternacht (1854), Daniël Sils (1856, 2 dln.), De vriend van den huize en andere
verhalen en gedichten (1857), Een reisgezelschap (1858, 2 dln.), Arme Samuel (1860),
Portretten (1860), Uit het leven (1862), Een Betuwsch klaverblad (1863), Distels in
't weiland; Over-Betuwsche vertellingen (1865), Kruuzemuntje en andere vertellingen
(1870), Dokter Helmond en zijne vrouw (1870, 2 dln.), Emma Berthold (1870), Bella
Roel (1871), De oorlog een noodzakelijk kwaad? (1871), Novellen en vertellingen
(1873, 3 dln.), Boer en edelman (1874), Gedichtjes (1874), Tooneelspelers (1876, 3
dln.), Romantische werken (1877-1881, 14 dln.).
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F. Haverschmidt / Piet Paaltjens 1835-1894
Door Rob Nieuwenhuys

F. Haverschmidt. Foto: Wegner en Mottu.

Dichter bij de dood. De dichter Piet Paaltjens die in zijn aardse en lichamelijke
verschijning van François Haverschmidt zijn leven lang door een dubbelganger is
gevolgd, die hem in allerlei gedaanten verschenen is: als een verwoester van menselijk
leven, maar ook als een vriend en geleider naar een wereld met grootse vergezichten,
een gestalte die hem steeds is blijven volgen, die hoe langer hoe dichterbij is gekomen.
Dat is het verloop dat wij uit zijn gedichten, uit zijn verhalen, uit enkele brieven,
maar vooral uit zijn preken stap voor stap kunnen volgen. Tot hij eindelijk de laatste
stap doet die hem door de ‘donkere poort’ naar een gebied voert waarvan geen
terugkeer meer mogelijk is. Dat klinkt bijbels. De beeldspraak is dan ook aan
Haverschmidt zelf ontleend. Om tien uur in de morgen van de negentiende januari
1894 vond de oppasser zijn lichaam hangend aan het gordijnkoord van zijn bedstede.
Een daad van zelfmoord is altijd een keuze. Ze komt onverwacht, ook al heeft
men het zien aankomen en al heeft de zelfmoordenaar nog zoveel signalen
uitgezonden, zoals ook Haverschmidt; in zijn eerste verhaal dat hij op veertienjarige
leeftijd schreef (Leven en sterven van Jelle Gall), in zijn bundel Snikken en
grimlachjes (1867); onomwonden zelfs in het gedicht ‘De zelfmoordenaar’:
In het diepst van het woud
- 't Was al herfst en erg koud Liep een heer in zijn eentje te dwalen.
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Och, zijn oog zag zoo dof!
En zijn goed zat zoo slof!
En hij tandknerste, als was hij aan 't malen.
‘Ha!’ dus riep hij verwoed,
‘'k Heb een adder gebroed,
Neen, erger, een draak aan mijn borst hier!’
En hij sloeg op zijn jas,
En hij trapte in een plas;
't Spattend slik had zijn boordjes bemorst schier.
En meteen zocht zijn blik
Naar een eiketak, dik
Genoeg om zijn lichaam te torschen.
Daarna haalde hij een strop
Uit zijn zak, hing zich op,
En toen kon hij zich niet meer bemorsen.
Het werd stil in het woud
En wel tienmaal zoo koud,
Want de wintertijd kwam. En intusschen
Hing maar steeds aan zijn tak,
Op zijn doode gemak,
Die mijnheer, tot verbazing der musschen.
[...]

Later treedt ook in bijna elk van zijn preken de gestalte op die hij zijn ‘worgengel’
is gaan noemen. Had hij daar in zijn studentenjaren nog weleens de spot mee gedreven,
in zijn latere levensjaren moet hij bekennen dat de worgengel ‘geen spot verstaat’:
‘Wie hem spelende de
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F. Haverschmidt, 18 juni 1889, aan A.W. Bronsveld (1839-1924), redacteur van Stemmen voor
Waarheid en Vrede.

Geachte collega! / Verleden jaar ontvingt gij van mij geen antwoord. /
Niet omdat ik U geen antwoord waard achtte. / Integendeel. Soms kost
het mij wel moeite om / van U te houden, maar op andere tijden hebt gij
/ mij dat zooveel te lichter gemaakt. Doch / al was ik nog meer met U
ingenomen, ik zou / geaarzeld hebben, en ik blijf het doen, U een blik / te
gunnen in mijn levensboek. Wat er in dat / boek staat, - och, het is
wezenlijk de moeite ook / niet waard, te worden oververteld! // Nu gij
evenwel voortgaat bij mij aan te kloppen, / en mij meteen een wenk geeft,
dat ik er wel met wat / algemeens af kan, wil ik tenminste den schijn niet
/ op mij laden van onbeleefdheid, nog wel jegens U, / en U zeggen: dat ik
in mijn ouders huis heb / hooren voorlezen uit den Bijbel voor kinderen
van /
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[p.2] Schmid en uit dien voor de Jeugd van Van der Palm; / ook, en toen
ik al wat grooter werd, uit Clarisse's / Huiselijke godsdienstoefening. Als
kleine jongen had ik twee lievelingsprentenboeken / (ik heb ze nog, dat
spreekt): Historien des O.&N. Testaments, Vermaacke- / lyck afgebeelt,
en geëtst door Pieter N. Schut, ende nieulyckx uytgegeven door / Nicolaes
Visscher met Privilegie, en (een vrij wel volledigen) Jan Luiken. / Van de
Leeuwarder predikanten / had ik het meest aan L.K. Thoden van / Velzen,
door wien ik ook ben aangenomen, na bij een / godsdienstonderwijzer les
te hebben gehad. Ik las / in dien tijd met veel ingenomenheid Hofstede de
/ Groot: Opvoeding van het menschdom door God. // Daarna ging ik naar
Leiden. // Van de professoren daar heb ik vooral Scholten / liefgekregen,
en haast nog meer nàdat dan toén ik / student was. - Of gevoel ik meer
voor Kuenen? / Soms weet ik het zelf niet. De eerste had mij zeker / meer
onder zijn macht. Den ander kon ik misschien / zoo goed niet volgen. Dat
ik, voor mijn doen, toch / veel van Kuenen geleerd heb, later vooral, uit
zijn / boeken, staat vast. En dat ik hem niet tevergeefs /
[p.3] nu en dan mocht en mag ontmoeten, zal niemand be- / twijfelen die
dezen beminnelijken geleerde kent. // Toen, tegen dat ik student af was,
kwam Busken / Huet's Brieven over den Bijbel, en wat later zijn /
Kanselredenen. Ik vergeet ze nooit. Zonderling ge- / noeg boeiden en
stichtten mij tegelijk de Stichtelijke / Uren van Beets. Deze is trouwens
onder de Nederlan- / ders mijn lievelingsdichter gebleven, natuurlijk om
een / deel van zijn gebied af te staan aan de Génestet. // Ik heb ook iets
aan Allard Pierson te danken, maar / meer aan Réville (voor de praktijk
hielp mij een poos / zijn Manuel d'instruction religieuse), aan Heinrich /
Lang en vooral ook aan Colani. // Vervolgens kwam Hooykaas mij in den
weg en wees / aan mijn nadenken een nieuwe richting. Ik ben er hem /
altoos dankbaar voor. Welk een innige vroomheid, / welk een heilige ernst,
bij alle stoutmoedig nadenken, / en ontkennen desnoods, in dien man! Ik weet niet, / of ik wel geheel zijn aanhanger gebleven ben. Maar / zoo
dikwijls ik hem hoor, leer ik van hem. // Naast hem noem ik H. Oort,
helderder en daardoor / ook meer boeiend. Een zeldzaam preeker. //
[p.4][...] En is dat nu alles? Neen! Er zijn nog vele / denkers, dichters,
sprekers en schrijvers, aan wie ik ver- / plichting heb. Zouden bijv. Schiller,
Dickens, / George Eliot mij onaangeroerd hebben gelaten? / Ook Victor
Hugo en... maar nu ga ik buiten / Uw bestek, en ik hield u toch reeds te
lang op. // Geloof mij, al ging ik een gansch anderen weg / (ik ben hem
overigens nooit gegaan dan met den / Bijbel binnen mijn bereik), // Uw
toegenegen dienaar / Fr. Haverschmidt
hand reikt, die laat hij niet meer los, die sleept hij mede tegen wil en dank, om in het
eind hem neer te stoten in een eigenwillig gedolven graf.’
De schrik en ontzetting zijn bij een zelfmoord altijd sterker dan bij een natuurlijke
dood. Het bericht van Haverschmidts laatste daad sloeg in als een bom. Als een
lopend vuur moeten de details door Schiedam en de omgeving zijn gegaan, maar in
het openbaar durfde niemand het taboe doorbreken. In geen van de vele herdenkingen
werd het woord ‘zelfmoord’ gebruikt. Men zinspeelde er alleen maar op en sprak
van ‘zielsverdriet’, van de ‘demon der mistroostigheid’ en van een ‘kwaal’ die
ongeneeslijk was. Door Haverschmidts laatste daad, als een uiterste consequentie,
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drong het pas tot de mensen door hoe ernstig zijn preken genomen moesten worden.
Een enkele maakte zich verwijten dat hij uit de kerk was weggebleven, omdat de
dominee ‘zo naar’ preekte. Toen pas begon men zich af te vragen wat de dominee
gemankeerd had, wat er aan de daad vooraf was gegaan.
Dan volgt ook onherroepelijk de vraag: vanuit welke noodsituatie heeft hij
gehandeld? In het geval van Haverschmidt niet vanuit de acute wanhoop, maar uit
langzaam gegroeide overwegingen. Maar wat is erger? De wanhoop of een jarenlange
lijdensweg? En wat treedt daarvan naar
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In memoriam F. Haverschmidt in een onbekend blad, 1 februari 1894.

buiten? Bij Haverschmidt beschikken we over zijn gedichten, zijn brieven, zijn preken
vooral. Ze kunnen ons een zeker inzicht geven in zijn overwegingen, maar tot de
bodem kunnen we niet gaan, omdat wat in de diepte van de donkere put ligt,
onzichtbaar blijft of diffuus wordt en letterlijk onuitsprekelijk, hoogstens te benaderen
door beeldspraak. Haverschmidt heeft daarvoor meer dan eens het natuurbeeld
gekozen of een natuurstemming, zoals in dit onvergetelijke citaat, vier jaar voor zijn
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dood: ‘Soms is het overal nevel, het houdt niet op zachtjes en doordringend te
motregenen. O, een orkaan met al zijn verwoestingen is zo vreselijk niet als die
eentonige dagen en weken kunnen zijn, wanneer de schepping alle kleur mist en
waar men zich heenwendt, het is even vochtig, guur, naargeestig.’
Haverschmidt is zijn leven lang geslingerd geweest tussen aards en hemels, tussen
geloof en ongeloof, tussen werkelijkheid en verbeelding, tussen doodsdrift en
zelfbehoud, tussen schuld en boete. En daartussen loopt als een alles verbindende
rode draad zijn levenslange omgang met de dood. Haverschmidt is door diepe dalen
van neerslachtigheid moeten gaan; hij was een geboren melancholicus die de last
moest meedragen van geheel een voorgeslacht, dat van moederszijde, het geslacht
Bekius met een lange reeks van predikanten, zelfmoordenaars en
bijna-zelfmoordenaars.

Aan Rika
Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart
Gezeten in een sneltrein, die den trein
Waar ik mee reed passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn.
En toch, zij duurde lang genoeg om mij
Het eindloos levenspad met fletsen lach
Te doen vervolgen. Ach! geen enkel blij
Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.
Waarom ook hebt gij van dat blonde haar,
Daar de englen aan te kennen zijn? En dan,
Waarom blauwe oogen, wonderdiep en klaar?
Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan!
En waarom mij dan zoo voorbijgesneld,
En niet, als 't weerlicht, 't rijtuig opgerukt,
En om mijn hals uw armen vastgekneld
En op mijn mond uw lippen vastgedrukt?
Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, RIKA, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan, onder helsch geratel en gestamp,
Met u verplet te worden door één trein?
Gedicht uit Snikken en grimlachjes (1867) door F. Haverschmidt.

Werk
Familie en kennissen (1876), Uit geest en gemoed; preken (1894), Nagelaten snikken
van Piet Paaltjens (1961), Tweevoordrachten (1981), Ter gelegenheid van... (1981,
bloemlezing), Steek af naar de diepte (1982), Vier immortellen (1983), Met gedempte
stem (1983, bloemlezing).
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De Schoolmeester 1808-1858
Door Dick Welsink

Studenten Sociëteit Minerva ± 1830. Geheel rechts: Van de Linde, de latere schoolmeester,
achter de man op de stoel (Willem Veder). Litho: J. Fleuss.

‘In den gevaarlijksten leeftijd waarin verzoeking ons hart van alle zijden bestormt,
waarin de ernstige stem eener duur gekochte ondervinding zich nog niet kan laten
gelden tegen de toverzang van driften en neiging en het geweten wordt in slaap
gewiegd door verstrooijing en vermaak, in dien leeftijd zien wij den ligtzinnigen
jongeling verlaten en alleen staan, gelijk het weerloos lam in het midden der wolven.’
Zo schetste de Leidse theologant Gerrit van de Linde Jz. in zijn preek van 22
september 1833 te Bennebroek de toestand van de verloren zoon uit het
Lucas-evangelie. Op de dag af vier maanden later zat hij op de boot naar Engeland
als vluchteling met niets meer op zak dan een beetje door vrienden bijeengezameld
geld, zonder papieren, zonder vooruitzichten. Hoe had het zo ver kunnen komen met
de in dubbele zin knappe Rotterdamse makelaarszoon?
Toen hij nauwelijks vier jaar oud was, overleed zijn moeder en stond zijn vader
alleen voor de taak zijn zoon een goede opvoeding te geven. In ‘lets over den schrijver
en zijn dichttrant’ dat zijn vriend Jacob van Lennep bij wijze van inleiding schreef
voor de Gedichten van den Schoolmeester (1859) verklaart hij dat Van de Linde zich
reeds op zeer jeugdige leeftijd onderscheidde ‘door vlugheid van bevatting en levendig
vernuft’, waaruit we mogen afleiden dat zijn intellectuele ontwikkeling voorspoedig
verliep, ook al ontbrak hem de moederlijke affectie, die slecht(s) vergoed kon worden
door vaderlijke verwennerij. Nog voordat hij zich in 1825, zeventien jaar oud,
inschreef als student aan de faculteit der Godgeleerdheid te Leiden, had hij zich in
zijn geboortestad
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Uit De gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door J. van Lennep (eerste druk, 1859; dit
is uit de zevende druk, 1875). Illustraties: Anth. de Vries.
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Stichtelijk gedicht uit de puberteit (1824) van Gerrit van de Linde, de latere Schoolmeester.

Het gebed. // Hij die, gedost in purpren kleed, / op rozen rust, maar Hem
vergeet / Die oorsprong is van licht en leven, / Hij mist het zaligste genot,
/ Dat slechts 't oprecht gebed tot God / In leed en vreugd het hart kan geven.
// Slechts hij die, als de smart hem treft, / Het weenend oog naar boven
heft, / Om in verdrukking God te roemen; / Die, als geluk zijn pad bestraalt,
/ Aan Hem die 't gaf zijn dank betaalt, / Slechts hij kan zich gelukkig
noemen. // De Godheid vraagt geen woordenpraal, / Maar need'righeid en
hartetaal / Zijn welgevallig in Hare oogen; / Zij doemt wie, met een valsch
gemoed / En huichlend hart, haar hulde doet / En voor Haar altaar ligt
gebogen. // De bede die uit hutjes rijst / Waar schamele armoe God in
prijst, / Die bede slaat Zij liefdrijk gade; / De tollenaar die neergeknield,
/ Met boete en schuldgevoel bezield, / Vindt schuldvergeving en genade.
//
[p.2] Als 't kind, dat zich ter ruste legt, / Zijn staamlend ‘Onze Vader’ zegt
/ En zich beveelt in 's Hemels zorgen, / Dan daalt een engel van omhoog,

't Is vol van schatten hier...

/ Bij 't plekje waar het kind zich boog / En waakt er bij tot aan den morgen.
// Als alles ons op aard verlaat, / Als onspoed diepe wonde slaat, / Dan zal
't gebed ons leed verzachten. / Als hier verleiding lokt en vleit, / Als ons
de zonde strikken spreidt / Dan geeft het bidden moed en krachten. // O 't
zij in d'ouderdom mijn vreugd, / Dat ik om need'righeid en deugd, / Om
hooger bijstand op mijn schreden, / Om dankbaarheid in vreugd en smart,
/ Om een oprecht eenvoudig hart, / U God! als jongling, heb gebeden. //
G. van de Linde J. Zoon // 1824
enige faam verworven als voordrager van eigen dichtwerk. Wat daarvan overgeleverd
is laat een conventioneel dichter zien:
Ik zing geen heldenzang, ik noem geen dichtrenreien,
Die rustloos met elkaar om de eerlaurieren strijen,
Neen, 'k zing een ander lied: een lied aan God gewijd,
Aan d'Oorsprong van 't heelal en van de onsterfelijkheid!
(aanhef van ‘Aan God’, 1822).

In zijn studententijd ging hij, gestimuleerd door gelijkgezinde vrienden, voort met
het schrijven van gedichten, waarvan er her en der verschillende gepubliceerd werden,
maar pas wanneer hij in 1830 lid wordt van de redactie van de Studenten Almanak
verschijnt in dat jaarboekje de ‘Proeve van Dichterlijke Vlucht’, een parodie op de
beschrijvende dichtkunst van die dagen en het oudste vers dat later in de Gedichten
zou worden opgenomen. Eerst in de almanak voor 1834 opgenomen ‘Proeve van
Dichterlijke Waarnemingen’ met een couplet als:
Zoo is de zevende verdieping
Vrij van verzakking en van zwieping,
Als men maar één verdieping heeft:
Zoo zal een eerlijk man zijn kiezen
Nooit op zijn derde jaar verliezen,
Als hy maar dertien weken leeft.

herkennen we ten volle de latere Schoolmeester. Toen dit gedicht verscheen zat de
maker in Londen met achterlating van een buitenechtelijk kind, een wanhopige
verloofde, een reeks schuldeisers en een professor cocu.
In die eerste moeilijke jaren in den vreemde was zijn enige contact met het
vaderland de briefwisseling met Van Lennep. Daaruit leren we hem kennen als een
melancholicus die zijn zielsverdriet wanhopig tracht te maskeren met turbulente
grappenmakerij. Hoewel zijn situatie langzaam verbeterde: hij kocht een kostschool
(vandaar zijn pseudoniem), waardoor hij niet langer financieel afhankelijk was van
zijn vrienden, en huwde in 1837 Caroline de Monteuuis, een jonge Française met
wie hij zeer gelukkig was, bleef hij zijn hele leven gebukt gaan onder de schulden
uit zijn studietijd. Zijn eerste publikatie sinds jaren, in de almanak Holland voor
1851, kwam beslist niet voort uit innerlijke aandrang, maar was veeleer bedoeld als
vriendendienst aan Van Lennep en vormde een extra bron van inkomsten waarmee
zijn oude schuldeisers betaald konden worden. Vanaf die tijd bleef hij regelmatig
meewerken aan dit jaarboekje. Na zijn dood stelde Van Lennep ten behoeve van de
weduwe en haar kinderen uit de dichterlijke nalatenschap de bundel samen, waarvan
de eerste druk in de eerste week van april 1859 verscheen en die tot op de dag van
vandaag gelezen wordt.
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Overig werk
Wapenlied (1830), De Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool in 1830 en 1831
(1872), Natuurlijke historie voor de jeugd (1942), Keuze uit de Gedichten van den
Schoolmeester (1959), Knittelverzen (1973), Waarde Van Lennep (1977).
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J. Kneppelhout / Klikspaan 1814-1885
Door Marijke Stapert-Eggen

J. Kneppelhout. Foto: R. Severin.

Stammend uit een aanzienlijke Leidse familie beschikte Kneppelhout over een groot
vermogen. Hierdoor kon hij, niet gehinderd door de lasten van een maatschappelijke
functie, afzijdig blijvend van iedere letterkundige côterie, en zonder concessie te
hoeven doen aan enig publiek, zich geheel wijden aan de literatuurliefhebberij pur
sang. Bovendien stelde zijn rijkdom hem in staat de door hem zo zeer begeerde rol
van mecenas te vervullen voor tal van jonge schilders, musici en studenten.
Via zijn oom De Gijselaar en de directeur van zijn kostschool, De Raadt, raakte
hij onder invloed van de achttiende-eeuwse ideeën over opvoeding als middel ter
verbetering van de mens. In Leiden kwam Kneppelhout als student terecht in de kring
van Beets en Hasebroek, de Romantische Club. Hij droomde van een internationale
carrière als Frans auteur en ging zich te buiten aan zwaar romantische verhalen en
gedichten en dwepende beschouwingen, die echter noch bij de vaderlandse, noch bij
de Franse toonaangevende literatoren, en evenmin zelfs bij zijn generatiegenoten
genade vonden. ‘God beware ons voor een Joannes den Dooper die het veld onzer
letterkunde alleen en uitsluitend voor V[ictor] H[ugo] vlak maakt’ schreef Bakhuizen
van den Brink aan Beets. Kneppelhout moest zijn ambitieuze plannen opgeven en
afscheid nemen van zijn ‘zwarte tijd! O die goede dagen van voorheen, toen wij
lange haren droegen en zoo diep rampzalig waren’.
Deze teleurstelling werd zijn redding: Kneppelhout startte opnieuw als schrijver
in zijn moedertaal, en behaalde als Klikspaan zijn eerste grote succes met
Studenten-typen (1839-1841), Studentenleven (1841-1844) en De studenten en hun
bijloop (1844), een succes dat hem in later jaren met later werk (meest korte verhalen
en reisbeschrijvingen) nooit meer ten deel is gevallen. Potgieter oordeelde gunstig
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over deze schetsen, die hij vanwege hun moralistische tendens uitgetild zag boven
de zijns inziens verfoeilijke ‘Kopyeerlust des dagelijkschen levens’ van de Camera.
Met de studentenschetsen begaf Kneppelhout zich op een terrein waar hij zich
duidelijk thuis voelde. Als tekenaar van het studentenleven in al zijn facetten gaf hij
zijn medeburgers een leidraad voor de opvoeding van de Spes Patriae. Zijn vlotte
pen, zijn levendige stijl, zijn zin voor humor en zijn realistische verteltrant kon hij
hier in dienst stellen van het

Illustraties bij Studenten-typen, door J. Kneppelhout. Door O. Veralby (pseudoniem van Alexander
Ver Huell).
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Bij de Sint-Lodewijkskerk stonden drie gedrochten in grijze lompen
gehuld. Zij schurkten zich. Van ongeduld of van ongemak?
- Pst, pst!
Verder stond er weer een; zij kwam achter een boom vandaan, als eene
spookverschijning.
- Dag, lieve meid! zei de spotzieke Flanor, doch zette sneller door, opdat
zij hem niet naderde. Maar de rampzalige schim zuchtte met scherpe
wroeging in haar vertwijfelend gemoed:
- Ik ben geen lieve meid, ik ben eene hoer.
Die toon sneed Flanor door de ziel, maar aan de brug, die naar de
Koepoortsgracht leidt, was de indruk al voorbij. Het was zeer levendig op
straat. Flanor kwam een Academiebroeder tegen, die een meisken opgedaan
en zijne hooge winterjas had aangetrokken, om niet herkend te worden;
maar Flanor herkende de jas, en zei schertsend:
- Bonsoir, jas van Slot!
Wat verder repte een jong Studentje zijne dunne beentjes zoo haastigjes
voort, alsof Amor hem gespoord op den rug zat. Hij trachtte een klein
gestaltetje te bereiken, dat even pijlsnel voortschoof als hij. Dezen zei
Flanor, deftig, maar ondeugend, bonsoir. Het karmijn van des jonkmans
ongerepte wangen loste zich op in den valen avond, maar Flanor liep
vlugger dan beiden, en toen hij het vlindertje had ingehaald, greep hij haar
bij het vlerkje en beet haar in het oor:
- Waarom zoo schuw? mijnheer wou reis probeeren!
Het maagdelijn keerde het hoofdje om, deed alsof zij er niets van weten
wilde en scheurde zich los, maar door deze stribbeling had de lichtzinnige
Flanor haar in handen van het aardige Studentje gespeeld. Weg vloog
Flanor, maar wie vloog in de kaars? Zoo'n mooi, lief Studentje! Nietwaar,
Catootje!
Op het plein voor de Anatomie zag Flanor een neepjeskapje op schildwacht
staan, eene dienstmeid, die aan hare Mevrouw gevraagd had eene
boodschap te mogen gaan doen. Flanor maakte een bocht in zijn weg, en
toen hij zag, dat het een aardig snoetje was, dat onder het kapje uitstak,
en dat het kapje achter op haar hoofd stond, en er van voren zoveel plat
haar te voorschijn kwam, wist hij al wat voor soort zij was en trok haar
aan de franje van haren zeegroenen omslagdoek.
- Ben jij het, Mietje?
- Nei, Mietje staat wat virder.
- Nou, maar al ben je Mietje niet, je bent toch eene lekkere meid. Hoe heet
je?
- Betje.
- Nou, Betje dan, laat me eens proeven, hoe je kust, lichte vogel!
- Wel zeiker, waarom niet?
- Kom, geene gekheid, we weten het immers wel! Waar is je vrijer?
- Die komt.
- Dat 's vast die tamboer?...
- Bin je mal?
- Nou, wie dan? zeg 't maar eens in mijn oor! Wie is het?
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En meteen keek hij om, want hij was niet zonder vrees den vrijer
onverwacht op den aangang te zien komen.
- Die korreperaal met die blonde snorren.
- Je moet van avond dan maar denken, dat ik je korporaal ben.
Telkens als hij de knappe meid te lijf wilde, trachtte zij zich, slaande of
knijpende, los te rukken en draaide zich, dan rechts dan links, zooveel haar
dit Flanors armen toelieten, maar nu pakte hij haar toch zoo stevig beet
en drukte haar zoo krachtig tegen zich aan, dat het niet ver van eene
worsteling bleef en hij op het punt was haar onder het schreeuwen van: Ai, ai! Bin je gik? Zoo'n spoelhond! Gemeine kerel! Wat bliksem! - en
meer andere vloeken, zuchten, uitroepen - even zoovele aanmoedigingen
- een flinken zoen te ontweldigen; toen, zoodra hij haar hoofd met geweld
naar zich toekeert en haar, bij de aanraking harer lippen, van nabij onder
de oogen ziet - o jemenie joosje! - het de derde meid van Mevrouw de
weduwe Van der Erkelen was, bij wie hij nog geene week geleden
gedineerd had, hetgeen Flanor, hoewel in schaterenden lach over het zotte
geval, zoo snel mogelijk de vlucht deed nemen, om zich echter een poosje
daarna, spijtig over zijne overijling, te bezinnen, in hoever hij van dat huis
voor eene zoodanige verstandhouding als fatsoenlijk man partij zou mogen
trekken.
Fragment uit ‘Flanor’, één van de schetsen uit Studenten-typen, door
J. Kneppelhout.
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ideaal dat zijn leven heeft beheerst, en waarover hij reeds in 1835 het werkje
l'Éducation par l'amitié had geschreven, een verheerlijking van de vriendschap die
als taak had ieder mens zijn juiste plaats in de maatschappij te wijzen: opvoeding
door vriendschap.
Zelf heeft Kneppelhout getracht dit ideaal in praktijk te brengen in zijn
vriendschappen met A.W.M.C. Ver Huell, (1822-1897), De Génestet, A.G. Bilders
(1838-1865), en de vele jonge mannen die hij als mecenas heeft gesteund. Een van
hen, Jan de Graan (1852-1874), een violist die als wonderkind getriomfeerd had,
heeft hij na diens vroege dood vereeuwigd in Een beroemde knaap (1875). In deze
door Huet zeer geroemde levensbeschrijving heeft Kneppelhout zijn door de
Romantiek beïnvloede belangstelling voor het bijzondere en afwijkende weten te
combineren met een klassieke zucht naar het vinden van de waarheid over zijn
geheimzinnige pupil. Deze synthese heeft hem zijn meesterstuk geleverd.

J. Kneppelhout, 8 oktober 1861, aan J.P. Heije.
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Oosterbeek, 8 Oct. 61 / Waarde Heer en Vriend, / Het zy my geoorloofd
uwe vrien- / delijke hulp eens in te roepen. Ik zit / aan een Engelschen
roman, waarin / ingeslotene twee versjes voorkomen, / die ik geen kans
zie in het / Hollandsch over te brengen - en / toch dienen ze er in. Wees
zoo goed en / schenk my voor eenige oogenblik- / ken den bystand van
uw talent. / Vindt u myne vraag niet onbeschei- / den en is u dus niet
ongenegen aan / myn verzoek te voldoen, dan weet / ik aan wien ik de
vertaling toe- / vertrouw en dat het boeker in / waarde om zal stygen. Wees
ver- / zekerd, dat u my zeer aan u verpligt / door iets wat voor u eene kleine
/ moeite is en geloof my hoogachtend / en vriendschappelijk, / geheel de
uwe, / J. Kneppelhout

Keuze uit het overig werk
Mes loisirs (1832), La Violette (1833), Fragments de correspondance (1835,
anoniem), Souvenir (1835, anoniem), Hommage à l'hospitalité (1836), Nouveaux
fragments de correspondance (1836, anoniem), L'ère critique ou l'art et le culte
(1837), Copeaux (1837), Prose et vers (1838), In den vreemde (1840), Verhalen
(1846), Opuscules de jeunesse (1848, 2 dln.), Schetsen en verhalen uit Zwitserland
(1850), Stijl, kunst (1855), Politiek, kritiek (1855), Mijne zondagen in het Vereenigde
Koningrijk (1859), Geschriften (1860-1865, 1875, 12 dln.), Waanzinnige Truken en
andere verhalen (1980).
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P.A. de Génestet 1829-1861
Door P.L. Schram

P.A. de Génestet, april 1861. Foto: M. Verveer.

‘Ik zweer u dat klassiek is al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is.’ Aldus
Petrus (Peter) Augustus de Génestet in zijn lange jeugdgedicht ‘De St. Nicolaasavond’
(1849, Couplet LXV). Hij typeerde daarmee zijn letterkundig werk. Temiddden van
de dominee-dichters nam deze remonstrantse predikant van Delft een aparte plaats
in. Hadden de anderen iets gewichtigdoenerigs - in De Génestets poëzie treft men
maar weinig retoriek aan. Voor hem was deftigheid de ‘bastaard van de ernst’, hij
verkoos natuur en waarheid boven de preektoon. Deze dichter was, in de beste zin
van het woord, eenvoudig. Daardoor open. Er zijn weinig negentiende-eeuwers die
wij evengoed kennen als hem. Hij heeft onverbloemd geschreven over zijn
tekortkomingen, strijd, twijfel, zorgen én uiteindelijk geloofsvertrouwen; stond niet
boven, maar naast zijn mensen; troostte niet op een gemakkelijk-goedkope manier
als zij getroffen werden door leven of dood:
God heeft u zwaar beproefd? Ik weet
Eén troostgrond maar: dat Hij het deed.

Gemeenteleden hebben in hem hun tolk gevonden: ‘Gij prediker, daar in de lucht.
Hebt ge dan geen woordje voor mij? Uw rede, als een galmend gerucht, Rolt ledig
mijn ziele voorbij’. Dat staat in een van zijn Leekedichtje(n)s (1860), die misschien
niet het beste maar wel het meest bekende deel van zijn oeuvre vormen. De Génestet
is een van de

't Is vol van schatten hier...

P.A. de Génestet aan J. Kneppelhout.

Bloemendaal Maandag 14 Aug. 1848. // Zeer geliefde en hoog geachte
Vriend, / Ik ben koud en kan het maar niet warm krijgen; dat gure weêr /
maakt mij ziek, nurksch, landerig. t'Is volkomen Najaar, met overvloed /
van buijen en stormen en diep doordringende regens. We zitten hier allen
bijna / te rillen en buiten is het zoo nat, dat we niet kunnen wandelen of
rijden. / Gij - hoe gaat het U? Ik verbeeld me, dat Gij schrikkelijk kermt
/ en klaagt; maar op den Hem. Berg voelt men het weêr en de gure regen
/ zoo niet... o gij gezegende Hemelsche Berg! Eden van mijn teêre jeugd,
/ waar mijn hartje heeft geslagen, van zoo'n onvergalde vreugd, waar ik
het / zoo bepaald pliesierig vond, waar ik nooit nurksch zijn kon! och, /
liefste Kneppelhout, ik ben nu ook weêr zeer gelukkig en vrolijk en /
tevreden, maar toch ieder oogenblik heet het: Vandaag voor 8 dagen / deed
ik dat' of ‘Zoo deden we op den Hem. Berg -’ en diergelijke. / Amsterdam
was ten eenemale onverdragelijk en onuitstaanbaar; o die / ‘blême troupeau
des hommes’ om je heen; dat Jodengeschreeuw, / dat hollen der rijtuigen
over onze steenen sporen - dat gedonderjaag / op alle mogelijke manieren,
die pedante grachten, die nieuw- / modische hoeden, die kleverigheid van
zoovele individus - t' is om / met ten Kate uit te roepen: Vaag alle Babels
weg van de Aarde! - / Arme Amsterdammers - of ze maar een sikkepitjen
(kent Gij 't woord) / van Babyloniers weg hadden! 't Zou misschien
amusanter zijn. / By U was het zoo rustig, zoo heerlijk, zoo wel! Ik voelde
het /
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[p.2] weêr en het leven niet; ik vergat dat er een wereld en een maatschappy
/ was; politiek was een vloek,... één dag in Amsterdam:... / Uit de heemlen
van mijn droomen laag op aarde neêrgestort! / zoo als ik na de preêk van
Schröder tegen meneer Wolterbeek zei. [...]
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weinigen geweest die in dit genre slaagden. Zijn epigrammen zijn een
humoristisch-christelijk commentaar op de kerkelijke situatie aan het eind van de
jaren vijftig, tijdperk van opkomende natuurwetenschap die aan de oude vertrouwde
waarheden wrikte. De leekedichtje(n)s gaan nooit diep, maar onder de oppervlakte
leeft een scherpzinnige theologie.
De Génestet wordt beschouwd als ‘de dichter van de moderne richting’. Dat valt
te verdedigen, mits men onder ‘modern’ niet verstaat dat hij zich slaafs aan een
modieus geestelijk liberalisme zou hebben onderworpen. Hij was ‘modern’ in de zin
van ‘kritisch’ en dat tegenover alle partijen. Hij heeft dan ook in alle richtingen
volgelingen gehad. Orthodoxe en vrijzinnige predikanten hebben hem in hun preken
geciteerd. Ds. Hendrik Pierson (1834-1923) declameerde en verklaarde op Pasen 't
Was toch de hovenier, aan de meisjes van de Zettense Inrichtingen.
Allen die hem hebben gekend roemen zijn innemendheid. Radicale critici hebben
veel van hem gehouden. Hij had alles méé. Behalve helaas een sterk gestel. Hem is
slechts een kort leven beschoren geweest. Ruim een jaar voor zijn sterven moest hij
zijn ambt neerleggen. Zijn vrouw, Henriëtte Bienfait, was hem toen al ontvallen; hij
wijdde aan haar sterfbed zijn gedicht ‘Liefde’. Ofschoon nog vol plannen aanvaardde
De Génestet zijn kruis. ‘Droevig en nochtans blijde’: de tekstwoorden van zijn laatste
preek.

Jan Rap
Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!
Hij houdt niet van die vromen:
Hij geeft ‘geen weerga’ om de leer,
En smaalt van ‘breede zoomen.’
Hij vindt geen waren christengeest
Bij al die fijne kwezels;
Hij zegt ‘de Liefde is 't hoogst, is 't meest,’
En scheldt hen uit voor Ezels.
Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!
Een vijand van de vromen,
En, ik geloof, ook niet veel meer
Met vroomheid ingenomen.
Jan Rap beweert, na wijs beraad,
‘'t Bestaat'em niet in 't bidden,’
Maar waarin of 't'em dan bestaat,
Dat laat hij liefst in 't midden!
Jan is geen knecht der wet; hij staat,
Dus zegt hij, in de vrijheid!
Ook, als hij t'huis komt, 's avonds laat,
Psalmzingt hij: Vrijheid, Blijheid!
Jan volgt in denken en in doen
De stem van zijn geweten,
Maar 't is er een van ruim fatsoen
En, min of meer, versleten.
Jan oordeelt - alles, zonder vrees,
Wat hij zegt staat op pooten;
Hij weet vooral van Dominees
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Ontelbare anekdoten.
Ook voelt Jan Rap, die menschen kent,
Nogal zijn eigen waarde:
Waar vindt ge zoo'n patenten vent,
Zóó liberaal, op aarde?
Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!
Een standje vol verlichting;
Afbreken is zijn vreugd, zijn eer,
In spotten vindt hij stichting.
Wat knappe kop! wat diepe blik!
Hij hangt niet aan de letter;
Hij hangt veel meer aan eigen Ik
En nommer Eén - die ketter!
Fragment van een gedicht uit Leekedichtjes (1860) door P.A. de Génestet.

Overig werk
Eerste gedichten (1852), Laatste der eerste (1861), Overkinderpoëzie (1861), De
dichtwerken (1869, 2 dln.), Een twaalfjarige dichter; drie gedichten (1876), Eene
bloemlezing uit de dichtwerken (1878), Dichtwerken (1879, 3 dln., geïll.), Dichtwerken
(1885, volksuitgave), Fantasio en De mailbrief (1911), Complete gedichten (1934),
Nagelaten brieven (1976), Weemoed en hope (1981, bloemlezing).
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J.P. Heije 1809-1876
Door G.W. Huygens

J.P. Heije. Gravure door J.P. Lange naar N. Pieneman.

Met een dichterlijke Wapenkreet (1830) bij de Belgische opstand, kort daarop als
‘voorloper’ van de Gidsbeweging deed de jonge Amsterdamse arts dr. Jan Pieter
Heije zijn intrede in de literaire wereld van zijn tijd. Toen hij in 1832 het letterkundig
mengelwerk ging verzorgen van De Vriend des Vaderlands (1827-1842, algemeen
maandblad uitgeg. door de Maatschappij van Weldadigheid; voortzetting van De
Star) betrok hij hierbij zijn vrienden Drost, Bakhuizen van den Brink en Potgieter.
Hetzelfde viertal stichtte op zijn initiatief het tijdschriftje De Muzen (1834). Ook hij
schreef kritieken, maar met zijn geringere capaciteiten was hij niet voorbestemd om
een rol te spelen bij de oprichting van De Gids, waarvan hij niettemin gewoon
medewerker werd.
Zijn letterkundige arbeid moet gezien worden in veel breder verband: zijn strijd
tegen de nationale achteruitgang, en vooral tegen de miserabele toestanden onder
het verpauperde volk. Als geneesheer in een Amsterdamse armenwijk kende hij deze
uit eigen ervaring, onder meer bij de cholera-epidemie van 1832. Als een van de
eersten onderkende hij het belang van betere huisvesting, hygiëne, lichamelijke
oefening en drankbestrijding, en hij zag in dat de geestelijke, zedelijke en fysieke
volksgezondheid niet los van elkaar konden bestaan. Bovendien was hij zich bewust
geworden van de achterstand in de medische wetenschap hier te lande, en ook zag
hij hoezeer zaken als de ziekenverpleging en de zorg voor het verwaarloosde kind
te wensen overlieten.
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Wanneer wij hem dus in verband brengen met Potgieters pogingen om de geest
van de ‘stilstaanders’ te bestrijden en het nationale leven te verheffen tot een niveau
als dat van de gouden eeuw (de steeds gestelde norm van die kring), dan moeten we
Heije zien als de practicus, die al zijn capaciteiten (ook zijn literaire) en zijn
organisatietalenten inzette voor een gigantische taak. Hij maakte deel uit van velerlei
colleges, staatscommissies, zelfs enige jaren van de gemeenteraad, en hij zorgde
ervoor dat onder meer de Vereeniging voor ziekenverpleging (1844) en de
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (1848) van de grond kwamen. Zijn
enthousiasme en doorzettingsvermogen waren onbegrensd. Lange tijd was hij de
drijvende kracht in de hoofdbesturen van de oude Maatschappij tot Nut van't
Algemeen en de jonge Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, die ook de
volkszang tot haar werkzaamheden rekende.
Met het oog hierop schreef Heije zijn talrijke volksliederen, die we later zijn gaan
beschouwen als volkskunst van bovenaf: ze lagen meer in de lerend moraliserende
Nutstraditie dan dat ze geïnspireerd waren door de toenemende romantische
belangstelling voor het oude volkslied

Klassiek, nog steeds gezongen, kinderlied door J.P. Heije. Muziek van J.J. Viotta (1814-1859).
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J.P. Heije aan J.P. de Keyser (1818-1878), predikant-auteur te Arnhem en redacteur van De
Tijdspiegel en van de veel gebruikte bloemlezing Een bloemkrans.

Den Heere J.P. de Keyser / sstt. Arnhem / A.66.1.3 // Ik dank u ten
innigsten, myn Waarde Heer! - / Betintte alligt uwe welwillendheid een
weinig uw / Oordeel, toch is er zóoveel objectiefs in, en hebt / ge zóózeer
gedeeld in 't geen myn geest en hart in / 't Sprookje trachtte te leggen, dat
ik daárom dubbel / uwe genegene waardering op prijs stel // Mogt deze
zich mettertyd nog eens willen / verledigen tot ene Studie myner
‘Kinderliederen’ / èn ‘Volksdichten’... als in dezelfde Aarde wortlend /
en naar denzelfden Hemel strevend... 't zou / my zeér gelukkig maken!
Het thema toch, dat / ik my òpgaf ‘Kinderlied en Volksdicht’ mogen, ja /
moeten welligt, kleine Lyrische Leer-dichten zyn' verdient bespreking.
Wat, / in een zuivere lyriek, een fout is - dóórblinkende of / zelfs maar
doorschémerende Moraal - komt mij voor, /
[p.2] in het Volks- en kinderdicht byna een deugd, althans / een
onvermydelyk nóodig middel ter bereiking van het / doel te zijn. [...] Myn
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Volksdichten hebt ge! Myn Kinderliederen / zond ik U immers Vroeger
reeds? Zoo neen! wil / 't my melden. [...] Eindlyk nog ga, als
Nieuwsjaarsgroet, / hierby ‘'t Alexanderfeest’, een nieuw steentje / aan
den Tempel der Metrische Vertolkingen, dien / ik sints een 30-jaar optrek,
en die al aardig / de tinnen begint te heffen. - Ge ziet er uit, dat / ik niet
spoedig wanhoop! Die Vertolkingen toch / zyn bestemd, om te eeniger
tyd al die /
[p.4] Werken ook in 't Hollandsch te kunnen zingen / en uitvoeren. Dáárom
moest ieder woord, ja / vaak elke lettergreep, passend gemaakt worden /
op het muzikaal accent der Toonphrase, / en de herhaling, uitbreiding of
afbreking, welke / de componist daar aan gegeven heeft. - Doch / slechts
eénmaal (in die 30-jaar) is ten opzigte van / Mendelssohns Athalia (zie de
Lyst achter 't boekje) dat doel bereikt en / 't Werk in 't Neerdietsch ten
gehore gebragt. - Ge- / troost evenwel plant ik myn pynboomstekjes altijd
/ maar weer in dien Duingrond - éens worden ze / een Bosch, en weren,
het al verder en verder / verstuiven van onze Taalbodem. - [...]
(Willems, Hoffmann von Fallersleben). Ze getuigden van liefde voor het land en de
zee, voor het verleden (De Zilvervloot) dat het slappe heden kon inspireren, maar ze
misten de ware volkstoon. Toch werden ze populair, dank zij de frisse melodieën en
de pakkende ritmiek van de medicus-componist J.J. Viotta (1814-1859), vriend van
de dichter en eveneens bestuurder van Nut en Toonkunst. Liedjes als ‘Een scheepje
in de haven lag’, ‘De kabels los’, ‘Een karretje op den zandweg reed’ hielden het
lang uit, de ‘Zilvervloot’ zelfs tot op onze tijd. Later werden deze teksten nog eens
herdrukt in Al de volksdichten (1865), nadat in Al de kinderliederen (1861)
‘pedagogische’ liedjes waren verzameld waaronder ‘Zie de maan schijnt door de
boomen’ en ‘De zeven kikkertjes’.
In tegenstelling tot Potgieter was Heije zeer muzikaal. Hij stond op het standpunt
dat de dichtkunst en de muziek een eenheid vormen. In het muziekleven van zijn tijd
nam hij een vooraanstaande plaats in; hij bevorderde verscheidene uitgaven, ook de
beoefening van de muziekgeschiedenis; zelfs vertaalde hij voor de concertpraktijk
de teksten van vocale werken van Bach, Mozart en Beethoven.

Overig werk
Specimen psychologico-medicum inaugurale de morbis qui mentales dicuntur (1832,
diss.), Wenken en meeningen over geneeskundige staatsregeling (1838), Archief voor
geneeskunde (1840-1845), Stukken betreffende de herziening der geneeskundige
wetten (1841), Liederen en zangen (1841), Kinderliederen (1844-1845, 2 dln.),
Sprookjes uit de oude doos op rijm gebracht (1846), Volksvermaak als middel tot
volksgeluk (1847), Neêrlands taal; liederen en zangen (1847), Het volkszangonderwijs
te Amsterdam (1848), De grondslag van de maatschappij der toekomst (1850), Nieuwe
kinderliederen (1852), Eene levensvraag voor oogenblik en toekomst (1855), Van
Bree herdacht (1857), Veepest-bedwang (1867), Proeve van rythmisch-harmonisch
kerkgezang (1867), Een stem der toekomst (1870), Uw Koninkrijk kome (1873),
Innigst leven eens dichters (1874, 2 dln.), Poëzie op den levensweg (1876,
bloemlezing), Jan Pieter Heye, een nationaal volksdichter (1942, bloemlezing), Een
bloemlezing uit de volksgedichten (1971).
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J.J.A. Goeverneur / Jan de Rijmer 1809-1889
Door Anton Korteweg

J.J.A. Goeverneur. Foto: Godfried de Jong.

De Groningse schrijver J.J.A. Goeverneur was zich de beperktheid van zijn talent
als oorspronkelijk dichter bewust. Dat blijkt niet alleen uit zijn herhaaldelijk gebruik
van het pseudoniem Jan de Rijmer, maar ook uit de regels
'k Ben Dichter, naar de menschen meenen;
Ik voor mijzelf geloof dat nauw;

die hij wijselijk als motto aan zijn vijfhonderd dichtbedrukte bladzijden tellende
Dichtwerken (1889, 2 dln. in een band) liet voorafgaan. De geschiedenis heeft dit in
wezen romantisch-ironisch talent nooit van valse bescheidenheid beschuldigd.
Goeverneur is bepaald niet als belangrijk oorspronkelijk dichter blijven voortleven,
maar vooral als kuisend herschepper van Rodolphe Töppfers (1799-1846) Monsieur
Cryptogame (1848) tot Reizen en Avonturen van Mijnheer Prikkebeen (1858), en in
mindere mate als bewerker van enkele kindergedichtjes naar A.H. Hoffman von
Fallersleben (1798-1874): ‘Toen onze Mop’ en ‘Al in een groen groen knollen
knollenland’.
Niettemin is er van het oorspronkelijke werk van deze Groningse literator die,
hoewel doctorandus in de Klassieke Letteren, één van onze eerste broodschrijvers
is geweest, als zodanig de halve wereldliteratuur (Andersen, Cervantes, Defoe, Swift),
meestal ‘voor 't opkomend geslacht’, heeft naverteld en bijna veertig jaar De
Huisvriend, gemengde lectuur voor burgers in stad en land heeft geredigeerd, ook
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nu nog wel wat het lezen waard. Enkele van zijn bijdragen aan de Groninger
Studenten-Almanak, die hij in 1829 mede had opgericht, behoren nog steeds tot het
genietbaarste ‘light verse’ van de vorige eeuw, zoals ‘Jan de Rijmer aan de Redactie
van den Groninger Studenten-Almanak’, waarin P.G. Witsen Geysbeeks
Rijmwoordenboek (1829) belachelijk wordt gemaakt:
Thans gaat het rijmen
Afgedrieduivekaters snel,
Verzen te lijmen
Is kinderspel.

In deze pogingen het pseudo-verheven dichterschap, de rijmelarij en de

J.J.A. Goeverneur bewerkte ‘Monsieur Cryptogame’ (1846) van Rudolf Töpffer tot ‘Prikkebeen’
(1858).
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Handschrift van De Keesiade, samengesteld uit regels van allerlei dichters uit vele talen. J.J.A.
Goeverneur schreef het uit het hoofd toen hij als student in arrest zat. Het werd pas gedrukt in
1878.

[p.6] Hy slaat het oog omhoog en schynt om hulp te smeken; / Hy zucht
(Helmers) / ‘De onschuld wordt door God bewaard!’ (Spandaw) / Helaas,
't was al vergeefs. (Feith) / Sic tota abit hora; (Horatius) / Men spoedt ten
deure uit (Feith) / En laat professor bleek van spyt. (Körner) // Men raasde
een heele week. De twist, het misverstand / en misvertrouwen wies.
(Vondel) / Il 's enrage (Racine) / en barstte eindlyk los: (Bilderdyk) / ‘Wie
zal 't dragen? Wie zal 't dulden (Tollens) / Maar holla, 'k zal je krygen, /
Jou leelyk Aapenbroed, kanailje, hellebroed, / Potlikkers... / Zoo waar me
moer (Langendyk) Schelmgezucht, (Burger) / Kroaten, hintern Banken, /
Spitsboeven, 'k zal my wreken!’ (Aniello) / [een regel in het Griekse
alfabet] (Homerus) / En treedt met deftigheid de breede trappen af, / En
elke voetstap dreunt. (Immerzeel) / Zie hoe zyne oogen branden en
flonkeren! (Nierstrasz) / ‘Mynheeren,’ zegt de guit, / ‘De cursus van dit
jaar is uit; (Körner v. Tollens) / On 's'est moqué de moi, (Beranger) / Neen,
dat verdraag ik niet, ik vorder / eerherstelling, (Warnsinck) / Zoo staat de
zaak by my en daarop ga / ik aan. (Cats) /
[p.7] [twee regels in het Griekse alfabet] (Homerus) / ‘Nou iens van 't
loose Reintje / Gesongen, dat klinkt!’ (Vondel) / Zy bulkten overluid,
voluit: (Vondel) / ‘Der Herr Professor / Liest heut kein Collegium, / Drum
ist es besser / Man trinke einst r'um!’ (Claudius) / en hebben niet gelogen.
(Feith) // Derde zang // Quels torrents de rimeurs répandus en ces lieux! /
Mon oeil épouvanté croit voir sur cette place / Tout l'hopitâl des foux ou
bien tout le Parnasse. (De Lille) / 't Is een markt van wijsheidskrameren;
/ Wie kan slapen by al 't hameren / aan die drukke winkelrei? (Bilderdyk)
/ Cantare credas Pegaseium nectar! - (Perzius) / Een schimplied is
vervaardigd. (Vondel) / Les vois tu recitants, courants en furieux, / Un
papier dans les mains et le feu dans les yeux? (Delille) / Zal ik de scheppers
hier vermelden? (Helmers) / Waartoe de Bardenrei, waarop myn Holland
roemt, / Hier in het licht gesteld en allen opgenoemd? (Helmers) / En
buitendien, mynheer, het is... een staatsgeheim (Immerzeel)
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al te huisbakken almanakpoëzie van zijn tijd onderuit te halen, kan Goeverneur - als
student een ‘vroolijke pretmaker’ - worden beschouwd als een voorloper van Braga,
het literair-satirisch ‘tijdschrift heel in rijm’ dat van 1842-1844 de vaderlandse
Zangberg teisterde en waaraan vooral de namen van A. Winkler Prins, de latere
encyclopedist (1817-1908) en van J.J.L. ten Kate, de latere dominee-dichter, zijn
verbonden. Als gevestigd literator schreef Goeverneur overigens zelf in overvloedige
mate het soort poëzie dat hij als student gewraakt had. Hij kon toen worden beschouwd
als de officieuze Groningse stadsdichter. Zijn gedichten waarin het wel en wee van
‘Gruno's gouw’ worden bezongen, zijn, met de vele verzen waarin deze levenslange
vrijgezel zijn mopperig commentaar geeft op zaken als damesmode en vrijen, alleen
nog uit cultuurhistorisch oogpunt enigszins interessant. Maar van de gedichten die
hij, geïnspireerd door zijn deelname als Gronings Vrijwillig Jager aan de Tiendaagse
Veldtocht (1831) schreef, niet zelden heet van de naald zoals in het ‘Bivouac bij
Bautersem’, is het puntdichtje ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van
Hendrik Conscience (1812-1883), de man die zijn Vlaamse volk lezen leerde, klassiek
geworden:
Conscience! In een en dertig, had
Ik u toen voor den kop geschoten,
Wat was er dan in Brussels stad
Dit jaar veel minder bier gevloten.

Dat zelfde geldt voor enkele van zijn vaak verfrissende kindergedichtjes, zoals ‘Het
roodborstje pikt aan 't venster, tin! tin!’ en ‘Een jongeheertje ging uit jagen op een
mooien dag’, een bewerking overigens van het volkslied ‘Ein Jäger aus Kurpaltz’.
Als dichter voor 't jonge volkje vormt ‘oom Jan’ een belangrijke schakel tussen de
moralistischer Hieronymus van Alphen en de nationalistischer J.P. Heije.
Van het uitgebreid oeuvre - meer dan honderdtachtig titels - van deze bescheiden
en beminnelijke broodschrijver, die eens een bewonderaarster had aangeraden zijn
‘photographisch portret’ maar niet te dicht bij de ‘hoogvermaarde dichterskoppen’
van Nicolaas Beets en P.A. de Génestet te zetten, is er toch nog wel iets dat hem
heeft overleefd.

Keuze uit het overig werk
Gedichten en rijmen (1836), Oom Willem en zijn buurkindertjes (1845), Nieuwe
fabelen en versjes voor kinderen (1849), Verstrooide rijmen (1850), Jongenspret
(1851), Meisjesvreugde (1851), Dames- en heerenportretten (1856), Wijs en dwaas;
uit de nalatenschap van wijlen Jan de Rijmer (1860), Een cent in 't zakje (1868),
Kinderschat (1869), Overal heen! (1870), Vijftig kinderspelen (1870), De heele
wereld rond! (1873), Gezamenlijke gedichten en rijmen (1874), De kleine Wilhelmine
(1877), Nieuwe vertellingen (1877), Uit het kinderleven (1877), De Keesiade; een
heldendicht door verschillende dichters (1878), Kleine vertellingen (1883), Bloempjes
aan den weg (1887), Vertelselboek (1909, bloemlezing).
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J. van Lennep 1802-1868
Door Marijke Stapert-Eggen

J. van Lennep. Litho: J.B. Clermans.

Na een vroege promotie in de rechten trouwde de tweeëntwintigjarige Van Lennep,
een ‘jonge man met [...] blonde wuivende haren, wiens oogen het in levendigheid
wonnen van de flikkerendste op hem gericht’ (Potgieter), zeer tegen de zin van de
wederzijdse vaders met de tien jaar oudere vriendin van zijn stiefmoeder. Het huwelijk
heeft bijna vijfenveertig jaar mogen duren.
Maatschappelijk gezien was zijn leven even succesvol. Weliswaar beleefde ook
Van Lennep zijn ‘zwarte tijd’ toen hij in Leiden hevig onder de bekoring kwam van
de ideeën van Bilderdijk, en in dispuut met zijn medestudenten ten strijde trok ‘tegen
alle liberalen en aristocraten’ om ‘à tort et à travers het beginsel van de legitimiteit
en dat van de absolute regeringsvorm te verdedigen’. Maar de achttiende-eeuwse
liberale familietraditie behaalde de overwinning en Van Lennep conformeerde zich
snel, maakte een voorspoedige carrière als Rijks-advocaat (1829) en conservatief
afgevaardigde in de Tweede Kamer (1853), en ontving tal van onderscheidingen en
erelidmaatschappen. Slechts in zijn latere bemoeienissen met de uitgave van het werk
van romantische revolutionaire geesten als De Schoolmeester (1859) en Multatuli
(1860) is nog een spoor van de opstandige Van Lennep terug te vinden.
Ook in letterkundig opzicht bleek hij een zondagskind. ‘Literair gesproken, erfelijk
belast’ (Knuvelder) - Van Lennep stamde uit een aanzienlijk Amsterdams
Patriciërsgeslacht waaruit zijn grootvader Cornelis en zijn vader David Jacob hem
al in de schone letteren waren voorgegaan - was hij als kleine jongen spelenderwijs
het literaire leven binnengewandeld:
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[...] op het groote spoor
Van Vondel, want hij strekt toch voor
Een leider tot gedichten

rijmde Jacob, negen jaren oud. Onder invloed van zijn vaders verhandeling over Het
belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding (1827) trad
Van Lennep in het romantische voetspoor van Walter Scott, wiens werk hij vertaald
had. Tussen 1828 en 1831 schreef hij een viertal berijmde verhalen onder de titel
Nederlandsche legenden: Het Huis ter Leede, 1828; Adegild, 1828; Jacoba en Bertha,
1829; De strijd met Vlaanderen, 1831. Daarna maakte hij met

Illustratie uit Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands tot nut van groot en klein (1854) door
J. van Lennep.
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een aantal historische romans dit genre in Nederland populair. In De pleegzoon
(ontstaan 1827, verschenen 1833, 2 dln.), De Roos van Dekama (1836, 2 dln.) en
Elizabeth Musch (1850-1851, 3 dln.) verwerkte hij geheel volgens zijn eigen
opvattingen stof uit de vaderlandse geschiedenis van de middeleeuwen en de
zeventiende eeuw. De romans genoten destijds grote populariteit en danken hun roem
aan Van Lenneps grenzeloze fantasie, zijn vlotte verteltrant en de ingewikkelde en
boeiende intrige. Met de Romantiek hebben zij slechts een aantal uiterlijke aspecten
gemeen. Van Lennep, die veel meer dan romanticus in wezen een achttiende-eeuwer
was, toont zich opzijn best in De lotgevallen van
OVER DE LIDWOORDEN

Het lidwoord (of ‘artikel’) is niet anders, als Prof. Brill te recht opmerkt,
dan een aanwijzend of bepalend voornaamwoord, doch dat, even als
iemand, die zich heeft laten trouwen, alle zelfstandigheid heeft opgegeven.
Daarom komt het ook aan den ringvinger, die, als ieder weet, het
zinnebeeld is der (echtelijke) slavernij.
De oude spraakkunstenaars geven twee soorten van lidwoorden op, t.w.:
Bepalend: de in 't mann. en vr.: - het in 't onz.
Onbepalend: een in 't mann. en onz.: - eene in 't vr.
Prof. Roorda heeft onwederlegbaar aangetoond dat het laatste (eene) niet
bestaat of althans alleen thuis behoort in het voorzangers-Nederduitsch:
en Prof. Brill merkt met niet minder recht op, dat een eigentlijk onder de
telwoorden gerekend moest worden, en, waar 't als artikel gebezigd wordt,
toch niet of bijna niet gehoord wordt - waarom dus ook dwaze verbuigingen
als eenen en eener, die 't nog wel tot een twijfelachtig woord maken, gerust
kunnen wegvallen.
Een minister, een weduwvrouw, een oliekoek laat hij, die beschaafd
Nederduitsch spreekt, niet anders hooren, dan of er stond nminister,
nweduwvrouw, noliekoek.
Wederom echter de Dordtenaars scheppen er een zonderling vermaak in,
dit quasi- artikeltje niet alleen te laten hooren, maar het zelfs met een staart
te voorzien, en zeggen: n'n'n' minister, n'n'n' weduwvrouw, n'n'n' oliekoek.
Als verder bewijs, hoe weinig dat zoogenaamd onbepalend lidwoord van
ouds in tel is, diene, dat men zich, bij woorden, die in 't meerv, staan, er
geheel van ontslaat, en maar slechtweg zegt: ministers, weduwvrouwen,
oliekoeken.
De of het, en de in 't meerv., heeten bepalende lidwoorden, om dat zij
bepalen, welke personen of zaken in 't bijzonder worden aangeduid. - Ter
opheldering diene het navolgende roerende dichtstukje, waar alle drie de
lidwoorden in voorkomen:
De molenaar stal het mout,
En de timmerman stal het hout,
En het snijertje stal het laken,
Om een rok voor het drietal te maken.
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De en het wijzen hier aan, dat er van een zeer bepaalden (en wel van een
zeer diefachtigen) molenaar, timmerman en snijer, alsmede van zeer
bepaalde (hun ter bewerking toevertrouwde) mout, hout en laken gesproken
wordt. Een daar-en-tegen wijst niets aan dan dat men het missen kan; want
ik zet het den beste, uit den laatsten regel op te maken of de snijer voor
elk van drieën 'n rok, of één rok voor hun drieën maken zou1.
Een zelfstandig naamwoord, waar geen lidwoord voor staat, wordt altijd
in zeer algemeenen zin genomen. Als ik b.v. zeg: ‘water is goed voor
kikkers’, dan bedoel ik geen bijzondere soort van water, niet bepaald duin-,
regen-, sloot-, Heppinger-, Seltzer-, roze-, troebel of gefiltreerd water,
maar water in 't algemeen; en, even zoo, allerlei soort van kikkers, 't zij
die in slooten of moerassen, 't zij die op parades of bals rondhuppelen.
Fragment uit De vermakelijke spraakkunst (1865) door J. van Lennep.

1

Ik denk, een voor zich zelf, die hem niets kostte, en een voor ieder van de beide anderen,
die hij hun betalen liet.
Gissing van den Zetter.
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Handschrift van J. van Lennep.
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Veel liever nog leer ik van buiten / Een Ministerieelen brief, / Of laat my
in een kelder sluiten / Met een geschavotteerden trief / 'k Betaal nog liever
schot en tinsen / Aan elken Vorst in 't Waereldrond, / Of rij met een' der
Fransche prinsen / In een calèche à la Daumont / 'k Vaar liever (schoon
't licht al te dol waar') / Als schipper van het Leydsche veer / Ofschoon
altijd de Spoorweg vol waar' / Met leege schuiten op en neer. / 'k Eet liever
s avonds twintig bolders / Met nog een schotel rijstenbrij, / Of vraag in de
Aemstelveensche polders / Concessie voor een Veenderij. / 'k Word liever
nachtwacht, gortetelder / Of wel suppoost in 't gekkenhuis, / Commies op
Vlieland of de Helder / Of wachter aan de Nessersluis / 'k Verlies nog
liever al mijn kiezen / Of leg een pleister op mijn keel / Of laat my tot een
lid verkiezen / Van 't Franekersche personeel, / Eer loop ik rond met
vogelkooien, / Of met een juffrouw met een baard / Of geef ik les aan
nijvre vlooien / In 't vechten met pistool en zwaard. / Ik maak veel eerder
een rapport op / Dat iedereen juweelig vindt / Of vreet een heelen schotel
gort op, / Of maak een ouwe vrouw met kind, /
[p.2] 'k Wacht liever te Utrecht zeven uren / Den wagen van Van Gendt
en Loos / Of laat me als opperman verhuren / Of maak my op een meisjen
boos: / 'k Zie eerder kans om te expliceeren / Wat Bing hier eindlijk worden
moet, / 'k Loop liever zonder onderkleeren / Gelijk een Schotsche herder
doet: / In 't kort, 'k at liever persikpitten / En liet het ooft voor and'ren
staan, / Dan dat ik langer hier bleef zitten, / Daar ik zoo aanstonds heen
moet gaan. // 5 April
Ferdinand Huyck (1840, 2 dln), waarin hij met kennis van zaken een typische
achttiende-eeuwer schildert. Onder invloed van het Franse Naturalisme schreef hij
de schandaalverwekkende zedenroman in vijf delen De lotgevallen van Klaasje
Zevenster (1865-1866), waarmee hij algemene geestdrift bij het lezend publiek
verwekte en een hevige pennestrijd veroorzaakte bij zijn beoordelende collega's.
Van Lennep eindigde zijn literaire carrière met een hommage aan zijn leider van
het eerste uur: van 1855-1869 verscheen de door hem verzorgde en toegelichte
prachtuitgave van de Werken van Vondel.

Keuze uit het overig werk
Dissertatio juridica inauguralis ad Valentiniani constitutionem de mendicantibus
validis (1824), Academische idyllen (1826), Gedichten (1827), Zestal liederen,
opgedragen aan de schutterijen in Noord-Nederland (1830), Het dorp aan de grenzen
(1830), Het dorp over de grenzen (1831), De roem van twintig eeuwen (1831), Een
Amsterdamsche winteravond in 1632 (1832), Saffo; zangspel (1834), De ijzeren
spoorweg van Amsterdam naar Haarlem; lierzang (1837), Vondels droom (1838),
Onze voorouders in verschillende tafereelen geschetst (1838-1844, 5 dln.), De
E-legende (1841), De bouwkunst; leerdicht (1842), De voornaamste geschiedenissen
van Noord-Nederland aan zijne kinderen verhaald (1845-1849, 4 dln.), Ruwaardes
Gertruida (1846), Eduard van Gelre (1847- 2 dln.), Rembrandt van Rijn (1848), De
twee amiralen (1849), Een droom van Californië; kluchtspel (1849), De val van
Jerusalem; treurspel (1850, met A.J. de Bull), Eene schaking in de 17de eeuw (1850),
De betooverde viool of Het bloemenoproer (1851), Gedichten, zoo oude als nieuwe

't Is vol van schatten hier...

(1851), Zeemansliedtjens (1852), Dramatische werken (1852-1854, 3 dln.), Tafereelen
uit de geschiedenis des vaderlands (1854), Romantische werken (1856-1859, dl.
1-14; 1867-1872, dl. 15-23), Zeemans-woordeboek (1856), Vertellingen en tafereelen
van vroeger en later tijd (1856), De stichting van Batavia (1858), De vrouwe van
Waardenburg (1859), Een Amsterdamsche jongen of Het buskruitverraad in 1622
(1859), Poëtische werken (1859-1862, dl. 1-11; 1867-1872, dl. 12-13), Het leven
van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep (1861-1862, 4 dln.),
De vermakelijke spraakkunst (1865), De uithangteekens (1867-1868, 2 dln., met J.
ter Gouw), Een dichter aan de bank van leening (1867), Het boek der opschriften
(1869, met J. ter Gouw), Een bloemlezing uit zijn werken (1923), Nederland in den
goeden ouden tijd (1942).
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A.L.G. Bosboom-Toussaint 1812-1886
Door G.W. Huygens

A.L.G. Toussaint. Gravure door J.P. Lange naar N. Pieneman.

De kleine Alkmaarse, uit hugenootse families stammende Anna Louisa Geertruida
(‘Truitje’) Toussaint moet onder de gemiddelde Nederlandse meisjes van haar dagen
opgevallen zijn, niet alleen door haar ‘levendigheid’, maar vooral door haar
zelfstandigheid, haar belezenheid en algemene ontwikkeling, die begonnen was met
een onderwijsdiploma. Bovendien beschikte zij over een opmerkelijke scheppende
fantasie, doorzettingskracht en een intuïtief inlevingsvermogen in de menselijke
psyche. Door dit alles werd zij onze grootste negentiende-eeuwse auteur van verhalend
proza, inzonderheid van de historische roman.
Ten minste drie cultuursferen hadden op haar ingewerkt: de Europese Romantiek
door haar lectuur van Schiller, Byron en Scott; de evangelisch-christelijke door haar
contacten met de Kring van Heilo (Hasebroek, Beets, De Clercq); de
vrijzinnig-liberale, tevens op het wetenschappelijke gerichte van de Gidskring.
Deze invloeden verwerkte zij met de haar eigen zelfstandigheid. Wel bevatten
haar goed opgebouwde romans de voor het genre gebruikelijke romantische en
sensationele elementen (waarvan de onfortuinlijke liefdes wellicht op eigen ervaringen
berustten), maar de avonturen en verwikkelingen waren niet de hoofdzaak. Wat dat
betreft was De graaf van Devonshire (1838) nog wat conventioneel, in de trant van
haar voorbeeld Walter Scott, maar Het huis Lauernesse (1840, 2 dln.) getuigde van
een eigen visie op de eerste hervormingsjaren met de rampen in het persoonlijk leven
en de uit onverdraagzaamheid en fanatisme voortkomende geweldplegingen.
Hoofdmotief is de verlossende waarde van het (evangelische) christendom, en deze
idee vinden we terug in haar volgende romans, onder andere in haar breed opgezette
cyclus rondom Leycester (1845 e.v.).
De geschiedkundige achtergronden deed zij niet méér geweld aan dan voor de
opbouw van haar ‘fiction’ strikt nodig was; dit was een niet helemaal onredelijke
(maar niet altijd gevolgde) norm in die jaren van opbloeiende wetenschappelijke
geschiedschrijving, en de methode voor grondig historisch onderzoek had zij goed

't Is vol van schatten hier...

geleerd tijdens haar (na enkele jaren verbroken) verloving met de briljante maar
lichtzinnige Bakhuizen van den Brink. Zij ontwikkelde daarnaast een persoonlijke
conceptie van de geschiedenis; zij zag deze opgebouwd uit een reeks tragische
gebeurtenissen waarin een goddelijk ingrijpen zichtbaar was en de machten van het
kwaad door het christelijk beginsel overwonnen werden. Ook in haar latere historische
novellen en romans vinden we deze idee terug, o.a. in De Delftsche wonderdokter
(1870-1871, 3 dln.) Na haar huwelijk (1851) met de kunstschilder Johannes Bosboom
in Den Haag gevestigd bleef zij haar letterkundige arbeid voortzetten en, min of meer
gedwongen door familieomstandigheden, verviel zij zelfs tot een bedenkelijke
veelschrijverij, die voor geringere talenten funest zou zijn geweest. Met eigentijdse
zowel als historische vertelkunst werkte zij mee aan almanakken en tijdschriften, en
bij een omvangrijke produktie wist zij nog een redelijk niveau te handhaven.
Haar bekendste eigentijdse roman werd Majoor Frans (1875); deze geschiedenis
van een in al te grote vrijheid opgroeiend meisje is zeker geen militante
emancipatieroman en heeft zelfs een conventionele happy ending, maar het toen
actuele probleem van de vrouwelijke zelfstandige persoonlijkheid wordt er wel in
gesteld.
In het algemeen is het werk van mevrouw Bosboom-Toussaint doorleefd, knap
en degelijk, psychologisch verantwoord, maar niet vlot leesbaar. Haar taalgebruik
kan slordig zijn, haar uitwerking wijdlopig, haar tempo traag door uitweidingen en
auteursopmerkingen. Het voor-
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[...]
de eigenschappen van geest en hart, van humeur en karakter, die het wezen
zou moeten bezitten, waarmee ik voor het leven zou willen verbonden
zijn, die de verbintenis iets meer zijn dan een uiterlijke band, heb ik wel
eens bij mij zelven bediscussieerd, en ik was het gansch niet met van
Lennep eens, dat de grootste verdienste eener vrouw juist daarin bestaat,
dat er niets van haar te zeggen valt dan dat zij met volharding kousen maast
en de teerste zorg koestert voor de groote wasch. Als mevrouw de Witt
zekeren zachten invloed had weten te oefenen op haar gemaal, zou de
gerechtelijke moord van Buat vermoedelijk zijn voorkomen, en deze vlek
niet hebben gerust op het karakter van den eminenten leider der
oligarchische republiek, ik wil daarmee niet gezegd hebben, dat iedere
vrouw, of zij er aanleg voor heeft of niet, zich zou moeten mengen in de
zaken van staat; ik meen alleen, dat die absolute onbeduidendheid voor
mij zelven als vis-à-vis voor het leven iets vreeselijk vervelends en ledigs
zou toeschijnen, en dat ik het oordeel van Jean Paul over de blijdschap
der mannen, als de kortstondige dichteres, die hunne bruid was, spoedig
na het huwelijk in eene spinnende huispoes verandert, niet deelen kan. Als
er geest en hart is, kan dat uitkomen in alle détails van het leven, om dat
te sieren en te verheffen. De vrouw die dat wist te vatten, wie zij dan ook
overigens ware, musicienne of kousenstopster, bezield met liefde voor de
kunst en literatuur, of simpellijk haar lust vindend in 't volbrengen harer
huiselijke plichten, zou zeker kunnen zijn van mijne duurzame
genegenheid. Alleen heb ik mij nooit verveeld, maar de verveling à deux
moet, dunkt mij, de afschuwelijkste kwelling zijn, die tot uitspattingen
zou voeren.
En nu, ik moet het u eerlijk opbiechten, Willem! al hadt gij het misschien
niet uit ons vroeger gesprek geraden, - in al de zonderlingheden die mij
van Francis ter oore komen, zie ik niets van dat ideaal. Zij heeft karakter,
zij schijnt geest te bezitten, al wordt haar hart ontzegd. Zij durft zich zelve
zijn, en juist dit faalt onze meeste jonge dames, die allen op iets anders
willen gelijken, dat zij eigenlijk niet zijn; die geene eigene opinie hebben,
maar als zekere insecten de kleur aannemen van het blad waarop zij rusten.
Dit geeft iets onwaars, iets onbestemds aan geheel haar bestaan, dat ik niet
betrouwbaar acht. In die allerliefste modepoppetjes, op alles afgericht,
behalve steun te zoeken in eigen vaste beginselen, schuilen soms kuren
en grillen, die niet te voorschijn komen dan te laat om er nog wat tegen te
doen. Ze zijn niets, maar als hare pluimen en linten worden zij door iederen
wind meegevoerd. Vandaag willen ze dit, morgen weer wat anders; in den
regel weten zij zelven niet wat ze eigenlijk willen, en men zou zich in
duizend bochten kunnen wringen zonder haar eigenlijk nog te voldoen,
als men zich daartoe wilde zetten.
Fragment uit Majoor Frans (1875) door A.L.G. Bosboom-Toussaint.
naamste van haar oeuvre werd aan het eind van haar leven in 25 delen bijeengebracht
en daarna nog herdrukt, maar in onze eeuw nam de belangstelling bij de ‘common
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reader’ af. Toch is het tekenend dat zij bij haar overlijden zelfs door de toenmalige
nieuwlichters met waardering herdacht werd in De Nieuwe Gids.

Keuze uit het overig werk
Engelschen te Rome (1839, 2 dln.), Eene kroon voor Karel den Stouten (1842),
Verspreide verhalen (1843), Ximènes, Alba, Orsini (1844), Negen novellen (1845),
Mejonkvrouwe de Mauléon (1848), Het huis Honselaarsdijk in 1638 (1849, 2 dln.),
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak (1849-1850, 3 dln.), Eenige schetsen
(1850), Moedervreugde en moederlijden (1851), De Alkmaarsche wees en eenige
andere novellen (1854), Gideon Florensz. (1854-1855, 4 dln.), Historische novellen
(1856), Graaf Pepoli (1860, 3 dln.), De verrassing van Hoey in 1595 (1866, 2 dln.),
Romantische werken (1869-1883, 7 dln.), Langs een omweg (1878, 2 dln.). Het
kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland (1882), Volledige romantische werken
(1885-1888, 25 dln.), Verspreide novellen en geschriften (1912).
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Fragment van het manuscript van de historische roman Toen er te Honselaarsdijk nog een
lusthuis was (1849) door A.L.G. Bosboom-Toussaint.

[vorige pagina] De l'Espine was verre van / te zijn hetgeen men ge- /
woonlijk noemt een goed / mensch maar / de natuurlijke edelmoe- / digheid
van zijn hart was ge- / troffen door de edele eenvoudig- / heid, waarmee
Diederik zijn / leven had geveiligd te midden van / den heftigsten strijd,
en hij / sprak nu, terwijl hij zijnen arm zacht- / kens losmaakte / Ik heb
niet dan u te dan- / ken en vergeef gij veeleer mij, / en hij stak hem zijne
/ hand toe. / - neen ik heb ook schuld - / mijne rouwe halstarrig- / heid
moest uw toorn wek- / ken - alleen gedoog nu mijn / rustig blijven - en gij
zult / mij geregtvaardigd zien. / - Ik heb u niets toe te / staan, en niets te
verbieden / bekende de l'Espine met / neergeslagen oogen, en met een /
weinig schaamrood op het / voorhoofd - want hij voel- /
[p.1] de zich in tweeerleij zin, de over- / wonnene. / - Gij hebt gelijk Réné
ook zijt gij / aan mijnheer wie hij ook we[ze] te zijner / tijd volle
genoegdoening schuldig! / Het was de Landgraaf / van Hessen die deze
woorden / zeide - en die sinds eeni- / ge minuuten getuige was van / het
geen er voor viel - / maar hij was niet als de eenige / getuige dààr. De
prinses / Louise aan wien niemand / intusschen had gedacht - / zelfs niet
haar broeder, die / veel te veel oplettendheid gaf / aan den strijd, zelfs niet
/ eene mijner lezeressen en / zelfs niet ik die toch wat / zorg behoorde te
geven aan / mijne heldinnen - maar het / toeval - de deus ex Machina / van
alle roman avontu- / ren, is vriendelijker voor / haar geweest dan /
[p.2] een van ons allen, en heeft haar / eene zachte meewarige vrou- /
wenhand aangevoerd die zich lief- / derijk met haar bezig hield, / want
had de angst over dit / gevecht haar reeds tot bezwij- / mens geschokt - de
kreet van / Robert en 't gevaar dat Réné / dreigde - bragt haar werkelijk in
/ dien toestand - maar op dat / zelfde oogenblik - waren / Lucienne d'Ar/ cij en de Landgraaf Willem / op de plaats der algemeene / zamenkomst
aangekomen, en de / eerste had zich deelne / -mend tot hulpe der prinses
be- / vlijtigd - vlug zout, en wel- / riekend water - waren toen / als nu de
eerste hulpmid- / delen die ook werkelijk baat / gaven. Terwijl Louise
bezig was, zoo / goed zij kon, de oorzaak van / haren toestand te verklaren
/ was er nog een persoon /
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[p.3] gekomen, die zeker een minder goed- / willige, en evenwel een meer
/ scherpe opmerkster moest / zijn - de Markiezin de / Sourdiac! [...]
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H.J. Schimmel 1823-1906
Door G.W. Huygens

H.J. Schimmel in zijn werkkamer.

H.J. Schimmel is een van de bekwaamste en veelzijdigste auteurs van onze
negentiende eeuw geweest. Toch wordt hij in kleinere literatuuroverzichten zelden
meer genoemd en werd een onverdiende vergetelheid zijn deel. Bestsellers heeft hij
niet geschreven al waren er vrij veel herdrukken van zijn werken. De genres waarin
hij uitblonk (historische roman en historisch drama) bestonden lang voordat hij begon
te schrijven. Als dramaturg en mede-organisator van het toneelwezen had hij betekenis
en invloed, maar bij de latere ontwikkelingen in de toneelwereld werd dit geschiedenis,
en zijn stukken verdwenen van het repertoire.
In 1823 was hij geboren als zoon van de burgemeester-notaris van 's-Graveland.
De vader, telg uit een oude Amsterdamse familie, was onbemiddeld en stierf
betrekkelijk vroeg, zodat de zoon na een goede kostschoolopleiding aan het werk
moest. In Amsterdam kwam hij bij het bankwezen, daarna bij de Nederlandsche
Handelmaatschappij, en uiteindelijk bracht hij het tot directeur van de Amsterdamsche
Crediet-Vereeniging. Deze loopbaan is, evenals zijn literaire activiteit, een bewijs
van zijn begaafdheid en uitzonderlijke werkkracht.
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H.J. Schimmel aan G.D.J. Schotel (1807-1902), predikant-letterkundige te Tilburg. H.J. Schimmel
was van 1863-1878 directeur van de Amsterdamsche Crediet Vereeniging.

14 december 1869 // Amicissime! / Het zien van Uw schrift verheug- / de
en bracht mij vroegere dagen weder / voor den geest. Ik hoop U spoedig
eens / by my te zien en schryf U daarvoor spoe- / dig. Voor het oogenblik
bepaal ik / my tot een beandwoording Uwer let- / teren. // Tot myn
overgroote spyt kan ik / U niet helpen. Ik ben een der vele / slachtoffers
van den indischen / handel en ben bezig myn compagnie- / schap te
ontbinden. Een en ander ver- / dient al myn financiele krachten. // Maar
al ware dat ook zoo niet / toch zou ik U niet aan een Indi- / schen missive
kunnen helpen. Ik sta / thands geheel buiten die zaken. // In de hoop U
spoedig te mogen / zien en spreken noem ik my / TT / HJ Schimmel //
Vervoeg U tot / den Nederlandsch- / Indische handels- / bank / alhier
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Hoewel hij als dichter begon en ook in later jaren als zodanig bleef publiceren, bleek
zijn eigenlijke kracht elders te liggen. Bezeten als hij was van het toneel begon hij
zich op het schrijven daarvoor, vooral op historische drama's toe te leggen in het niet
bepaald recente maar wel gangbare voetspoor van Friedrich Schiller en Victor Hugo.
In 1847 werd zijn drama Twee Tudors met succes opgevoerd, gevolgd onder meer
door Joan Wouters (1847), dat lang repertoire hield, en Giovanni di Procida (1849),
op het bekende gegeven van de Siciliaanse vespers. Hij raakte bevriend met de
invloedrijke Van Lennep en met Potgieter, die zijn werk aanmoedigend in de Gids
van 1850 besprak en hem opnam in de redactie. Zijn dramatische arbeid zette hij met
succes voort door het schrijven van stukken als Schuld en boete (1852, een
drame-bourgeois!), Het kind van staat (1859), Struensee (1868), en vele andere. Na
1875, toen hij als oprichter en voorzitter van de Vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel grote invloed op de Nederlandse toneelwereld kreeg, verminderde deze
produktie aanzienlijk.
Intussen was hij zich ook op de historische roman gaan toeleggen: De eerste dag
eens nieuwen levens (1855) en Een Haagsche joffer (1856) openden de reeks, die
onder invloed van de lectuur van Scott spoedig werd voortgezet met omvangrijker
werken over de Stuart-tijd: Mary Hollis (1860) en Mylady Carlisle (1864). Hij schreef
goed en boeiend, bewees zijn psychologisch inzicht en zijn gefundeerde kennis van
de geschiedenis, en in de uitstekende dialogen tevens zijn ervaring als dramaturg.
Voor de tijd en de persoon van koning-stadhouder Willem III had hij grote voorliefde,
getuige zijn meesterwerk Sinjeur Semeyns (1875) en De kapitein van de lijfgarde
(1888), dat een jaar voor Couperus' Eline Vere verscheen! In het algemeen liet hij
het verleden herleven terwille van dat verleden, en niet exemplarisch in verband met
de eigen tijd of als verbeelding rondom een idee.
Zoals hij naast het historisch drama tevens het burgerlijk toneelspel beoefende,
zo hield hij zich als romancier ook met contemporaine stof bezig, bijvoorbeeld in
zijn grote roman Het gezin van baas Van Ommeren (1870) of in Jan Willems
levensboek (1896), dat belangwekkende autobiografische elementen bevat, onder
andere over zijn belevenissen op de kostschool.
In politiek opzicht was Schimmel een overtuigd liberaal, zoals hier en daar ook
uit de geest van zijn romans kan worden opgemaakt. Zijn grote bewondering voor
Thorbecke bracht hij bij de onthulling van diens standbeeld in Amsterdam (1872)
tot uitdrukking als tekstdichter van de door W.F.G. Nicolaï (1829-1896)
gecomponeerde cantate.
KRELIS JANSZ.

Ik heb de laatste berichten - de Koning wil van geen verdrag weten. De
Heeren hebben hem al honderd miljoen geboden.
MARRETJE

Honderd miljoen! maar daar koop ik het heele Françozenland veur! Van
wie weet je dat?
KRELIS JANSZ.

Ik maak de livrei van den koetsier van den Heer van Beverninck, en die
had het van de kamenier van Mevrouw.
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MARRETJE

Wel nou koman, dan heb je 't uit een goeie bron? 't is of je een schol was
gaan halen uit de vleeschhal. - Nou ik heb veel beter nieuws. Onderweg
riep Louwe Japiksz. van Leierdorp me toe: Marretje, heb je 't eheurd? De
Prins heit evochten en hij heit den kam van den haan. Wat! zei ik, de kam
van den haan? Wat is dat veur een ding? Wel, zei hij, het Prinsenleger heit
de Françozen op de vlucht ejaagd, en den oppersten kornel gevangen
enomen. Bij me ziel! toen ik dat hoorde kwamen de waterlanders voor
den dag. De Prins heit overwonnen! Hoezee voor den Prins. Dat klinkt
anders als jou nieuws, hè, Krelis?
KRELIS JANSZ.

Ja, want wat jij vertelt is een miserabele leugen. Wijvenpraat! Hoe zou de
Prins met zijn 20000 man slecht volk, een puik, puik leger van 140000
man verslaan. Ja, zóó sterk zijn de Françozen.
MARRETJE

Wel wat doet er dat toe. Onze Willem vraagt niet naar 't getal! Als hij
onzen Lieven Heer op zijn hand heit, komt het op geen duzend aan.
Fragment uit Oranje en Nederland door H.J. Schimmel (uit de zevende
omgewerkte druk, 1898; eerste druk, 1849).

Overig werk
Oranje en Nederland; dramatisch tafereel (1849), Napoleon Bonaparte (1851),
Verspreide gedichten (1852), Bonaparte en zijn tijd (1853), Sproken en vertellingen
(1855), Nieuwe gedichten (1857), Leidens ontzet (1862), Herfstloover (1871),
Jufvrouw Bos (1878), Herinneringen (1878), De kat van den Tower (1880), De
vooravond der revolutie (1886), Dramatische werken (1885-1886, 3 dln.), Innerlijk
leven (1889), Het zonde-kind (1898), Opstellen over spiritisme (1908).
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E.J. Potgieter 1808-1875
Door Bernt Luger

E.J. Potgieter. Gravure: D.J. Sluyter.

Misschien vanwege zijn ondichterlijk beroep van solide en onkreukbare handelsagent,
mogelijk ook door zijn haast dertigjarig leiderschap van de spreekbuis der
negentiende-eeuwse liberale burgerij, het tijdschrift De Gids, waarvan hij in 1837
medeoprichter was, is de naam van E.J. Potgieter ten onrechte verbonden gebleven
met de gedachte aan een zelfvoldaan liberalisme en een in zijn eigen tijd reeds
achterhaald nationalisme. Zijn levensloop was in ieder geval te kalm en rimpelloos
om waarlijk groots-romantisch te heten; zijn omvangrijk oeuvre is maar voor een
klein deel herdrukt, maar wordt, voor zover verkrijgbaar, weinig toegankelijk, moeilijk
leesbaar en gewrongen van stijl geacht en zijn politieke blik te veel op herleving van
Nederlands oude macht gericht om zowel tijdgenoten van toen als de nazaat van nu
meer in te boezemen dan respect en afstandelijke bewondering.
Toch moet de jonge dichter de indruk gewekt hebben van een begaafd jongmens,
dwepend met Lamartine, Hugo en Byron, bewonderaar van zijn stadgenoot Feith;
kortom lijdend aan modieuze literaire melancholie. Het dreigend faillissement van
zijn vader had zijn moeder doen besluiten de leergierige knaap aan een tante in
Amsterdam toe te vertrouwen. Dankbaarheid voor dit toevluchtsoord en
zwijgzaamheid over zijn ‘verleden’ vergezelden de ongetrouwd gebleven dichter
levenslang. Zakenreizen naar Antwerpen en Zweden brachten hem in aanraking met
de literatuur en voltooiden een cosmopolitische vorming. Door zijn belezenheid, ook
in de Engelse en Amerikaanse literatuur en door zijn rustige, vaste maar zeer scherpe
oordeel werd hij van meet af aan de onbetwiste leider van De Gids. Spoedig wist hij
Bakhuizen van den Brink als redacteur aan te trekken, de criticus en historicus aan
wie hij later een onvoltooid gebleven biografie zou wijden.
De Zweedse reis kreeg een romantisch, met verhalen, legenden en vertaalde
gedichten doorspekt verslag Het Noorden (1836/1840, 2 dln.), terwijl zijn gevormde
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smaak en onafhankelijk oordeel bleken uit veroordelingen van de poëzie van Beets,
de navolgingen à la Byron, zijn eis van betrouwbaarheid en bronnenonderzoek aan
de in zwang zijnde historische romans en zijn aanval op de te gemakzuchtige en
weinig idealistische ‘Kopyeerlust des dagelijkschen levens’. Inmiddels schreef Potgie-

E.J. Potgieter aan H.J. Schimmel, redacteur van De Gids, zoals E.J. Potgieter vroeger.

Amicissime! / Hierby de beloofde boekskens / door Uwen grooten
onbekenden. / Als ik in zyne plaats een Voorrede / der Vertaling schryven
moest, ik / zou het publiek vertellen dat / de Autheur Oldenbarneveldt /
in onduidelykheid van schrift / opzyde streeft, maar dat / hy by het
nageslacht wel een / M.W. van Deventer zal vin- / den om het te ontcyferen.
// Met myn respect aan Uw / vrouw / de Uwe / Ad 28 Aug 1869 E.J.
Potgieter
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Fragment van ‘Jan Compagnie’ uit Liedekens van Bontekoe (1840) door E.J. Potgieter. Gravure
door D.J. Sluyter naar J.W. Kaiser.

ter ook gedichten en proza, deels bestemd voor zijn eigen almanak ‘Tesselschade’.
Zijn naam als bezieler en ijveraar voor een nieuwe, frisse mentaliteit dankt Potgieter
vooral aan zijn satirisch verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind (1841), ter
bestrijding van de funeste Jan salie-geest, zijn Liedekens van Bontekoe (1840), die
een episode uit het oude scheepsjournaal van schipper Bontekoe tot uitgangspunt
hadden, en Het Rijksmuseum (1844), een rondgang door het Trippenhuis langs
zeventiende-eeuwse historieschilderingen in fraai gebeeldhouwd proza: één grote
les voor zijn ingeslapen medeburgers. Inmiddels had Potgieter kennis gemaakt met
de jonge ex-predikant Conrad Busken Huet, die hij als mederedacteur aan De Gids
wist te verbinden, in feite het begin van de vruchtbaarste tijd van het tijdschrift, die
duurde tot 1865 toen een conflict rond enkele bijdragen van Huet een einde aan hun
beider redacteurschap maakte. Met Huet maakte de dichter nog een reis naar Florence
om de Dante-herdenking bij te wonen, welke reis hem inspireerde tot het monumentale
strofische gedicht Florence (1867). Niet zozeer bij zijn tijdgenoten als wel bij het
nageslacht vindt het werk uit zijn laatste jaren waardering, het omvangrijke gedicht
De nalatenschap van den landjonker (1872/1875). Noch de verschijning van het
tweede deel Poëzij (1875), noch een late koninklijke onderscheiding vermochten de
stervende dichter het gevoel van miskenning en onbegrip te ontnemen.

Jan Compagnie
STEM: Speelnootjens heft eens vrolijk an.
Bruiloftsliedeken.
De trommel van de Staten werft:
Lang leev' de Prins, hoezee!
Maar zoo men in het veld niet sterft,
Wat brengt men er uit meê?
Een stijven arm, een houten poot;
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De drommel hale die!
Is 't geldjen op, en komt de nood,
Ik ken Jan Compagnie.
Wat hielp dat brammetje in zijn tijd
Al meisjens 't hoofd op hol!
Wat had dat boefjen wijd en zijd
Den kerfstok spoedig vol!
‘Weg!’ riep zijn vaêr, en ‘wee!’ zijn moêr.
‘Mijn rijk is uit, adie!’
Hoe arm hij naar Oost-Inje voer,
Hij werd Jan Compagnie.
't Was in en uit met d' Amboinees;
Hij prees zijn specerij,
Maar toffelde den Portugees,
En had de handen vrij.
Ter nood verliep nog jaar en dag,
Daar kwam een vloot in 't Vlie,
De rijkste, die ooit Holland zag;
Haar zond Jan Compagnie.
De wilde snaak werd groot sinjeur;
Hem huift het zwarte volk
In wierookwalm en ambergeur;
Hij lucht er uit een wolk!
Met vonkelende sluijerkroon
- Juweelen sieren die Weerspiegelt daar op gouden troon
Mijnheer Jan Compagnie.

Keuze uit het overig werk
Proza, 1837-1845 (1864), Poëzy, 1832-1868 (1868), Verspreide en nagelaten werken
(1875-1879, 9 dln.), Een bundel Liederen en gedichten (1881), Personen en
onderwerpen (1885, bloemlezing), Werken (1885-1890, 19 dln.), Brieven aan Cd.
Busken Huet (1901-1902, 3 dln.), Gedichten (1905-1907, bloemlezing, 2 dln.),
Gedroomd paardrijden (1905), E.J. Potgieter (1908, bloemlezing, 2 dln.),
Keurbladzijden (1909), Bloemlezing uit zijn gedichten en prozawerk (1919-1920, 2
dln.), Lief en leed in het Gooi (1919), Droom en tucht (1944, bloemlezing), Onderweg
in den regen (1958), Hoe het weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd (1967),
De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet (1972, 2 dnl.),
Eens minnaars hoop heeft adelaars wieken (1974, bloemlezing), Afrid ter valkenjacht,
Het Rijksmuseum te Amsterdam (1981).
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Cd. Busken Huet 1826-1886
Door Bernt Luger

Cd. Busken Huet. Gravure.

Het gezegde over het negentiende-eeuwse Nederland dat te klein geweest zou zijn
voor zijn grote geesten, lijkt vooral op te gaan voor zijn twee in het buitenland
gestorven zonen: Multatuli en Conrad Busken Huet. Beiden waren in ieder geval
slechts in kleine kring gewaardeerd, beiden ook waren hunnerzijds teleurgesteld in
het Nederland van hun dagen.
Als afstammeling van een oude Hugenoten-familie was Conrad als vierde kind in
een groot gezin geboren en kreeg hij van huis uit een sterk op de Franse cultuur
gerichte belangstelling. Na een theologische studie te Leiden werd hij beroepen te
Haarlem waar hij tot zijn afscheid in 1862 de Waalse gemeente voorging. Vertalingen,
novellistische schetsen naar de trant van die tijd, maar vooral theologiserend werk
vormen zijn voornaamste pennevruchten in deze tijd. Een scherp analyserend en
kritisch intellect typeren de jonge predikant meer dan vurige bekeringsdrift en een
onwankelbaar dogmatisch geloof. Na zijn uittreden - hij is inmiddels getrouwd en
vader van een zoon Gideon geworden - blijft hij in de Haarlemse concertzaal buiten
kerkelijk verband nog bijeenkomsten houden. Hij leeft van journalistieke arbeid voor
de Opregte Haarlemse Courant en houdt 's winters lezingen over oudere Nederlandse
letterkunde. In 1859 begint de levenslange vriendschap met de achttien jaar oudere
Potgieter, die hem eerst als medewerker, sinds 1863 als redacteur aan De Gids weet
te verbinden. In dat leidinggevende tijdschrift verschijnen zijn kronieken die later
gebundeld als Litterarische fantasiën en kritieken (1881-1888, 25 dln.) zijn naam
zullen vesti-
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Cd. Busken Huet uit Buitenzorg (Java), 26 december 1870, aan J. Kruseman. Van 1868 tot 1876
was Cd. Busken Huet journalist op Java.

Buitenzorg, 26 December '70. // Amice, - Een week of drie geleden /
zond ons de jongste luitenant Bosboom, / pas uit Holland gekomen, op
één na de / laatste pennevrucht zijner Tante: Frits / Millioen. Bij dit boek
was een briefje gevoegd van mevr. Bosboom zelve, waarin / zij verzocht,
haar geschenk, als wij het / voor onszelven zouden genoten of niet / genoten
hebben (al naar verkiezing), door / te zenden aan U. Bij dezen voldoe ik
/ aan dat verzoek, met de bijvoeging, dat / ik mij door mevr. Bosboom's
halve waar- / schuwing niet van de lezing van Frits / Millioen heb laten
afbrengen. Wat meer / is, - hoewel déze soort van romans / blijkbaar hare
specialiteit niet zijn, en / zij bovendien ook ditmaal geen weerstand / heeft
kunnen bieden aan de verzoeking / om bovenal een dik en niet in de eerste
/ plaats een keurig boek te schrijven, - heb / ik Frits Millioen toch over het
geheel / met /
[p.2] genoegen gelezen, en houd mij overtuigd / dat gij er even zoo over
denken zult als / ik. In de inkleding van het verhaal, -/ ik bedoel de
tegenstelling der twee Fritsen / Millioen, den ingebeelden en den echten,
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- / is iets, waaraan men in weerwil van / vele soeperige détails en van den
slor- / digen stijl, aanstonds de ongemeene schrijf- / ster en de begaafde
vrouw herkent. // Sedert zes maanden woon ik met / vrouw en kind, zoo
als gij misschien ver- / nomen zult hebben, te Buitenzorg, in / een huis
van den heer Alex. Fraser, die / in ruil het mijne te Kramat bewoont. / Ik
weet niet hoe lang die ruilhandel / duren zal, - misschien een jaar, mis- /
schien langer; maar in elk geval bevalt / het verblijf alhier mij uitmuntend
en / genieten de mijnen en ik zelf eene uit- / muntende gezondheid. // Mijn
broeder Charles, van Amsterdam, / is dunklijk op dit oogenblik, vergezeld
/
[p.3] van mijne zuster Charlotte, op reis naar / Paramaribo, waar hij de
betrekking van / president der Surinaamsche Bank aan- / vaarden zal.
Paramaribo is niet alles; / maar de hem aangeboden positie, hoewel / niet
schitterend, biedt toch sommige posi- / tieve voordeelen aan. Dat zijn dus
al / weder twee leden mijner familie, die het / moederland vaarwel gezegd
hebben. // In het geheel niet schitterend is de / positie van mijn broeder
Jan, in de Vorsten- / landen, die den 15den dezer maand eens- / klaps berigt
ontvangen heeft, dat men / op Delangoe (eene aan A.H. Meissner /
toebehoorende suikerfabriek) van zijne / diensten niet langer gebruik zou
maken / en tegen 15 Januarij ek. over het door / hem bewoonde huis
wenschte te beschikken. / Daar zit nu die arme jongen klakkelings / met
vrouw en drie kinderen zonder / betrekking. [...]
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‘Ik moet bekennen,’ zeide de Koningin, ‘wanneer ik denk aan de lyrische
strofen waarmede men verleden winter het jaarboekje aan mij opgedragen
en mij herinnerd heeft aan het klimmen van mijnen leeftijd, kan ik niet
nalaten de hollandsche dichters somwijlen voor eene poos naar Dante's
Purgatorio te wenschen. Niet dat ik ze behandeld zou willen zien gelijk
mijne goede Zwaben indertijd door Heinrich Heine toegetakeld zijn; doch
er bestaan andere, minzamer, en echter even nuttige teregtwijzingen. Tot
mij te zeggen:
Druk' nog tal van jaren
Neêrlands kroon U zacht:
't Volk smeekt hen te sparen
Die het lieft en acht -

dit zweemde toch inderdaad al te zeer naar eene nieuwjaarsfelicitatie uit
de achterbuurt. In Duitschland, al leeft Rückert nog, staat de poësie
tegenwoordig niet hoog; doch zulke platheden, nog daarenboven zoo
gebrekkig uitgedrukt, zou men er niet dulden.
- ‘Misschien’, zeide Freule van Heeckeren, ‘misschien heeft de dichter
met die twee laatste regels eene woordspeling bedoeld, en moet sparen
opgevat worden in den zin van zuinig wezen. Het zou dan zijn alsof er
stond: Uwe Majesteit gelieve op de kleintjes te passen; in welk geval zij
zal kunnen rekenen op de liefde en, wat meer is, op de hoogachting van
het nederlandsche volk.’
- ‘Neen,’ zeide Freule van Zuylen, die zich tot hiertoe niet in het gesprek
gemengd had, ‘zulke uitleggingen zijn te ver gezocht. Drukken onze
dichters, wanneer zij het woord rigten tot de Koningin, zich onnaauwkeurig
uit, dit komt omdat zij weten dat uwe Majesteit, zoo bedreven in de
nederlandsche taal, hen met een half woord verstaat.‘
- ‘Om die reden’, hernam de Koningin, ‘zal de dichter van Fantazij en
Leven, toen hij mij een jaar of vier geleden zijnen bundel wijdde, mij
toegezongen hebben:
De taal van Nederland is U een dierbre sprake;
Vaak schonkt Ge een gunstig oor aan 't vaderlandsche lied;
Dies acht mijn Muze 't zich een hoog verheven take,
Vorstin! wier edel hart nog lang voor 't Schoone blake,
Haar liedren U te biên.’

- ‘Sprake, take, blake,’ zeide Freule Van Heeckeren onder het genot van
een teugje thee, ‘die rijmen getuigen vast niet dat men een hoogen dunk
koestert van uwer Majesteits goeden smake.’
- ‘Smake, Freule? Nu geloof ik,’ zeide de Koningin, ‘dat men mij beter
hollandsch geleerd heeft dan u. Gelijk menige andere goede zake waarvan
het geheim meestentijds bij de vrouwen berust, is smaak mannelijk; en
mijn taalmeester heeft mij weleer ingeprent dat mannelijke zelfstandige
naamwoorden van dien vorm...
Doch gij hebt gelijk. Dat men eene gunstige meening koestert van mijn
goeden smaak, daarvan getuigen ook de metrische verzen niet waarin nu
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weder Aurora den 17den November des vorigen jaars herdenkt. De titel
van Vader des Vaderlands, in dat gedicht aan den Koning gegeven, is een
dier verbijsterende komplimenten die men voor ongepaste spotternij zou
aanzien, indien men niet wist dat sommige welmeenende maar kwalijk
opgevoede lieden te geener tijd de ware maat van lof of blaam hebben
weten te houden.
Het satirische artikel van Cd. Busken Huet in De Gids van 1865
betreffende de almanak Aurora, dat oorzaak was van een conflict in
de redactie en van het opstappen van Potgieter en Busken Huet.
gen als de grootste, scherpste en briljantste Nederlandse criticus van de negentiende
eeuw. Zijn grote voorbeeld is de Franse criticus Sainte Beuve (1804-1869), aan wie
hij enkele opstellen wijdt waarin hij onwillekeurig trekken van zichzelf portretteert.
Niet minder gering is zeker de invloed van zijn oudere vriend die dikwijls de
onderwerpen aandraagt voor zijn grote essays. Maar hoopte Potgieter nog op herleving
in de letterkunde, Huet was onbevangener en pessimistischer in zijn oordeel: in de
generatie na hem waardeerde hij het nieuwe nauwelijks.
Een conflict binnen de Gids-redactie over een tweetal bijdragen van zijn hand
(‘Een avond aan het hof’ en ‘De Tweede Kamer en de Staatsbegrooting voor 1865’)
wordt oorzaak van een breuk: zowel Potgieter als Huet treden af, waarmee, naar het
woord van Stuiveling, De Gids op-
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Illustratie bij ‘Langs het kerkhof’, een verhaal van Cd. Busken Huet dat in 1858 onder het
pseudoniem Thrasybulus in de almanak Aurora verscheen. Gravure door W. Steelink naar J.
Israëls.

hield langer gids te zijn. Huets negatieve kritiek op de literaire produkten van zijn
tijdgenoten en hun onmiddellijke, maar nog steeds vereerde voorgangers (Da Costa,
Ter Haar, A. Bogaers (1795-1870), C.G. Withuys (1794-1865), Ten Kate, Beets,
Van Lennep en Schimmel, de laatste nota bene een mede-redacteur) vormt een
dankbare reden de criticus op zijn beurt à faire te nemen als hij met een eigen roman
Lidewyde (1868) de Nederlandse Flaubert tracht te worden. Een eveneens
onverkwikkelijke episode vormt Huets door de regering bekostigde reis naar Indië,
waar hij geacht wordt ‘de bandeloze drukpers te helpen breidelen.’ De felle Nationale
vertoogen (1876, 2 dln.) worden hem in Nederland al evenmin in dank afgenomen.
Na de Indische tijd (Java-Bode en zijn eigen Algemeen Dagblad van Nederlandsch
Indië) vestigt hij zich met vrouw en kind voorgoed te Parijs van waaruit hij voortgaat
te publiceren, artikelen te bundelen, reisherinneringen te schrijven en waar hij na
Het Land van Rubens (1879) het monumentale twee-delige Het land van Rembrand
(1882-1884) schrijft. Werkzaam tot het laatst treft de dood hem ‘met de pen in de
hand’ op 1 mei 1886. ‘Een te vurige liefde voor de eer der nationale letteren’ noemde
hij de hoofdtrek van zijn karakter. Met zijn lotgenoot Multatuli is hij de leesbaarste
auteur uit de negentiende eeuw gebleven.
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Keuze uit het overig werk
Groen en rijp (1854, onder ps. Thrasybulus), Jacques Saurin en Théodore Huet
(1855), Brieven van een Klein-Stedeling (1856-1857), Vragen en antwoorden; brieven
over den Bijbel (1857-1858, 2 dln.), Kanselredenen (1861), Schetsen en verhalen
(1863), Toespraken, gehouden in de Concertzaal te Haarlem (1864), Verspreide
polemische fragmenten (1864), Ada van Holland (1866), Multatuli (1868), De Van
Harens (1875), Novellen (1873-1874), Nederlandsche Belletrie; kritieken (1876, 3
dln.), Van Napels naar Amsterdam (1877), George Sand (1877), Oude romans (1877,
2dln.), Potgieter; persoonlijke herinneringen (1877), Parijs en omstreken (1878),
Europesche brieven (1878, onder ps. Fantasio, 2 dln.), Brieven (1890, 2 dln.), Robert
Bruce's leerjaren (1898), Historische en romantische werken (1899-1900, 13 dln.),
Nalezing (1903), Verzamelde werken (1912, 40 dln.), Brieven aan E.J. Potgieter
(1925, 3 dln.), Uit de litterarische fantasiën en kritieken (1931, 2 dln.), Portretten
van Nederlanders (1940, bloemlezing), Hugo de Groot (1941), Vernuft ontzondigt
(1956, bloemlezing), Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland (1964),
Met de humor van een haai (1969, bloemlezing), Erasmus (1970), De volledige
briefwisseling met E.J. Potgieter (1972, 2 dln.).

't Is vol van schatten hier...

93

[Kleurenillustraties]

J. Kneppelhout. Foto: J. Albert.
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P.A. de Génestet, ± 1870. Door Thérèse Schwartze of haar vader J.G. Schwartze.

Illustratie uit Kinderliederen (z.j.) van J.P. Heije.
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J. van Lennep.
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A.L.G. Bosboom-Toussaint aan Elise van Calcar (1822-1904), schrijfster van spiritistische
romans.

Lieve Elize! / Zoo mooi / teekenen als / Gij, kan ik / niet, ik moet / dus
mijn toe- / -vlugt nemen / tot kunstjes / wil ik eenig- / -zins een alleraardigst
/ pennekunststuk beänt- / -woorden, en al zoudt / Gij mij ook uitlagchen
/ en zeggen ‘dat mijn / brief er uitziet als een / nieuwjaarsbrief aan / een
erftante,’ toch /
[p.2] wil ik U het stoombootje / terugzenden, dat naar het / eiland komt
om de pein / -zende dame te troosten / die met smachtend ver / -langen
scheepjes ziet / wegzeilen, het stoom / -bootje brengt daarbij / den wensch
over die / van ons allen uitgaat, / en zoo Gij naar's Hage reik / - halst, hier
wordt / niet minder verlan- / gend naar U uitge / -zien. Zuster Betje / en a
pris le goût, en / ik... Gij verbeeldt U dat / wij hier in het centrum / zijn
van kunst en poësie / en wetenschap en /
[p.3] alles wat liefelyk is en / welluidt- maar of het / komt dat de Zuidwest
/ -binnencingel de buiten / ste omtrek is van den / cirkel en dus op den
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verst / mogelyken afstand / van het centrum, of / wel dat die schatten / zoo
dun zyn als blad / goud en vervliegen / terwyl ze tot ons over / -waaijen ik zal het niet / beslissen en waar 't aan / ligt - maar zeker is / het dat wij
hier zeer / weinig te genieten krij / -gen van die kostelykhe- / -den waarnaar
Gij smacht / en waarin Gij acht dat / wij zwemmen!! //
[p.4] och? geloof mij het is altyd / vetpot in een anders / schotel - hadden
wij - myn / man en ik geen foyertje / op onze eigene hand / in ons eigen
huis ter ver / -warming voor ons / kunstgevoel - wij waren / allang
verkleumd en / van koude gestorven. / Neen waarlyk kom het / hier niet
zoeken, als / Gij het niet in Uzelve / hebt, Litteraire pre- / -tensies zult Gij
vinden / te over, maar of Gij aan / het would-be, genoeg / zoudt hebben?!
Oef! zou / Potgieter zeggen, blyf op / Uw eiland - 't is er zoo / aardig. [...]

A.L.G. Bosboom-Toussaint. Gravure: D.J. Sluyter.
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E.J. Potgieter was van 1838 tot 1840 redacteur van de almanak Tesselschade. ‘Mathilde’ (l.) is
een gravure bij een gedicht van J.P. Heije. Op de titelpagina een staalgravure, voorstellende de
Muiderkring met o.a. Maria Tesselschade (1584-1651) en P.C. Hooft (1581-1647).
Links: gravure door J.P. Lange naar R. Craeyvanger. Rechts: staalgravure door H.W. Couwenberg
naar N. Pieneman.

Aandeel uit 1882 van H.J. Schimmel in de Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
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Eerste versie van het handschrift van ‘'t Reuske van 't darp’, een Overbetuwsche vertelling van
J.J. Cremer, afgerond op 2 november 1876, in gewijzigde vorm gepubliceerd in 1877.

[p.53] [...] En nou, op den mergen dat de / landbouwtoonstelling geopend
wierd was smid Roelfsen meer as onrustig / gewêst. Veur de smeejerij het
ie geen heufd gehad; doar mosten / de knechts 'et wark moar doen. En oan
Dorus bedstee, doar / hét ie ook geen rust gevonden. 't Was hum ielkreis
asof 't dooje ge / laat van zien Anneke genoade vroeg veur... den dief. /
En dan; Thom het hum almee onrustig gemoakt. Wat Dorus / misdreef,
zoo had ie gevleid, dat most de boas hum /
[p.54] moar kwietschelden, niewoar? 't Zou Dorus / nog ens den dood op
'et lief joagen as de smid / er van sprak. Dorus ongeluk was die iedele
dern. / 't Zou niet kwoad wêzen, as de smid / kortweg 'en briefke schreef
dat / Dorus van heur afzag umdat voader toch niet / zou toesloan. / En
dan... van dat geld moar geen woord. / Moar smid Roelfsen het niks
gesproken. Noe! Wat die Janna / betrof, doar zou wel geen sproak meer /
van wêzen. Zoo'n wiefke zou 't jong (as God 'em / spoarde) zelf wel
schrieven; moar, dat ie van dat geld, / van die doad, nooit meer sprêken
zou... / Woar bemuujde die Thom zich mee? 't Was / goedheid, joawel,
moar 't miek 'en mens bij zoo'n stoat korzeleurig. // Smid Roelfsen was
arg onrustig gewêst. Ielkreis het ie op de / koekoek en op 't harlozie
gekeken. Woarum? Vroeger het / ie gezeid dat ie / niet noar die toonstelling
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wou; die fratsen en neie kunsten, / 't was niks as verzuuking; - alevel, nou,
nou mot ie dr uut. / De zurg veur den zieke kan ie veilig oan Hanne de
dienstbooi vertrouwen. / Noar die Toonstelling? Nee - moar hie mot er op
uut! / En éen van de ersten, die onder de kroonvlaggen noar / binnen goeng,
't was Roelfsen de smid. Of ie niet wou / gezien wêzen? / Althans;
heelegoar is ie achterum geloopen en van / 't rumoer ien 't darp had ie
weinig gezien; zelfs / niks van den oploop bij de / Roskam woar Tols de
harbargier / -zooas geproat wier - 'en jonge kerl, die valsch / geld wou
uutgeven, had noar buuten gesmeten. / En ien den achtersten / hoek van
de / warktuugen, noast de schoap' / woar bijkans geen volk kwiem, doar
was ie / verbleven totdat / Janna's voader hum 't bloed oan de kook brocht
en noar veuren verjoeg. / Moar 'en klein bietje loater is Roelfsen alweer
ien dien / achtersten hoek. Hie stoat bij 'en schoapshok / te kieken; alêvel
-'t oog ziet geen schoap; 't gluurt op / zied, en toeft op 'en duustere steê.
Doar, bij eggen / en ploegen en streujbrêkers, doar staaj nog de
massiniekeurmeisters. Ze zin oan 't eind van heur / wark. - Roelfsen kiekt
strak noar de schoap. / -Hie heurde gelach. - 'En schoap drejt zich um. /
Zoo strak as smid Roelfsen hum oanziet. / Luuster 's, 't geproat kunj
verstoan. / -’En onooglik dink’, zeit er éen. [...]

Eén van de vijfentwintig delen van de Litterarische Fantasien en Kritieken van Cd. Busken Huet.
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Cd. Busken Huet. Kopie door Coen van Oven naar een origineel van Jozef Israëls.
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J.J. Cremer. Foto: M. Verveer.
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Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Dit is de omslag, met
koffieplant, van de vijfde druk (1881), de laatste door Multatuli herziene druk.
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Eerste druk (1851). De illustratie op de titelpagina is van de schrijver.
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Gesigneerd portret van Multatuli met de tekst: ‘Men meent dat ik “opsta tegen alles”. Dat is
de term. Och als men wist hoeveel dingen ik voor heilig houd.’
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Londinias (1877), beschrijving in de trant van Homerus van een reis naar de Elgin Marbles in
Londen door C. Vosmaer. De illustratie is van de schrijver.
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Ed. Douwes Dekker / Multatuli 1820-1887
Door Eep Francken

Een sjiek uitgedoste Multatuli in 1862. Dit portret wordt ten onrechte het Sjaalmanportret
genoemd.

‘Ik ben geen schrijver.’
Multatuli zei wel vaker twee maal hetzelfde, maar weinig beweringen heeft hij zo
vaak herhaald als dit zinnetje. Toch heeft Eduard Douwes Dekker al in zijn jeugd
gespeeld met de gedachte schrijver te worden. Hij werd in 1820 geboren in de
Amsterdamse Korsjespoortsteeg, waar men tegenwoordig te midden van bordelen
het Multatuli-museum kan aantreffen. Zijn opleiding aan de Latijnse School werd
vroegtijdig afgebroken en in 1838 voer hij naar Nederlands-Indië op het schip waarvan
zijn vader kapitein was. Snel kreeg hij een zelfstandige bestuursfunctie in Natal, een
afgelegen plaats op Sumatra. Hier werd hij na enige tijd geschorst vanwege zijn
falend financieel beheer. Men dacht dat hij de kas gelicht had, maar waarschijnlijk
was hij alleen slordig. De schorsing bracht hem in grote moeilijkheden; hij zat
volstrekt zonder geld. In deze tijd schreef hij een toneelstuk, De eerlooze, natuurlijk
een transpositie van zijn eigen problemen. Het plaatst een wel zeer idealistische
enkeling, die alles opoffert voor wat hij juist acht, tegenover de corrupte maatschappij,
waar een reputatie veel belangrijker is dan een daad. Het stuk, pas veel later onder
een andere titel- De bruid daarboven (1864) - gepubliceerd en opgevoerd, staat
overduidelijk in de traditie van de burgerlijke Romantiek. Tegelijkertijd bevat het
veel van wat bij de latere Multatuli, die immers in die burgerlijke Romantiek is
opgegroeid, op een veel origineler manier is terug te vinden.
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Dekker werd na enige tijd herplaatst en werkte in verschillende functies op Java
en Celebes. Toen hij in 1852 assistent-resident van Ambon geworden was werd hij
na korte tijd ziek. Met zijn vrouw, de arme barones Everdine van Wijnbergen, ging
hij naar Nederland, waar hij vergeefs probeerde een uitgever te interesseren voor een
eigenaardige compilatie van werk van verschillende aard. In deze tijd kwam hij
opnieuw in financiële moeilijkheden doordat hij te veel uitgaf en velen liet meedelen
in een vermogen dat hij niet bezat. Om zijn financiën nog in Nederland op orde te
krijgen moest hij zijn verlof op allerlei manieren rekken, maar zijn pogingen waren
bij zijn terugreis (1855) zonder succes gebleven.
Hij werd nu assistent-resident van Lebak. Hier speelde zich de geschiedenis af die
hij zelf door zijn Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij (1860, 2 dln.) beroemd heeft gemaakt. Dekker ontdekte dat
de hoogste inlandse ambtsdrager, de regent, de bevolking uitbuitte of althans
onvoldoende optrad tegen machtsmisbruik door zijn ondergeschikten. Zijn directe
chef, de resident van Bantam, voelde niets voor harde ingrepen tegen de hoogbejaarde
regent, van oude Indische adel en in hoog aanzien bij de bevolking. Dekker vond de
resident een halfslachtige aarzelaar en passeerde hem in een beroep op de allerhoogste
Nederlandse gezagsdrager: de gouverneur-generaal, A.J. Duymaer van Twist. Maar
die keurde deze doorbreking van de ambtelijke hiërarchie af, waarop Dekker ontslag
nam. Een laatste poging om Van Twist tot een andere opinie te brengen mislukte
toen de gouverneur-generaal weigerde de gewezen assistent-resident te ontvangen.
In 1859 schreef Dekker in een hotelletje in Brussel in korte tijd zijn roman Max
Havelaar. Men vindt er zijn kijk op de gebeurtenissen in Lebak in de hoofdstukken
over deze assistent-resident. Tegenover de held Havelaar, een geïdealiseerde versie
van Dekker zelf, plaatst hij echter de Amsterdamse koffiemakelaar Batavus
Droogstoppel, symbool van Nederlandse kleinzieligheid en huichelarij. Het boek
maakt duidelijk dat Nederland de Indische bevolking slecht behandelt. Bovendien
is het
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Reclamefolder voor een Utrechtse voorstelling van Vorstenschool door Multatuli in 1875.
Het stuk verscheen voor het eerst in 1872 als ‘Idee 930’.
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Nederlandse bestuursstelsel gebaseerd op de twijfelachtige machtspositie van de
Indische hoofden, zodat Nederland profiteert van hun wandaden: Droogstoppel,
‘roofstaat aan de zee.’ Wie zijn geweten volgt en probeert om in het belang van de
bevolking de regels toe te passen wordt er uitgegooid: Havelaar.
Met de verschijning van de roman in 1860 was Dekker feitelijk schrijver geworden;
zelfs was hij voor zijn levensonderhoud van het schrijven afhankelijk. In dat laatste
kon hij niet berusten. Hij had het schrijverschap eerder gezien als een roeping, de
schrijver als een wijsgeer die zijn gedachten aan de mensen schonk. Schrijven voor
geld vergeleek hij met prostitutie. Bovendien beklemtoont hij met de ontkenning van
zijn schrijverschap dat de literatuur voor hem van secundair belang is, alleen een
middel. Zijn doel is altijd om iets in de samenleving te verandeMijne moeder klaagde over duurte van levensmiddelen en brandstof. 't
Moet dus geweest zijn vóór de ontdekking der staathuishoudkunde. Onze
meid was getrouwd met den barbiersknecht die maar één been had. ‘Dat
was zoo zuinig, meende de ziel, om 't schoeisel.’ Daaruit zou men nu weêr
besluiten, dat de staathuishoudkunde wèl uitgevonden was.
Hoe dit zij, 't is lang geleden. Men zeide nog niet: ‘ik heb bepaald pijn in
't hoofd;’ Amsterdam had nog geen trottoirs; de inkomende regten
bestonden nog; men gebruikte in zekere beschaafde landen nog galgen,
en stierf niet zoo dagelijks aan anevrismen... Ja, 't is lang geleden.
'k Heb nooit begrepen, waarom de hartenstraat, hartenstraat genoemd
wordt. Of moet men hartéstraat schrijven, of hèrtenstraat? Nooit heb ik in
die buurt meer hartelijkheid opgemerkt dan elders, en ook hertebeesten
waren er niet menigvuldig, schoon 'r iemand woonde die kippen verkocht
en dus poelier genoemd werd, dat kachelmaker beteekent.
Ik ben daar in lang niet geweest, en herinner me alleen dat het 'n straat is,
die twee hoofdgrachten aan elkaêr verbindt, hoofdgrachten die ik zal laten
dempen zoodra ik de magt heb Amsterdam te maken tot een der schoonste
hoofdsteden van Europa. Wat een mijner vele plannen is.
Die ingenomenheid met de toekomst van onze hoofdstad maakt me niet
blind voor hare gebreken. Daaronder reken ik in de eerste plaats hare
volslagene ongeschiktheid tot tooneel van romantiese voorvallen. Men
ontmoet daar geen gemaskerde domino's op de straten; de burgerlijke stand
wordt geregeld bijgehouden; er is geen Ghetto, geen Templebar, geen
Chinese kamp, geen Cour des miracles. Wie 'r 'n moord doet, wordt
opgehangen, en de meisjes heeten Mietje of Jansje. Alles proza.
Er is moed noodig om 'n verhaal te doen aanvangen in eene plaats die op
‘dam’ uitgaat, en waar men dus moeielijk Emérence's of Héloïses kan
laten wonen. Wat ook weinig baten zou, wijl die frajigheden allang
geprofaneerd zijn.
Hoe maken 't toch de franse schrijvers om hun Margots en hunne Marions
aantekleeden als idealen, en om niet te doen walgen van de Henri's en
Ernesten, die evenzeer doen denken aan M'sieu HENRI en M'sieu ERNESTE
uit den nouveautéwinkel, als onze burgwallen aan vuil water? GÖTHE was
'n moedig man... Grietje, Klaartje... En ik: in de hartenstraat!
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Maar ik schrijf geen roman, dat 's waar. En al schreef 'k 'n roman, dan nog
zie 'k niet in, waarom ik die niet geven zou als geschiedenis. Ja, 't is eene
geschiedenis! En wel van iemand die in z'n jeugd verliefd werd op 'n
houtzaagmolen, en lang heeft nagesukkeld aan die kwaal.
Want verliefdheid is 'n kwaal, al is 't maar op 'n molen.
Men ziet dat mijn verhaal heel eenvoudig wezen zal; te eenvoudig eigenlijk
om alleen te staan. En daarom zal ik 'r wat tussenvlechten hier en daar, als
't me wat al te mager voorkomt, zooals de Chinezen doen met hun staarten,
wanneer die wat dun zijn, omdat ze geen Eau de Lob hebben, en geen olie
van Makasser, waar ik trouwens nooit 'n beer ontmoette die vet leverde
aan Rowland.
Fragment van ‘Idee 362’ (1862) van Multatuli betreffende ‘Woutertje
Pieterse’.
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Multatuli uit Mainz aan de heer Straatman.

Mainz, 26 April 1870 // Zeer geachte Heer Straatman, / Het spreekt
vanzelf, dat ik U by renom- / mée ken. Dank - of wyt - hieraan / myn
familiairen toon, en neem me / wat slordigheid in vorm niet al te / kwalyk.
Ik meen 't goed. // Gister was ik onwel. Ik hoest vreesselyk / alle nachten,
en ook m'n oogen doen me pyn. / Maar noch 't een noch 't ander is gevaar/ lyk (zeggen ze) t Eenige is dat ik door / die dingen belet word vlug te
arbeiden. // Ik had namelyk gister na de bezen- / ding van Zondag, gaarne
voor vyf weken / kopy in eens gezonden om myne vrouw / die 't in den
Haag heel moeielyk heeft, / ƒ100 te bezorgen. // Hierby eene tweede
bezending kopy. / Mag ik vriendelyk verzoeken de ver- / moedelyke waarde
- naar den door U / in den brief van 22 opgegeven maatstaf - aan haar te
doen geworden. Ze wordt / bedreigd met executie voor belasting, /
slagtersrekeningen &c // Nog eens moet ik me aanbevelen / voor
verhooging - niet van loon, o neen! - / maar van 't te leveren quantum, al
/ ware 't dan ook, dat het honorarium / verhoudingsgewys iets minder werd.
/ byv. tweemaal zooveel kopy tegen ƒ35,./ of driemaal zooveel tegen ƒ50.
sweeks. / Indien myne eerste kopy nog niet / ter perse is, stel ik voor den
algemee- / nen titel te veranderen in reisindrukken /
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[p.2] van Multatuli, en dan als onder- / titel: 1. Millioenen-Studien. / Dan
komen later II, III, &c, met andere ondertitels, en ‘Reisindruk- / ken’ kan
de titel blyven van / den eventueel uittegeven bundel. / Kryg ik één Ex.
der courant hier? En / één aan myne vrouw? Als 't niet / onbescheiden is.
// En mag ik ongefrankeerd zenden? // Nu iets anders waarby ik de maçon/ nerie van 't liberalisme inroep. of / ge ook op andere wyze maçon zyt, is
/ me onverschillig. ‘Un grand rien’ is 't / genoemd. Ik zeg: petit rien. //
Voor maanden schreef ik 3/5 van / een drama: Vorstenschool. Ik / geloof
dat het goed is. Het stelt /(in hoofdzaak, want de intrigue en /
toneelhandeling acht ik minder van / belang) den stryd voor, tusschen twee
der / vele manieren, waarop sommige hoog- / geplaatste personen hunne
roeping / begrypen. // Daar ik nu, om myne vrouw te / hulp te komen,
munt moet slaan, /
[p.3] is myn verzoek aan U, of ge den boek- / handelaar Schadd - immers
hy / is uitgever van het Noorden? - wildet / voorstellen dat Drama van my
/ te koopen, en de helft / van den prys, terstond na ontvangst / der III
Bedryven die af zyn, aan myne / vrouw te zenden. // De tweede helft zou
ik dan ontvan- / gen by 't leveren van Acte IV & V., dat / ik my verbind
vóór Ulto Mei E.K. / te doen. // Om U in staat te stellen tot oordeelen of
ge, wat / de litt. waarde van 't stuk aangaat, / in gemoede de zaak aan S.
moogt / recommanderen, verzoek ik heden myne /vrouw een en ander uit
myn H.S. te / copieren, en U aantebieden. Waar- / schijnlijk zendt ze u 't
eerste bedrvf. / (De toneelactie komt later. Ze is woelig genoeg. Huët
vraagde er naar, toen hy de le Acte gelezen / had, en gy zult dit ook doen.
/ Nu, er komt beweging genoeg.) [...]
ren: weinig irriteerde hem zo als complimenten over zijn mooie stijl. Overeenkomstig
reageerde hij op het grote succes van het boek, dat tot in onze tijd voortduurt.
Daarna schreef hij onder andere Minnebrieven (1861) dat Max Havelaar volgens
sommigen - onder wie Dekker zelf - overtreft. Naar de vorm lijkt het een briefroman
die aansluit bij het eerste boek maar waarin het thema van Multatuli's schrijverschap
centraal staat.
In 1862 verscheen de eerste bundel Ideën. In deze reeks, die zou uitlopen op een
verzameling van 1282 afzonderlijk genummerde stukken van onderling zeer
verschillende lengte, vond Multatuli zijn geliefde vorm. Het is die van de ‘Times
van mijn ziel’, een kroniek van wat hem bezighoudt. Zo streeft hij naar zijn ideaal
van de directe weergave van gedachten, zonder beperking door de eisen van conventie
of literaire techniek. In dit grillige kader komt hij af en toe tot grote produktiviteit.
Groter werk neemt hij er bij voorkeur in op: het drama Vorstenschool (1872; dit is
idee 930) of de romanachtige geschiedenis over Woutertje Pieterse, die over
verschillende bundels verspreid wordt en onvoltooid blijft. Multatuli beschouwde
de Ideën als zijn hoofdwerk.
Maar op zichzelf doet het er niet zo veel toe of men een werk als Millioenenstudiën
(1873) leest, opstellen als Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruisen
en Nederland (1867) of Duizend-en-eenige hoofd-
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Aan Tine, ‘trouwe gade’, ‘heldhaftige liefdevolle moeder’, ‘edele vrouw’ is Max Havelaar (1860)
door Multatuli opgedragen. Foto uit 1862.

stukken over Specialiteiten (1871) of zelfs zijn particuliere brieven. Overal treft
meteen zijn geweldige beheersing van de taal; overal bepleit hij steeds weer dezelfde
zienswijzen.
Men kan zeggen dat hij, met het Indische vraagstuk begonnen, zijn aandacht daarna
tot een veel breder terrein heeft uitgebreid. Bij alles wat hij aanroert pleit hij in de
eerste plaats voor onbevooroordeeld nadenken, los van traditie en leergezag: de
zogenaamde vrije studie. Hierbij baseerde hij zich op een soort natuurfilosofie, die
leert dat de zeden de mensen door de eeuwen heen vooral bedorven hebben. De mens
moet doen wat natuurlijk is en begrijpen dat hij in bepaald opzicht is kromgegroeid.
‘De roeping van de mens is: mens te zijn.’ Symptoom van kromgroeien is bij
voorbeeld de parlementaire democratie, een stelsel dat de onbekwaamheid van de
politieke leiders enigszins aan het oog onttrekt. De kwaliteit van de bestuurders vindt
Multatuli altijd beslissend; in Nederland acht hij deze zeer onvoldoende. Daarom
signaleert hij ‘verrotting in de staat’ die met verandering van stelsel in feite niet te
overwinnen is, al prefereert hij de absolute monarchie die natuurlijker zou zijn.
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Tegelijkertijd verkondigt hij op grond van dezelfde uitgangspunten moderne
opvattingen over opvoeding, bepleit hij gelijkwaardige behandeling van de vrouw
en emancipatie van de Nederlandse arbeiders, ‘de witte slaaf’. Als voornaamste
oorzaak van zedenbederf door de eeuwen heen brandmerkte hij de godsdienst. Zijn
felle atheïstische polemiek richtte zich minder tegen eenvoudige gelovigen dan tegen
theologen die het christendom wilden behouden bij aanvaarding van de moderne
natuurwetenschap.
Vanaf 1870 woonde Multatuli met zijn tweede vrouw Mimi Hamminck Schepel
in Duitsland. Na 1874 gingen verbittering over miskenning en over het uitblijven
van verbetering bij hem overheersen. In 1877 voltooide hij de zevende bundel Ideën,
waarna nog slechts herdrukken van ouder werk volgden. Bij zijn overlijden in 1887
bleek hij, voor zover bekend als eerste Nederlander, lijkverbranding te hebben
verkozen boven een begrafenis.
Zijn betekenis in de geschiedenis is vooral die van de ‘bevrijder’, die de aandacht
vestigt op de betrekkelijke waarde van dogma's en fatsoensregels. Tot in onze tijd
stimuleert zijn werk tot kritisch nadenken, al kan men een deel van zijn
beschouwingen afdoen als oppervlakkig en ondoordacht en al zijn zijn onderwerpen
niet allemaal actueel meer. Ook kan men inzien dat zijn denkbeelden voor een deel
eerder door anderen geformuleerd zijn, maar dan zonder zijn vermogen om de stof
te laden, te ‘poëtiseren’. Slechts vanuit een karikaturale opvatting van literatuur als
pure mooischrijverij valt te ontkennen dat zijn blijvende betekenis is te vinden in
zijn schrijverschap. Voor wie de functies van communicatie en inspiratie voor een
schrijver van primair belang vindt is Multatuli juist een schrijver bij uitstek; dit zij
gezegd in weerwil van zijn eigen opvatting.

Overig werk
Indrukken van den dag (1860), Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb (1861), Over
vrijen-arbeid in Nederlandsch-Indië, en de tegenwoordige koloniale agitatie (1862),
Japansche gesprekken (1865), De zegen Gods door Waterloo (1865), Herdrukken
(1865), Bloemlezing (1865), De Maatschappij tot Nut van den Javaan (1869),
Verspreide stukken (1872), Multatuli (1876, bloemlezing), Verzamelde werken
(1888-1889, 10 dln.), Serie goedkoope werken (1889-1890, 3 dln.), De geschiedenis
van Woutertje Pieterse (1890, 2 dln.), Brieven (1890-1896, 10 dln.), Aleid; twee
fragmenten uit een onafgewerkt blijspel (1891), Keur uit de brieven van Multatuli
(1944), Volledige werken (1950-1960, dl. 1-10; 1977-1984, dl. 11-16), Ik groet u
allen zeer! (1968), Ik wil gelezen worden (1969,bloemlezing), Schrijven in
tussenzinnen (1970), Ideeën (1971, bloemlezing), Barbertje moet hangen (1971,
bloemlezing), De roeping van de mens (1974, bloemlezing), Bloemlezing uit de
werken van Multatuli (1981).
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J.A. Alberdink Thijm 1820-1889
Door Harry G.M. Prick

In memoriam J.A. Alberdingk Thijm, uit De Katholieke Illustratie (1889). Gravure door Jos Th.J.
Cupyers naar A. van de Pavert.

Mevrouw Bosboom-Toussaint vond hem een ‘verschrikkelijk mensch’, wiens aanblik
alleen al haar deed rillen! Multatuli daarentegen schreef in zijn Divagatiën (1870):
‘Ik veroorloof me te wijzen op een man dien ik hooger schat dan de meesten mijner
zoogenaamde geestverwanten, op den heer Alberdingk Thijm. Hij is één geheel. Uit
elken regel van zijne hand ademt ons een middeleeuwsche wierookgeur te gemoet.
Zijn politieke en godsdienstige gevoelens, de architectuur zijner frazen, de
eigenaardigheid van zijne bewijsvoering, de keus der onderwerpen die hij behandelt,
zijn stijl - hij is namelijk een der zéér weinigen die 'n stijl hebben -, z'n spelling, zijn
oordeel over geschiedenis, zijne opvatting van kunst [...] alles is gotisch in dien man,
alles consequent, ergo: alles eerlijk, dat is, in hooge zuivere beteekenis: liberaal.’
Een op zíjn beurt liberaal testimonium, dat grootmoedig aanheft met de vernoeming
van een geur waarvoor Multatuli minstens even allergisch zal zijn geweest als zijn
acht jaar oudere vrouwelijke collega die, volhardend in haar afkeer, zelfs weigerde
de hand van Alberdingk Thijm te drukken.
Valt het met die wierookgeur intussen best mee, als paladijn van de Romantiek
lagen de katholieke middeleeuwen Thijm uiteraard na aan het hart. Het enige nog
van hem in de boekhandel verkrijgbare, in 1851 verschenen, bundeltje met
Karolingische verhalen (Carel en Elegast / De vier Heemskinderen / Willem van
Oranje / Floris en Blancefloer) is een der vele vruchten van deze voorliefde; de
verzameltitel dateert

't Is vol van schatten hier...

‘Wandspreuken voor de restauraties en drankwinkels der fancy fair van de vakantie-kolonies’
door J.A. Alberdingk Thijm.

Wandspreuken voor de restau- / raties en drankwinkels / der fancy fair
/ van de vakantie- / kolonies. // Biedt men mij bier en water aan - / Ik laat
het schuimend bierglas staan / En neem voor mijn... / Den wijn! // Drinkt,
broeders! Doet elkaar bescheid! / Na vijftig jaar (het dient gezeid) / Prijst
niemant meer uw matigheid // Drinkt van vandaag tot morgen: / Zoo wijken
al uw zorgen.// Daar is geen beter medicijn / Dan druivenbloed en
garstewijn. // Een les die ons de Zondvloed biedt: / De waterdrinkers
deugen niet // Een leêge kop, een vat niet vol, / Een ledig hart - wat klinkt
dat hol! // Het grootst verdriet en ongemak / Wijkt voor een glas cognac.
// Geef elk conscrit een glaasjen krok, / En steek den brand in hok en stok.
// Daar 's niets zoo overtuigend, baasjen, / Als 't vierde, vijfde en zesde
glaasjen // Die vreugde zoekt in 't druiven sop / Heeft steeds een luchtig
mutsjen op. // Die zingt en drinkt en toosten slaat / Spreekt van zijn naasten
buur geen kwaad. // 't Is menschlijk den honger te stillen met brooden; /
Te drinken, dat kwam van de goden // Drink flink
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Illustratie uit Karolingische verhalen door J.A. Alberdingk Thijm (1851).
Tekening: Dujardin.
Ik wend mij - 't is weêr nacht. Alleen langs gindsche wanden
Is 't of de schaduw valt eens menschenbeelds. Mijn handen,
Nu vrij, beproeven 't gaan van d'uitgeputten voet
Te steunen met haar zwaai; ik streef... ik stijg... daar doet
Zich voor mij op - de man, wiens schaduw daarbeneden
Gezien werd op den muur. Wij-beiden, we betreden
Een open bovengang, die generzijds ter hal
En hier ten toren leidt, oprijzend uit dees wal:
Een toren, hoog en spitsch, met veertig ommegangen,
Zoo ver het bleeke licht mijn oog hem laat omvangen.
Dien toren kwam hij af, dien 'k langs dit eenzaam pad,
Wijl hij nog menschelijks in al zijn vormen had,
Bereiken wilde. Kalm, maar manlijk, schreed hij henen Een rijzige figuur; iets peinzends: gij zoudt meenen,
Gelijk zijn lange staf zijn stappen merkt in 't gaan,
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Den breeden hoed in de oog, een langen tabbaart aan,
Ging daar de vader heen uws vaders: 'k Naak hem dichter...
Ik roep: ... hij blikt ter zij: ik ril - en zwijg: wat ligt er
In dezen neêrblik, dat mij slaat een beeld gelijk
Genageld aan den grond? de lucht galmt - BILDERDIJK!
Mijn roerloosheid heeft uit; de spraak is mij hergeven;
Ik voel mij opgejaagd als in een hooger leven:
En daar een tranenvloed mijn bleeke wang besproeit,
Klinkt uit de volle borst de kracht die mij doorgloeit:
‘Mijn Meester! 'k vind u hier! erbarming... laat me u volgen!
Reik me, als weleer, de hand! - wat eeuwigheên verzwolgen
De dingen áchter mij?... 'k heb reeds zoo lang mijn schreên
'k Weet niet waarheen gericht! Wáar is ons Holland heen?
Waar d'aarde? waar de Tijd? Waar liet ik mijn beminden?
In welke sfeer, wat oord moest 'k eindlijk mij hervinden...
'k Hervind mij, nu 'k u zie - en 'k vind slechts angst en schrik...
Wáar ben ik! Bilderdijk! red, red me. Een oogenblik!...
Een oogenblik nog slechts... dat ik uw kleed kan grijpen!’
Hij staart mij ernstig aan; beteeknisloos. Het rijpen
Van zijn gedachten gaat zoo traag, als nooit de geest
Des dichterkonings hier op aarde was geweest.
Maar zachtkens plooit de bloem van zijn gepeinzen open;
De schaduw van een lach, zijn trekken rondgeloopen,
Verheldert zijn gelaat. Is 't deernis? goedheid? scherts?
Zijn voorhoofd raakt bezield, als half geglommen erts
Waar 't goud uit bovenwelt in rimpelende droppen:
Hij spreekt, en 'k hoor een hart in menschen woorden kloppen...
'k Ben meer gerust. ‘Van waar gij hier?’ zoo vangt hij aan;
‘'t Is of gij 't stoflijk kleed nog nooit hadt uitgedaan.
Wie liet u toe, in 't hof der afgestorfnen? Weet gij
Niet dat gij hier te vroeg verschenen zijt? Of leedt gij
Op aard zoo veel als ik, dat gij de heenreis waagt
Naar elders, diep bewust dat gij ze u nooit beklaagt?
Fragment uit Het voorgeborchte, door J.A. Alberdingk Thijm voor het eerst gepubliceerd
in de Muzen-almanak Vergeet mij niet (1852). De ik-figuur wordt in het voorgeborgte, de
plaats waar de zielen der rechtvaardigen de komst van Christus afwachten, rondgeleid
door Bilderdijk.
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overigens eerst van 1873. Aan deze verhalen was, onder meer, voorafgegaan het
gedicht Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk (1844), met de bekend geworden aanhef:
U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trekken! / U, met dat starend oog, door
borstels overbraauwd... en de bundel Palet en Harp (1849), een verzameling
romantisch dichtwerk in vaerzen en proza, waarin ook opgenomen de novelle ‘De
organist van den Dom’. De ‘vaerzen’ in deze bundel worden geheel overschitterd
door Thijms beste dichterlijke prestatie; de aan Isaac da Costa opgedragen bundel
Het voorgeborchte en andere gedichten (1854), waarin de dichter, terechtgekomen
in het voorportaal van de hemel, Bilderdijk ontmoet, die hem door de hemelse dreven
voert zoals eens Dante daar door Vergilius werd rondgeleid. Als later de figuur van
Bilderdijk wat terugwijkt naar de achtergrond om plaats te maken voor die van
Vondel, zal Thijm als prozaïst een hoogtepunt bereiken in de, aan de nagedachtenis
van E.J. Potgieter opgedragen, Portretten van Joost van den Vondel (1876), met de
ondertitel Eene laatste aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Lennep. Die ondertitel
maakte als het ware tussen neus en lippen kenbaar dat Van Lennep in diens grote
Vondel-editie onvoldoende aandacht had gewijd aan de doorgronding van de
katholieke lier- en leerdichter. Dit bracht een spotvogel als Johannes van Vloten op
het idee voortaan over de Portretten te spreken als over ‘Vondel op wijwater’.
Van Vloten behoorde overigens, evenals Da Costa, Van Lennep en Cd. Busken
Huet, tot de gewaardeerde medewerkers aan het in 1855 door Thijm gestichte
maandblad Dietsche Warande, sedert 1874 voorzien van de ondertitel ‘Tijdschrift
voor aesthetische beschaving’. Toen Thijm in 1876 werd benoemd tot hoogleraar in
de kunstgeschiedenis en schoonheidsleer aan de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam, noemde Van Vloten hem, uit de grond van zijn hart, de rechte
man op de rechte plaats.

Keuze uit het overig werk
Drie gedichten (1844), De klok van Delft (1846), De Nederduitsche spelling, in haar
beginsel, haar wezen en eischen beschouwd (1847), Legenden en fantaziën (1847),
De Jezuïeten (1851), Geertruide van Oosten (1853), De la littérature Neérlandaise
à ses differents époques (1854), De Heilige Linie (1858), Isaäc da Costa (1860), De
koningin van Napels (1861), De eerbiedwaardige Maria Christina van Savoye,
koningin der beide Siciliën (1864), Levensbericht van Joost van den Vondel (1867),
Het koggeschip; legende van Amsterdam (1875), De historische tentoonstelling te
Amsterdam (1876), De zegepraal der schoonheid; blijspel in één bedrijf (1879),
Verspreide verhalen in proza (1879-1884, 4 dln.), Susanne Bartelotti; komedie in
twee bedrijven (1881), Het geslacht Hooft; eene genealogie (1881), Huyg de Groot
in Amsterdam 1632 (1883), Bundel gedichten, schetsen, novellen van J.A.A.Th. en
zijn dochter C. Alberdingk Thijm (1883), Over nieuwere beeldhouwkunst, vooral in
Nederland (1886), Notre-Dame de Forest (1890), Verspreide gedichten 1841-1889
(1894), Verzamelde werken (1908-1920, 6 dln.), Uit het proza (1948, bloemlezing),
J.A. Alberdingk Thijm; een keuze uit zijn werk (1975).
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C. Vosmaer / Flanor 1826-1888
Door F.L. Bastet

C. Vosmaer. Foto: M. Verveer.

‘Menigen ochtend zat ik aan den voet van een der groote kasten in de boeken te
snuffelen, nu eens tot over de ooren verdiept in stoute daden of avontuurlijke reizen
en ontdekkingen, dan weder als een vlinder op de bloemen, her- en derwaarts, van
het eene boek op het andere vallende.’ Zo beschreef Carel Vosmaer zichzelf als kind.
Veelzijdige belangstelling heeft hem altijd gekenmerkt. Zijn publikaties bestrijken
vrijwel het gehele culturele en sociale leven van de negentiende eeuw, met duidelijke
accenten op beeldende kunsten en literatuur.
Opgegroeid in een liberaal en anticlericaal vrijmetselaarsmilieu, had hij al vroeg
belangstelling voor denkers als Strauss en Voltaire. Na de rechtenstudie te Leiden
werd hij Substituut-griffier bij het Gerechtshof te Den Haag en schreef in dat zelfde
jaar een beginselverklaring met Eene Studie over het Schoone in de Kunst (1856).
Zijn stelregel ‘er is geen andere ware godsdienst dan de cultus van het schoone’ een fundamentele studie over Rembrandt (1863) toont ons hem in een dienende
functie daarvan - maakte hem tot voorloper van de Tachtigers. Van 1865 af was hij
de onbetwiste leider van De Nederlandsche Spectator, waarin hij naast de rubriek
Vlugmaren (door ‘Flanor’) vele andere opstellen publiceerde, ten dele gebundeld als
Vogels van Diverse Pluimage (1872-1874, 3 dln.), graag gelezen artikelen van een
flonkerende eruditie. Vosmaer, die zich weldra geheel aan de letteren kon wijden,
heeft zich na een romantische jeugdperiode al spoedig tot het Klassicisme bekeerd.
Voor Homerus en Horatius vooral had hij grote bewondering. Hij vertaalde de Ilias
(1880) en de Odyssee (1888) en beschreef in hexameters een reis naar de Elgin
Marbles te Londen (Londinias, 1873). Zijn hoogste streven was de zeer gelijkmoedige
maar tevens vrijmoedige geestesgesteldheid van de stoïcijn. Het begrip ‘aequus
animus’ staat centraal in de roman Amazone (1880), geschreven na een Italiaanse
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reis en waarin hij naast Horatius ook Lourens (vanaf 1873: Lawrence) Alma Tadema
(1836-1912), de feministe Mina Kruseman (1839-1922) en zichzelf op moralistische
wijze ten tonele voert. Daarnaast beleed hij in Een Zaaier (1874; eerder verschenen
in Het Vaderland, waar hij ook aan meewerkte, zoals bovendien aan de Kunstkronijk)
zijn bewondering voor zijn vriend Multatuli. Bij diens huwelijk met Mimi was
Vosmaer getuige.
Als dichter is hij vrijwel vergeten (Gedichten, 1887). Zijn Nanno (1883) werd
later door Van Deyssel vergeleken met ‘een wel aardig beschil-

Honorarium voor een bijdrage van C. Vosmaer aan het tijdschrift Nederland, december 1856.
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VLUGMAREN

Er worden jaarlijks vele millioenen besteed om een wild, vreemd volk te
dwingen tot de erkentenis dat de staat en het volk der Nederlanden hun
heer is, en die krijg in Atjeh brengt aan onze geldzaken eenen gevoeligen
knak toe. Er worden ook millioenen geschonken aan de diplomatie, aan
het zeewezen, aan nationale feesten of herinneringen. Er worden tonnen
gegeven om nationale gedenkteekens en kunst en nijverheid op te houden.
Millioenen moeten worden bijeengebracht voor het leger dat ons
volksbestaan zal verdedigen. In gebeden en toasten, in kerk en school, in
recht- en raadzaal wordt geijverd voor onze dynastie, voor ons volk, ons
land, en ‘Gods zegen’ wordt er in troonredenen voor gevraagd.
Men zou dus daaruit afleiden dat er volk, vertegen woordiging en regeering
aan gelegen was, dat Nederland blijft bestaan in de wereld.
Hoe kan men dan zoo kortzichtig zijn van niet te bevroeden dat in de taal
een van de hechtste, misschien de hechtste, waarborg ligt tegen het
verzwakken en vergaan van de nationaliteit? Dat dit middel bestaat in het
beoefenen, bestudeeren, bewaren, verzamelen van de schatten onzer taal?
O, in abstracto geeft men dit ook geredelijk toe. Maar nauwelijks zal men
na het gezegde het woord Woordenboek der nederlandsche taal lezen, of
daar roept er al een
Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus!
Neen, dit is niet belachelijk. Niet enkel de taal is gansch het volk, niet
enkel onze taal het beste bolwerk tegen verlies van nationaliteit. Maar
eene zuivere, echte, nederlandsche taal, eene wetenschappelijk doorgronde,
historiesch verklaarde taal. En deze vindt gij in het woordenboek. Zeer
juist verklaarde dan ook de duitsche rijksdag, dat het duitsche
woordenboek, door de Grimm's gesticht, eene Reichsangelegenheit is. Bij
ons daarentegen is het woordenboek met kinderachtigen spot van
onkundigen of boozen vervolgd en ten vorigen jare heeft de regeering de
toelage voor dat woordenboek geschrapt.
Wat, zei de minister, hebben wij nu voor ƒ26 000 ontvangen? Eenige
afleveringen, en noch geen enkele letter voltooid.
Men is bij ons altijd zeer spoedig gereed bijval te betoonen, als eene groote
zaak, waarvoor men wat idealisme en warmte moet hebben, bespot wordt.
Moeilijk is het daarentegen wat warmte te wekken ten voordeele van eene
zaak die niet onmiddellijk praktiesch is.
Intusschen wat beduidt dat ellendige sommetje! Voor eene saamgelapte,
ter helft nieuwe, antieke kamerbetimmering, gaf men ƒ10,000; voor het
verknoeien van de groote zaal op het Binnenhof tonnen; de prullerige
ornamentjes van het justitiegebouw kosten tonnen; het aanstaande museum
te Amsterdam sleept maar een millioen meer dan de raming mede; de
poppen met nationale kleederdrachten op de parijsche tentoonstelling
hebben 8 of 10 duizend gulden gekost. Ja, éen doode Atjinees kost meer
dan de heele toelage aan het woordenboek.
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Eén van de ‘Vlugmaren’ van Flanor (pseudoniem van C. Vosmaer),
in De Nederlandsche Spectator, 4 oktober 1879.
derd porceleinen theekopje’. Belangrijker waren zijn artikelen over beeldende kunst,
verzameld in bundels als Onze Hedendaagsche Schilders (1881-1882) en Moderne
Kunst in Nederland (1883-1887). Ook voor jonge schrijvers heeft hij veel gedaan,
onder andere door in de Spectator plaats af te staan voor Emants, Perk, Kloos, Paap,
Verwey, Van Eeden, Prins en Couperus. Het grote talent van de laatste heeft hij
vroegtijdig herkend. In 1885 verwelkomde Vosmaer de geboorte van De Nieuwe
Gids met het door De Gids uitgesproken rijmpje: Welkom, lieve kleine zus, / Welkom
in het leven; / Baker, mag ik niet een kus / Aan mijn zusje geven? De daarbij
afgebeelde tekening was één uit vele die hij voor het tijdschrift telkens weer gemaakt
heeft. Te lang is Vosmaer beschouwd door de ogen van de Tachtigers. Het is Vosmaer
geweest die de jonge Jacques Perk gelanceerd heeft, al heeft Kloos deze later
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vrijwel voor zich opgeëist. De aard der ontwikkeling van De Nieuwe Gids heeft
Vosmaer niet gewaardeerd. Maar met zijn dood (1888 te Territet, Zwitserland) was
zijn eigen tijd tevens ook een afgesloten cultuurperiode.

C. Vosmaer aan S. van Witsen, uit Napels, 26 mei 1873. De illustratie is van C. Vosmaer zelf.

Napels, 26 Mei 73 // Waarde vriend ik zou u uit / Rome schrijven, volgens
belofte, maar / de tijd is altijd zoo zeer bezet, of / als er tijd is, heeft men
rust noodig, / en zoo was er geene gelegenheid voor. / Maar nu wil ik u
toch iets laten / hooren uit het heerlijke land, waar / wij zijn. Wij waren
14 dagen in / Rome en zyn morgen al 14 dagen / in Napels - zoo vliegt de
tijd. Hier / genieten wij zeer van het gezelschap / van mijn zoon, die
dagelyks bij ons is / en eet en met ons uitgaat. Wij doen / prachtige tochten;
gisteren o.a. naar / Salerno, Amalfi en Paestum; het / weder is heerlijk,
lekker warm, zonder / dat de hitte te sterk is; dikwijls / spreken wij over
u en hoe gy hier / genieten zoudt en hoe oneindig veel / schoons gy zoudt
opmerken. Ik heb / het een en ander geteekend en een studie / geschilderd,
maar meest erbarmelijk /
[p.2] geknoeid; alleen / gister in Paestum / heb ik een paar ordentelyke /
schetsen geteekend met potlood, waar / mede ik het best te recht kan. Wij
/ wonen hier in het Hotel Brittannique / boven den berg, met een uitzicht...
/ waarvan u deze schets een flauw idee / kan geven; en dan wisselt dat
alles /
[p.3] elk uur in kleur en toon, beurte- / lings fijn, beurtelings sterk en /
kleurig, - maar altyd harmoniesch. / Alles is hier in Italië harmoniesch, /
dat maakt het schoone, het onvergelijkelyke / ervan uit. - Soms schynt de
maan /
[p.4] over dit alles; rood komt hij op / en is later goudgeel. Als ik in myn
/ bed leg, zie ik hem juist over de / golf van Napels schijnen! / Vraag aan
Nyhoff een Spect: met / de Vlugmaren, die u noch het een en / ander zullen
berichten van wat ik / deed en zag. Het is ongeloofelijk / zooveel schoons
van allerlei aard / wij zien; nu eens in landschap, dan / in kunst; dit land
is onuit- / puttelyk en overgelijkelijk. / Veel zal ik te vertellen hebben /
als wij weer eens samen bij een / kopje thee zitten. Ons aller / gezondheid
is goed; vrouw en / dochter genieten ook zeer veel. / Weet wel mevrouw
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en dochter / hartelyk gegroet, ook van mijne / vrouw en dochter en zoon
en / geloof mij steeds // Uw toegenegen vriend / C. Vosmaer

Overig werk
Jongensrampen (1852), Het stadhuis te 's-Hage (1859), Eenige schetsen (1860), Het
nationaal gedenkteeken van Neerlands herstelling (1864), Vlugmaren (1879-1883,
3 dln.), Over kunst (1882), Inwijding; nagelaten werk (1888), De briefwisseling
Vosmaer-Perk (1938), De briefwisseling Vosmaer-Kloos (1939).
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Ik voel de schoonheid zacht-op in mij groeien

*

Inleiding tot de periode 1880-1900
Door Harry G.M. Prick

*

Hein Boeken
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Tijd- en strijdschrift
‘Daar steekt de Nieuwe Gids (ach! waarom niet “Het Loodsje”?) van wal. Paap aan
't roer. Kloos peinzend op de plecht. Albert in de mast. “En 't losgedonderd schot
wenscht heil aan 't vaderland!”’ Zo kondigde Frederik van Eeden op een briefkaart
van 8 juli 1885 aan Jan Veth de oprichting aan van het nieuwe tijd- en strijdschrift
De Nieuwe Gids, Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst en Wetenschap,
onder redactie van Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap
en Albert Verwey. Wie destijds de eerste, in oktober 1885 verschenen, aflevering
onder ogen kreeg, zal er zich wellicht over hebben verbaasd dat de tweede in de rij
van redacteuren, uitgerekend de enige socialist binnen dit gezelschap, blijkbaar niet
zijn voornaam wenste prijs te geven. Wat hiervan zij, achteraf kan deze gedragswijze
van Van der Goes als symbolisch worden beschouwd voor de geringe mate van
homogeniteit waardoor de redactie van De Nieuwe Gids van meet af aan opviel. De
door Van Eeden tot roerganger benoemde Willem Paap (1856-1923) hield het zelfs
na een eenjarig redacteurschap al voor gezien. Wat Goes aangaat, zoals Van der Goes
(1859-1939) bij afkorting door zijn mederedacteuren en vrienden werd genoemd, in
december 1890 zou Alphons Diepenbrock (1862-1921) zich niet ten onrechte afvragen
of deze nog wel thuishoorde in het Tachtiger tijdschrift: ‘Goes kan heel goed redacteur
v/d N.G. en socialistenvergaderaar, philanthroop, etc. tegelijk zijn, maar iemand die
hoopt en begeert naar den socialistenstaat is in de N.G. evenmin op zijn plaats als in
een Christelijke Jongelingsvereeniging.’
Toch deed Lodewijk van Deyssel de historische werkelijkheid niet het geringste
geweld aan toen hij in zijn Gedenkschriften (1924) vastlegde dat De Nieuwe Gids
hem en zijn companen zeer dierbaar was: ‘Zijn groote beteekenis was dat hij de
Letterkunde ontrukte aan haar karakter van een aardige huiskamerliefhebberij te zijn,
haar tot een internationaal peil verhief en haar maakte tot een zeer serieus spel van
natuurkrachten in de hemelruimte. Omdat 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 voorletters, den N.G. dus. Het doordringen der intimiteit door toegenegen
vertrouwelijkheid bleek door het zeggen der eerste voorletters vrijwel op de
Amsterdamsche praatmanier, en dus de uitspraak der aanduiding luidde: “Enne Gee”.
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 - Amsterdam-
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De Nieuwe Gids, Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst en Wetenschap. Eerste
aflevering, 1 oktober 1885.
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sche straat-plaveisel van zich rondende vierkanten grijze keitjes, op verschillende
plaatsen van de stad denkend aan dat eene en zelfde onderwerp. De jongelui, die er
bij hoorden, dachten aan den N.G. geheel anders als aan alle andere boeken, die men
zoo zag op de kamers, op de tafels of op stapels op den grond, of op een stoel of waar
men langs kwam een bibliotheek-ladder beklimmend of gaande langs een
boekwinkel-ruit. Een N.G. was natuurlijk een boek, zoo als al die andere het waren,
allemaal blaadjes papier op elkaar, met drukletters bedrukt en samen gehecht binnen
in een omslag, ook van papier, waarop de naam stond van het boek, en zoo. Maar
hij was geweldig ánders als al die andere boeken om dat zíjn drukletters, om dat op
zoo'ne bladzijde met zíjn drukletterregels, als 't ware uitgeteekend was het beste wat
er omging in wat men noemt de géesten, in wat men noemt de zíelen, vàn de groote
jonge kunstenaars van het land.’
Het door Van Deyssel zo suggestief opgeroepen besef van een broederschap, van
een saamhorigheid, een ‘sublieme confrèrie’ die de redacteuren en medewerkers van
De Nieuwe Gids - ja, zelfs de intekenaren op dat tijdschrift - zo innig verbonden
heeft, is keer op keer bevestigd door de sindsdien openbaar gemaakte briefwisselingen
van Tachtigers met hun tijdgenoten, alsook in diverse memoires waaronder Frans
Erens' Vervlogen jaren (1938) en Aegidius W. Timmerman's Tim's herinneringen
(1938). Aan deze laatste ontleenden Bernt Luger en schrijver dezes een motto,
aangebracht bij de inleiding tot onze uitgave van het aan De Beweging van Tachtig
gewijde Schrijvers Prentenboek no. 22. Dat motto luidt: ‘Wij zaten de laatste dagen
van de maand uít te zien naar den besteller met zijn Nieuwe Gids, die eeuwig en
erfelijk te laat kwam en waren jaloers op elkander als één van ons het tijdschrift een
paar uur tevoren had ontvangen’. Op een dergelijke uitstraling kan, voor noch na De
Nieuwe Gids, geen enkel ander letterkundig maandblad prat gaan. Maar er is in onze
letteren ook geen tweede tijdschrift aanwijsbaar waarin, zo'n kleine acht
achtereenvolgende jaren lang, voor de abonnees alsmaar weer nieuwe en verrassende
leesavonturen te beleven vielen. De eerste aflevering, in oktober 1885, opende met
Van Eedens De kleine Johannes, waarvan de publikatie voltooid zou zijn in februari
1886. Ze bevatte ook fragmenten uit Verweys Persephone en voorts vier sonnetten
van Willem Kloos, waaronder twee van zijn allermooiste: ‘Ik denk altoos aan u, als
aan die droomen’ en ‘Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht.’ Daarnaast was er
een studie van Verwey over ‘Het sonnet en de sonnetten van Shakespeare’. In de
eerste helft daarvan viel slechts eenmaal de naam van Jacques Perk. Toch zou juist
Verwey, in nauwelijks mindere mate dan Willem Kloos, telkens weer een nieuwe
generatie van lezers inleiden tot het werk van die jong gestorven dichter en wel
dankzij zijn in oktober 1905 verschenen en in 1921 alweer voor de vijfde maal
herdrukte Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900). Aan de
hand van een van de eerste gedichten waarin Mathilde bezongen wordt, demonstreerde
Verwey het karakter van de nieuwe poëzie: ‘poëzie te zijn die zichzelf bezingt
-schoonheidspoëzie, als ik ze zoo noemen mag - is er duidelijk aan. Van het begin
af is Mathilde niet de eene of de andere vrouw die schoon zou zijn, een bizondere
schoonheid, maar is zij dat in de natuur wat het schoone is, de Natuur-schoonheid
zelf.’
Het jaar 1886 bracht, buiten het tijdschrift om, twee beroemd geworden brochures;
in april die van L. van Deyssel: diens contra Frans Netscher gerichte Over literatuur,
die onder meer de lofzang van het proza bevat: ‘Ik houd van het proza, dat als een
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man op mij toekomt, met schitterende oogen, met een luide stem, ademend, en met
groote gebaren van handen. Ik houd van woorden, die mij uit den loop van den stijl
plotseling toegeuren als wierook uit een kerkdeur of als reukwater van een
vrouwenzakdoek op straat.’ Een maand later verschijnt De onbevoegdheid der
Hollandsche literaire kritiek, waarin Willem Kloos en

Titelpagina van Albert Verwey's debuutbundel, opgedragen ‘Aan Willem Kloos’.
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Albert Verwey de vloer aanvegen met die critici, die zich in november 1885 bij de
neus lieten nemen door het toen in dichtvorm verschenen verhaal Julia, geschreven
door zekere Guido, achter welke naam een heel collectief schuilging, onder aanvoering
wederom van Kloos en Verwey. Eerstgenoemde schreef sinds december 1885 een
‘Litteraire Kroniek’ in De Nieuwe Gids, maar verraste in 1886 ook met ‘Ganymedes
op aarde’, een episode uit Okeanos, en met sonnetten als ‘Ik ben een God in 't diepst
van mijn gedachten’ en ‘Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht’. Jac. van Looy
debuteerde in april 1886 als prozaïst met ‘Een dag met sneeuw’ en Verwey maakte
een begin met de publikatie van zijn tot op de dag van heden belangwekkende studie
‘Toen de Gids werd opgericht’.
Aandacht in De Nieuwe Gids kregen in 1887 uiteraard ook De kleine Johannes,
toen in boekvorm verschenen, de bundel Beelden en stemmen van Hélène Swarth en
Van Deyssels eerste naturalistische roman Een Liefde. De bandversiering van Van
Eedens sprookje was ontworpen door Jan Veth. In een brief van 31 januari 1887 had
Van Eeden zich daarover verrukt getoond: ‘Het konijntje heeft mij erg prettig
aangedaan, hoe kom je eraan, hèb je konijntjes in Dordt? Het is zóo echt in het
karakter. Martha keek zooals ze alleen doet als ze iets heel plezierigs ziet. Ik vind
het ook alles goed - het naïeve en symbolische. De ooievaar begreep ik niet - ik dacht
dat het de reiger op één been moest voorstellen. Maar deze bedoeling is ook goed.
Maar je moet dan den echten Haagschen ooievaar nemen, en profil.’ Dat konijntje
bleef Van Eeden bezighouden: ‘Zou het konijntje er niet alleen op kunnen - dat kan
met een paar sterke lijnen toch wel goed in zwart gedrukt worden. Ik wou heusch
graag dat goedige domme deftige droomende beestje met al mijn boekjes meesturen.’
Naar aanleiding van Beelden en stemmen (1887) begroette Kloos Hélène Swarth
‘als de souvereine kunstenaresse van ons land’. Tot ‘Het zingende Hart in onze
letterkunde’ zou hij haar uitroepen in december 1888. Wat Van Deyssels roman Een
Liefde betreft: Kloos vond het een mooi, lief, machtig en waar boek maar van tijd
tot tijd ook een onwelvoeglijk boek. Van Eeden achtte het zonder meer ‘Een
onzedelijk boek’ en Verwey wijdde een afzonderlijke brochure aan zijn mening over
deze roman. De door Kloos en Verwey bejubelde en daarnaast door Van Eeden, en
door een hele stoet hem bijvallende recensenten, ernstig berispte auteur ging intussen
rustig zijn gang en prees, in februari 1888, Emile Zola's op het platteland spelende
roman La Terre als ‘dit enorme gewrocht van heerlijke schaamteloosheid, deze
onvergankelijke uitstorting van naakt en zwetend en bloedend en stinkend en lachend
en kermend en krijtend leven.’ De redactie van De Nieuwe Gids was toch wel
behoorlijk geschrokken en meldde dan ook in een voorzichtige voetnoot dat zij niet
geacht wilde worden alle in dit stuk vervatte meningen te delen. Troost kwam er
ditmaal van even onverwachte als onverdachte zijde. De classicus en componist
Alphons Diepenbrock liet zijn vriend en neef Van Deyssel weten: ‘Er kan naar mijn
idee niet grooter over een boek geschreven worden dan jij in de N.G. over La Terre
hebt gedaan. Dat nootje van de redactie onder het stuk is een klooterig nootje.’ In de
daarna volgende aflevering van april 1888, waarin Jac. van Looy, als A. Brouwer
het begin van zijn prozaschets ‘De nachtcactus’ publiceerde, riep Kloos - aan het
slot van zijn kroniek over Marcellus Emants, naar aanleiding van het historische
drama Adolf van Gelre (1888) - deze auteur uit tot ‘de Johannes Baptista der moderne
literatuur’. Die canonisatie stemde weinig overeen met Van Deyssels vaststelling in
december 1888, naar aanleiding van Juffrouw Lina; een portret (1888), dat Emants
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beschouwd kan worden als ‘de meest artistieke persoonlijkheid tusschen de schrijvers
van den nu laatstelijk geëindigde literairen
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Van 17 juni tot en met 4 december 1888 verschijnt Eline Vere als feuilleton in het dagblad Het
Vaderland.
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tijd. Ik vind Emants artistieker dan Vosmaer, artistieker dan Multatuli en artistieker
dan Huet.’

Kunst om te kussen
De vierde jaargang strekte zich uit van oktober 1888 tot oktober 1889. Binnen die
periode verscheen zowel Van Deyssels kostschoolroman De kleine republiek (1889)
als Couperus' eerste Haagse roman Eline Vere (1889). ‘O, kunst om te kussen’, vond
Kloos, in april 1889, van dit laatste boek. Precies een jaar later werd Eline Vere
nogmaals in De Nieuwe Gids besproken, ditmaal door Van Deyssel die bij die
gelegenheid uitriep: ‘O, het is om te stelen en om er dan meê alleen te gaan liggen
hangen in een zijden hangmat en om het dan, zoo als de heer Kloos zegt, te kussen,
te kussen die bladen vol fijne verbeelding, met kleine maar bizonder geméende kusjes,
innig maar wèl-gemanierd, met literaire lippen vol fijne geparfumeerde
aandoenings-vochtigheid.’ Aan poëzie bracht de vierde jaargang een reeks zodanig
flonkerende hoogtepunten dat het alleszins begrijpelijk wordt waarom Anthonie
Donker in 1929 aan zijn proefschrift over de Beweging van Tachtig als titel meegaf
De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894), hoeveel onbillijks daarin
ook mag liggen opgesloten ten aanzien van het stijlver-nieuwend proza van een Van
Deyssel en een Van Looy. In de oktober-aflevering was Kloos briljant aanwezig met
liefst zevenentwintig pagina's van zijn poëzie op haar allerbest, waaronder Het Boek
van Kind en God, opgedragen aan Willem Witsen, de twee sonnetten Herinnering
(waarbij ‘Laat mij nog eenmaal, in gedachten, kussen’), de twee sonnetten Dood-gaan
(‘De boomen dorren in het laat seizoen’ en ‘Ik zal mooi dood-gaan, als een vlammend
vuur’), de drie sonnetten Het leven, de zes Doodsliedjes, de twee Pathologieën en
het aan Van Eeden opgedragen Van de zee (‘De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze
deining’). De volgende aflevering bracht wederom twaalf ‘Verzen’ van Kloos,
voorafgegaan door Van Eedens strofische gedicht ‘Voor de liefste’, met de bekend
geworden aanhef: In zachte klanken saamgebracht / Heb ik uw zoeten naam gedacht,
/ O mijn Lief-uitverkoren! / Die 't liefst mij aller dingen zijt, / Die ik mijn hart heb
ingeleid / En eeuwig zal behooren. De maker van dit gedicht had op Eerste Kerstdag
1888 aan Van Deyssel geschreven: ‘Ook is er een nieuw poëet gevonden van de
bovenste plank volgens Kloos. 3000 verzen van 't eerste water.’ In de
februari-aflevering kreeg die nieuwe ster aan het dichtersfirmament volop gelegenheid
een indrukwekkend staal van zijn kunnen aan den volke voor te leggen. Toen toch
verscheen de gehele eerste zang
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Herman Gorter, 1903.
Foto: Wegner en Mottu.

van Gorters Mei. Het laatste nummer van de vierde en het eerste nummer van de
vijfde jaargang brachten beide malen, naamloos, wederom poëzie van Gorter. Dan
is hij present met zijn sensitivistische verzen. En direct al staat hij ‘Een meisje’ af,
met die weergaloos mooie middenstrofe:
'S middags loopt ze in het bosch te schijnen,
haar oogen tusschen bladen als twee kleine
vuurjuwelen, kijkend in een laan bladen ruischen weer dicht, ze is gegaan.

Nog geen jaar later, oktober 1890, roemde Kloos hem als ‘onze grootsten
Nederlandschen poëet’ en kwam hij in diezelfde kroniek (naar aanleiding van Gorters
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bundel Verzen) tot de befaamde vaststelling: ‘In 't algemeen slechts kan men weten,
dat kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet
zijn’. Augustus 1891 was Gorter wederom nadrukkelijk aanwezig met onder meer
de tweeëndertig zogeheten ‘kenteringssonnetten’, door Henriëtte Roland Holst-van
der Schalk, in haar in 1933 verschenen boek over Herman Gorter, beschouwd ‘als
een op vele plaatsen uitnemend geslaagde poging, om, loskomend van uitingen,
uitsluitend uit het leven van de zinnen en de aandriften ontstaan, de hogere krachten
van ontroering, verbeelding en rede weer in zijn werk in te schakelen. Vele van hen
hebben een fascinerende bekoring; ze zijn geladen met een poëtische spanning, die
wel niet heviger, maar zeker intensiever en geheimzinniger is, dan de spanning der
erotische verzen.’ Zó zet-
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Albert Verwey, getekend door Frederik van Eeden, op de Flanor-vergadering van 10 februari
1885.

te het eerste van deze sonnetten in: Is dit het roepen van de morgen? Winden / en
doorklonkene geuren zeggen het, / en friste komend uit de bomen met / de zoete
overrijpe geur der linde?

De Nieuwe Gids op apengapen
Ten tijde van de openbaarmaking der ‘kenteringssonnetten’ - augustus 1891 - had
zich ook binnen het leven van Willem Kloos een kentering voltrokken, bepalend
voor heel diens verdere levensbaan. Het huwelijk van zijn intimus Albert Verwey
met Kitty van Vloten, op 6 maart 1890, had Kloos in ernstige mate geschokt omdat
de nieuwe levensstaat van Verwey zo goed als zeker het einde impliceerde van een
vriendschap, die in december 1881 een aanvang had genomen toen de
tweeëntwintigjarige student in de klassieke letteren Kloos de zestienjarige
H.B.S.-scholier Verwey leerde kennen. Dat deze vriendschap homo-erotisch gekleurd
was, heeft Verwey onbewimpeld doen uitkomen in het grote gedicht ‘Hemel- en
Aard-droom’, geschreven in oktober 1890, maar waarvan Kloos de publikatie - bij
zijn leven - heeft weten tegen te houden. Het is eerst voor iedereen toegankelijk sinds
de verschijning van Albert Verweys Dichtspel (1983). In de aflevering van april
1890 is van Kloos' geschokt-zijn nog niets anders te bespeuren dan de afwezigheid
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van zijn literaire kroniek. De Limburger Frans Erens (1857-1935) mocht toen De
Nieuwe Gids openen met ‘De conferentie’, fragment uit een onuitgegeven roman
Het Dorp. Ondanks Van Deyssels enthousiaste waardering werd dit fragment niet
opgenomen in Erens' eerste, en enig gebleven, bundel prozagedichten Dansen en
rhytmen (1893), omdat de schets in zijn geboortestreek morele verontwaardiging
had gewekt. Kloos' verbreking van de vriendschap met Verwey zou hem in een staat
van ontreddering brengen, indirect op navrante wijze blootgelegd in een brief, op 13
december 1892 door de acteur Arnold Ising Jr. (1857-1904) aan Van Deyssel gericht:
‘De Nieuwe Gids ligt, vrees ik op het apengapen en is dit zoo - dan zal de man die
het loodje legt, Kloos zijn. Van Eeden, Goes en Tak, gezeten burgers, met hoofden
vol wijsheid en harten voor zes kan godglimmend niets gebeuren - maar Kloos, die
zit maar in de kroeg en hij drinkt veel te veel, en hij gaat 's morgens om half tien
naar bed! Wat is dat voor een leven! En dan is er geen copy - waarom zorgt hij er
niet voor? - Hij heeft er het meeste belang bij met z'n Vijftig Gulden per maand.’ In
diezelfde maand constateerde Van Eeden in een brief aan Van Deyssel: ‘De eendracht
en de ambitie van vroeger bestaat niet meer. [...] Het is een overgangstijd. Vroeger
waren we een strijdbare, aaneengesloten groep. Nu zijn wij op-ons-zelf-staande
werkers.’ En Kloos zelf verzuchtte op Eerste Kerstdag, in een brief aan Herman
Gorter: ‘Op dit oogenblik [...] is de redactie van De N.G. minder dan ooit een
homogeen lichaam maar veel meer [...] het in ontbinding verkeerende overblijfsel
van wat eens een lichaam mocht worden genoemd.’ Ook Kloos zal niet hebben
vermoed dat de ontbinding van de redactie, en daarmee de ontbinding van De Nieuwe
Gids, zó dicht
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voor de deur stond. Nog geen jaar later, oktober 1893, voert Kloos geheel alléén de
redactie van De Nieuwe Gids, nadat in de juni-aflevering Henriëtte van der Schalk
debuteerde met een zestal Verzen en zo ook J.H. Leopold met Zes Christus-verzen.
Daarna gaat het snel bergafwaarts. Het eigenmachtige besluit van Kloos om in mei
1894 Hein Boeken en Piet Tideman naast zich als redacteur te nemen, kon de
ondergang niet meer stuiten. In september 1894 achtte ook de uitgever W. Versluys
het laten voortbestaan van het tijdschrift niet langer zinvol en trouwens ook niet
langer haalbaar omdat de abonnees bij bosjes deserteerden, nu ze schoon genoeg
hadden van de prietpraat waarmee Piet Tideman het blad vulde of van de even furieuze
als machteloze uithalen van Willem Kloos aan het adres van onder anderen Verwey,
Couperus en Herman Gorter, welke laatste in de aflevering van december 1893 in
alle ernst te vernemen kreeg: Herman gaat nu studeeren in Dante en de Chemie /
Hij moest liever sturen aan zijn tante een Colibrie. Overigens kan en mag Willem
Kloos niet worden beoordeeld op grond van de links en rechts door hem gelanceerde
uitspraken en uitvallen in een periode, waarin hij de jammerlijke want intens-tragische
aanblik bood van iemand die zichzelf niet meer in de hand vermocht te houden.
Terecht begint een gedicht, getiteld ‘Willem Kloos’, door H. Marsman in 1938
bijgedragen aan de december-aflevering van Groot Nederland aldus: Ik vraag eerbied
voor hem. / laat niemand dezen naam uitspreken / zonder vervuld van dankbaarheid
te zijn. / Wie onzer kan getuigen / dat hij zoo fel, zoo grootsch, zoo weerloos / heeft
geleefd? [...] / en arm het land, dat niet vergeven kan / de sombere weelde van dien
ondergang, /de wilde glorie van dat morgenrood.
Wie met hart en ziel bij De Nieuwe Gids betrokken was geweest, kon intussen
een gevoel van opluchting over de ineenstorting van het Tachtiger tijdschrift moeilijk
onderdrukken. Zo schreef, in november 1894, de toen tweeëndertigjarige classicus
en componist Alphons Diepenbrock aan zijn verloofde: ‘Je weet dat De Nieuwe Gids
nu gelukkig dood en begraven is.’ Die opluchting gold uiteraard de weerzinwekkende
negende jaargang, door Garmt Stuiveling afdoende gekenschetst als ‘niet slechts een
karikatuur maar een belediging van de voorgaande reeks’. Toen het met grote
vertraging verschenen septembernummer de negende jaargang voltooide, had op 1
september 1894 reeds een nieuw tijdschrift het licht gezien: het Tweemaandelijksch
Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, onder redactie van L. van
Deyssel en Albert Verwey. Wat Diepenbrock betreft: hij zou weldra een
hooggewaardeerd medewerker worden - al vanaf het allereerste nummer - van het
op 1 januari 1895 verschenen ‘algemeen weekblad’ De Kroniek, onder de eenhoofdige
redactie van Pieter Lodewijk Tak (1848-1907).

Voorlopige balans
Gedurende de eerste drie jaargangen van De Kroniek bevatte elk nummer een
wekelijks bijvoegsel in de vorm van een portret, een plaat of een politieke prent,
geleverd door de besten onder de Nederlandse grafische kunstenaars van rond de
eeuwwisseling: Jan Veth, Marius Bauer, H.J. Haverman, Theo van Hoytema, Antoon
Molkenboer. Veth vervolgde in De Kroniek zijn eerder in het weekblad De
Amsterdammer aangevangen serie Bekende Tijdgenooten. Onder die titel verscheen
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in 1895 een portefeuille met twaalf portretten in lithografie. Die reeks opende met
het portret van Charles Boissevain (1842-1927), toen hoofdredacteur van het
Algemeen Handelsblad, waarin hij een eigen, befaamd geworden, rubriek had onder
de titel Van dag tot dag. De geschriften van deze, door zijn huwelijk met een Ierse,
allengs door en door anglofiele courantier van groot formaat, pasten volstrekt niet
binnen het ideale schema dat de Tachtigers voor de geest stond met betrekking tot
de door hen te realiseren letterkundige kunst. Afgezien van een enkel, betrekkelijk
klein, conflict tussen Boissevain en Willem Kloos, hadden de

Manuscript van het tweede vers uit de reeks ‘Zes Christus-verzen’, waarmee J.H. Leopold
debuteert in De Nieuwe Gids van juni 1893. J.H. Leopold schreef dit gedicht op de achterzijde
van een formulier van de Arnhemse cricket- en voetbalclub ‘Vitesse’, waarvan één van Leopolds
broers president was.

er is in donkerte een flauw afschijnen / van een gezicht, mat zijën, zacht
zijën / en daarin vochte oogen zoet kwijnen / in een gezicht mat zijën,
zacht zijën. // in lauwe donkerte is woordenklank / in talmen, in een kalm
teemen / lief-langzaam in een tragen zang / klagend in een kalm teemen.
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Tachtigers niettemin een zeker zwak, vaak zelfs een uitgesproken sympathie voor
Boissevain omdat zijn ‘feu sacré’ nauwelijks onderdeed voor het hunne en zij hem
tevens konden waarderen als een grote, veelzijdige persoonlijkheid. Aan het oordeel
van Boissevain werd ook waarde gehecht door de artistieke en intellectuele bovenlaag
die van 1895 tot 1907 het voortbestaan van De Kroniek mogelijk maakte: volgens
Henriëtte Roland Holst en J. Huizinga het beste tijdschrift dat Nederland ooit bezeten
heeft, maar dat toch nooit het getal van zeshonderd abonnees is te boven gegaan.
Nog tijdens de laatste stuiptrekkingen van De Nieuwe Gids begonnen twee coryfeeën
als 't ware een voorlopige balans op te maken door het samenbrengen van hun
schrifturen. In juli 1894 verscheen de eerste, ontoelaatbaar slordig en lukraak in
elkaar gezette, bundel Verzen van Willem Kloos, in november van dat jaar gevolgd
door de Verzamelde opstellen van Lodewijk van Deyssel, een bundeling die opende
met de publikatie van Nieuw Holland, waarin ‘het gantsche vorige literatorengeslacht
van Holland’ naar de vuilnisbelt werd verwezen, met uitzondering van Multatuli en
Busken Huet: ‘Multatuli, lyriesch kunstenaar door de kracht van zijn mensch-zijn,
Huet, wel geen kunstenaar en geen groot kritikus, maar de eenige verstandige
letterkundige in een heel gezelschap domme lieden.’ Het inventariseren en vervolgens
bundelen van eigen werk was in deze jaren niet van de lucht. In 1895 brengt Van
Deyssel voor de tweede maal een aantal opstellen samen, dit keer onder de titel
Prozastukken;

Lodewijk van Deyssel (l.) en Willem Kloos feliciteren elkaar met hun beider bevordering tot
doctor honoris causa in de letteren en wijsbegeerte door de Universiteit van Amsterdam, 27
mei 1935. Op de voorgrond van l. naar r.: mejuffrouw J.C.A. Alberdingk Thijm, haar vader
Dr. K.J.L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel) en Dr. Willem Kloos; op de achtergrond,
van l. naar r.: de arts en auteur Tjebbo Franken, mevrouw Franken, de wijnkoper en auteur
Anton den Doolder (pseudoniem van A. van Tetering), mevrouw van Tetering, ruggelings Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe, afscheid nemend van de Rector Magnificus Prof. Dr. Th.J. Stomps,
Van Deyssels jongste zoon J.E.F.A. Alberdingk Thijm en Van Deyssels oudste zoon J.W.L.
Alberdingk Thijm.

Kloos laat een tweede, zowel kwalitatief als kwantitatief uiterst magere, bundel
Nieuwe verzen het licht zien - niet veel meer dan een tussendoortje - en Hein Boeken
(1861-1933), veelal beschouwd als de schildknaap, zo niet de Sancho Panza van
Kloos, wil zich niet onbetuigd laten. In november 1895 acht Boeken het tijdstip rijp
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om, geheel in overeenstemming met het slechte voorbeeld hem in juli 1894 door
Kloos gegeven, zonder ook maar een zweem van zelfkritiek, onder de titel Goden
en menschen zowat alles bijeen te brengen wat tot dan toe onder zijn handen vandaan
had willen komen. Als een aantal gedichten ons toch nog aanspreken is dat, volgens
Albert Verwey, te danken aan Boekens eigenaardig vermogen onvolkomen verzen
te schrijven en daarin toch zeer bekorend te zijn. Dit in tegenstelling tot die dichters,
die volkomen verzen schrijven waarbij de bekoring niettemin uitblijft. Zoals, bij
voorbeeld, het in De Nieuwe Gids van augustus 1893 verschenen sonnet ‘Een ets’,
dat op Johan Andreas Dèr Mouw lijkt te preluderen:
Gelijk de droom eens kinds is, dat een dag
Van wandelen en spelen buiten stad
In zwoele zomer-hette heeft gehad:
Een uchtend, dat het landschap zonnig zag;
Een middag, dat de lucht gestapeld lag
Vol donkre donder-wolken, en 't kind mat
En drensend voort moest over 't zandig pad
Met in zijn oogjes stof en spinne-rag;
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En in de spoortrein met zijn moeiheid vocht
En de oogjes dicht-kneep voor het schelle licht; Dan thuis komt en naar bed gaat en dan droomt
Van stekelige takken aan 't geboomt,
Een varke' op 't mist-strooi als een groot gedrocht,
Zoo is dit warrig boom- en schuur-gezicht.

Door Lodewijk van Deyssel gecorrigeerde drukproef van een blad uit de brochure Over literatuur
(1886).

Goden en menschen bevat echter ook, in de afdeling ‘Steden en menschen’, de
dronkemansdeun ‘Ik, die zoo vaak stond op den grooten Dam’ met de, nogal eens
met oneerlijke of onzuivere bedoelingen tegen de dichter uitgespeelde, slotregel:
Dertien-duizend-zes-honderd-vijftig paal'n staan in den gronde. De negenjarige
Justus van Maurik had op diezelfde Dam indrukken opgedaan die bepalend zouden
blijken voor heel zijn verdere levensbaan. Zodra hij de schooldag erop had zitten,
haastte hij zich naar de Dam om daar voor de grote, sierlijk beschilderde poppenkast
van A. Verhoeven Sr. zijn allereerste lessen op te doen in de praktische dramaturgie.
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In 1895 mocht Van Maurik (1846-1904), die aan de Beweging van Tachtig meer dan
één broertje dood had, de verschijning beleven van het eerste en tweede deel van de
volksuitgave van zijn Werken, à raison van twee kwartjes per deel. Toen in 1896 de
mondiaal befaamde Reclam's Universal Bibliothek als no. 3597 in haar reeks Ein
Journalistenstreich und andere Humoresken, in de vertaling van Else Otten opnam,
leek de roem van Van Maurik het zenith bereikt te hebben. Nochtans zou die roem
een nieuwe climax beleven in 1897 bij de verschijning van Indrukken van een tòtòk;
/ Indische typen en schetsen. Met meer dan tweehonderd illustratiën naar
oorspronkelijke photografische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek
en W.O.J. Nieuwenkamp. Ofschoon de uitgever voor dit tweedelige werk ƒ7,90
bedong, zodat niet weinig getrouwen van de schepper van Uit het volk (1879) of van
Krates; een levensbeeld (1885) hutje bij mutje moesten leggen om deze
‘prachtuitgave’ aan hun boekenplankje te kunnen toevoegen, verscheen toch al in
1898 een tweede en in 1899 een derde druk.
Lezers die openstonden voor het Eerste Boek van Frederik van Eedens Het lied
van schijn en wezen, voor Een nest menschen door Aug. P. van Groeningen
(1866-1894), voor de bundel Blanke duiven van Hélène Swarth of voor de roman
Martha, door Arnold Aletrino (1858-1916) - al deze titels verschenen in 1895 - zullen
niet langer meer hebben getaald naar het steeds oubolliger wordend proza van Van
Maurik, dat het bovendien rond de eeuwwisseling geleidelijk zou moeten afleggen
tegen de doorgaans humoristische vertellingen uit het volksleven waarmee Herman
Heijermans (1864-1924), onder de schuilnaam Samuel Falkland, tussen december
1894 en september 1911 zeventien jaar lang wekelijks - eerst in De Telegraaf, weldra
in het Algemeen Handelsblad - zou excelleren en die befaamd werden als de, tenslotte
in negentien delen gebundelde, ‘Falklandjes’. Voor zover niet op het Algemeen
Handelsblad geabonneerde lezers wat opbeuring nodig hadden na het tot
moedeloosheid of zelfs tot levensonlust stemmend proza van Aletrino en Johan de
Meester (1860-1931), weldra ook van Henri Hartog (1869-1904), Samuel van der
Vijgh (1876-1899) en Gerard van Hulzen (1860-1940), konden zij terecht bij wat
Henri Borel (1869-1933) - met de allures van een in-wijder in een zeer Geheime en
zeer Esoterische Leer - aan hen ontvouwen wilde over Wijsheid en schoonheid uit
China. Misschien snoepten ze daarnaast van Louis Couperus' Wereldvrede, hoezeer
die lectuur ook in het verborgene moest plaatsvinden, nu immers Van Deyssel in
november 1895 had vastgesteld: ‘De roman Wereldvrede is, in der daad, slechter
nog dan Majesteit. Dezen keer is gedaald tot beneden het middelmatige.’ In de loop
van 1896 liet Frans Netscher (1864-1923) bij L.J. Veen te Amsterdam een brochure
verschijnen over Louis Couperus en Wereldvrede. Bij dezelfde uitgever zag toen
Hooge troeven het licht, het laatste deel van de trits die was ingezet met de romans
Majesteit en Wereld-
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vrede. F.L. Bastet doet in zijn boek Een zuil in de mist; van en over Louis Couperus
(1980) deze trits terecht af als een reeks ‘kasteelromans’, een kwalificering die anno
1896 door niemand zou zijn begrepen! Dat jaar roerde zich ook Willem Kloos, die
zijn Veertien jaar literatuur-geschiedenis in twee delen zag verschijnen, terwijl Van
Eeden alweer de vierde druk mocht beleven van De kleine Johannes.
De vertraagde verschijning, in januari 1896, van het debuut van Henriëtte van der
Schalk, de door haar verloofde R.N. Roland Holst voornaam ‘verzorgde en vercierde’
bundel Sonnetten en verzen in terzinen geschreven vormde, achteraf beschouwd, het
belangrijkste poëtische evenement van dat jaar. Anton van Duinkerken heeft erop
gewezen hoe opmerkelijk al in het eerste sonnet (‘Over het ontwaken mijner ziel’)
de verpersoonlijking moet heten van de dagen, die aankomen, schrijdend met bedaarde
stappen als hoge witte vrouwen uit toversproken, bloemen in de handen dragend, de
goudharige hoofden omstraald van licht: ‘De natuur-verpersoonlijking der symbolisten
zal in het werk van Henriëtte Roland Holst de geheel eigen vorm krijgen, die zich
hier aankondigt.’ De debuutbundel van, toen nog, Henriëtte van der Schalk, zou
geheel overschitterd worden, najaar 1897, door Herman Gorters De school der poëzie,
de absolute ‘topper’ van 1897, die zich sindsdien is blijven handhaven als een
onbetwist hoogtepunt binnen het gehele panorama van de Nederlandstalige poëzie.
Dit laatste gaat in genen dele op voor het werk van Job Steynen (1876-1950), al wist
hij in zijn ouderdom op indrukwekkende wijze vast te leggen - in een zesstrofig
gedicht ‘Op Herman Gorter’ (De Gids, september 1946) - wat diens poëzie: Mei,
Verzen en De School der Poëzie, had weten aan te richten in de ‘heldere jongensjaren’
van Steynen en diens vrienden:
Toen we voor 't eerst u lazen waren we ontdaan,
God, hoe ontdaan tot in ons diepste wezen,
Verbaasd, neen, neen, verschrikt zagen we elkaar aan:
Wij hadden nooit nog zoo iets schoons gelezen.
Sindsdien: of we al zwierven door nachtlege straten
Of bij het dagwerk, zoo eentonig vaak en zwaar,
Of we met meisjes in de buurtcafétjes zaten,
Steeds spraken we van u, den zoeten toovenaar.
We konden van geluk des nachts nauw slapen,
O afgod onzer jeugd, des avonds op ons bed
Dan stamelden we steeds, wij goddelooze knapen,
Devoot uw verzen als de vrome zijn gebed.

Vergeleken bij de schittering van Gorters bundel moesten de Gedichten van Jacques
Perk wel verbleken, ondanks de omstandigheid dat de in april 1897 verschenen
tweede druk ‘vercierd’ was door Th.W. Nieuwenhuis, die daarmee - zoals kan worden
nagelezen bij Ernst Braches, Het boek als Nieuwe Kunst; 1892-1903 (1973) -, in
hoge mate representatief was voor de tweede, architecturaal rationalistische fase van
de Nieuwe Kunst, dat wil zeggen de Nederlandse bijdrage tot de internationale Art
Nouveau.
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Henriëtte Roland Holst-van der Schalk met haar echtgenoot R.N. Roland Holst (1868-1938)
tijdens een vakantie.
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Marcellus Emants 1848-1923
Door Pierre H. Dubois

Marcellus Emants in Flims (Zwitserland), omstreeks 1912.

In zijn zeven en dertig bladzijden lange bespreking van Emants' Lilith (1879) onder
de titel ‘Iets nieuws’ in De Gids van december van dat jaar schreef Charles Bossevain:
‘Zij die in God gelooven, zoowel als zij die eischen dat de oude tradities in geen
geval bezoedeld worden - en dat bovenal niet door dichters - achten zich gehoond
door het gedicht en zijn partijdig.’ Emants heeft zich dat later in zijn gesprek met E.
d'Oliveira, opgenomen in De mannen van '80 aan het woord, blijkbaar herinnerd,
als hij die woorden gebruikt in verband met zijn essay ‘Bergkristal’ dat hij liet
verschijnen in het door F. Smit Kleine en hem opgerichte tijdschrift Spar en Hulst
(1872). De mensen vonden het ‘iets nieuws’, vertelt hij, en dat verbaasde hem. Die
verbazing kwam ongetwijfeld voort uit het onbegrip en de opgemelde ‘partijdigheid’,
die ‘iets nieuws’ maken van wat voor hem eenvoudigweg miskenning was van de
werkelijkheid. Die miskenning is hem een leven lang blijven verbazen en ergeren.
Emants stamde uit een juristenfamilie, en hoewel hij niets voor het beroep voelde
en de rechtenstudie die hij op aandrang van zijn vader met succes volgde, na diens
overlijden vlak yoor zijn doctoraal examen afbrak, beschikte hij over een dialectische
geest die hem nooit verliet en bijzonder typerend is voor zijn schrijverschap.
Het eerste werk dat hij schreef, was een toneelstuk, Jonge Harten, en het eerste
boek dat hij uitgaf eveneens, Juliaan de Afvallige (1874). Zijn geest vond kennelijk
bevrediging in de rechtstreekse dialoog van het theater dat, ofschoon het merkwaardig
genoeg niet het sterkste facet van zijn oeuvre is geworden, hem zijn hele leven is
blijven boeien: hij schreef een vijfentwintig-tal stukken waarvan er sommige, zoals
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Domheidsmacht (1907), Geuren (1909, postuum verschenen in 1924) en Om de
mensen (1917), succes hadden.
Zijn dialectische inslag is ook manifest in zijn scherpgestelde essays en kritische
beschouwingen, die hij in verschillende tijdschriften publiceerde, o.a. in het mede
door hem opgerichte en geredigeerde De Banier, maar die hij nooit bundelde.
Daaronder bevinden zich belangrijke studies, zoals die over Toergenjef (1818-1883),
waarin hij zijn pessimistische levensfilosofie uiteenzet, hetgeen hij gedurende zijn
leven trou-

Fragment van het derde blad van een brief van Marcellus Emants aan Frits Smit Kleine, Glion
près Montreux, Pension Victoria, 13 april 1882.

[p.2] [...] Wat mij aangaat, zwijg over Adolf van Gelder, dien / ik nog
eens omwerken wil, en zeg vooral niet wat / je eens in den Haag zeidet
nl. dat ik schandaal / zoek. Het laatste schuw ik evenmin als ik het zoek.
/ Mijn leer is dat men alleen iets goeds tot stand / kan brengen door
onbekommerd om blaam of / [p.3] lof zijn weg te gaan. Ergo ga ik mijn
weg. / De weinige keeren dat ik rekening hield met de / critiek is 't mij
slecht bekomen. Juist die dingen / werden later afgekeurd. Ik doe het dus
niet meer. / Veel mooi's zal er wel nooit van groeien daar een / stervend
volk geen kracht meer heeft om iets goeds / tot stand te brengen. Zelfs
Multatuli, de groote denker, / maar vormlooze kunstenaar is daar 't bewijs
van. / Maar: in magnis voluisse sat. // Ten Brinks houding begrijp ik zeer
goed. Eertijds / waren wij de vriendelijk geprotegeerde jongelui: Nu /
begint papa te bemerken dat hij oud wordt en / dat de jongeren dreigen
zijn plaats intenemen. / Hij had onlangs ook allerlei grieven tegen mij en
/ Scheurleer. // Om op mij-zelven terugtekomen beveel ik je aan / vooral
mijn artikel over Turgenjew te lezen. Deze / auteur is mij boven allen (ook
ver boven Zola van / wien ik niet zooveel houd als ten Br. denkt) dierbaar
/ omdat ik zelden zoo juist mijn eigen opvatting / van kunst, karakter en
leven bij iemand weervond / als bij hem. - Natuurlijk met uitzonderingen
- / Wil je mij als ten Br een volgeling van Zola noemen, / wat ik niet
wensch, zeg dan tenminste dat ik / hem als karakterteekenaar al zeer laag
stel, maar / als schilder buitengemeen hoog. [...]
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wens herhaaldelijk direct of indirect heeft gedaan, het laatst - en onvoltooid - in wat
men zijn ‘geestelijk testament’ zou mogen noemen, het essay ‘Woorden’, voor het
eerst gepubliceerd in de november-december-aflevering 1966 van Tirade. Zoals hij
ook zijn leven lang in voor- en nawoorden, inleidingen en ingezonden stukken
reageerde op kritieken of uitlatingen die zijn bedoelingen miskenden. Hij werd daarom
soms ten onrechte wel als een querulante geest beschouwd door lieden die niet
begrepen dat het zijn noodlot was met Hollandse koppigheid gelijk te willen hebben
wanneer hij het had, maar niet kreeg op gronden die men o.m. in de eerder genoemde
beschouwing van Boissevain kan aantreffen. Deze eigenzinnige houding droeg even
weinig bij tot zijn populariteit als zijn levensbeschouwing.
Dat hij ondanks zijn ontmaskeringsdrang en bij al die scherpte toch geen cerebraal
auteur was, maar een dichterlijke gevoeligheid bezat en een zeer verfijnd en subtiel
zintuig voor psychologische analyse, bewijst zijn creatieve oeuvre. In de eerste plaats
zijn epische poëzie, de beide wijsgerige dichtwerken Lilith (1879) en
Godenschemering (1883), waarin hij, zoals Albert Verwey schreef, ‘als eerste de
poging waagde om de poëzie boven het tijdelijk wereldgebeuren uit te stellen in de
sfeer van eeuwigheid en goddelijkheid waarin een nieuw geslacht haar wenschte’,
en dit met epische en dramatische vermogens ‘die niemand na hem in zulk een mate
heeft gehad’. Maar de grootste kracht van Emants schuilt in zijn proza. Reeds vanaf
zijn eerste novellen, Monaco (1878) en Een drietal novellen (1879) onderscheidt hij
zich door soberheid van stijl en een realisme van observatie, waaruit de romanti-
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Begin van Marcellus Emants' laatste, onvoltooide, essay ‘Woorden’, daterend van omstreeks
1919.

Woorden // On élèverait une pyramide / beaucoup plus haute que celle
/ du vieux Khéops avec les seuls / ossements des hommes victimes de / la
puissance des mots et des / formules. / Gustave le Bon // Al ligt het
volstrekt niet in mijn voornemen nu eens over mij zelf te gaan / schrijven,
ik dien van mij zelf uit te gaan om te kunnen betogen wat ik / betogen wil.
Wie in de laatste jaren over mijn werk schreven, hebben 't el- / kander vrij
algemeen nagezegd, dat de levensbeschouwing, die er aan ten / grondslag
ligt wrang is. Mijns inziens behoorde men eerst de vraag te beant- /
woorden of ze juist is en zich bij de wrangheid neer te leggen als die /
blijken zou van de waarheid onafscheidelijk te zijn. Daar men echter van
/ de wrangheid niet gediend is, vraagt men naar de waarheid veiligheids/ halve niet en verschuilt zich achter de overigens juiste (gegronde)
bewering, dat alle waarheid / subjektief is om deze waarheid op zij te
kunnen zetten / zonder ze te bestrijden. // Dat mijn levensopvatting velen
bitter smaakt, begrijp ik volkomen. Waar men / geen andere strekking
vindt dan de strekking om het leven in levende mensen onbevooroordeeld
uit te beelden, en / niets van hogere idealen, waarnaar met sukses wordt
gestreefd, van / de bereikbaarheid van een geluk en een waarheid, waarin
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de ziel wankelloos kan / leven, van stralende kernen vol hoger en dieper
leven, van overwinningen / der ziel, die opgaat in de goddelike vreugde;
/ waar men te maken krijgt / met kleine, knagende, verkankerende
levensmizeries zonder tegelijkertijd / onthaald te worden op de algemeen
geliefde fantazieën over ootmoedige berusting, die / vrede doet krijgen
met elk doorstaan leed, hogere doeleinden, waarvoor de zwaarste offers
blijmoedig worden gebracht, zaliglichtende verschieten, die zich / openen
achter het zwartste bestaan, alles klinkende woorden van optimistiese
auteurs, daar moet de teleurgestelde lezer, die / immers bemoediging en
opbeuring zoekt, het woord wrang zich naar de / lippen voelen wellen. //
Toch komt het mij voor, dat niet mijn levensopvatting wrang is, / maar
dat integendeel de wrange smaak verwekt wordt door hen die het /
[p.2] leven niet zuiver willen zien; maar 't beschouwen door allerlei
verkleurende / en vervormende brillen om toch maar - meer nog voor zich
zelf dan voor / anderen - te kunnen aantoonen, dat het werkelik niet zo
klein, niet zo / onbeduidend, niet zo vol ellende, niet zo ontgochelend is,
maar groots, / vaak vol smart, maar dan smart, die loutert en veredelt en
altijd rijk aan / vreugde, die troost en tot dankbaarheid stemt, terwijl het
intussen / zich ontplooit naar een hemelse zaligheid. [...]
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sche sentimentaliteit begint te verdwijnen. De trefzekerheid waarmee hij karakters
schetst in romans als Jong Holland (1881, 2 dln.), Goudakker's illusiën (1885) en
Juffrouw Lina (1888) tillen zijn werk uit boven het gangbare literaire niveau van zijn
tijd en voorspellen al de grote romanschrijver die hij is in zijn drie hoofdwerken Een
nagelaten bekentenis (1894), Inwijding (1901, 2 dln.) en Liefdeleven (1916), die tot
het belangrijkste Nederlandse proza van deze eeuw behoren.
In Een nagelaten bekentenis geeft Emants de zelf-analyse van een man die zich
een ‘dégénéré’ noemt en die er door een mislukt huwelijk toe gebracht is zijn vrouw
te vergiftigen. Met buitengewone subtiliteit volgt de schrijver stap voor stap de
verborgen gangen van een gekweld innerlijk dat zelf, door het intermediair van
Emants, uiterst lucide is. Het is een beklemmend werk dat aan de beperkende
tijdgebondenheid van het naturalisme ontsnapt. Inwijding is een van de meest
‘menselijke’ romans van Emants over een liefde tussen een volksmeisje en een
advocaat, die ‘onmogelijk’ is door een benepen maatschappelijke moraal en daarmee
gepaard gaande hypocrisie. Liefdeleven is het tragische verhaal van een huwelijksleven
dat vergiftigd wordt door de hysterie van de vrouw, ondanks de goede wil die beiden
trachten op te brengen. Emants sneed daarmee een thema aan dat nadien, ook
internationaal, een steeds grotere rol in de literatuur zou gaan spelen, namelijk het
pathologische. De criticus Carel Scharten (1878-1950) verweet hem een ‘ziektegeval’
als onderwerp te hebben genomen. Dat dit ‘geval’ geïnspireerd is op Emants' eigen
ervaring in zijn derde huwelijk maakt zijn indringende wil tot begrijpen nog
bewonderenswaardiger. In zijn antwoord aan Scharten stelt hij vast dat er tussen
gezond- en ziek-zijn vloeiende overgangen bestaan en hij vraagt zich af: ‘Zijn de
zogenaamd normale mensen niet altijd, althans meestal, mensen wier afwijkingen
ons onbekend zijn?’ Hij verbindt daaraan de conclusie dat derhalve aan de kunstenaar
‘volkomen vrijheid moet worden gelaten in het trekken van zijn grenslijn’. Emants
heeft dit inzicht zelf al vroeg en vrijwel gedurende zijn gehele literaire leven in
praktijk gebracht, omdat hij altijd en vóór alles zijn waarheid zag en wilde uitdrukken.
Hij deed dat onverbiddelijk en vanuit een innerlijke noodzaak, zoals op grond van
zijn beschouwingen en zijn correspondentie onbetwijfelbaar kan worden vastgesteld.
Hij ontsnapt daardoor aan een al te strikte tijdgebondenheid, zoveel te meer waar de
zakelijke soberheid van zijn stijl hem niet al te zeer verbindt aan zijn bijna-tijdgenoten,
de tachtigers, die hem als hun voorloper beschouwden, maar in wie hij zich slechts
zeer ten dele herkende. Op dezelfde wijze gaat hij ook een tijdsstroming als het
naturalisme te buiten, waarbij hij meestal wat al te schematisch en gemakkelijk,
wordt ingedeeld. Ofschoon men vanzelfsprekend de kenmerken van zijn tijd ook bij
hem en in zijn werk aantreft, beweegt zijn schrijverschap zich in het veel ruimere
gebied van een realisme, dat tot in de diepere lagen van de on- en onderbewuste
werkelijkheid doordringt.
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Emants' roman Een nagelaten bekentenis (1894), in de in 1906 verschenen Duitse vertaling door
Rhea Sternberg.
Omslag: Hans Stubenrauch.

Overig werk
Op reis door Zweden (1877), Véleda (1883), Langs den Nijl (1884), Uit Spanje
(1886), Adolf van Gelre (1888), Haar zuster (1890), Fatsoen (1890), Dood (1892),
Lichte kost (1892), Hij (1894), Onder ons (1894), Artiest (1895), Van heinde en verre
(1897), Een kriezis (1898 [i.e. 1897]), Loevesteijn (1898), Op zee (1899), Vijftig
(1899), Statuten van het Nederlandsch Tooneelverbond (1900, met Frits Lapidoth),
Marcellus Emants-kalender 1903 (1902), Een nieuwe leus (1902), In de praktijk
(1903), Een kind (1905), Waan (1905), Loki (1906), Afgestorven (1916, herdruk van
Dood), Waarom moet ons volk zijn taal en nationale eigenaardigheden in ere houden?
(1916), Als het getij verloopt... (1920), Mensen (1920), Brieven aan Frits Smit Kleine
(1962), Afgestorven. Huwelijksgeluk. Een kind (1967), Pro domo (1968), Een zitting
met Eusapia Paladino (1977), Drie novellen (1981, herdruk van Een drietal novellen),
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Uit Bayreuth (1983), In de schouwburgen van Parijs en Berlijn (1983), In Bosnië en
Herzegovina (1984).
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Jacques Perk 1859-1881
Door Harry G.M. Prick

Jacques Perk in 1880.
Foto: A. Greiner.

‘Alles was even licht en bleek aan hem, zijn aardige en zeer vriendelijke zachte
oogen, zijn lange blonde lokken, zijn zijïge dunne baardje, het blosje op zijn wangen,
zijn lichtkleurige pak, en zijn lange magere handen, waarmede hij onder het college
in zijn haar placht te woelen. Alleen zijn wapperende das en zijn tabakszak waren
kleurig en voyant.’ Zo herinnerde de classicus Aegidius W. Timmerman zich in
oktober 1930, precies een halve eeuw na datum, Perks uiterlijke verschijning als
bijwoner van een college Griekse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Als
aankomend bloedjong dichter kon Perk dat jaar, zijn voorlaatste levensjaar,
terugblikken op twee wapenfeiten: de publikatie, op 11 januari 1880, in het weekblad
De Amsterdammer, van ‘Brand’, een achtenzeventig regels lang gedicht naar
aanleiding van de brand die een stoomsuikerraffinaderij op de Lauriergracht getroffen
had. Daarnaast, en ditmaal iets om écht trots op te gaan, de plaatsing - door Mr. Carel
Vosmaer - in de Nederlandsche Spectator van 9 oktober 1880 van een viertal
sonnetten, voorzien van een aan Goethe's gedicht ‘Das Sonett’ ontleend citaat dat
opvalt door één onvolkomenheid in de spelling en één in de interpunctie. Nog geen
volle maand later, begin november 1880, bevatte het maandblad Nederland nogmaals
vijf sonnetten, waarvan het eerste, met de aanhef: Klinkt helder op, gebeeldhouwde
sonnetten, / Gij, kindren van de rustige gedachte! de grootste bekendheid zou krijgen
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van al Perks gedichten, daarin op de voet gevolgd door ‘Deine Theos’, waarin de
schoonheid vergoddelijkt wordt:
Schoonheid, o, Gij, Wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kóme Uw heerschappij;
Naast U aanbidde de aard’ geen andren god!

Die vijf sonnetten in Nederland verschenen onder de titel ‘Uit “Mathilde: een
sonnettenkrans door Jacques Perk”’, voorzien van een voetnoot die ‘eerlang’ de
verschijning van een honderdtal sonnetten, ‘door een strakken draad tot een krans
gesnoerd’, in het vooruitzicht stelde. Deze toezegging heeft Perk, overleden op 1
november 1881, zelf niet meer kunnen nakomen, al mocht hij kort voor zijn overlijden
nog de publikatie beleven van de reeks ‘Eene helle- en hemelvaart’ en van het aan
Joanna C. Blancke opgedragen gedicht ‘Iris’, met de aanhef: Ik ben geboren uit
zonnegloren / En een zucht van de ziedende zee. Dit gedicht over de onbereikbare
geliefde: telkens als Zephyr, de westenwind, verschijnt is Iris, de regenboog, gedoemd
te verdwijnen, wordt wel in verband gebracht met Kloos' homo-erotische genegenheid
voor Perk, die op zijn beurt door Kloos werd geïnspireerd tot een reeks van
tweeëndertig ‘Verzen voor een vriend’, waarin een terzine als: O wonder, vriend!
dat me eenmaal schreien deed, / Hetgeen thans moeder mijner blijdschap is: / Jeugd,
liefde, leven, vriendschap, zonde, zweet, qua levensgevoel heel wat moderner aandoet
dan een, met de jaren groeiend, aantal gedateerde sonnetten uit de Mathilde-cyclus.
Deze laatste werd door Kloos nogal eigenmachtig en met voorbijzien van Perks eigen
bedoelingen uitgegeven in december 1882: Gedichten, voorafgegaan door de befaamd
geworden inleiding (‘Wien de goden liefhebben’, enzovoorts). Garmt Stuiveling
erkende niettemin dat Kloos' eigengereidheid als bezorger van Perks nalatenschap
er niets aan af of toe doet dat die eerste, nadien twintig jaar lang nauwelijks afwijkend
herdrukte, uitgave ‘een boek is geweest van ver-strekkende betekenis, een
onvervangbare fase in het grote proces dat men de Beweging van '80 noemt.’

Hemelvaart
Est deus in nobis.
De ronde ruimte blauwt in zonnegloed
En wijkt ver in de verte en hoog naar boven:
Mijn ziel wiekt als een leeuwriklied naar boven
Tot bóven 't licht zij lichter licht ontmoet.
Zij baadt zich in den lauwen aethervloed
En hoort met hosiannaas 't leven loven;
Het floers is wèg van de eeuwigheid geschoven
En godd'lijk leven gloeit in mijn gemoed.
De hemel is mijn hart en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard',
En nederblikkend, is mijn glimlach zoet.
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid...,
Genoegen lacht... ik lach... en met een vaart
Stóot ik de wereld weg in de eindeloosheid.
Sonnet uit de sonnettenkrans ‘Eene helleen hemelvaart’ door Jacques Perk, gepubliceerd
in De Nederlandsche Spectator van 3 september 1881.
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Verliefd op Joanna C. Blancke, droeg Jacques Perk zijn gedicht ‘Iris’ aan haar op en schreef
hij speciaal voor haar in zijn mooiste handschrift deze versie. ‘Iris’ werd gepubliceerd in De
Tijdspiegel van oktober 1881.

Iris // Der zeereerwaarde jonkvrouw Joanna C.B. // ‘Ik ben geboren uit
zonnegloren / En een vochtige zucht van de zee, / Die omhoog is gestegen,
op wieken van regen, / Gezwollen van 't wereldsche wee. / Mijn gewaad
is doorweven met parels, die beven / Als dauw aan de roos, die ontlook,
/ Wen de Dagbruid zich baadt en voor 't schuchter gelaat / Een waaier van
vlammen ontplook. - // Met tranen in 't oog, uit de diepte omhoog, / Buig
ik ten kus naar beneden: / Mijn brandende haren befloersen de baren / En
mijn tranen lachen tevreden: / Want diep in zee splijt de bedding in twee,
/ Als mijn kus de golven doet gloren... / En de aarde is gekloofd, en het
lokkige hoofd / Van Zefier doemt lachend te voren. / Hij lacht... en zijn
zucht blaast, mij arme, in de lucht / En een boog van tintlende kleuren /
Is mijn spoor als ik wijk naar het droomerig rijk, / Waar ik eenzaam om
Zefier kan treuren. / Hij mint me als ik hem... maar zijn lach, zijn stem, /
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Zijn kus is een zucht... wij zwerven / Omhoog, omlaag, en wij willen
gestaag / Maar wij kunnen noch kussen, noch sterven. - // De sterveling
ziet mijn aanschijn niet / Als ik uitschrei hoog boven de wolken / En de
regenvlagen met ritselend klagen / Mijn ontsterflijken weedom vertolken.
/ Dan drenkt mijn smart het smachtende hart / Van de bloem, die smacht
naar mijn leed / En met dankenden blik naar mij opziet, als ik / Van
weedom mijn weenen vergeet. // En. //
[p.2] En dan verschijn ik door 't nevelgordijn / - Dat mijn Zefier verscheurt
als hij vliegt - / Sombergekromd... tot de zonneschijn komt / En op 't rag
mijner wieken zich wiegt. / Dan zegt op aarde, wie mij ontwaarde: / “De
goudene Iris lacht!” ... / En stil oversprei ik de vale vallei / Met een gloed
van zonnig smaragd. - // Mijn handen rusten op de uiterste kusten / Der
aarde als, in roerloos peinzen, / - Eén' bonte gedachte - ik mijn liefde
verwachte... / Die mij achter de zon zal doen deinzen. - / 'k Zie 's nachts
door mijne armen de sterren zwermen / En het donzige wolkengewemel
/ En de maan, die mij haat en zich koestert en baadt / In den zilveren lach
van den hemel. - / Mijn pauwepronk... is de dos, dien mij schonk / De zon,
om den stervling te sparen, / Wien mijn lichtlooze blik zou bleeken van
schrik / En mijn droeve gestalte vervaren. / Nu omspan ik den trans met
mijne armen van glans - / Tot mij lokt Zefiers wapprend gewaad - / En ik
henenduister naar 't oord, waar de luister / Der lonkende zon mij verlaat.
- // Ik ben geboren uit zonnegloren / En een vochtige zucht van de zee, /
Die omhoog is gestegen op wieken van regen, / Gezwollen van 't
wereldsche wee. - / Mij is gemeenzaam wie even eenzaam / Zijn leven
verlangende slijt / En die in tranen de Vreugde zag tanen... / Doch liefelijk
lacht als hij lijdt!’ -

Overig werk
Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven
prozastukken, gedichten en portretten van den dichter (1902, verzorgd door Betsy
Perk), De briefwisseling Vosmaer-Perk (1938), Een dichter verliefd; brieven van
Jacques Perk aan Joanna C. Blancke (1939), Mathilde-krans (1941, 3 dln.), Eene
helle- en hemelvaart (1943), Verzamelde gedichten (1957), Proeven in dicht en
ondicht (1959), Brieven en dokumenten (1959).

't Is vol van schatten hier...

122

Willem Kloos 1859-1938
Door Harry G.M. Prick

Van l. naar r.: Willem Kloos, Piet Tideman (1871-1943) en Hein Boeken (1861-1933) op het
atelier van Willem Witsen, 1892.
Foto: Willem Witsen.

In de ogen van Lodewijk van Deyssel was Willem Kloos ‘op zijn innigst de dichter,
om dat in zijn werk en in zijn persoon de meest essentiëele bestand-deelen van den
dichter-geestesaard op het krachtigst en zuiverst aanwezig waren. Hij wás “...een
...God, in 't diepst van zijn gedachten”, hij wás “...het Hart Uitverkoren”, hij wás “de
groote Minnaar zonder ruste, Die ging hoog-heerlijk in triomf door 't leven”..., zijn
“Ziel” wás “als de zee, in wezen en verschijning”, zij wás “een levend schoon en
kende zich zelve niet”... Dat nu, zijn alles dingen des Dichters. Dat zijn de eigenheden
van het Dichter-type, meer dan hoedanigheden van rhythme, plastiek, beeldspraak,
gevoelswarmte het zijn.’ De door Van Deyssel geciteerde dichtregels zijn stuk voor
stuk ontleend aan Kloos' in 1894 verschenen eerste bundel Verzen, die buiten onder
meer het dramatisch fragment Rhodopis en de drie zangen van het, ook onvoltooid
gebleven, gedicht Okeanos, de beroemde cyclus Het boek van Kind en God / Een
Passie-spel (1888) bevat. In dat zelfde jaar 1894 was Kloos helaas al over zijn
hoogtepunt heen èn als dichter èn als de invloedrijke en richtingwijzende criticus.
Wat deze laatste betreft: vanaf december 1885, dus sinds de tweede aflevering van
het tijdschrift De Nieuwe Gids, waarvan Kloos de redactie-secretaris was, verschenen
daarin regelmatig zijn literaire kronieken, in 1896 gebundeld in twee delen Veertien
jaar literatuur-geschiedenis (vanaf de 3e dr. in 1904 onder de titel Nieuwere
literatuur-geschiedenis). Ze gelden terecht, zoals Gerard Knuvelder het
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Eerste van twee sonnetten ‘Homo sum, I en II’, opgedragen aan Lodewijk van Deyssel en hem
door Kloos toegezonden vanuit Londen op 17 november 1888. De sonnetten werden gepubliceerd
in De Nieuwe Gids van december 1888 en, met weglating van titels en gedrukte opdracht,
opgenomen in Kloos' debuutbundel Verzen (1894).

Ik was de groote Minnaar zonder ruste, / Die ging, hoog-heerlijk, in triomf,
door 't leven, / Jeugdig omklemmend, in een storm van beven, / Al zielen,
groote en kleine, naar het lustte // Dit hoog Hart; dat toch nooit zijn
droefheid suste, / Droefheid om Liefde's wil, die geen kon geven, / Nu
eens om Zelf's wil, wijl 'k Zelf moest sneven / Dan wijl ik nedersloeg wie
'k even kuste. // Ik brak de harten op mijn tocht zoo glorievol / 't Mijn brak
meê, maar nog schooner dan te voren / Greep het naar nieuwe, blonde of
donkre lokken. // Liefde vliedt heen thans, maar in haar historierol / Sta
ik geboekt, als het Hart uitverkoren, / 't Hart dat geen Hart vond, en stierf
zonder / mokken
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formuleerde, als ‘manifestaties bij uitstek van Tachtig’, als ‘wetboeken ook’ voor
die beweging. Daarbij wordt dan vooral gedacht aan de, in het eerste deel, opgenomen
inleiding die Kloos meegaf aan zijn uitgave van Jacques Perks Gedichten (1882),
nadat hem door Carel Vosmaer de tekstverzorging van Perks dichterlijke nalatenschap
was toevertrouwd. Die inleiding bevat ook de dithyrambe die Kloos aan de
sonnetvorm heeft gewijd en die aldus inzet: ‘Het sonnet - naar den wille des meesters
beurtelings zoet-rokig minne-dicht, of stroomende hymne uit de diepten der ziel, als
een attische zuilen-rij open en helder, of met het half-licht en de mysteriën van een
gothisch boog-gewelf, vat het iedere flikkering en tint van het menschelijk gemoed
in een vorm, die den geheelen schat van middelen en krachten, door het rijm
geschapen, met al de subtiele kunst van de lyriek der Ouden verbindt.’ Aan deze
omschrijving beantwoordt jammergenoeg slechts een zeer klein gedeelte van de
honderden sindsdien door Kloos geschreven sonnetten en al evenmin het sedert 1924
tot aan zijn dood met ijzeren regelmaat maandelijks door hem aan De Nieuwe Gids
bijgedragen zevental sonnetten, waaraan hij de naam Binnengedachten meegaf, al
worden daarin vaak opmerkelijke autobiografische gegevens aangetroffen. Sinds
1900 was Kloos, in dat jaar gehuwd met de romancière Jeanne Reyneke van Stuwe
(1874-1951), inwoner van Den Haag. Tot zijn dood redigeerde hij, vrijwel als
alleenheerser binnen de redactie, wat er nog restte van de eertijds roemruchte Nieuwe
Gids. Met onverflauwde belangstelling en ook met groot geduld bleef hij, in veelal
uitvoerige brieven, aankomende jonge dichters met raadgevingen en aanmoedigingen
terzijde staan. Deze, tot dusver nog onderbelichte, kant van Willem Kloos werd ten
onrechte niet betrokken in de overwegingen die er in 1935 toe zouden leiden dat hij
en zijn levenslange kompaan Lodewijk van Deyssel door de Universiteit van
Amsterdam begunstigd werden met een eredoctoraat in de letteren.
Ik denk altoos aan u, als aan die droomen,
Waarin, een ganschen, langen, zaalgen nacht
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht,
Zóó onuitspreek'lijk lief, dat bij het doomen
Des bleeken uchtends, nog de tranen stroomen
Uit halfgelokene oogen, tot we ons zacht
En zwijgend heffen met de stille klacht,
Dat schoone droomen niet weerommekomen...
Want álles ligt in eeuw' gen slaap bevangen,
In de' eeuw'gen nacht, waarop geen morgen daagt En héel dit leven is een wond're, bange,
Ontzétbre dróom, dien eens de nacht weer vaagt Maar ín dien droom een droom, vol licht en zangen,
Mijn droom, zoo zoet begroet, zoo zacht beklaagd...
Eerste van vier sonnetten, door Kloos bijgedragen aan de eerste aflevering van De Nieuwe
Gids van 1 oktober 1885. Het sonnet opent Kloos' debuutbundel Verzen (1894).
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Willem Kloos en zijn echtgenote Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe in 1912.
Foto: A.M.A. Susan & Co.

Overig werk
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886, met Albert Verwey),
Nieuwe verzen (1895), Verzen II (1902), Nieuwere literatuur-geschiedenis, dl. III
(1905), Nieuwere literatuur-geschiedenis, dl. IV (1906), Honderd verzen en Okeanos
(1909), Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur
(1909), Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid; studies over onze 18e eeuwsche
dichters met bloemlezing uit hun werken (1909), Verzen III (1913), Nieuwere
literatuur-geschiedenis, dl. V (1914), Letterkundige inzichten en vergezichten
(1916-1938, 23 dln.), Verzen uit de jaren 1880-1890 (1920), Liefdesbrieven, gewisseld
tusschen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe (1927), Bloemlezing uit zijn
gedichten (1938), Poëzie en proza (1942, bloemlezing), Brieven van Willem Kloos,
Frederik van Eeden en Martha van Vloten (1946), De briefwisseling Vosmaer-Kloos
(1939), Willem Kloos (1965, bloemlezing), Gedichten 1880-1893 (1959), Onttovering

't Is vol van schatten hier...

(1964, bloemlezing), Okeanosfragmenten (1971), Ik ben een God in 't diepst van
mijn gedachten (1980, bloemlezing), Knabenklagen (1981), Zelfportret (1985).
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Hélène Swarth 1859-1941
Door Jeroen Brouwers

Hélène Swarth in 1879.
Foto: Géruzet Frères, Brussel.

‘[...] Dat arme kind, dat daar in Mechelen zit en daar maar voortzingt, zes jaar lang,
zonder te krijgen wat ze verlangt, een man òf een grooten naam [...].’ Dit schreef
Willem Kloos in 1888 in een brief aan Frederik van Eeden. Hij bedoelde Hélène
Swarth, die de grootste dichteres van Tachtig is geweest.
Haar wordt verweten dat zij met het vorderen van haar jaren niet meer zulke
prachtige verzen schreef als in haar jeugd en dat zij in de meer dan zestig jaar die
haar dichterschap heeft geduurd ten slotte zo slaapverwekkend eentonig over almaar
hetzelfde bleef doorkermen: haar ongelukkigheid, haar troosteloosheid, haar wanhoop.
Onredelijke verwijten. Zij ‘heeft enkele gedichten geschreven, die tot het
allerschoonste behoren wat de beweging van '80 heeft voortgebracht en een hele
reeks, die, hoewel niet tot het allerschoonste behorend, daarnaast toch een eervolle
plaats innemen.’ Woorden van J.C. Bloem.
Hélène Swarth, geboren in Amsterdam, bracht een groot deel van haar jeugd in
Brussel door, waar zij een Franstalige opvoeding kreeg. Na te zijn gedebuteerd met
in het Frans geschreven verzen, liet zij er zich door de Vlaamse letterkundige Pol de
Mont van overtuigen dat zij beter deed in het Nederlands te schrijven. Zij vond een
trouwe bewonderaar van haar poëzie in Willem Kloos, die haar naar aanleiding van
haar bundel Sneeuwvlokken (1888) ‘het zingende Hart in onze letterkunde’ noemde.
‘Ik houd vol [...],’ zo schreef Kloos, ‘dat aan Hélène Swarth de toekomst onzer
dichtkunst behoort.’
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Er heeft tussen Hélène Swarth en Willem Kloos een levenslange
vriendschap-op-afstand bestaan, die kan zijn begonnen toen Kloos in 1888
geheimzinnige en voor meerdere interpretaties vatbare sonnetten aan de dichteres
begon te adresseren. Kloos, geboren in hetzelfde jaar als Hélène Swarth, was toen
met een ander meisje verloofd. Het fijne van deze zaak weet vooralsnog niemand,
maar er bestaat een brief van Hélène Swarth, anderhalf jaar voor haar dood
geschreven, waarin zij beweert dat Willem Kloos de relatie met dat andere meisje
‘na kennismaking’ met háár, Hélène, heeft verbroken...
Het levensverdriet van Hélène Swarth werd veroorzaakt en gevoed door een aantal
onvervulde liefdes. In haar meisjesjaren was ze verliefd op Max Waller (1860-1889),
die wel wordt aangeduid als de Jacques Perk van de Franstalige Belgische letteren.
Deze verliefdheid behoorde al tien jaar tot het verleden toen Waller, negenentwintig
jaar oud, overleed. Hélène Swarth betreurde ‘de blonde liefste van haar jeugd’ in de
bundel doodslyriek Rouwviolen (1889).

De inktkoker van Hélène Swarth.

Zijn dood
O God! nu is mijn liefste dood,
Mijn leeuwriklied, mijn morgenrood,
Mijn zonnestraal, mijn lentevreugd,
De blonde liefste van mijn jeugd!
Ik heb zijn eenzaam graf bezocht.
Dat was een lange bange tocht.
Mijn hart, dat sloeg en joeg mij voort,
Als wachtte ginds zijn liefdewoord.
Ik vond de plek, de grond was week...
Daaronder slaapt hij, koud en bleek.
Een heuvel bloemen, blank en frisch...
Daar slaapt hij in de duisternis.
Veel blonde bijen gonsden zacht.
Ik had viooltjes meegebracht.
Veel jaar geleên, in 't blij getij,
Bracht hij viooltjes mee voor mij.
Gedicht door Hélène Swarth, gebundeld in Rouwviolen (1889).
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Zij publiceerde meer dan dertig omvangrijke bundels poëzie, bijna twintig bundels
verhalend proza en tal van, vaak voorbeeldige, vertalingen. Zij stierf ten onrechte
volstrekt vergeten, eenzaam en tekortgedaan. Klein is het lied, dat liefst mijn hart
wil zingen, schreef ze in het sonnet ‘Klein’ in haar bundel Sneeuwvlokken, - Doch
in mijn klinkdicht ligt een gansche wereld / Van lieve trouwe droeve erinneringen.

Afschrift door Hélène Swarth van een gedicht, als Sonnet LIX opgenomen in haar bundel
Sneeuwvlokken (1888).

Klein. // Klein is de dauwdrup, in de roos gevangen; / Klein is de vlinder
met zijn fraaie kleuren; / Klein is 't viooltje en 't spreidt toch zoete geuren;
/ Niet groot, de roos, doch rood als kinderwangen. // Wie zal zijn lof der
ster niet waardig keuren,/ Al lijkt zij klein, aan 't blauw gewelf gehangen?
/ Weerklinkt het woud van nachtegalenzangen, / Klein is de vogel, doch
wie zal 't betreuren? // Roem' vrij wien 't lust den pracht der zonnebloemen,
/ Doch laat mij zacht de fijner schoonheid roemen / Van leliekelken, frisch
door dauw bepereld. // Klein is het lied, dat liefst mijn hart wil zingen, /
Doch in mijn klinkdicht ligt een gansche wereld / Van lieve trouwe droeve
erinneringen.
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Overig werk
Fleurs du rêve (1879), Printanières (1882), Eenzame bloemen (1883), Blauwe
bloemen (1884), Beelden en stemmen (1887), Passiebloemen (1891), Poëzie (1892),
Sprookjes (1893), Bloesem en vrucht (1893), Blanke duiven (1895), Van vrouwenleed
(1897), Diepe wateren (1897), Najaarsstemmen (1900), Gedichten (1902), Première
poésie (1902), Octoberlover (1903), Nieuwe verzen (1906), Verzwegen leed (1909),
Bleeke luchten (1909), Herfstdraden (1910), Avondwolken (1911), Eenzame paden
(1915), Late liefde (1919), Keurbundel (1919), Morgenrood (1929), Wijding (1936),
Beeldjes uit vrouwenleven (1938), Sorella (1942), Het zingende hart (1952,
bloemlezing), Brieven aan Pol de Mont (1964), Een mist van tranen (1973,
bloemlezing).
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Albert Verwey 1865-1937
Door Frank Ligtvoet

Albert Verwey in 1888.
Foto: J. Jessurun de Mesquita.
Toen ik een kind was vroeg me een werkman, aan
Ons werkplaats thuis: Wat wordt de jongeneer?
Ik weet niet, zei 'k. Dominee? vroeg de man.
Neen. Dokter? Neen. Geleerde? Ook niet. Perfester?
Ik talmd'. Perfester was heel hoog. Op 't eind:
'k Weet niet: is dat het hoogst?... En 't werkvolk riep
Juichend: Perfester wordt ons jongeneer.

Zo beschreef Albert Verwey in een vers uit 1890 een gesprek uit zijn jeugd, dat
voorspellende kracht zou blijken te hebben. De werkplaats was de meubelmakerij
van zijn vader in de Amsterdamse binnenstad. De niet onbemiddelde Jan Verwey
gaf zijn zoon een tamelijk vrije opvoeding, die afgesloten werd met een opleiding
aan de H.B.S. met vijfjarige cursus, de H.B.S. waar Willem Doorenbos les gaf. Via
hem kwam Albert Verwey in 1881 in contact met Frank van der Goes en Willem
Kloos. De ontmoeting met de zes jaar oudere Kloos en de vriendschap die zich daaruit
ontwikkelde zou bepalend zijn voor de eerste jaren van Verweys dichterschap.
Voor die tijd schreef Verwey al verzen en vertaalde uit het werk van Byron en
Shelley. Kloos stimuleerde zijn belangstelling voor de Engelse en klassieke
letterkunde. In zijn vrije tijd - Verwey werkte vanaf 1882 op kantoor - leerde hij de
oude talen met de bedoeling toegelaten te worden aan de universiteit om letteren en
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rechten te studeren. Hoewel hij daarin niet slaagde, had die studie een belangrijke
invloed op zijn poëzie: de Griekse mythe van Persephone zou de naam geven aan
Verwey's eerste epische gedicht, dat in 1883 geschreven en in 1885 in druk verscheen.
Dat gedicht zou een grote invloed hebben op het vers dat later als een van de
hoogtepunten van Tachtig beschouwd zou worden: Herman Gorters Mei.
Inmiddels nam Verwey actief deel aan het letterkundig leven in de hoofdstad, en
toen hij begin 1885 lid werd van het letterkundig genootschap ‘Flanor’ kende hij al
wel de meeste leden, zoals Frederik van Eeden, Willem Paap en anderen. Toen in
de herfst van 1885 het eerste nummer van De Nieuwe Gids verscheen trof men dan
ook Verweys naam onder die van de redacteuren aan. In hetzelfde jaar debuteerde
hij in boekvorm met Persephone en andere gedichten.
Verwey verzette veel werk voor het nieuwe tijdschrift als redacteur en als auteur.
Maar ook daarbuiten stond hij pal voor de nieuwe ideeën over literatuur. Mijn meening
over L. van Deyssels roman Een liefde (1888) - geschreven ten gunste van het slecht
ontvangen boek - getuigde daarvan.
In de nazomer van 1888 verloofde Verwey zich met Kitty van Vloten, de dochter
van de vrijzinnige letterkundige Johannes van Vloten. Ter zelfder tijd begon de
verhouding met Willem Kloos steeds moeilijker te worden; een verhouding die
Verwey rond 1885 geïnspireerd had tot het schrijven van de sonnettenreeks Van de
liefde die vriendschap heet. Kloos' psychische problemen waren er de oorzaak van
dat hij het contact met Verwey uiteindelijk verbrak.
Het redacteurschap van De Nieuwe Gids legde Verwey in 1889 neer, al bleef hij
aanvankelijk nog wel medewerker. Na zijn huwelijk in 1890 vestigde hij zich voor
wat zou blijken de rest van zijn leven in Noordwijk aan Zee. Toen De Nieuwe Gids
in zijn oude vorm ophield te bestaan richtten Verwey en Van Deyssel in 1894 het
Tweemaandelijksch Tijdschrift op (na 1902 onder de titel De XXe Eeuw).
Verwey's dichterschap ontwikkelde zich in het begin van de jaren ne-
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Aflevering van De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en
staatkunde.
Omslagontwerp: H.P. Berlage.
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gentig in een richting die aansloot bij de internationale stroming van het symbolisme.
De Joden bij voorbeeld, verzen van Verwey uit 1892 en door hemzelf in kostuum
en tussen décors voorgedragen, sluit aan bij het symbolistische streven naar het
‘Gesamtkunstwerk’, het kunstwerk waarbij zoveel mogelijk verschillende kunsten
tot een eenheid moesten worden samengevoegd. In dat licht moet men ook Verwey's
latere medewerking aan de bouw van de beurs van J.H. Berlage in Amsterdam zien.
De poëzie die vanaf Aarde (1896) verschijnt zal vooral uitdrukking geven aan
Verwey's denkbeelden. In Verwey's eigen idioom gaat het daarin om het ‘Leven’ een term die te vergelijken is met de ‘Idee’ uit de filosofie van Plato. Met het ‘Leven’
duidde hij de werkelijkheid aan die achter de zichtbare wereld ligt. Voor Verwey
was het de kunstenaar, de dichter, die in staat was dat ‘Leven’ in zijn werk te
verbeelden. Op grond van dat laatste kende hij de dichter een speciale plaats toe in
de maatschappij: de dichter moest ook een geestelijk leider zijn.
Onenigheid met Van Deyssel leidde tot een breuk in de leiding van De XXe Eeuw.
Verwey verliet het tijdschrift en richtte in 1905 De Beweging op, waarvan hij de
eerste jaren alleen de redactie vormde. De Beweging zou vooral op het terrein van
de poëzie een belangrijke rol spelen: dichters als J.C. Bloem, P.N. van Eyck, Jacob
Israël de Haan, J.A. dèr Mouw en M. Nijhoff publiceerden erin. Maar ook op andere
gebieden, waarop het ‘Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap
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Albert Verwey, als waarnemend redactiesecretaris van De Nieuwe Gids, aan Arij Prins.

Amsterdam / Rozengr. 57 / 15 Oct. '88 // Den Heer Ary Prins / Hamburg.
- // Amice, / Na je vruchtelooze pogingen om Kloos / totschrijven te
bewegen, gêneer ik me bij- / na je te antwoorden. En ook nog om een /
andere reden, die ik je maar dadelijk / zeggen zal. Deze namelijk, dat met
het / heen en weer verhuizen van Kloos, onder / andere papieren, ook de
kopy van je / tweede inzending schijnt te zijn zoekgeraakt. / Daar Kloos
ongesteld is geweest en nog min / of meer is, neem ik het secretariaat /
waar en heb ook de papieren thuis, maar / die kopy is niet te vinden. Wil
je me / 't plezier doen er een tweede van te / sturen, aan mijn adres? Dan
zou het / mogelijk kunnen zijn dat we de twee bij / elkaar in de volgende
aflev. kunnen plaatsen // Veel groeten / tt. / Albert Verwey.
O Man van Smarte met de doornenkroon,
O bleek bebloed gelaat, dat in den nacht
Gloeit als een groote, bleeke vlam, - wat macht
Van eind'loos lijden maakt uw beeld zoo schoon?
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Glanzende Liefde in eenen damp van hoon,
Wat zijn uw lippen stil, hoe zonder klacht
Staart ge af van 't kruis - hoe lacht gij soms zoo zacht God van Mysterie, Gods bemindste Zoon!
O Vlam van Passie in dit koud heelal!
Schoonheid van Smarten op deez' donkere aard!
Wonder van Liefde, dat geen sterfling weet!
Ai mij! Ik hoor aldoor den droeven val
Der dropp'len bloeds en tot den morgen staart
Hij me aan met groote liefde en eind'loos leed.
Achtste sonnet uit de cyclus van 44 sonnetten ‘Van de liefde die vriendschap heet’,
opgenomen in Verzamelde gedichten (1889) van Albert Verwey. Onder de titel ‘Christus
aan het kruis’ werd het sonnet gepubliceerd in De Nieuwe Gids van december 1885.
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Eerste druk (1896). Bandontwerp: L.W.R. Wenckebach.

en staatkunde' zich bewoog, schreven er bekende figuren in, zoals P.J. Troelstra, J.
Prinsen en C.G.N. de Vooys. In 1908 traden H.P. Berlage, T.J. de Boer en Is.P. de
Vooys tot de redactie toe. Verwey zelf publiceerde naast poëzie vooral kritieken in
het tijdschrift, die voor een belangrijk deel verzameld werden in de tien delen Proza
(1921-1923). Het tijdschrift dat zich expliciet als de erfgenaam van de geestelijke
Beweging van Tachtig manifesteerde, overleefde de eerste wereldoorlog maar
nauwelijks. In 1919 verscheen het laatste nummer.
In dat jaar hielden in Duitsland ook de Blätter für die Kunst op te bestaan. Dat
tijdschrift werd geredigeerd door Stefan George met wie Verwey sinds 1896 bevriend
was. Dat contact met de belangrijke symbolist was in het leven van Verwey geen
toevalligheid. Hij zocht altijd - en vaak over de grenzen - naar geestverwanten. In
België vond hij bij voorbeeld Karel van de Woestijne (1878-1929) en August
Vermeylen (1872-1945), in Duitsland - naast George - Karl Wolfskehl (1869-1948)
en Friedrich Gundolf (1880-1931), in Engeland Ernst Dowson (1867-1900) en in
Frankrijk Henri de Régnier (1864-1936). Soms bestond er persoonlijk contact met
deze dichters, soms ook uitte Verwey's verbondenheid zich in vertalingen van hun
werk. De verzameling vertalingen Poëzie in Europa (1920) laat zien in welk geestelijk
klimaat hij zich thuis voelde.
Vanaf zijn eerste openbare optreden verwierf Verwey bekendheid door zijn
bemoeienissen met de geschiedenis van de letterkunde. Hij verzorgde bloemlezingen
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uit het werk van onder andere Jacob van Maerlant, Jan van der Noot en P.C. Hooft
en hij schreef studies over Vondel, Potgieter en Spieghel. Deze omstandigheid leidde
uiteindelijk tot een professoraat in Leiden (1925-1935). Als ‘perfester’ kreeg hij na
zes jaar relatieve stilte weer een middel om zijn denkbeelden over te dragen. Hoewel
Verwey als literatuurhistoricus niet werkelijk school heeft gemaakt, zoals hij dat
deed als dichter, zetten latere hoogleraren als Van Eyck, Zaalberg en Weevers zijn
traditie voort. Ook na zijn emeritaat liet de historische letterkunde Verwey niet los;
vlak voor zijn dood verscheen nog zijn ééndelige Vondel-editie.
Ondanks het feit dat Verwey's poëzie en zijn denkbeelden over het dichterschap
op het ogenblik nauwelijks op enige waardering kunnen rekenen, blijft Verwey als
een van de auteurs die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van de literatuur,
in de geschiedenis een prominente plaats innemen.

Overig werk
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886, met Willem Kloos), Cor
Cordium (1886), Zeven sonnetten (1887), Van het Leven (1889), Kleine gedichten
(1889), Verzamelde gedichten (1889), Paul Verlaine (1892), Een inleiding tot Vondel
(1893), Kosmos (1893), Spaansche reis (1894), Johan van Oldenbarnevelt (1895),
Toen de Gids werd opgericht... (1897), De nieuwe tuin (1898), Het brandende
braambosch (1899), Stille toernooien (1901), Dagen en daden (1901), Jacoba van
Beieren (1902), Oorlogsdaad of oorlogsgevoel (1903), Het leven van Potgieter
(1903), De kristaltwijg (1903), Luide toernooien (1903), Uit de lage landen bij de
zee (1904), Inleiding tot de nieuwe nederlandsche dichtkunst 1880-1900 (1905), De
oude strijd (1905), Het blanke heelal (1908), Droom en Tucht (1908), Verzamelde
gedichten (1911-1912, 3 dln.), Het eigen rijk (1912), Het zichtbaar geheim (1915),
Het zwaardjaar (1916), Holland en de oorlog (1916), Hendrick Laurensz. Spieghel
(1919), Goden en grenzen (1920), De weg van het licht (1922), De maker (1924),
Van Jacques Perk tot nu (1925), Rondom mijn werk 1890-1923 (1925), De legende
van de ruimte (1926), De getilde last (1927), Vondels vers (1927), De figuren van
de sarkofaag (1930), Ritme en metrum (1931), De ring van leed en geluk (1932),
Mijn verhouding tot Stefan George (1934), Het lachende raadsel (1935), Het lezen
en schatten van gedichten (1935), In de koorts van het kortstondige (1936), Onze
taak in de tijd (1937), Oorspronkelijk dichtwerk (1938, 2 dln.), Frederik van Eeden
(1939), Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd 1925-1935 (1956),
Kunstenaarslevens; de briefwisseling van Albert Verwey met Alphons Diepenbrock
[e.a.] (1959) Een op de onsterfelijkheid gerichte wil (1962), Albert Verwey en Stefan
George; de documenten van hun vriendschap (1965), Wolfskehl und Verwey; die
Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946 (1968), De briefwisseling tussen Lodewijk
van Deyssel en Albert Verwey (1981-1985, 2 dln.) Dichtspel (1983).
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[Kleurenillustraties]

Marcellus Emants aan zijn dochtertje Eva.
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Jacques Perk, 1870. Door Herman van der Voort in de Betouw.
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Eva Emants (1909-1985), enig kind van Marcellus Emants, uit zijn derde huwelijk, met Jenny
Kühn (1877-1956). Medaillonportretje uit 1912. Door F. Fischer, Berlijn.

De schrijfcassette van Jacques Perk met zijn gouden vulpotlood. Op de schrijfcassette twee
pagina's uit het poëziealbum van Jacques Perks zusje Henriëtte (1863-1942). Op het rechterblad
een versje in het Frans door de Waalse Mathilde Thomas. Links de vertaling door Jacques Perk.
Geschreven tijdens de zomervakantie van 1879 te La-Roche-en-Ardenne in België. Mathilde
Thomas inspireerde Jacques Perk tot zijn Mathilde: een sonnettenkrans.

La rose effeuille sa corolle... / L'oiseau fuit les vents rigoureux... / Mais
en vain tout passe et s'envole / L'amitié resserre ses noeuds. // Elle ne craint
pas la tempête / Comme l'oiseau, comme la fleur / L'autan qui siffle sur
sa tête / N'atteint point l'asile du coeur // La chaque saison a ses roses, /
Là l'hiver même a ses beaux jours / Et près de fleurs à peines écloses /
D'anciennes fleurs brillent toujours // Et ce vieillard qui sur la terre, /
touche, détruit tout sans pitié, / Le temps, de sa faux délétère / Ne touche
point à l'amitié. // Mathilde.
De zwaluw vliedt de Noordsche buien; / Op 't koeltje strooit de roos heur
blaân, / Maar wat vervliege of moog' vergaan- / De vriendschap haalt heur
banden aan. // De vriendschap ducht geen winterstormen / Gelijk de zwaluw
of de roos, / Haar deert geen losgebroken hoos: / Het harte maakt dien
machteloos. // In 't rijk der vriendschap bloeien rozen, / Daar is de gure
winter schoon; / Waar de eene bloem berst uit haar kroon, / Daar zit een
andre nog ten troon. // En hij, die met zijn fellen sikkel / De wijde waereld
overheert / En al wat bloeit van de aarde scheert / De grijze tijd laat
vriendschap ongedeerd. // Jacques Perk // naar Mathilde.
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Programma van De Joden. Tableauxvivants uit het Oude Testament (1892).
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Oorkonde, verbonden aan De Nieuwe-Gids-Prijs voor Proza, Couperus toegekend op 30 maart
1914 voor zijn in 1911 verschenen Antiek Toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
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Lodewijk van Deyssel, 1889. Foto: G.H. Breitner.

Louis Couperus in zijn werkkamer in De Steeg, gemeente Rheden, 1923. Briefkaart aan Ina
Boudier-Bakker, waarop Couperus haar bedankt voor een geschenk ter gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag.
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Herman Gorter, omstreeks 1892.
Foto: Willem Witsen.

Twee pagina's uit de debuutbundel van Henriëtte van der Schalk Sonnetten en verzen in terzinen
geschreven (1896). ‘Verzorgd en vercierd’ door R.N. Roland Holst.
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Aankondiging van een optreden van het trio Speenhoff en van de film Droomkoninkje, naar
Herman Heijermans' laatste bij zijn leven verschenen roman uit 1924, in het jubileumprogramma
van het Haagse Asta Theater, 1926.

1 Mei-prent, met tekst door Henriëtte Roland Holst en tekening door R.N. Roland Holst,
verschenen als bijvoegsel van de Sociaal Democraat van 29 april 1899.
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C.S. Adama van Scheltema. Door A.M. Broeckman.
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Verlovingsfoto (1879) van Frederik van Eeden en Martha van Vloten (1856-1943). Foto: J. Baer.
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‘'t Dresdener petje’. Zelfportret door Jac. van Looy.
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Eerste druk (1887). Bandontwerp: Jan Veth.
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Lodewijk van Deyssel / A.J. 1864-1952
Door Harry G.M. Prick

Lodewijk van Deyssel op zeventienjarige leeftijd, juli 1882. Foto: A. Greiner.

Frans Erens, die gewoon was zijn woorden op een goudschaaltje te wegen, heeft
van Lodewijk van Deyssel, pseudoniem van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm,
getuigd: ‘Het is door zijn geluid, dat met hem een nieuwe periode in de Nederlandsche
literatuur is begonnen en hij heeft door zijn geluid de bouwmaterialen aangebracht,
waarmede die literatuur is opgetrokken. Dit is zijn beteekenis en zijn groote verdienste.
Het prachtige geluid van Gorter is een klankvoortzetting van dat van Van Deyssel.’
Dit geluid werd voor het eerst helder hoorbaar in de tegen Frans Netscher (1864-1923)
gerichte brochure Over literatuur (1886), waaruit de lyrische belijdenis ‘Ik houd van
het proza’ even grote bekendheid kreeg als de elders door Van Deyssel uitgesproken
wil Holland hoog op te stoten midden in de vaart der volken. Met zijn
primair-romantische instelling probeerde hij van meet af aan het Nederlandse
naturalisme, waaraan hij vorm gaf in zijn eerste, geruchtmakende, roman Een liefde
(1887), te bevrijden van de Franse voogdij, wat toch niet uitsloot dat hij aan het werk
van Emile Zola lyrische beschouwingen wijdde die zich laten omschrijven als reacties
in reproducerende kunst op Zola's romans, met name op La Terre en Le Rêve. In
1891 constateerde hij in De Nieuwe Gids ‘De dood van het naturalisme’. Zijn twee
jaar eerder verschenen tweede, overwegend autobiografische, kostschoolroman De
kleine republiek (1889), die met het naturalisme alleen nog de grote openhartigheid
in seksueel opzicht gemeen had, is een in impressionistische stijl geschreven
realistische roman.
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Domineerde in de kritieken van vóór 1891, waaronder een aantal zeer ironische
‘scheldkritieken’, de toeleg ze tot kunstwerken te maken, die sterk opvielen door de
aandacht voor de lichamelijkheid van zijn emoties, na 1895 vooral - toen de
bewonderde Zola had moeten plaats maken voor Maurice Maeterlinck (1862-1949)
- misten zijn kritieken nagenoeg geheel het lyrisch-impressionistische element.
Voortaan zouden al zijn, vaak fragment gebleven, beschouwingen opvallen door een
indringende psychologische blik, een gehypertropheerd aanvoelingsvermogen en
een welhaast feilloze determinatie van de subtielste schakeringen. Creatief
culmineerden deze kwaliteiten in het uit 1897-1898 daterende, eerst in 1911 (en pas
in 1956 volledig naar het handschrift) als boek gepubliceerde Het leven van Frank
Rozelaar, dat in dagboekvorm verslag uitbrengt van de overwinning, in het bewustzijn,
van de schoonheid der uiterlijke wereld op de schoonheid der geestesabstracties. Zelf
was Van Deyssel geneigd zijn schetsen uit een Kindleven (1902), eerst in 1983 in
boekvorm verschenen als De Adriaantjes,

Eén van Van Deyssels schriftelijke aansporingen en opdrachten aan zijn eigen adres.
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Lodewijk van Deyssel in zijn werkkamer, Van Eedenstraat 14 te Haarlem, kort voor zijn
vijfentachtigste verjaardag in 1949.
Foto: Paul Huf.
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nog hoger aan te slaan. Het in klassiek proza geschreven boek over zijn vader, J.A.
Alberdingk Thijm (1893) en de, ook stilistisch, rijk geschakeerde Gedenkschriften
(1924; uitgebreid herdrukt in 1962) bevestigen eens te meer wat Anton van
Duinkerken heeft aangeduid als het meest wezenlijke bij deze auteur: ‘een wondbare
lyrische aard, open voor de geringste goedheid in schepping en schepselen, hunkerend
naar hetgeen hij, liefst met een y, het “mooye” noemde, waarvoor hij in zijn meest
opgetogen momenten de naam: het goddelijke gebruikte.’

Begin van Lodewijk van Deyssels opstel over ‘De dood van het naturalisme’, gepubliceerd in
De Nieuwe Gids van april 1891.

De dood van het naturalisme / door / L. van Deyssel. / (L'Argent par Emile
Zola, Paris, 1891) // J'ai une grande admiration pour Zola. / Stéphane
Mallarmé. // Zola, lourdaud splendide. / Paul Verlaine. // I. // Het
naturalisme is dood. Ze hebben het nu allemaal gezegd: de
kritiek-schrijvers, de psy- / chologen, de Magiërs en de dichters, en wie
er ook nog meer naar gevraagd zal worden, / ieder-een zal het zeggen; en
ik, na de lezing van l'Argent zeg het ook: het / naturalisme is dood. // Twee
hebben maar het recht den dood te konstateeren: de symbolisten en ik. Nu
/ het daar zoo groot dood ligt, komen al de overwonnen dwergen van
vroeger, de / jaloersche kabouters, de minnen met hun platte koppen, wier
uitgesulde neus nijd- / droppels neêrsnottert in den bak van de
voor-uit-stekende onder-lip en geven / mekaâr de hand en de hand ook
aan de prinselijke ziele-fatten, wier / parfum-fijne analyse-subtiliteiten in
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proza, wier violette, rose, fluister-hymne- / rhythmen met hooge distinktie
reageeren tegen de machtige boerschheid van de / stervende kunst; nu
geven zij allen hun handen aan mekaâr en dansen in een / langen, langen
slingerkring om het kolossale lijk. // Maar alleen de symbolisten en ik
hebben recht van spreken, de symbolisten om dat / zij van zeer goeden
huize zijn en, intellektueel ten minste, zoo al niet volledig artistiek, / hun
smaak vermag de naturalistische kunst te om-vâmen, en ik, om dat ik, met
/ mijn, wel een beetje belachelijke misschien, maar zoo enorm gemeende,
wilde be- / wondering, de eenige ben geweest onder allen, die het zoo
heeft begrepen, / die het zoo heeft aan-gegrepen als hooge planten donkere
gloeyende roode bloedbloemen in / de potten van mijn zorgelijk gerichte
schat-houdend liefde-vol aan-gebogene handen. / Wat heb ik er hoog meê
geloopen in de rondte, dat was een vreemd verschijnsel / en eenig in zijn
soort, die lyrische vereering in vurig rank gesmede prozarhythmen / van
die dikke, donkere, lage kunst van zwarte modder, purper bloed en vaal
blank vleesch. // Als ik zeg: het naturalisme is dood, beteekent dat (want
meer kan het voor mij, / den minnaar, niet beduiden): dat een boek als
l'Argent mij aandoeningen / geeft van warm herinneren en van heerlijk
herkennen, maar dat het mij niet / zoo slaat, zoo bedwelmend tegen mij
aan-slaat, dat het mij niet zoo / aanpakt en van streek brengt, dat het mij
niet zoo ver-vult met een ver- / blindend ochtend-stonds-geluk, als de
ontdekkingen van een nieuwe, / beginnende, kunst doen. Ik kan nu niet
meer denken, als een nieuw / boek tot mij komt, dat ik het voorzichtig en
zoetjes-aan wil gaan lezen, om / de pracht der nieuwe verwezenlijkingen
zoo innig te doorvoelen, dat er geen / vezel van verloren ga; ik kan niet
meer denken: wat zoû dit nu weêr zijn, / welke wijde verrassingen liggen
mij nu weêr te wachten. Ik zal alleen terug-/
[p.2] vinden wat ik al weet, [...]

Overig werk
Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman (1882), Wederzien (1883), Multatuli
(1891, onder ps. A.J.), Verzamelde opstellen (1894-1912, 11 dln.), Blank en geel
(1894, onder ps. A.J.), Prozastukken (1895), Album-Thijs Maris (1900), Bezoek aan
den dom van Keulen (1902), De onschuld van den socialist Van der Goes (1903),
Frans Coenen Jr. (1903), Rembrandt en het Rembrandtfeest in 1906 (1905),
Verbeeldingen (1908), K.J.L. Alberdingk Thijm; homme de lettres (1916), In
memoriam Prof. Mr. H.P.G. Quack (1917), Verzamelde werken (1920, 6 dln.),
Verzamelde werken; nieuwe reeks (1922, 2 dln.), Werk der laatste jaren (1923),
Kleinigheden (1926), Schetsen (1926), Nieuwe kritieken (1929), Aanteekeningen bij
lectuur (1950), De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
(1964), De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising Jr. (1968),
De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel (1971), Het vreemd en
heerlijk heelal (1973), bloemlezing), Beste jongen (1974), De heer dr. Alberdingk
Thijm laat vragen...; telephoonbriefjes (1976), Uit de schrijfcassette van Lodewijk
van Deyssel (1978), Het Ik; heroïesch-individualistische dagboekbladen, gevolgd
door Caesar (1978), Nieuw Holland (1979), De scheldkritieken (1979), Kamers
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(1980), De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, (1981-1985,
2 dln.) Twee geleende pennen (1984).
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Louis Couperus 1863-1923
Door F.L. Bastet

Uit een paspoort van het echtpaar Couperus-Baud.

‘Ik doe wat ik kan en wat ik moet. Ik deed gaarne wat anders, maar ik kan niets
anders dan sprookjes schrijven over onbestaanbare nimfen en bestaanbare menschen’,
heeft Louis Couperus eens openhartig opgebiecht aan zijn vriend Johan Ram
(1861-1913). Dat hij dit dan ook bijzonder goed en vlug kon, bewijst zijn in veertig
jaar bij elkaar geschreven oeuvre van een zestig boeken. Er is bijna geen literair
genre dat hij niet beoefend heeft. Geboren in Den Haag als elfde en laatste telg van
een oude Haags-Indische ambtenarenfamilie, heeft hij altijd tussen twee werelden
geleefd, die van het zuiden en die van het noorden. Zijn jeugd bracht hij gedeeltelijk
op Java door (1872-1878), waar hij zijn vier jaar jongere nichtje Elisabeth Baud
leerde kennen die later zijn vrouw zou worden. Foto's van een kinderbal (Batavia,
1878) laten hem zien als een dromerige jongen, haar als een frêle, niet knap freuletje.
In Den Haag mislukte hij op de HBS. Nadat zijn leraar Prof. Jan ten Brink zich
echter over hem ontfermd had, ontwikkelde hij zich snel tot een zeer begaafde
schrijver. In zijn dichterlijk debuut Een lent van vaerzen (1884) is hij al een virtuoos
woordkunstenaar. Maar pas met Eline Vere (1889, 3 dln.) toonde hij de volle rijkdom
van zijn talent. De roman is een symbool geworden van het fin de siècle in Nederland.
In het autobiografische boek Metamorfoze (1897) heeft Couperus zijn artistieke
groeiperiode geanalyseerd. Onuitgesproken maar overal aanwezig is daar de
problematiek van zijn androgyne aanleg. Van het conflict waar hij bevrijd uit te
voorschijn is getreden is het sprookje Psyche (1898) de symbolische weergave. Jan
Toorop heeft hiervoor een fraaie band ontworpen. Couperus' uitgever L.J. Veen had
ook voor Metamorfoze de keus al op hem laten vallen. Een reeks van dergelijke
banden, waar de namen van bekende beeldende kunstenaars aan verbonden zijn,
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heeft van Couperus' boeken kunstwerken in dubbele zin gemaakt. In een vroeg
stadium heeft Veen de bijzondere betekenis van de auteur ingezien. Een
correspondentie van ca. 600 brieven en briefkaarten kan ons hun relatie vrijwel op
de voet doen volgen.
In 1899 is het echtpaar Couperus voor een jaar naar Indië teruggekeerd. Langs
lijnen van geleidelijkheid (1900, 2 dln.) is daar toen ontstaan -een roman met als
motief het feminisme van die dagen-, en kort daarna De stille kracht (1900, 2 dln.),
wellicht het mooiste boek over het leven van Nederlandse bestuursambtenaren in
die tijd op Java. Deze roman, zo schreef Couperus zelf, ‘geeft vooral weêr de
geheimzinnige vijandschap van Javaanschen grond en sfeer en ziel, tegen den
Nederlandschen veroveraar’. De vrijmoedigheid waarmee hij ditmaal ook de
seksualiteit behandelde, werd in Nederland soms sterk bekritiseerd. Van Deyssel
heeft het belang van dit boek niet ingezien. De Tachtigers, die ook zijn poëzie weinig
gewaardeerd hebben, lieten overigens wel hun bewondering blijken voor Eline Vere,
Extaze (1892) en andere werken. Couperus, die van zijn kant hun optreden niet steeds
heeft toegejuicht, zou voor zijn Egyptische boek Antiek toerisme (1911) De Nieuwe
Gids Prijs krijgen. Van de beweging zelf bleef hij buitenstaander.
Zijn handschrift vertoont weinig doorhalingen en een grote zekerheid, die een
weloverwogen plan verraadt. Soms is het moeilijk leesbaar. Meestal echter schreef
zijn vrouw het boek na de eerste versie nog eens voor hem over, om de anders
onvermijdelijke fouten bij het drukken te voorkomen. Doorgaans gingen de
handschriften daarna naar De Gids, die de primeur van publikatie had (Couperus
heeft zelfs een korte tijd deel van de redactie uitgemaakt); later naar Groot-Nederland,
toen hij van dit in 1902 opgerichte tijdschrift mederedacteur was geworden. In de
jaren tussen 1900 en 1915, toen Couperus in Nice, Florence en
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‘Als ik rijk was, zoû ik zoo gaarne U Psyche voor niets afstaan om er een prachtig boek van te
maken!’, schrijft Couperus op 19 november 1897 aan zijn uitgever L.J. Veen. In 1898 verschijnt
de eerste druk. Bandontwerp: Jan Toorop.
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soms ook Rome verbleef, zijn naast romans als De boeken der kleine zielen,
(1901-1903, 8 dln.), Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... (1906) en
De berg van licht (1905-1906, 3 dln.) talrijke korte schetsen ontstaan, waarin veelal
zijn Italiaanse vriend Orlando een rol speelt. Tevens begon hij een voorkeur te
ontwikkelen voor mythologische verhalen. De roman Dionyzos (1904) is daar een
voorbeeld van, evenals Herakles (1913, 2 dln.). Ook in vele afzonderlijke vertellingen
speelt de antieke mythologie naast de Romeinse historische keizertijd een belangrijke
rol. Couperus heeft zich vooral in de oudheid thuisgevoeld, omdat zijn androgyne
aanleg daar minder belemmerd werd dan in een moderne psychologische roman het
geval moest zijn.
In zijn onderhoud heeft hij, naast de inkomsten uit zijn boeken en een klein
kapitaaltje, mede voorzien door in het dagblad Het Vaderland een wekelijks feuilleton
te publiceren. Aan deze bijdragen dankte hij vooral in Den Haag een steeds groeiende
populariteit. Dikwijls schreef hij over kerken, paleizen en musea in Italië, artikelen
die later zijn gebundeld in Uit blanke steden onder blauwe lucht (1912-1913, 2 dln.).
Dat hij echter over een zeer gevarieerd aantal pennen beschikte, tonen de titels uit
reeksen als Van en over mijzelf en anderen (1910-1917, 5 dln.) en Van en over alles
en iedereen (1915, 8 dln.) aan.
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Begin van Louis Couperus' laatste roman Alexander en de Vrouwen, in druk verschenen als
Iskander (1920).

Alexander en de Vrouwen. // I. // De nazomerzon brandde neêr over het
kamp van / Cyrus, de wijde vlakte in Cilicië, waar, volgens de legende,
eeuwen her Cyrus had gekampeerd. De stralende / hemel scheen
onverzoenbaar van gloed, dadelijk al, in / de eerste ure des dags. De
achterhoede van het / Macedonische leger bewoog over de zanden heen /
als een slang, fabelmonster, met dof glanzende / schubben van ijzer en
brons, die waren de schilden, met / de kam der oppiekende lansen, die
schenen de steile rugharen / van den voort schuivenden draak. // De
soldaten, ijzeren helm achter op de ongeschoren, gegroefde, gebruinde
koppen, marcheerden reeds twee uren lang, van / voór de zon was gerezen
achter de Cilicische bergen, in / een wijd luchtmeer van roze dauw, die,
uit droppelen, de dorre weg / met het drooge zand dadelijk dronken. De
stoere soldaten / - velen hunner hadden onder Filippus gestreden - ru- /
moerden luidruchtig: luid stemmengedruis drong de zwijgende, wijde /
vlakte door, geleidelijk langs den telkens draaienden weg, / die telkens
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verloren in, zich ook telkens weêr hief uit het / zand. Nu blies er geen wind
en in rust lagen de wijde zanden geëffend. / Geen boom wees de rotsen
uit. // De soldaten wisten, dat de koning Alexander Tarsus / bereikt had.
Daar wachtte hij hen. Zij kwamen van Cappa- / dacie, waar Abistamenes,
die er hen had gehouden ter over- / heersching van het gewest, hen niet
meer van noode had. / Nu gingen zij den koning en het groot avontuur
gemoet, de verovering van het geheimzinnige Oosten, en / zij waren
vroolijk, zorgelooze gelukzoekers gelijk. Zij dachten / niet aan wat zij
verlaten hadden, Macedonië, de / Grieksche gronden, hunne vrije kinderen,
/ vrouwen, en luttele bezittingen. Gewend aan den krijg, dragend hunne
litteekenen als ordeteekenen, wachtte / hen ginds de oorlog en de Fortuin,
zij, die nooit / week van de zijde van Alexander. // De lage rotsen werden
als de versteende golven eener / onstuimige zee, die hier eeuwen geleden
het land / overspoeld zoû hebben. Hunne steenmassa's kabbelden / rond
en blank, of de telkens waaiende / zanden hen hadden blank geschuurd.
Zij / stapelden hooger op naar het ginds in het zomerlicht ver-/
[p.2] wazende gebergte en piekten met wonderlijke punten op. [...]

't Is vol van schatten hier...

137
Door de wereldoorlog tot repatriëren gedwongen, schreef hij in Nederland een reeks
historische romans, waaronder De komedianten (1917), Xerxes of de hoogmoed
(1919) en het monumentale boek Iskander (1920, 2 dln.). Couperus voelde zich
‘passatist’, en zeker geen ‘futurist’. Financieel daartoe genoodzaakt heeft hij toen
ook dikwijls uit eigen werk voorgelezen. Bij herhaling baarde zijn optreden dan
echter opzien, daar hij zorgde voor een smaakvolle aesthetische entourage en zelf
steeds onberispelijk in rok ten tonele verscheen. Erg prettig vond hij Nederland niet.
In 1921/22 is hij, na een reis door Noord-Afrika, op uitnodiging van de Haagsche
Post, nogmaals naar Indië teruggekeerd. Hij kreeg ook opdracht in Japan de
kersenbloesem te gaan zien. Aldaar is hij echter ernstig ziek geworden. De reis had
als resultaat de boeken Oostwaarts (1923) en Nippon (1925), in afleveringen
verschenen in het Haagse weekblad. De hoofdredacteur hiervan heeft later zijn sterke
werkkracht en doorzettingsvermogen geroemd, die in zo grote tegenstelling stonden
tot de feminiene kanten van zijn wezen en werk, waar oppervlakkige tijdgenoten
zich maar al te vaak op een dwaalspoor door hebben laten brengen. Dikwijls dacht
Couperus toen echter al aan de dood, en in Het snoer der ontferming en Japansche
legenden (1924) is dat ook te merken. In juni 1923 werd Couperus te Den Haag op
zijn zestigste verjaardag op grootse wijze gehuldigd. Men heeft toen geld bijeen
gebracht waar hij een huis mee kon financieren dat hij in De Steeg had laten bouwen.
Hij heeft er maar kort plezier van gehad. Vijf weken later, op 16 juli 1923, is Louis
Couperus daar na een korte ziekte heengegaan.
[...] En de Westerling, prat op zijn macht, op zijn kracht, op zijn
beschaving, humaniteit, troont hoog, blind, egoïst, eigendachtig tusschen
al de ingewikkelde raderen van zijn autoriteit, die hij uurwerkzeker laat
grijpen in elkaâr, contrôle op iedere wenteling, tot voor vreemden, buitenaf,
een meesterwerk, wereldschepping, schijnt te zijn die overheersching der
zichtbare dingen: kolonizatie van den bloedvreemden, zielvreemden grond.
Maar onder al dit vertoon schuilt de stille kracht, en sluimert nu, en wil
niet strijden. Onder al dien schijn der zichtbare dingen, dreigt het wezen
der stille mystiek, als smeulend vuur in den grond en als haat en mysterie
in het hart. Onder al deze rust van grootheid dreigt het gevaar, en rommelt
de toekomst als de onderaardsche donder in de vulkanen, onhoorbaar voor
het menschelijk oor. En het is alsof de overheerschte het weet en maar laat
gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige oogenblik, dat komen
zal, als waar zijn de geheimzinnige berekeningen. Hij, hij kent den
overheerscher met eén enkelen blik van peildiepte; hij, hij ziet hem in die
illuzie van beschaving en humaniteit, en hij weet, dat ze niet zijn. Terwijl
hij hem geeft den titel van heer en de hormat van meester, kent hij hem
diep in zijn democratische koopmansnatuur, en minacht hem stil en oordeelt
hem met een glimlach, begrijpelijk voor zijn broeder, die glimlacht als hij.
Nooit vergrijpt hij zich tegen den vorm van de slaafsche knechtschap, en
met de semba doet hij of hij de mindere is, maar hij weet zich stil de
meerdere. Hij is zich bewust van de stille kracht, onuitgesproken: hij voelt
het mysterie aandonzen in den ziedenden wind van zijn bergen, in de stilte
der geheimzwoele nachten, en hij voorgevoelt het verre gebeuren. Wat is,
zal niet altijd zoo blijven: het heden verdwijnt. Onuitgesproken hoopt hij,
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dat God zal oprichten, wat neêr is gedrukt, eenmaal, eenmaal, in de ver
verwijderde opendeiningen van de dageradende Toekomst. Maar hij voelt
het, en hoopt het, en weet het, in de diepste innigheid van zijn ziel, die hij
nooit opensluit voor zijn heerscher. Die hij ook niet zoû kunnen
opensluiten.
Fragment uit het laatste hoofdstuk van het eerste deel van De stille
kracht (1900) door Louis Couperus.

Overig werk
De schoone slaapster in het bosch (1885), Orchideeën (1886), Noodlot (1890), Eene
illuzie (1892), Majesteit (1893, 2 dln.), Reis-impressies (1894), Williswinde (1895),
Wereldvrede (1895), Hooge troeven (1896), Fidessa (1899), Babel (1901), Over
lichtende drempels (1902), God en goden (1903), Aan den weg der vreugde (1908),
Korte arabesken (1911), De zwaluwen neêr gestreken (1911), Antieke verhalen
(1911), Schimmen van schoonheid (1912), De ongelukkige (1915), De verliefde ezel
(1918), Legende, mythe en fantazie (1918), De ode (1919), Lucrezia (1920), Met
Louis Couperus in Afrika (1921), Het zwevende schaakbord (1922), Proza
(1923-1925, 3 dln.), Verzamelde werken (1952-1957, 12 dln.), De tooveressen (1973),
Zo ik iets ben... (1974, bloemlezing), Nagelaten werk (1975), Waarde heer Veen
(1977), Amice (1977), Modern toerisme (1980, bloemlezing), Asti spumante (1980,
bloemlezing), Zijn aangenomen zoon (1980), Mijn vriend Orlando (1981,
bloemlezing), Op reis (1981, bloemlezing), Van week tot week (1982), Epigrammen
(1982), Sprookjes (1983).
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Frederik van Eeden / Cornelis Paradijs 1860-1932
Door Harry G.M. Prick

Van l. naar r.: Frederik van Eeden met in zijn armen het huisaapje Priem, zijn eerste vrouw
Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943) en hun beide zoons Paul (1889-1913) en Hans
(1887-1981) voor de serre van Huize Dennekamp, hun door H.P. Berlage ontworpen huis te
Bussum, 1895.

In een werkelijk schitterend en dan ook van de eerste tot de laatste pagina meeslepend
essay over Frederik van Eeden, dat nochtans alweer een kwart eeuw lang volstrekt
ten onrechte een verborgen en vergeten leven leidt in De Gids van mei 1960, komt
Anton van Duinkerken tot de pakkend geformuleerde samenvatting: ‘De grootste
moeilijkheid voor zijn leven werd aan het slot van De kleine Johannes onder woorden
gebracht in de ontmoeting met de Ongenoemde, die hem uitdaagt tot de keuze. “En
met zijnen begeleider ging hij den killen nachtwind tegemoet, den zwaren weg naar
de groote duistere stad, waar de menschheid was en haar weedom.” Deze bewuste,
bijna moedwillige aanvaarding van het tegendeel der lichte natuurwarmte bracht
hem allereerst met zijn aangeboren lyrisme, dat misschien zijn sterkste trek niet was,
in conflict; vervolgens met zijn lyrische tijdgenoten en eindelijk met het
maatschappelijk bestel, waarin hij leven moest. De felheid, waarmee deze conflicten
werden uitgevochten, vooral de innerlijke zelfstrijd, maar ook de schrijversdebatten
over de waarde van zijn werk, geven hem, mede door het mislukken van zijn
maatschappelijk pionierschap, het historische voorkomen van een tobber, die zich
ten laatste tevreden stelde met de oplossing, waartegen Jacques Perk in zijn
Mathilde-cyclus de jeugdige individualisten reeds met klem had gewaarschuwd:
zelfverlies in gemeenschapsgeloof.’
Dit citaat omspant in grote lijnen de periode die op 18 februari 1922 werd besloten
door het toen aan Van Eeden toegediende doopsel in de St. Paulus-abdij te Oosterhout.
Ze opent in oktober 1885 met de openbaarmaking van De kleine Johannes in De
Nieuwe Gids (in boekvorm 1887-1906, 3 dln.) en met de voordracht, binnen de
letterkundige vereniging ‘Flanor’, van de weldra onder de schuilnaam Cornelis
Paradijs

't Is vol van schatten hier...

Als je me belooft te zwijgen, dan zal ik je vertellen wat er hier broeit.
Ik heb al lang mijn huis te groot gevonden en mijn leven te verkwistend.
Ik verteer meer dan 6000 'sjaars en ik weet niet waaraan. Dat opeten van
wat anderen zoo moeitevol voortbrengen, gaat mij verdrieten. Nu ga ik
een stukje grond koopen, daarop een klein huis zetten, mijn huishouden
bezuinigen en van mijn grond zien te halen wat er door overleg en werk
van te halen is.
Dan zal ik geld overhouden, en daarvan wil ik laten leven wie hetzelfde
leven met mij wil deelen, maar die er nu niet toe in staat is omdat hij zich
niet vrij kan koopen van de maatschappij.
Ik heb nu al een complot van vier jonge mannen, allen met veel talent,
twee getrouwd, die dolgraag bereid zijn met mij samen te werken. Een
sober buitenleven, handen-arbeid en studie. Geen geldmakerij meer, de
band met het kapitaal zoo klein mogelijk, de eigen voortbrenging zoo groot
mogelijk. Ik zal trachten de grond machtig te worden. Vrij, zonder
hypotheek of schulden natuurlijk. We beginnen met de eenvoudigste
woningen en langsaam aan.
Eerst ik, dan komen Labberton en van Oordt, dan Steenhof en van Meurs
hoop ik, al naar ik geld overhoud om huizen voor hen te zetten en hun
voorloopige inrichting te betalen, voor zoover ze dat zelf niet kunnen. We
zijn dan met ons vijven mannen en een handige knecht die alle soort werk
kan, een schrandere jongen die ik ook tevens hoop te ontwikkelen en te
beschaven. Ik ben er zeker van dat als we zuinig leven en vlijtig zijn, en
het werk practisch verdeelen (tuinbouw, aardappel en graanbouw, kippen
en bijen, later misschien een paar geiten, schapen of koeien) dat we dan
van diezelfde 6000 die ik nu alleen noodig heb met ons allen best
toekunnen. Alle lui van 't complot (het syndicaat zeggen we ook wel) zijn
gewend aan veld-arbeid. Labberton werkt nu al vier maanden op 't land
en maakt sonnetten terwijl hij mest kruit, en ze zijn handig en redsaam,
geneigd om hun eigen eten te koken en hun huisje in orde te houden.
Fragment uit een brief van Frederik van Eeden aan Henri Borel
(1869-1933), Bussum, d.d. 28 februari 1898.
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te verschijnen bundel Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht
en vaderland (1885), door Willem Kloos ingeleid onder de schuilnaam Sebastiaan
Slaap en door Arnold Aletrino vervolledigd met een open brief, die geschreven heet
te zijn door P.A. Saaije Azn. Aan het literaire succes paart zich dat op het
maatschappelijk vlak: een vlot afgelegd artsexamen en zijn huwelijk met Martha van
Vloten (1856-1943), een der drie dochters van Johannes van Vloten. De huwelijken
van Kitty en Betsy van Vloten zullen Van Eeden verzwageren met twee andere
erflaters van onze cultuur: Albert Verwey en de etser en schilder Willem Witsen.
Naar buiten leek dit alles aanzienlijk mooier dan het in werkelijkheid was. Martha
van Vloten was een buitengewone vrouw. Haar frigiditeit moest echter wel botsen
met Van Eedens behoefte aan krachtig-erotische ervaringen. Die heilloze
gespletenheid tussen zielsliefde en erotische begeerte kreeg gestalte in romans als
Johannes Viator (1892), Van de koele meren des doods (1900) en De nachtbruid
(1909), met de ondertitel De gedenkschriften van Vico Muralto. De gekunstelde
verheven taal waarin het eerste boek geschreven is, maakt het voor de hedendaagse
lezer nog maar bij zeer kleine gedeelten leesbaar. Niemand had na Johannes Viator
kunnen vermoeden dat Van Eeden zichzelf, en al zijn romans schrijvende tijdgenoten,
acht jaar later zou overtreffen in het meesterwerk met die eerder afschrikkende dan
tot lezen uitnodigende titel Van de koele meren des doods. In die roman heeft Van
Eeden precies weergegeven, wat hij zich in zijn dagboek op 28 juni 1897 voornam
weer te geven: ‘De eenvoudige klassieke bewegingen van een vrouwenleven, tot het
uiterste beproefd door zwaarmoedigheid, zonde, sensualiteit, waanzin, en toch met
den triomf van den Dood over den Dood.’
Ten tijde der verschijning van deze roman had de toen veertigjarige Van Eeden
al een bonte verscheidenheid van, soms diep ingrijpende, levenservaringen achter
de rug: hij was gepromoveerd; hem waren twee zoons geboren; met dr. A.W. van
Renterghem (1845-1939) was hij in 1887 gaan samenwerken in het ‘Instituut voor
psychische therapie’ te Amsterdam, welke samenwerking hij in 1893 weer zou
verbreken; Elizabeth van Hoogstraten-van Hoytema [‘Ellen’] (1849-1939) was zijn
leven - en daarmee zijn huwelijk - binnengekomen; de oprichting van de kolonie
Walden was geraliseerd. Toch verzuchtte hij op 9 december 1892, in een brief aan
Van Deyssel: ‘Ik draag alles allemachtig zwaar en er wordt maar hard en lustig
losgeslagen op mijn teerste gevoeligheden. [...] Ik loop nu door de straten met een
obsessie, dat ik niets doen kan of die en die zouden er een leelijken uitleg aan geven,
aan mijn edelmoedigste en zuiverste daden.’ (De briefwisseling tussen Frederik van
Eeden en Lodewijk van Deyssel, 1964). Een vluchtige doorbladering van zijn
uitgegeven dagboek volstaat reeds om vast te stellen dat deze obsessie hem levenslang
is blijven achtervolgen. Zijn ‘teerste gevoeligheden’ lagen wel het kwetstbaarst
besloten in Ellen; een lied van de smart (1891), later ook in het allengs meer religieuze
dan religieus-wijsgerige leerdicht Het lied van schijn en wezen (3 boeken, 1895, 1910
en 1922). Over Ellen bewaarde Willem Kloos een haast bulderend stilzwijgen, terwijl
Verwey zijn zwager bitter griefde door zijn, eerder in De Kunstwereld verschenen,
kritische bedenkingen nog eens in een brochure te herdrukken; Van Deyssel
daarentegen prees Ellen uitbundig. Merkwaardig genoeg ontging het aan Van Eeden,
die toch herhaaldelijk bewezen had over een geoefende psychiatrische blik te
beschikken, dat Van Deyssels bespreking haast een schoolvoorbeeld van zelfprojectie
heten mocht. Met Kloos en Verwey zou Van Eeden weldra breken en zo
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De enige bewaard gebleven brief van Frederik van Eeden aan Johan Andreas dèr Mouw.

10 Juni 1918 // Geachte Heer, ik wou u een / en ander in ooverweeging
geeven / dat niet behoeft te wachten tot / Zaterdag. // U moet dit werk
publiceeren, / dat staat vast, u moogt het / niet langer verborgen houden.
// Een literaat behoeft u daarom / niet te worden. Dat werd ik / ook niet.
// Maar de publicatie moet / met beleid geschieden, om de / waardeering
niet te bemoeyelijken. // Ik raad u een kort mooi / pseudoniem te kiezen.
Uw naam /
[p.2] is niet mooi, en het past u / misschien nog beeter een zelf gevonden
/ naam te dragen. Uw aeroplaan / moet terstond aan een krachtigen / naam
verbonden worden. Dat / is ook gemakkelijker voor den / docent, geleerde
en filosoof dèr / Mouw, die rustig blijft les / geeven, terwijl het vliegtuig
/ ergens omhoog onzichtbaar / ronkt. Ik zou zoo lang / moogelijk verborgen
houden dat / docent en dichter één persoon / zijn. // Ik zou ook niet alles
in / eens publiceeren, maar achter- / eenvolgens in drie of vier bundels. //
[p.3] Ik zou beginnen met eenige / sonetten in het Weekblad ‘de /
Amsterdammer’. Ik kan u / daar elke week een zeekere / ruimte afstaan.
Te beginnen / b.v. met de vier, getiteld: / ‘Mijn Valk’. En dan verder /
telkens eenige, die door hun / inhoud samenhangen. // Ik zal u niet
‘inleiden’ / dat zou nadeelig kunnen werken. / Maar als men uw werk op
/ die wijze heeft leeren opmerken / en kennen, dan kunt u een / eerste
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bundel publiceeren, met / een voorwoord van mij. Dat / zou dan teegen
het najaar zijn. //
[p.4] Dit lijkt mij de voorzichtigste / wijze. Wij kunnen dit Zaterdag /
rustig bespreeken. Het is nutteloos / de pers-wespen te irriteeren / voor
het noodig is. Ik zal / vragen u het hoogste honorarium / te geeven en naar
een uitgeever / behoef ik ook niet lang te zoeken. // Morgen zal ik een paar
van / uw sonetten voorleezen op de / vergadering van het Instituut voor /
Wijsbegeerte (Borel, Brouwer, de / Haan en Mannoury) U heeft daar /
toch zeeker niet teegen. Ik ben / erg blij om het heele geval, en / verheug
me op ons gesprek. // met besten groet // van Eeden
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Tweede verbeterde en vermeerderde druk van de in 1885 verschenen bundel Grassprietjes door
Cornelis Paradijs. ‘Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije Azn. en een voorrede
van Sebastiaan Slaap’. Cornelis Paradijs, P.A. Saaije Azn. en Sebastiaan Slaap zijn pseudoniemen
van respectievelijk Frederik van Eeden, Arnold Aletrino (1858-1916) en Willem Kloos. Op de
Flanorvergadering van 27 oktober 1885 droeg Van Eeden de Grassprietjes voor.

ook, maar eerst in 1903 (naar aanleiding van een polemiek over ‘woordkunst’) met
Van Deyssel, wat Van Eeden toen een toenadering tot Verwey opleverde. Als
hoogleraar te Leiden zou Verwey na Van Eedens overlijden een reeks colleges aan
hem wijden, postuum als boek over Frederik van Eeden (1939) uitgegeven. Een
weinig bekende maar daarom niet minder pikante bijzonderheid ligt vervat in de
door Van Deyssel in juli 1943 trefzeker gemaakte opmerking dat, terwijl in dit boek
steeds als het albeheersend misverstand in Van Eedens geestesleven de overschatting
van zichzelf wordt genoemd, die hem zichzelf een profeet deed wanen, deze opvatting
aan het eind van Verweys boek zegeviert! ‘Bij het steeds verder beschouwen der
ontplooying van zijn onderwerp is Verwey erdoor ingenomen geworden en heeft
zich overgegeven.’ Inderdaad besluit Verwey zijn boek met de vaststelling dat Van
Eeden de enige Nederlandse vertegenwoordiger was van een hedendaags profetisme:
‘De lieden die hem als profeet begroetten en vereerden, hadden geen ongelijk. Zijn
eigen gevoel een profeet te zijn was niet enkel ijdelheid. Wie hem begrijpen wil en
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hem recht doen, zal hem altijd moeten beschouwen als profeet, tenminste als man
van profetische geaardheid.’

Overig werk
Het poortje of De duivel in Kruimelburg (1884), Het sonnet (1884), Frans Hals
(1884), Kunstmatige voeding bij tuberculose (1886), De student thuis (1886), De
psychische geneeswijze (1888), Don Torribio (1890), Studies (1890-1918, 6 dln.),
De broeders (1894), Psycho-thérapie (1894, met A.W. van Renterghem), Lioba
(1897), Enkele verzen (1898), Waarvan leven wij? (1899), Waarvoor werkt gij?
(1899), Bloemlezing uit van Eeden's werken (1899), Van de passielooze lelie (1901),
Binnenlandsche kolonisatie (1901), De blijde wereld (1903), Vae victis! Wee den
overwonnenen! (1903), Gemeenschappelijk grondbezit (1903), Over woordkunst
(1903), De vrije arbeid op Walden (1906), Minnestral (1907), Dante en Beatrice en
andere verzen (1908), IJsbrand (1908), Socialism without political revolution (1908),
Practical communism, work and bread (1908), 1st Kommunismus ein Traum? (1908),
De idealisten of het beloofde land (1909), 't Paleis van Circe (1910), Open brief aan
de padvinders (1911), Happy humanity (1912), Sirius en Siderius (1912-1924, 3
dln.), Van Eedenkolonie in N. Carolina U.S.A. (1912), Nieuwe Nederlandsche
dichtkunst (1913), Paul's ontwaken (1913), In kenterend getij (1913), Aan de vrije
jeugd (1914), Bij 't licht van de oorlogsvlam (1915), De heks van Haarlem (1915),
Het skelet (1917), Jezus leer en verborgen leeven (1919), Gedachten (1920), Het
Godshuis in de lichtstad (1921), Het roode lampje (1921, 2 dln.), Kerk en communisme
(1921), Uit Jezus' oopenbaar leeven (1922), Aan mijn engelbewaarder en andere
gedichten (1922), Isméa of de stervende vlinder (1923), Eucharistie, het woord der
verzoening (1924), Langs den weg (1925), Jeugd-verzen (1926), De priester (1926),
Bloemlezing uit de werken van Frederik van Eeden (1927), Mijn dagboek (1931-1934,
8 dln.), Brieven aan Henri Borel (1934), Viator defessus; Frederik van Eeden's
dagboek (1945), Briefwisseling Frederik van Eeden-Willem Kloos (1946), Brieven
van Frederik van Eeden aan Albert Verwey (1948), Gedichten (1949, bloemlezing),
Briefwisseling met Lady Victoria Welby (1954), Mijne ervaringen op sociologisch
gebied (1954), Over dromen (1956), Het krabbetje en de gerechtigheid (1958), Ik
heb de witte water-lelie lief (1969), Dagboek, 1878-1923 (1971-1973, 4 dln.),
Dromenboek (1979), Uit het dagboek van Frederik van Eeden (1982), Een bloemlezing
uit zijn studies (1982), Dialoog tusschen L. van Deyssel, A. Roodhuyzen en Een
Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting (1982), De paddestoel of De
gevaarlijke hartstocht (1984).
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Herman Gorter 1864-1927
Door Enno Endt

Herman Gorter en Ada Prins, 10 juni 1917.
Foto: J. Merkelbach.

‘Met mijn dichtbundels’, zei de nog jonge auteur Herman Gorter in 1893, ‘hebt gij
een kapitaal in handen, waarvan Mei alleen, dit weet ik zeker, u voor goed een winst
waarborgt’. - Voor de toegesprokene, zijn uitgever, is deze voorspelling inderdaad
uitgekomen (‘men kan dit van weinig boeken zeggen’, voegde Gorter nog toe); maar
zijn Mei, in 1889 verschenen, heeft intussen ook, zo'n honderd jaar lang, een geestelijk
kapitaal betekend, mèt winst, voor zijn lezers. Zelfs al lazen die gewoonlijk alleen
de eerste van de drie zangen, waarvan op zijn beurt de eerste regel in vele variaties
in de reclamewereld wordt gebruikt.
Gorter wist heel goed, dat zijn na de Mei geschreven werk in de eerste honderd
jaar maar voor weinigen toegankelijk zou zijn. Zijn uitspraak, hierboven geciteerd,
is niet zo maar grootspraak. Het is een argument, bestemd om juist dat andere werk
op de markt te houden. Voor die weinigen (die tegenwoordig velen zijn geworden),
zou immers juist de bundel nà de Mei, de sensitieve Verzen (1890), van veel meer
belang zijn.
De pertinente toon van het geciteerde: ‘...voor goed winst..., Dit weet ik zeker’,
is tekenend voor Gorter. Men hoort die toon ook overal in zijn werk. Na de uitroep
Een nieuwe lente en een nieuw geluid zegt de volgende regel op heldere en besliste
wijze: ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, dat ik eens hoorde..., - en ja, dàn volgt
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er toch iets als een mijmering, die een aantal regels van beeld tot beeld gaat. Maar
het blijft klare taal.
En tegelijk gedurfde taal, ook in dat eerste werk al. Als op een sofa, maar die was
er niet, Zo dreef ze eerst voort door het laag gebied Der vlinderen... In deze passage
gaat het Mei-meisje zoeken naar een Germaans-mythologische god, Balder, in hoger
sferen dan ‘het laag gebied der vlinderen.’ De behoefte om in een verhalend gedicht
een wereld uit te beelden, en daarmee een levensbeschouwing, blijft Gorter zijn leven
lang eigen. Hij kent dit uit de literaire traditie. Het gaat samen met een heroïsche
toon en een verheven woordgebruik, hier even merkbaar in de woordvorm vlinderen.
- Maar ongehoord, in de negentiende-eeuwse serieuze poëzie voordien ook letterlijk
niet gehoord, niet gezien, was het beeld van een zo huiselijk Victoriaans meubelstuk
als een sofa,

Spotprent op Herman Gorter in De Notenkraker van 24 mei 1913. Door Albert Hahn.
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midden in die ‘grand manner’-stijl. Gorter brengt alledaags en verheven bijeen in
dezelfde glans van schoonheid, en met de snelheid van het vanzelfsprekende. - En
dan staat er ook nog eens bij, dat die sofa er niet echt wàs! ‘Het is of ie je wil pieren’,
zeiden de oudere tijdgenoten in het jargon van hun tijd. Maar zij voelden toch ook
wel de argeloosheid, verwant aan de hier tevoren gesignaleerde helderheid van de
eerste regels. - Men kan deze trekken: de stelligheid, de helderheid, de argeloosheid,
ook aflezen uit het jongensportret uit deze jaren.
‘Tederheid’, zoals Gorter zelf het noemt, is een ander aspect van zijn aard en zijn
werk. Een gevoeligheid die het hem mogelijk maakt, zeer subtiele stemmingen onder
woorden te brengen. Soms zijn die woorden heel simpel: Zie je, ik hou van je. Ik vin
je zo lief en zo licht. Soms zijn zij overdadig, als in een dronken vervoering
geschreven: ...handblanke, blanktande, trantele koningin. Bij de sensitieve verzen
van 1890, waaruit bovenstaande regels, vindt men de erkende toppunten van zijn
dichterschap, tevens hoogtepunten binnen de Nederlandse poëzie: het in handschrift
getoonde gedicht (‘In de zwarte nacht...’) en, bijvoorbeeld, ‘Toen bliezen de
poortwachters op gouden horens.’
Gorter zoekt in de jaren negentig zijn levensbeschouwelijk heil bij Spinoza. De
abstractie van diens filosofie bevredigt hem tenslotte niet. Een fataal teken is hem
ook, dat zijn poëzie in deze periode dor en redenerend, schoolmeesterlijk werd. Een
leermeester was deze zoekende trouwens toch altijd, zo gauw hij eenmaal gevonden
had. Wanneer hij Marx als zijn definitieve leidsman heeft erkend, besteedt hij een
groot deel van zijn tijd en energie in de tweede helft van zijn leven aan de
popularisering van diens leer. Hij houdt honderden lezingen, heel Ne-
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Aanhef van de eerste zang van Mei. Gorter voltooide het gedicht op 15 november 1888. De eerste
zang van Mei werd gepubliceerd in De Nieuwe Gids van februari 1889. Maart 1889 verscheen
Mei. Een gedicht in boekvorm.

18 April 1887 // I // Een nieuwe lente en een nieuw geluid: / ik wil dat
dit lied klinkt als het gefluit / dat ik vaak hoorde voor een zomernacht / in
een oud stadje, langs de watergracht - / In huis was 't donker, maar de stille
straat / vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat / nog licht, er viel een
gouden blanke schijn / over de gevels in mijn raamkozijn. / Dan blies een
jongen als een orgelpijp, / de klanken schudden in de lucht zoo rijp / als
jonge kersen, wen een lentewind / in 't boschje opgaat en zijn reis begint
// Hij dwaald' over de bruggen, op den wal / van 't water, langzaam gaande,
overal / als 'n jonge vogel fluitend, onbewust / van eigen blijheid om de
avondrust. / en menig moe man, die zijn avondmaal / nam, luisterde als
naar een oud verhaal / glimlachend, en een hand die 't venster sloot / talmde
een pooze, wijl de jongen floot. // Zóó wil ik dat dit lied klinkt, er is één'
/ die ik wèl wenschte, dat mijn stem bescheen / met meer dan lachen van
haar zachte oog... / heil, heil, ik voel hier handen en den weeken boog /
van haren arm. Een koepel van blind licht / mild nevelend omgeeft mijn
aangezicht, / mijn stem brandt in mij als de geele vlam / van gas in glazen
kooi, een eikestam / breekt uit in twijgen, en jong loover spruit / naar
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buiten: Hoort, daar (er) gaat een nieuw geluid / [p.2] Een jonge veldheer
staat, in 't blauw en goud / roept aan de holle poort een luid heraut.[...]
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derland boven de rivieren affietsend, en schrijft een tiental brochures (zoals Het
historisch materialisme, voor arbeiders verklaard (1908)) die, in vele talen vertaald,
door de proletariërs aller landen gelezen worden. Hij is een van de weinige literatoren
die ook daden, en dat zonder ophef, bij zijn woorden voegt. Toch geldt evenzeer wat
hij van zichzelf zegt in het utopische epos Pan (1912): Met al mijn bloed heb ik voor
u geleefd, o Poëzie. Die poëzie spreekt zijn nieuw verworven socialistische inzicht
uit, met de hem eigen stelligheid. Hij tracht nu een algemeen verstaanbare expressie
te vinden voor zijn toch altijd individuele, dus authentieke, emotionele beleving. Zijn
visie blijft er even helder en verrassend om: Zij keek hem aan, - als een bloem in een
bloempot. Of: Het socialisme, het is als een eikeltje. In het epische genre, dat hij
blijft betrachten, spreekt de politieke agitator en theoreticus door middel van actuele
scènes uit de realiteit (Een klein heldendicht, 1906), of via mythologische gestalten
(Pan, 1912 en 1916). Voor dit deel van zijn dichterschap kan men gewoonlijk slechts
een historische waardering opbrengen, hetzij vanwege de socialistisch-communistische
tendens, hetzij vanwege de naïeve visie of de zwakkere vormgeving.
In de politieke strijd heeft Gorter steeds heftig en radikaal partij gekozen,
bijvoorbeeld in 1909 bij de scheuring in de SDAP. In 1920 reisde hij als verstekeling
naar Rusland om in het Dagelijks Bestuur van de Komintern zijn afwijkende
standpunten - vergeefs - te bepleiten. De lyriek uit de laatste twintig jaar van zijn
leven werd pas na zijn dood gepubliceerd en ontsnapte vrijwel aan de aandacht van
de spraakmakende literaire kritiek. Politiek ideaal en erotiek zijn in deze Verzen
(1928, 2 dln.) en Liedjes aan de geest der muziek der nieuwe menschheid (1930, 3
dln.) op mystieke wijze verenigd. Op een eigenzinnige wijze bovendien, die door de
jaren heen nu eens door deze, dan door gene ontdekt wordt. Terwijl er altijd bladzijden
in te vinden zijn met algemeen herkenbare notities. Zoals deze, uit Verzen, 1928:
Een moschje. Zacht tilt de wind zijn borstveertjes.
Dat kouwe vleesch van een ander
tegen m'n drooge handen
en mijn oogen onzichtbaar in den nacht dat koele sappige vleesch - en al de kracht
van me den nacht in - 't is als dood,
alles zwart, geen wit, geen rood mijn heele hoofd lijkt wel koel,
er is nergens een doel zoo lekker zwart is de nacht,
zonder oogen, zonder gedacht,
dat natte nachtbad,
dat verdronkene, dat daggat,
dat rondom dauwig gevoel,
mijn hoofd is zoo lekker koel.
Gedicht door Herman Gorter, gebundeld in Verzen (1890).

Overig werk
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De interpretatione Aeschyli metaphorarum (1889, diss.), De school der poëzie (1897),
Verzen (1903), Debat over sociaal-demokratie of anarchisme (1904, met F. Domela
Nieuwenhuis), De school der poëzie (1905, 3 dln.), Sociaal-democratie en anarchisme
(1905), De grondslagen der sociaaldemokratie (1905), Klassemoraal (1908),
Sociaal-demokratie en revisionisme (1909), Het imperialisme, de wereldoorlog en
de sociaal-democratie (1914), Verzen (1916, 2 dln., zelfkeur), De wereldrevolutie
(1918), Offener Brief an den Genossen Lenin (1920), Het opportunisme in de
Nederlandsche Communistische Partij (1921), Die Moskauer Internationale (1921),
Die Kommunistische Arbeiter-Internationale (1923), In memoriam (1928) Verzen
(1928, 2 dln.), De arbeidersraad (1931), Sonnetten (1934), De groote dichters;
nagelaten studiën over de wereldlitteratuur en haar maatschappelijke grondslagen
(1935), Gedichten (1946, bloemlezing), Verzamelde werken (1948-1952, 8 dln.), De
dag gaat open als een gouden roos (1956, bloemlezing). Twintig gedichten in
handschrift (1964, bloemlezing), Verzamelde lyriek tot 1905 (1966).
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Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 1869-1952
Door Elsbeth Etty

Henriëtte Roland Holst tijdens een toespraak bij de eerstesteenlegging van het gebouw van het
socialistisch dagblad Voorwaarts te Rotterdam, 18 februari 1906.

‘Ik schreef in m'n dissertatie dat ze eigenlijk nooit één gaaf vers heeft geschreven.
Toen ze mijn dissertatie las, maakte ze daar de aantekening bij: “Is dat nou heus
waar?”’ Dit vertelde dr. J. van Praag in 1965 in een radio-uitzending over Henriëtte
Roland Holst. Een extreme mening die zeker niet door iedereen gedeeld wordt, zoals
ondermeer blijkt uit een opmerking van Annie Romein-Verschoor (1895-1978) in
haar essaybundel Spelen met de tijd (1957) waarin ze ‘tante Jet’ omschrijft als iemand
‘die algemeen erkend wordt als de grootste dichteres die Nederland ooit gehad heeft’.
En om deze - zeker niet minder extreme - bewering kracht bij te zetten citeert ze haar
oude hoogleraar Johan Huizinga (1872-1945) die ooit voorspelde ‘dat men ooit
Nederlands zou gaan leren om haar werken te kunnen lezen’. De reden dat er zo
uiteenlopend over de dichterlijke kwaliteiten van Henriëtte Roland Holst gedacht
wordt is waarschijnlijk dat men - anders dan bij haar tijdgenoot en vriend Herman
Gorter - nauwelijks van haar werk kan houden zonder sympathie of op z'n minst
begrip te koesteren voor haar opvattingen. Voor de strijd vooral die ze gevoerd heeft
om die opvattingen in haar eigen ogen ‘zuiver’ te houden. Wat haar poëtisch oeuvre,
maar ook haar toneelstukken, biografieën en politieke geschriften ‘groot’ maakt, is
de zuiverheid van de idealen die ze erin neerlegde: het zoeken naar waarheid,
mensenliefde, een betere, rechtvaardiger wereld voor onderdrukten en het oprechte
streven om haar eigen verscheurdheid, de voortdurende tegenstelling tussen droom
en daad, op te heffen.
Die strijd heeft Henriëtte Roland Holst-van der Schalks hele lange leven beheerst:
vanaf het moment dat ze als jong dichteresje haar eerste bundel Sonnetten en verzen
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in terzinen geschreven (1895 [i.e. 1896]) publiceerde totdat ze in 1952, bijna
drieëntachtig jaar oud als religieus-socialiste stierf. Wie daarin geïnteresseerd is,
hoeft niet te twisten over de vraag of ze al dan niet een ‘groot dichteres’ was, omdat
haar onafzienbare reeks dichtbundels en toneelstukken dàn het zieledagboek van een
unieke persoonlijkheid wordt en dáármee buitengewoon spannende lectuur. In dat
‘zieledagboek’ vinden we zowel haar rotsvaste

Notitieboekje van Henriëtte van der Schalk met haar vroegste verzen. De bovenste twee strofen
schreef zij als veertienjarig kostschoolmeisje in de trein tussen Oudenbosch en Dordrecht, 20
oktober 1884. ‘Idealen’, waarvan hier de eerste strofe is afgebeeld, schreef zij te Noordwijk, 26
oktober 1884.

Beloon zijn deugd! / Hij heeft zoo jong nog, reeds zoo veel geleden /
Schenk hem o God! schenk hem nog hier beneden / Wat troost, wat vreugd'
// Weemoedig schoon / Ruischte een stem en englen voeld' 'kzweven /
Niet hier, mijn kind, niet hier, in 't andre leven / Wacht elk zijn loon // 20
October 84 / In de trein / tusschen Oudenb[osch]-Dordrecht.
Idealen // Een ideal te hebben, dat uw leven / Zijn innigste, zijn hoogste
waarde geeft / Een goede geest, die ge om u heen voelt zweven / Als ge'
ernstig naar het goede en schoone streeft. / Een ideal te hebben hier op
aarde / Zoo rein en mild, zoo heerlijken zoo goet / O Gij! die 't nooit
gezocht, die 't nooit ontwaarde / Gij weet het niet, hoe heerlijk 't is, hoe
zoet.//[...]
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vertrouwen in de mensheid en het socialisme als - zoals in haar mooiste bundel De
vrouw in het woud (1912) - haar immense teleurstelling in het zo aanbeden ideaal.
Een menselijke ontwikkeling die niet alleen door de jaren heen actueel gebleven is
maar die bovendien zelden zo eerlijk en hartverscheurend werd beschreven.
Hoewel nooit een echte feministe heeft Henriëtte Roland Holst wel degelijk
geworsteld met haar vrouw-zijn en dat ook in haar poëzie vertolkt. Het pregnantst
bescheef ze de dilemma's van het vrouw-zijn in een door mannen beheerste wereld
in haar gedicht ‘Gebroken Kleuren’, opgenomen in De nieuwe geboort (1902). Daarin
bezingt ze enerzijds haar vreugde over het feit dat ze méér is dan ‘alleen maar’ vrouw
en moeder, terwijl ze anderzijds haar verdriet over haar gemiste kansen (zoals een
kind) bijna uitschreeuwt. En uiteindelijk verzucht ze, zo triest als maar kan:
Moet iedere ziel, dacht ik dan, laten
de helft van haar bezit
en uitgroeien naar één zijde?

Helaas - zowel voor haarzelf als voor haar publiek - is Henriëtte Roland Holst te zeer
‘uitgegroeid naar één zijde’, waardoor veel menselijks haar tenslotte vreemd gebleven
is.
Haar kwalitatief sterk wisselend oeuvre is door de grote nadruk op politieke of
filosofische aspecten, waarin ze haar menselijk voelen verpakte, niet altijd even
toegankelijk. Maar wie goed luistert zal de stem horen van de profetes die ze zo graag
wilde zijn.
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Fragment uit het ongepubliceerd gebleven manuscript van Het vuur blijft branden, door Henriëtte
Roland Holst geschreven in 1950. Vervolg op haar autobiografie Het vuur brandde voort (1949),
waarvan zij de titel na verschijning wilde veranderen in Het vuur bleef branden.

In de jaren, dat ik bij Mea was, / schreef ik de meeste reli- / gieuse en
tijdgedichten - o.a. / het bekende ‘Aan de holland- / sche Joden en hun
vrienden’ / die later in de bundel / ‘In de webbe der tijden’ zijn / vereenigd.
// Ook ‘Uit de diepte’ ontstond te / Santpoort in de eerste oorlogsjaren. /
Verder begon ik dien tijd aan een / omvangrijke biografie van Victor /
Hugo, die heden nog altijd niet / is verschenen. Toen de levensom- /
standigheden reeds in 1943 moei- / lijk werden vooral voor gezin- / nen
met kinderen vond ik her- / haaldelijk een toevlucht in het / Nieuwe Huis
bij mijn vriend Post. / En ik herinner mij, hoe ik in het / kleine
logeerkamertje de boe- / ken uit de Universiteitsbi- / bliotheek excerpeerde,
die, / bij gebrek aan een tafel op mijn / bed uitgespreid lagen. In de / latere
oorlogsjaren vatte ik het / plan op een biografie van /
[p. 16] El. Beecher Stowe te schrijven. Ik / bezit de aanteekeningen nog
van / een omvangrijke verzameling / brieven geschreven op het kladpa- /
pier, waarvan Mea mij in den oor- / log voorzag. [...]
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Keuze uit het overig werk
Socialisme en literatuur (1899), Kapitaal en arbeid in Nederland (1902),
Generalstreik und Sozialdemokratie (1905), Opwaartsche wegen (1907), Geschiedenis
van den proletarischen klassenstrijd (1909), De opstandelingen (1910), Jean Jacques
Rousseau (1912), Thomas More (1913), Het feest der gedachtenis (1915), De
revolutionaire massa-aktie (1918), Verzonken grenzen (1918), De strijdmiddelen
der sociale revolutie (1918), De daden der Bolschewiki (1919), De held en de schare
(1920), Het offer (1921), Uit Sowjet-Rusland (1921), De kinderen (1922), Tusschen
twee werelden (1923), De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst (1924,
herdrukt in 1928 als Over dramatische kunst), Over leven en schoonheid (1925),
Communisme en moraal (1925), Verworvenheden (1927), Heldensage (1927), Keur
uit de gedichten (1928; bloemlezing), De weg tot eenheid (1928), Vernieuwingen
(1929), Tolstoi (1930), Gustaaf Landauer (1931), Kinderen van dezen tijd (1931),
Guido Gezelle (1931), Wij willen niet (1931), De moeder (1932), De roep der stad
(1933), Herman Gorter (1933), Tusschen tijd en eeuwigheid (1934), Rosa Luxemburg
(1935), De stem die roept (1936), Gedroomd gebeuren (1937), Kinderjaren en jeugd
van R.N. Roland Holst (1941), De loop is bijna volbracht (1944), Lyriek (1945;
bloemlezing), Uit de diepte (1946), Gandhi (1947), Romain Rolland (1948), In de
webbe der tijden (1948), Wordingen (1948), Het vuur brandde voort (1949),
Bloemlezing uit de gedichten (1951), Vierentwintig sonnetten (1954; bloemlezing),
Käthe Kollwitz (1956), Twintig nagelaten gedichten (1957), Het rijkere leven en
andere literaire beschouwingen (1960), Vroegste sonnetten (1962), Jeugdwerk
1884-1892 (1970).
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J.H. Speenhoff 1869-1945
Door Dick Welsink

J.H. Speenhoff, met gitaar.

‘Het werk van J.H. Speenhoff zoals het in zijn boeiende verscheidenheid voor ons
ligt, vormt een rijmkroniek van het maatschappelijk leven in Nederland met al zijn
grote en kleine evenementen; met zijn kracht en zijn inzinkingen.’ Deze woorden
van Greshoff, afkomstig uit het ‘Voorwoord’ bij De beste gedichten van J.H.
Speenhoff (1940), door hem uitgezocht en ingeleid, typeren uitstekend het werk van
de legendarische dichter-zanger-tekenaar, die zijn zinspreuk ‘t Was anders’ alle eer
heeft aangedaan. Geboren in Kralingen, opgegroeid in Krimpen aan de Lek, opgeleid
tot machinist bij de marine, afgekeurd, drie jaar werkzaam geweest als handelsreiziger
voor de firma van zijn vader, vestigde hij zich uiteindelijk in Rotterdam waar hij de
kost verdiende met het schrijven van stukjes en het tekenen van cartoonstrips, dit
laatste met name voor het vanaf 1 oktober 1901 wekelijks verschijnende satirische
blad De Ware Jacob. Ondertussen schreef hij voor zijn eigen plezier liedjes die hij
in besloten kring, zichzelf begeleidend op de gitaar wel voordroeg, maar zijn eerste
openbare optreden vond waarschijnlijk eerst plaats in december 1902 tijdens een
zondagmiddagvoorstelling in de Rotterdamse Tivoli-schouwburg, waar hij naast o.a.
‘Kleine kleuters’ en ‘De goedgezinde meid’ ook ‘De vegetariërs!’ zong:
Vegetariërs zijn menschen,
Die de menschen anders wenschen,
Daarom eten zij slechts planten,
Net als groote olifanten;
Zij zijn bang voor dooie koeien,
Want die kunnen niet meer loeien.
Beesten dooden om te eten,
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Noemen ze van God vergeten.
't Is zoo deftig en zoo fijn
Vegetariër te zijn!

Hoewel niet dadelijk van een daverend succes sprake was, groeide de belangstelling
van het publiek toch zo snel dat Speenhoff besloot van

J.H. Speenhoff met zijn vrouw Cesarina Speenhoff-Prinz (1883-1946) in 1914.
Tekening door Piet van der Hem.
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zijn liefhebberij zijn vak te maken. In 1903 werd hij geëngageerd door de
Amsterdamse cabaretier Eduard Jacobs (1868-1914) aan wiens gezelschap een in
Antwerpen geboren zangeresje, dochter van een Duitse moeder en een Luxemburgse
vader, verbonden was: Alexandrina Cesarina Julia Prinz (1883-1946). Met haar
trouwde hij in 1905 en vanaf dat moment gold ‘De heer en mevrouw J.H.
Speenhoff-Prinz’, een duo voor het leven en het toneel. In deze periode groeide zijn
populariteit razendsnel; liedjes als ‘Afscheid van 'n marinier’, ‘Brief van een ouwe
moeder’ en ‘De schutterij’ (Daar komen de schutters, / Zij loopen zich lam, / De
mannetjesputters / Van Rotterdam! etcetera) werden door iedereen gekend en
meegezongen, en dat in een tijd waarin geen radio of t.v. bestond. Veel van wat hij
schreef was direct op de actualiteit geënt, zodat de mensen 's avonds in het theater
het nieuws uit de ochtendkrant bezongen hoorden. Dat was de kracht maar tegelijk
de zwakte van een groot deel van zijn werk; zonder de rechtstreekse aanleiding en
vooral ook zonder de karakteristieke persoonlijke voordracht - de licht-ontstemde
gitaar, het zing-zeggen - bleek het niet meer dan vaardig berijmde anekdoten. Dat
neemt niet weg dat een niet onaanzienlijk aantal teksten, zoals bv. de strijdbare
‘Marsch der proleten’ en ‘Stumpers leeft!’, het navrante ‘Waarom...?’, en het geestige
‘Afscheid van het “pension”’, met zijn pendant ‘Oude kennissen’, alle uit Honderd
tien krekelzangen (1918), de tand des tijds glansrijk heeft doorstaan. Toen in de loop
der jaren zijn roem begon te tanen, omdat een jongere generatie de fakkel overnam,
raakte hij enigszins verbitterd. In zijn in 1943 verschenen herinneringen Daar komen
de schutters! komen enkele passages voor die alleen maar tot misverstanden aanleiding
gaven en daarom beter ongedrukt hadden kunnen blijven. Het Engelse
vergissings-bombardement op het Haagse Bezuidenhout maakte op 3 maart 1945
een abrupt einde aan zijn leven. Maar niet aan zijn poëzie, of zoals Willem Wilmink
het in 1980 in zijn ‘Inleiding’ bij de heruitgave van Greshoffs bloemlezing
formuleerde: ‘Sommige gedichten van Speenhoff zijn terecht klassiek geworden.’

Liedjes, wijzen en prentjes. Derde bundel, door J.H. Speenhoff, ‘dichter-zanger-teekenaar’. Met
piano-begeleidingen door H.J. van Praag. Tweede druk (1909). De eerste druk verscheen in
1906. Met een omslagillustratie door de dichter.

De geleerde heer
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Er was 'n hoog geleerde heer
Die dag en nacht studeerde,
Die vele wijze dingen wist
En die aan andren leerde.
Zijn jongste kind was ernstig ziek,
Lag stil en bleek te klagen,
En werd ondanks zijn groot verstand
Het kerkhof opgedragen.
Die arme hooggeleerde heer
Zat eenzaam bij zijn boeken,
Waarin hij nu ten einde raad
Vergetelheid ging zoeken.
Maar op een morgen kwam een man
Hem uit zijn studie halen,
Die zei, mijnheer, mijn rekening
Die mot u nog betalen.
Hij kon de heele rekening
Op één cent na betalen,
Die moest ie uit zijn lessenaar
Na heel veel zoeken halen.
Het geld der rekening was voor...
De lijkkist van zijn ventje,
En uit de spaarpot van 't kind
Nam hij verstrooid dat centje.
Liedje van J.H. Speenhoff, gebundeld in Liedjes, wijzen en prentjes. Derde bundel (1909,
tweede druk).

Overig werk
De zeven moordenaars en andere verhalen (1899), Liedjes, wijzen en prentjes
(1903-1921, 10 dln.), Avontuurtjes (1908), Filiphina's wonderliefde (1909), Drie
zedespelen (1910), In de forten (1914), Soldatenliedjes (1916), Drie jonge schilders
in een vrachtauto (1940).
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C.S. Adama van Scheltema 1877-1924
Door S.A.J. van Faassen

C.S. Adama van Scheltema op zesentwintigjarige leeftijd, 9 juli 1903.
Foto: Alex Bratsch.

In 1914 nam de cabaretier Jean-Louis Pisuisse (1880-1927) het liedje ‘meisje’ op
zijn repertoire. Dat begint zo:
Meisje weet je wat ik wat ik zeggen wou - ?
'k Wou je zeggen dat ik dat ik van je hou. -

Er zijn nog veel mensen die dit liedje van Pisuisse kennen, maar weinigen zullen
weten dat de tekst geschreven werd door C.S. Adama van Scheltema. Het gedicht
staat in zijn bundel Zwervers verzen (1904).
In 1916 werd, met tekeningen door Rie Cramer (1887-1977), het gedicht De wilgen
afzonderlijk uitgegeven. Dát begint zo:
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Daar ware' eens zeven wilgen
In eene boerenwei,
Die droegen groote pruiken op
Hun oude harde houten kop,
En stonden op een rij.

Ook dit gedicht herinneren zich velen, juist door de combinatie met de plaatjes door
Rie Cramer, zonder zich er van bewust te zijn dat de tekst geschreven werd door
Adama van Scheltema. Het gedicht staat in zijn bundel Eenzame liedjes (1906).
Van Zwerversverzen verschenen in totaal acht drukken, de laatste in 1931, met
een gezamenlijke oplage van achttienduizend exemplaren; van Eenzame liedjes in
totaal negen drukken, met een gezamenlijke oplage van éénentwintigduizend
exemplaren. Andere bundels van zijn hand haalden vergelijkbare oplagen. Geen
andere dichter heeft in die tijd een zo grote populariteit gekend als Scheltema; nu
worden zijn gedichten nauwelijks meer gelezen. Het is niet moeilijk in te zien wat
in zijn poëzie zo aansprak: de ogenschijnlijke eenvoud, de dartelheid, de argeloosheid,
de herhaling van woorden en delen van zinnen als in kinderliedjes, dat alles geeft
zijn gedichten een heldere frisheid die veel van de poëzie uit zijn tijd miste. Zodra
hij van deze eenvoudige natuur- of liefdeslyriek afstapte, zoals bij voorbeeld in zijn
grote stedengedichten Londen (1903), Dusseldorp (1903) of Amsterdam (1904), of
in het postuum verschenen gedicht De Tors (1924), krijgt zijn poëzie door het
geconstrueerde karakter iets moeizaams. Die helderheid van zijn beste poëzie trachtte
hij zeer bewust te bereiken.
In zijn studententijd had Scheltema met het socialisme kennis gemaakt en was hij
toegetreden tot de S.D.A.P. Zijn eerste bundel, Een weg van verzen (1900), bevat
een inleiding die begint met de zin: ‘Deze verzen zijn mijn geleiders geweest langs
den weg die voert van het verstandelijk erkende socialisme naar het geluk eener
volkomen overgave’; blijkens de inleiding was de bundel speciaal geschreven voor
diegenen die zich aan hun burgerlijk milieu hadden moeten ontworstelen om het
socialisme te vinden. In het socialisme zocht en vond Scheltema, ondanks zijn
uitgesproken individualisme, vooral het gemeenschapsideaal. Om die reden verwierp
hij de poëzie van de Tachtigers, maar ook die van zijn partijgenoten Herman Gorter
en Henriëtte Roland Holst.
In 1907 publiceerde Scheltema zijn grote studie De grondslagen eener nieuwe
poëzie. Proeve tot een maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en
anarchisme, de Tachtigers en hun decadenten. In deze studie, in welke hij zijn kritiek
op de Tachtigers op principiële, en,
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Omslag van de afzonderlijke uitgave van De wilgen (1916).
Geïllustreerd door Rie Cramer.
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naar de mening van sommigen, zakelijke wijze onderbouwde, kenschetste hij de door
hem gewenste poëzie als ‘gestyleerde humaniteit’: ‘Ja, wij willen weer de volkspoëzie
[...]. Wij willen weer dat een gedicht wordt: een muziekstuk van woorden en
gedachten, dat door zooveel mogelijk onzer medemenschen kan worden gevoeld en
begrepen.’ Hij was daarbij niet dogmatisch, want zowel als redacteur van De
Socialistische Gids als, daarna, in zijn eigen poëzietijdschrift Orpheus nam hij vele
gedichten van niet-partijgenoten die aan dit criterium voldeden op. Van Scheltema's
eigen poëzie noemde J.F. Ankersmit (1871-1942), de hoofdredacteur van het
socialistische dagblad Het Volk, in Ter herdenking C.S. Adama van Scheltema (1929)
met name ‘De wilgen’ en ‘Meisje’, juist omdat deze gedichten door hem echte
volkspoëzie werden geacht, als voorbeelden van werkelijk socialistische poëzie.
Scheltema's gedichten lijken simpel, maar waren het resultaat van noeste arbeid.
Zijn jeugdvriend Henri Wiessing (1878-1961) herinnert zich in zijn Bewegend portret
(1960) dat Scheltema over zijn werkwijze tegen hem zei: ‘[...] ik heb mijn gevoel,
mijn gewoon menselijk gevoel, en uit mijn hoofd vliegen de beelden, ik heb maar
te grijpen - al kiezend laat ik natuurlijk de meeste weer vliegen, alleen de algemeen
verstaanbare houd ik vast, en - nog eens, het is waar, uit heel die voorraad organiseer
ik mijn gedichten met mijn géést.’
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Pagina uit C.S. Adama van Scheltema's De grondslagen eener nieuwe poëzie. Proeve tot een
maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de Tachtigers en hun
decadenten (1907). Met commentaar in handschrift door Willem Kloos.

Overig werk
Uit den dool (1901), Van zon en zomer (1902), Uit stilte en strijd (1909), Gelukwensen
bij Troelstra's vijftigsten geboortedag (1910), Eerste oogst; bloemlezing uit ‘Een
weg van verzen’ en ‘Uit den dool’ (1912), Mei-droom; een feestelijk verbeeldingsspel
(1912), Italië; indrukken en gedachten (1914), Zingende stemmen (1916), Over
idealisme; een narede tot De grondslagen eener nieuwe poëzie (1916), Naaktmodel;
tooneelspel (1917), De keerende kudde (1920), Kunstenaar en samenleving; de plaats
van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen
(1922), Gevleugelde spreuken, nagelaten (1925), Poëzie en proza uit het werk (1930),
Verzamelde gedichten (1934), Er ging iets moois voorbij (1974, bloemlezing), Mijn
hospita (1983), Droeve snaar, vriend van mij (1984, briefwisseling met L.E.J.
Brouwer).
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Herman Heijermans / S. Falkland 1864-1924
Door E. de Jong

Herman Heijermans te Berlijn, 1907.
Foto: Becker & Maass, Berlijn.

Centraal in vrijwel heel het werk van Heijermans is de tekening van de ‘kleine’,
kwetsbare mens in zijn - hem vaak bedreigende - omgeving. De zg. Falklandjes zijn
spontane schetsen over het kleinburgerlijk bestaan, satirisch veelal, vaak ook met
mededogen geschreven. De bedreigende omgeving leidt tot fel protest: tegen
maatschappelijk onrecht (Op hoop van zegen, 1900; Ora et labora, 1903; Uitkomst,
1907); tegen religieuze bekrompenheid en schijnheiligheid (Ahasverus, 1893;
Kamertjeszonde, 1898; Ghetto, 1899); tegen geldzucht (Schakels, 1905). Meer op
het positieve dan tegen het negatieve gericht zijn Droomkoninkje (1924) en vooral
Eva Bonheur (1919), ditmaal niet over de kleine mens, maar over de sterke, door
zijn innerlijke kracht onkwetsbaar. Tenslotte zijn er de kluchten, waarin virtuoos
wordt gesold met de verdorven maatschappij (De wijze kater, 1919).
Zijn grootste betekenis ligt op het gebied van het toneel. Zijn stukken worden nog
altijd met succes gespeeld. Bovendien was hij een belangrijk vernieuwer van de
dramatische structuur.
Het traditionele drama, zoals het werd en nog wordt geschreven, beeldt de
ontwikkeling uit van een begin- naar een geheel verschillende slotsituatie. Maeterlinck
(1862-1944), Strindberg (1849-1912), Tsjechov (1860-1904) en Heijermans komen
ongeveer gelijktijdig tot de creatie van het statische drama, dat primair gericht is op
de weergave van een blijvende situatie. Heijermans' statische drama's beelden een
negatieve situatie uit, alsmede een vergeefse poging daaraan te ontkomen (Ghetto,
Schakels, De opgaande zon (1911) - verg. Tsjechov) of uitsluitend een negatieve
situatie (Ahasverus, Op hoop van zegen, Ora et labora).
Vooral door de laatstgenoemde drama's heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd
in de ontwikkeling van het milieudrama, dat, zonder dat
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Regieboek van Op hoop van zegen (1900), welk toneelstuk voor de eerste maal werd opgevoerd
door de Nederlandsche Tooneelvereeniging op 24 december 1900 in de Hollandsche Schouwburg
te Amsterdam. Dit stuk heeft bijgedragen tot de totstandkoming van de Schepenwet van 1909
tot voorkoming van scheepsrampen.
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Rolverdeling en begin van het eerste bedrijf van Ora et labora (1903) van Herman Heijermans.
Het stuk ging op 1 februari 1902 in première bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging te
Amsterdam. Bij dit stuk trad Heijermans voor de eerste maal zelf op als regisseur.

‘Het schoonst Gods-begrip is mèt de / strijdenden’ // Ora et labora. /
Spel-van-het-land / in drie bedr. door / Herm. Heijermans Jr. // Dramatis
Personae. / Watze, een boer. / Maaike, zijn vrouw. / Sjoukje, zijn moeder.
/ Eelke, zijn zoon. / Froukje, zijn dochter. / Hiddes, een turfschipper. /
Jeltje, zijn vrouw. / Sytske, zijn dochter. / Sijtze, buurman. / Akke, zijn
dochtertje. / Tjerk, een boer./ Douwe. // (Het spel geschiedt op een heide
in Friesland.) // Fransche / titel / motto / auteursrecht // Eerste bedrijf. //
Eene plaggenhut op de heide. Links de hut, rechts de / heide. In de hut:
1ste en 2de plan, rechts, kleine raamp- / jes met lappen bedekt - ertusschen
een smerig tafeltje - / 3de plan dito een deur met uitbouw. Achtergrond
lap- / pen voor twee bedsteden. 2de plan, links een oude schouw / met
gordijntjes - De hei strekt zich uit in strakke einde- / loosheid. Rechts
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grondbulting met sneeuw en een onzicht- / bre vaart. 1ste plan rechts een
loopplank. Op het dak der / hut sneeuw en kegels.
er sprake is van een individuele hoofdpersoon, de uitbeelding geeft van een
maatschappelijke groepering. Was Gerhard Hauptmanns (1862-1946) Die Weber
(1892) nog traditioneel in die zin dat het de ontwikkeling te zien geeft van klacht tot
opstand, Heijermans volstaat met het tekenen van de slechte maatschappelijke
toestand, zonder dat er in het drama sprake is van een opstand. Beide schrijvers
beogen met hun sociale drama's uiteraard het publiek te prikkelen tot verzet tegen
sociale misstanden. Bij Hauptmann krijgt het de kans zich te ontladen door
identificatie met de in opstand gekomen wevers. Heijermans biedt niet de kans tot
ontlading tijdens de voorstelling.
Een andere technische vernieuwing is de wijze waarop Heijermans aan het
uitgebeelde milieu dramatische kracht geeft. Het boeiende van een
ontwikkelingsdrama is de uitbeelding vàn de ontwikkeling. Die mogelijkheid om
zijn drama boeiend te maken heeft de schrijver van een statisch drama niet. Met name
in Ahasverus en Ora et labora maakt Heijermans hiertoe gebruik van een speciaal
soort contrastsituatie, waarbij een uitgebeelde situatie contrasteert met een niet
uitgebeelde: iets wat gezegd of gedaan wordt, vormt een schrijnend contrast met wat
gezegd of gedaan zou zijn in een gelukkiger situatie en geeft daar-

Opvoering van Ora et labora (1903) van Herman Heijermans, door Het Schouwtooneel in 1928.
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Herman Heijermans, naar aanleiding van zijn op 24 december 1900 in première gegane
toneelstuk Op hoop van zegen, aan J. Kalff Jr., 26 december 1900.

26 Dec. 1900 // Vertrouwelijk // Amice, / Ge vraagt en ik antwoord. Ik
weigerde het manus- / cript, daar gij bijv. bij Het Zevende Gebod, zoo ik
mij / wel herinner, eerst het stuk dalend vondt en een / paar dagen later op
uw opinie terug kwam en het / slot prees. Dat hinderde mij. Als inlichter
van het / publiek draagt ge zekere verantwoordelijkheid, moeten / uw
kunst-opvattingen zoo hecht zijn, dat ge geen / vergissingen ten goede of
ten kwade moogt begaan. Een / draai ten goede is even afkeurenswaard
als een draai / ten kwade. Daarenboven ‘was ik’, toen de brochure /
verscheen, ‘boos wegens de slechte recensies’. Herinnert / ge U zoo iets?
Welnu, waarde heer Kalff, ik vermeen / dat gij even als zooveel anderen
mijn arbeid niet / verstaat. Mijn ijdelheid staat buiten deze opvoeringen,
/ mijn ijdelheid drijft geen spel met de levenswreedheden / die ik
successievelijk belicht en in de toekomst be- / lichten zal. Gij en anderen
zit zoo dik in de burgerlijke / begrippen van ‘kunst’ en auteurs, dat gij
nauwlijks / oplet hoe ik, met eene andere levensbeschouwing, niet / schrijf
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voor successen (ik geef U mijn eerewoord dat / ik geen kritieken lees)
maar met de eerlijk bekende / bedoeling om de gemeenschap een dienst
te bewijzen, / de gemeenschap die geen ‘tijd’ heeft om al de ellenden op
/ te letten en wakkerschudding op elk terrein behoeft. Waar / gij, blijkens
uw kunstkritieken etc, steeds het theater als / amusement-gelegenheid voor
de bourgeoisie behandelt en / waardeert, gevoelde ik geen lust ‘in mijn
persoonlijk / voordeel’ te werken door U het manuscript af te staan. / Met
collegiale verstandhouding heeft dit niets te / maken. // Met vr. groeten /
Heijermans
door aan de uitgebeelde situatie een scherp accent. In plaats van het traditionele
conflict protagonist-antagonist dus een soort situatie-‘conflict’. Aan de uitgebreide
toepassing van dit situatieconflict danken genoemde drama's hun kracht. Later zal
o.a. Brecht (1898-1956) op identieke wijze in Mutter Courage und ihre Kinder
(1937-1938) aan het door hem uitgebeelde milieu zijn scherpte geven.

Overig werk
Trinette (1893), Dora Kremer (1893), Fleo (1894), Interieurs (1897), Tooneelen
maatschappij (1899), Drie tooneelstukjes; Puntje, Het antwoord, De onbekende
(1899), Het zevende gebod (1900), Het pantser (1902), Sabbath (1903), Diamantstad
(1904), Tooneelstudies (1904-1905, 4 dln: Buren, Saltimbank, De machien; Schakels;
Bloeimaand; Allerzielen), Een wereldstad (1908), Wat niet kon (1908), De groote
vlucht (1908), Berliner Skizzenbuch (1908), Verzamelde tooneelspelen en
opstellen-over-tooneel (1909-1911, 2 dln.: Uitkomst, Vreemde jacht; Ghetto, De
schone slaapster), Vier und zwanzig Stunden in der Irrenanstalt (1910), De meid
(1911), Beschuit met muisjes (1911), Één mei (1912), Nummer tachtig (1912), Glück
auf (1912), Feest (1912), Dageraad (1921), Drie éénakters: Brief in schemer, De
buikspreker, Een heerenhuis te koop (1921), De vliegende Hollander (1924), Van
ouds ‘De Morgenster’ (1924), Camera; levensschetsen (1924), De moord in de trein
(1925), Vuurvlindertje (1925), Duczika (1926), Wat niet kon en andere verhalen
(1964), Toneelwerken (1965, 3 dln.).
Onder het ps. Samuel Falkland: Schetsen (1896-1915, 19 dln.), Kinderen: Het kind,
Het kamerschut, ‘In de jonge Jan’ (1903), Kleine verschrikkingen (1904), Gevleugelde
daden (1905), Biecht eener schuldige (1906), Kleine vertelsels (1906, bloemlezing),
Drijvende klompjes (1909), Joep's wonderlijke avonturen (1909), De rode flibustier
(1911), Robert, Bertram en comp. (1914), Droompaard (1923, bloemlezing), Schetsen
en vertellingen (1974).
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Jac. van Looy 1855-1930
Door Harry G.M. Prick

Jac. van Looy (r.) met zijn echtgenote, de voordrachtkunstenares Titia van Looy-van Gelder,
en de auteur Frans Mijnssen (1872-1954), 16 september 1911, toen zij gedrieën in Dresden
verbleven.

‘Hij is geen groote bewuste, geen bloeyend gebeente als een boom des eeuwigen
levens, geen vleesch dat het leven drinkt als een badspons het bad, zijn zenuwen zijn
niet de draden waar langs de aarde met den hemel telegrafeert; maar in zijn kop,
oranje als een dageraad, daar is ‘et al tijd zomer en in zijn lichtende oogen, daar is
‘et al tijd zon’, zoo oordeelde Van Deyssel, op een zonloze dag in maart 1890, over
Jacobus van Looy. Bij die gelegenheid wilde hij ook kwijt dat hij ‘hartelijk en
broederlijk vereerend’ veel van hem was gaan houden. Dit laatste overkomt het
meerendeel van de lezers van Van Looy. Daartoe nodigen zijn, hem door Willem
Witsen toegeschreven, ‘kerngezonde persoonlijkheid’, zijn eenvoud en zijn trouwe
hartelijkheid als het ware uit, er nog vanaf gezien dat een weesjongen, die het als
schrijver en als schilder helemaal heeft ‘gemaakt’, niet nalaat ons te vertederen.
Wie voor de eerste maal geconfronteerd wordt met Van Looys eerste publicatie
in boekvorm, de bundel Proza (1889), valt van de ene verrassing in de andere. Achter
die bloedeloze titel blijken juwelen schuil te gaan als ‘Een dag met sneeuw’ (het
debuut in De Nieuwe Gids van april 1886), ‘Een stierengevecht’, ‘De nachtcactus’,
‘De dood van mijn poes’ en - eerst toegevoegd aan de tweede druk van 1894 - ‘Een
hengelaar’, waarvan de telkens tot de allergrootste eenvoud teruggebrachte aanhef
de lezer voor altijd scherp bijblijft: ‘Het sneeuwde in Venetië’, ‘t Was op een Zondag
in Juni’, ‘“Je mot es met me meegaan.”, zei de tuinbaas van het landgoed B.’, ‘t
Vroor dat het kraakte’, ‘Hij stond in zijn eentje te
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Jac. van Looy aan Lodewijk van Deyssel, 9 december 1897.
In deze brief doet Van Looy een uitval aan het adres van Louis Couperus als auteur van
Metamorfoze (1897).

Waarde vriend / Wij bedanken je wel voor de toezending van het /
portret. We zijn ook in Utrecht geweest en hebben daar de / teekening zien
hangen. Dat ik nu wel een weinig te / laat ben met onze dankbetuiging is
de schuld van / ‘Klaasje-vaêr’ die ons in Amsterdam riep. // Wij hebben
ook drie weken mijn nichtje weêr te / gast gehad, en een dier Zondagen
dat we gezamentlijk / ulieden wilden bezoeken is ons voornemen letterlijk
/ in het water vergaan. Welk een wonderlijk weêr. Ik / kan nu juist niet
zeggen dat ik deze donkere tijd bemin. // Heb je gelezen hoe Zola zich
weert voor Dreij- / fuss? Ik kreeg deze middag eenige Figaro's ter lezing.
/ Ook las ik onlangs de ‘Metamorfosen’ onzer gevierde / schrijver. Zou
ik het eenigszins ijdele boek wat / raar-voozig mogen noemen? [in de
marge:] Wil je het eens ter lezing hebben? Zola, me verschenen / zijnde
heden als met een zuidwester op zijn zuidelijke / kruin, blazende door zijn
roeper ‘vérité’ ‘vérité’ / is me heel wat appetijtelijker, ogre die ik ben, dan
dit / diafane heertje nu. // Ik heb mijn vertaling van ‘Macbeth’ voltooid. /
Misschien boezemt dit je weinig belang in, mij natuur- / lijk zeer veel.
Behalve dat ik er weêr eenigszins? / rijker door geworden ben, is het altijd
een groot plezier / als er wat gedaan is. Mijn eigen dingetjes zijn er / door
blijven liggen. Zal ik ze nu gauw kunnen / vervolgen? Laat ons hopen. //
Waarschijnlijk wanneer het niet weêr zulk / zondvloedig weder is, konnen
wij Zondag. Wees / met Cato tot zoo lang recht hartelijk van ons gegroet.
// Je Jac. van Looy. // Soest Donderdagavond '97 // [in de marge:] We
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hebben een poes gehad, die we door dat / hij onze huiskamer verkoos aan
te zien voor / een kattenbak wéér hebben moeten verwijderen. / 't Was een
mooi wit beest. Nu heb ik / in mijn atelier een goud-specht, die ik met /
de hand in 't bosch opraapte voor dood, een / prachtig beest: goud-groen
met een per- / zisch-roode kuif. Ik hoop, dat ik haar er / door haal. / Zou
bijna een wonder zijn, / zoo'n schuw beest.
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Zondags ging Jaapje mee naar de kinderkerk; daar zongen ze zonder
orgel. Ook had hij wel eens helder een piano hooren spelen van uit een
raam op straat. Hij dacht dus niet aan muziek, maar hoorde toch muziek,
hij hoorde nog muziek nadat het versje uit was. Hij bleef maar staan te
gapen, zijn glimmende oogjes verloren zich in de gloed waaronder de
dame gezeten was.
‘Wat heeft dat kind een koude handjes,’ zei de Regentes. Jaapje liet zich
verzetten, ze moesten een liedje zingen, hij kwam allengskens bij. Ze
gingen op twee rijen staan, de jongens naast de meisjes, nachtpon naast
hanssop. En even als de meester deed, kwam de moeder voor 't gelid en
gaf het liedje aan. Ze tilde haar vinger, waar ieder naar moest kijken en
bijna met gewone stem ze zei: ‘allemaal gelijk bij drie en geen van allen
schreeuwen.’
Alleen nu op de lage bank, de prentenboeken in de kuil bewarend van haar
schoot, hoorde de Regentes het telkens gillen-willende koor van de
kinderen aan. Ze lachte stilletjes. Jaapje bloosde nog erger als het kon, hij
was eerst kort geleê op school verhoogd en in de middelste klas gekomen,
maar kende de meeste liedjes door al 't gestadig hooren bijna uit zijn hoofd.
Het was een moeilijk liedje, vooral in het begin en daarom lette hij goed
op, om als zij bij 't bekende waren heel hard mee te zingen voor de
Regentes. Hij was nu dapper genoeg, ginder zat de dame en keek met
ronde oogen naar hem toe.
Ongestoord
Moedig voort
Reizen wij naar beter oord;
En is 't pad
Dikwijls glad,
Voelt ge u afgemat,
Denk aan de eindpaal hangt de kroon,
Eens toch wordt zij u ten loon,
De ouderdom...

Fragment uit ‘De nieuwe regentes’ uit Jaapje (1917) door Jac. van
Looy.
hengelen’. Zijn al deze schetsen duidelijk autobiografisch, in nog sterkere mate is
dit het geval in Gekken (1892), dat herinneringen bevat aan Van Looys verblijf in
Tanger, dan zes jaar geleden. Gekken, weldra honderd jaar oud, is nu al even lang
hevig onderschat. Anton van Duinkerken heeft over dit meesterwerk niettemin
geschreven: ‘Uitzonderlijk tussen de boeken van Jacobus van Looy door zijn
uitzichtloos pessimisme, blijft het temidden der geschriften van de Tachtigers een
van de meest uitzonderlijke boeken, weinig begrepen, schriel gewaardeerd, nochtans
een meesterlijk werk, ook door de strenge symmetrische opbouw’, die dan nader
wordt toegelicht.
Van Looys huwelijk met de voordrachtkunstenares Titia van Gelder lijkt hem van
zijn pessimisme bevrijd te hebben, zoals alleen reeds afleesbaar is uit de titels van
de kort nadien geschreven schetsen en novellen, gebundeld in Feesten (1903): ‘De
maaier’, ‘De regenboog’, ‘Vuurwerk’, ‘Hartjesdag’. Toch viel deze bundel niet het
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grote onthaal ten deel van de weeshuisherinneringen, door Van Looy verwerkt in
Jaapje (1917), Jaap (1923) en Jakob (1930). Nog minder weerklank dan Gekken
kregen De wonderlijke avonturen van Zebedeus (1910), voortgezet in twee delen
Bijlagen (1925). Toen Van Looy in januari 1896 aan het door Lodewijk van Deyssel
en Albert Verwey geredigeerde Tweemaandelijksch Tijdschrift voor de eerste maal
een fragment afstond uit dit zeer bijzondere, ja unieke, echter bepaald niet gemakkelijk
te interpreteren boek vol goedmoedige spotlust met de eigenaardigheden van zijn
tijdgenoten, schreef Frederik van Eeden aan Van Deyssel: ‘Ik wist van morgen niet
hoe ik 't had. Het was een fameuze verrassing. Ik kan niet recht gelooven dat het
heusch dezelfde Kobus is, heelemaal alleen. Wat een oolijkert en wat een geniale
vent. Het is een schitterende editie van Jean Paul. Het is van alles, een superbe
Multatuli, een groote André Jolles, het is een mirakel en het is toch Kobus. What
next? mag je hem nu wel vragen.’

Overig werk
Ode aan Rembrandt (1906), Uit het werk van Jac. van Looy (1908), Reizen (1913),
Nieuwjaarsdag (1919), De ar (1920), Op reis (1929), Nieuw proza (1929), Gedichten
1884-1925 (1932), Proza (1933, bloemlezing), De weesjongen (1953, bloemlezing),
Wie dronk toen water! (1975, bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebé),
Een feestdroom (1982, bloemlezing).
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Arij Prins 1860-1922
Door Harry G.M. Prick

Arij Prins.

Deze zoon van een kaarsenfabrikant, later zelf directeur van de
Stearine-kaarsen-fabriek Apollo te Schiedam, debuteerde in 1885 onder de naam A.
Cooplandt met een bundel naturalistische schetsen, gegrepen Uit het leven van
fabrieks- en landarbeiders, met daarbij grote aandacht voor de hardheid en
uitzichtloosheid waarin die levens zich voltrokken. Ofschoon deze schetsen
geschreven waren in een weinig opvallende, vaak zelfs alledaagse taal, durfden
verschillende tijdschriften ze toch niet te plaatsen vanwege hun realisme, dat
tegenwoordig als tam overkomt. Ook een betrekkelijk vooruitstrevend weekblad als
De Amsterdammer retourneerde nog in 1884 een novelle voor de plaatsing waarvan
Lodewijk van Deyssel, sinds 1882 met Prins in briefwisseling, zich had ingezet. Wel
kreeg Cooplandt in 1885 de gelegenheid in datzelfde weekblad een reeks artikelen
te wijden aan ‘De jonge naturalisten’. Dat die artikelen zo mager en ook zo kleurloos
uitvielen, kan achteraf worden verklaard uit de omstandigheid dat bij Prins de
belangstelling voor het naturalisme toen al bezig was te verflauwen. Onder invloed
van zijn ontdekking van het werk van Joris-Karl Huysmans (1848-1907), met wie
hij in 1886, levenslang, bevriend zou raken, zwoer hij datzelfde jaar het naturalisme
volledig af.
Van 1885 tot 1905 was Prins woonachtig in Hamburg als agent van de
kaarsenfabriek van zijn vader, agentuur die hij wist uitte bouwen tot een groot en
winstgevend commissie- en exporthuis. In Hamburg kwam hij aanvankelijk sterk
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onder de indruk van Baudelaire's meesterlijke vertaling van de werken van Edgar
Allan Poe (1809-1849). Prins’ eigen proeven van ‘Poë-iaanse’ kunst verschenen
weliswaar in De Nieuwe Gids, maar bleven ongebundeld, uitgezonderd ‘Een executie’,
dat van september 1888 dateert en een plaats zou krijgen in de bundel Een koning
(1897). Dit boek luidt Prins' derde, opmerkelijkste en ook belangrijkste periode in:
de ‘middeneeuws-monumentale’. ‘Manjifieke korte kunstwerken van visie en stijl’,
zo roemde Van Deyssel Een koning en de in de gelijknamige bundel eveneens
opgenomen schets ‘Sint Margareta’ (1890). In dit laatste prachtige stuk waardeerde
hij in 't bijzonder ‘een zo helder en door-en-door zien der dingen, dat men het
sentiment, waarvan de directe uit-drukking uit soberheids-zin geweerd is, bijna aan
de kracht der ziening zelve ziet ontspringen’. In die kracht der ziening en, in

Begin van het openingsverhaal uit de bundel naturalistische schetsen Uit het leven (1885),
waarmee Arij Prins onder de naam A. Cooplandt debuteert. Ets door Ph. Zilcken.
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Voorstadia en definitieve versie van het begin van het tiende hoofdstuk van De heilige tocht
(1912) door Arij Prins.

De heilige tocht / door / Arij Prins // De ridder met zijn ruiters trok den
anderen dag door / het foreest, waarin het leger met/zijne tros met zijn tros
door onge- / baandheid van de wegen. // De ridder met zijn ruiters trok
den anderen dag door / het foreest, waarin door de ongebaande wegen het
heir / met tros zich niet kon wagen. // In avondschemering door volheid / van geblaart de wildernisse van het woud. // Door woelend loverdak in
wisselend schakeeren / van groen in alderlei verduren //
20e Eeuw // De heilige tocht / door / Arij Prins // X (Vervolg) // De ridder
met zijn ruiters en volk dat te- / voet trok den anderen dag in het foreest,
waar / door de ongebaande wegen het heir-mettros / zich niet kon wagen.
// Op hakkenij, die zacht van gang, in / blankheid van een lang gewaad,
de Edelvrou- / we naast hem reed met oogen waarin glans / van stil geluk
door hope. // Zij zag bedeesd-verholen soms naar / het streng en bruin
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gelaat, want in stilzwijgen / hij verzonken slechts schouwde rond in het /
dichte groen en langs de zon-belichte boomen. // Een droefheid was in
hem, want in den / nacht, die zilver-klaar door maan en sterren / was
geweest, had hij in duisternis gelegen. De / engel was hem niet verschenen,
en voor haar / schoon-in-hemelgloor de ridder had de vrouw- / van-vleeze
met huiver-lust in droom aan- / schouwd. // De ziel van zonde zwaar, hij
was met / schrik ontwaakt toen dag het firmament / in wijfeling deed
bleeken, en op de knieën / neergezonken, hij had devotelijk om kracht in
/ dezen strijd gebeden. [...]
samenhang daarmee, in de zo plastisch mogelijke weergave van alle aspecten van
de hem omgevende werkelijkheid, heeft Prins geëxcelleerd, niet minder dan Van
Deyssel in diens Adriaantjes, maar wel op heel andere wijze. Prins dacht die uiterste
plasticiteit alleen te kunnen bereiken door het loslaten van de normale zinsbouw,
waardoor de lezer gedwongen wordt om, zoals Verwey het formuleerde, ‘ieder woord
toe te staan zijn werking te doen op ons voorstellingsvermogen’. Dit geldt in nog
sterkere mate voor dat hoogtepunt van realistische beschrijvingskunst: De heilige
tocht, boek dat in 1912 het licht zou zien, dank zij de directe bemoeienis van de
dichter P.C. Boutens.

Overig werk
De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel (1971, 2 dln.).
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Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel

*

Inleiding tot de periode 1900-1920
Door H.A. Wage

*

P.C. Boutens
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De Verbeelding aan de macht
In de jaren om 1900 vindt een omslag plaats, die als terugslag op het impressionisme
met expressionisme kan worden aangeduid. De blik die zo fel en begerig op de
zintuiglijk waarneembare verschijnselen was gericht, keert zich naar binnen en
aanschouwt de ‘buit der ogen’ zoals Gorter in Mei gezegd had. Dat was in 1889. Nog
geen tien jaar later (1898) verscheen de eerste bundel gedichten van P.C. Boutens,
waarin de eerste regels van het eerste gedicht precies die terugslag vorm geven:
Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel
Met twee holle oogen keek de Wereldnacht
Gierig onmachtig in mijn schitterhuis
Zwart in den lichtlach van den blijden dag,
Die heerlijk zonde in mijn diep-innigst zelf, -

De ogen worden venstren waarin de ziel ‘blinkt’ en de buitenwereld kijkt begerig
naar binnen om dat wat eens aan haar ontleend werd, als kruid van Verbeelding te
zien opwassen in een eigen gebied. Het zintuiglijk waarneembare wordt buiten- maar
niet uitgesloten. De schoonheid als onmiddellijke spiegeling van God gewaardeerd,
wekt de herinnering aan wat van hier ontvoert. Het lijkt een triomf van het door
Tachtig voorgestane individualisme; van gemeenschapskunst waarover men in de
vroege jaren van de twintigste eeuw soms met gretigheid hoort spreken, is geen
sprake. Voor poëzie, voor literatuur ligt dat trouwens moeilijker dan voor beeldende
kunsten, voor bouwkunst in 't bijzonder. Bij Boutens moet men voorzichtig zijn. ‘In
de sluis’ toont hij 't ontwaken na een nacht waarin men zich verlaten voelde:
Zoovele andren met ons zijn hun gasten,
Makkers naar een nieuw verschiet

Gasten van de Goden, in dat goddelijk licht is er een gemeenschap van door liefde
geïnspireerde ‘jongeren’ zoals hij hen in een vertaling van Novalis' (1772-1801)
‘Wenn ich Ihn nur habe...’ noemt. De wending naar binnen brengt ook de religieuze
strevingen sterker in de aandacht, al geschiedt dat hier in een verering van de
Schoonheid, die een voortzetting lijkt van Tachtig, maar bij nader toezien daarvan
principieel verschilt door de wisseling van blikrichting.
Bij J.H. Leopold vinden we een even krachtig individualisme, maar met meer pijn
doorleden, want de hunkering naar ‘de Ene, Onverschenene’ naar wie ‘ademloos’
wordt uitgezien, doortrekt diens poëzie. Een verlangen naar liefde, bij Boutens door
een over-
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Lodewijk van Deyssel (l.) en P.C. Boutens, 20 juni 1925. Foto: H. Berssenbrugge.
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werelds licht beschenen, lijkt in Leopolds gedichten duidelijker aards gekleurd. De
onvervuldheid houdt vermoedelijk verband met een onmogelijkheid in de dichter
zelf. Hij bleef geboeid door de zintuiglijke vervoering van een Gorter en was meer
op de buitenwereld gericht in een zintuiglijkheid die volgens P.N. van Eyck een
pijnlijk ‘gekerkerd’-zijn betekende. Dit laatste had te maken met het al genoemde
verlangen dat daardoor ‘verijdeld’ - het woord is van dezelfde criticus - werd. Zo
kon Leopold tot de misschien meest eenzame figuur worden onder dichters die de
eenzaamheid prezen als toevlucht en schatkamer. Hij moest erin berusten uit onmacht
in psychische zin en zocht heul en kracht bij Griekse filosofen en tenslotte in de
relativering van het eigen bestaan en dat van de wereld zoals hij die vond in de
Perzische poëzie van Omar Khayyam (1048-1131). Deze twee grote dichters staan
aan de ingang van een nieuwe eeuw. Hun reactie op de versplintering van het
wereldbeeld door het impressionisme en de versmalling van het mensbeeld tot kijker,
inaugureert zowel het expressionisme in ruime zin als de ‘restauratie’ van de mens,
zij het dat deze laatste vooral gericht was op de ‘ziel’.

Realisme en Naturalisme
In het proza bleef de stroom van realistisch en naturalistisch werk voortvloeien. Dat
karakter kreeg soms verzachte trekken door een mildere vorm van inleving. Milder
door medelijden met de door een boos lot getroffen gestalten of zelfs door liefde
voor een gekneusde of bedreigde figuur, zoals in Sprotje (1905) van Margo
Scharten-Antink (1869-1957) of in het meer tragische Geertje (1905) van Johan de
Meester. Wat opvalt in de romans en novellen is de terugkeer van de ‘normale’ zin,
de volzin, zoals men toen zei. Bij sommige auteurs ‘plekten’ impressionistische
vondsten de bladzijden die daardoor moeilijk leesbaar werden zoals in Gerard van
Hulzens boeken. Waar men zich daarvan distantieerde, bleef soms door de
neerslachtigheid van toon, de grauwheid van de milieus en verschijnselen de lectuur
een opgave. Belangrijker waren J. van Oudshoorn en Frans Coenen, de laatste ook
als criticus en essayist. Beiden lieten verwantschap met en beïnvloeding door
materialisme en impressionisme blijken, al is het eerste met meer klem aanwezig in
Coenens romans, waarin de kleine burgerij in al haar benauwdheid, bleekheid en
verveling geportretteerd wordt. De auteur sprak eens over de ‘stervende bourgeoisie’,
een kwalificatie die in haar woordkeuze Coenens medewerking aan het linkse
weekblad De Kroniek in de herinnering roept, maar tegelijk de bewustheid toont van
de ondergang van een groep - ‘klasse’ zou de auteur zelf prefereren - waaruit hij was
voortgekomen. Dit besef van neergang komt de lezer steeds tegen in zijn lectuur van
de eerste jaren der nieuwe eeuw. Het was al voor 1900 gestempeld als ‘decadentisme’
en het was een ingrediënt in de onzekerheid van dichters die men als de generatie
van 1910 beschouwt.
Zonder zich aan een partij te binden koos de belangrijke redacteur van De Kroniek
voor het socialisme dat decadenten en militanten zou kunnen transformeren door een
nieuw uitzicht en vooral een nieuw ‘geloof’.
Dieper dan Coenen peilde J. van Oudshoorn eigentijdse kwalen van onzekerheid
en vervreemding,

't Is vol van schatten hier...

Bij de oprichting van het algemeen weekblad De Kroniek door P.L. Tak in de Doelen te
Amsterdam, 30 december 1894. (Van l. naar r.) Vooraan: C.G. 't Hooft en André Jolles. Middelste
rij: Frans Coenen Jr., P.L. Tak, Vincent van Gogh (uitgever en neef van de schilder), Jan Kalff
en Anton Molkenboer. Achterste rij: H.J. Haverman, Aeg. W. Timmerman en J.F. Ankersmit.
Foto: Nic. Schuitvlot.
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Van l. naar r.: J.C. Bloem, P.N. van Eyck, A. Roland Holst en J. Greshoff op het terras van de
Pauwhof te Wassenaar, mei 1947. Foto: Starreveld en Zoon.

vooral omdat hij niet anderen beschreef, maar gestalten schiep om innerlijk onvrede
en kwelling te overwinnen. Zijn aandacht voor de vertroebelde erotiek en 't gebrek
aan seksuele opvoeding was een scherpe kritische aanval op de burgerlijke
Victoriaanse moraal; al bleef de teneur gericht op zelfbevrijding. Zijn geleidelijk
helderder wordende verlangen naar zuiverheid laat een ondergrondse verwantschap
vermoeden met een geheel anders geaarde schrijver en dichter als Aart van der Leeuw.
Milder van sfeer zijn over het algemeen de romans van Top Naeff en Ina
Boudier-Bakker. In hun werk zet zich de beschrijvingskunst van naturalisten voort,
al spiegelt zich in hun verhalen duidelijker de waargenomen werkelijkheid af dan
het onverbiddelijk verband tussen herkomst en toekomst. Is de sfeer vaak milder dan
bij de vorige auteurs, de toon is soms door ironie of sarcasme geslepen. Top Naeff
blijft in haar realisme steken, de vorm waarin zij poogt de binnenkant van de
kleinsteedse, bekrompen burgerij te tekenen, al ontbreekt daarbij niet de aandacht
voor het daarmee verbonden verdriet en lijden. Een soms ongewone scherpte van
toon laat vermoeden dat de problemen achter de horren verwant waren aan die welke
zij wilde overwinnen. Op wat andere en toch verwante manier schreef Ina
Boudier-Bakker over dezelfde categorie. Het andere is, dat zij misschien in een iets
minder fraaie stijl vertelde maar tevens dieper boorde in de psyche van haar personen.
Het verwante, dat ook in haar werk de uitzichtloze benauwenis van het burgerlijk
bestaan stem kreeg en dat zij daarover vertelde op gelijke ironische toon, waarvan
de scherpte vermoedelijk haar eigen worsteling raakte. Ook zij probeerde er bovenuit
te komen, misschien het meest in de bijna klassiek geworden novelle De straat
(1924). Dit verhaal kan model staan voor de kritiek op en de afwijzing van een
levensstijl waartegen de generaties sinds 1900 in groeiende mate zich verzetten.
Aangezien de meeste schrijvers uit de gewraakte groep voortkwamen, had die strijd
vooral het karakter van een verlangen naar bevrijding. Nog breder was de invloed
van de verzwakking of het verlies van levensvisie die velen ertoe bracht weer steun
te zoeken in het christelijk geloof, vooral in zijn Roomse vorm, in mindere, maar
niet zwakkere mate op het Calvinistische fundament. Verlangen naar een gemeenschap
die aan het vereenzamende individualisme de verkilling zou ontnemen en waarbij
de zingeving van 't geloof nog enig troostend uitzicht leek te bieden, bevorderde een
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groepering rond tijdschriften als het Katholieke Van Onzen Tijd en het Protestantse
Ons Tijdschrift. Het esthetiserende element was bij de eerste groep niet onbelangrijk,
terwijl bij de tweede de daar gevierde Seerp Anema (1875-1961) de door Tachtig
geprezen schoonheid probeerde te hanteren in een orthodox perspectief naar een
Kuyperiaans model. Bescheidener, en mede daardoor oprechter was de poëzie van
Jacqueline van der Waals, een kleine zuivere stem in de verwarring van de dagen.
Niet alleen in de kerken werd versterking van een levensvisie gezocht. Anderen
kregen die visie door het visioen van een nieuwe gemeenschap, die de arbeidersklasse
zou verwerkelijken. Zij sloten zich aan bij de strijdende organen van socialisten en
- na 1909 - communisten. Of zij sloten zich niet aan maar
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beleden in hun gedichten hun geloof in een komende maatschappij.
Tot hen behoorde Augusta de Wit, geboren en ten dele opgevoed onder de evenaar.
Zij schreef voornamelijk over haar geboorteland. Misschien is het mede door een
jeugd ver van West-Europa, dat zij buiten de categorieën bleef, die in de aanvang
van deze eeuw de letterkunde bevolkten. Het belangrijkst, naast enkele verhalen,
waren de beschrijvingen van een overweldigende, tropische natuur. Dominerend
echter bleven haar ideeën die haar tenslotte geestelijk onder een communistisch dak
voerden. Een communisme waarvan haar de ideële sfeer sterker trok dan de
dialectische leer. Zij verzonk niet in een pessimisme door de activiteit van de ‘droom’,
de verbeelding in de aanvang van de twintigste eeuw. Toch een draad die haar verbond
met een generatie die de geest vóór de zinnen wenste? De geur van de schrijftafel is
daardoor bijwijlen merkbaar.
C.S. Adama van Scheltema probeerde die overtuiging een vorm te geven die velen
opbeuren zou en kracht om mee op te trekken. Zijn poëzie laat horen hoe het utopische
element de leer overstemde: ‘O tijd, die komt...’. Het is eerder een geesteshouding
dan een politiek inzicht, zoals dat ook in Van Collems werk vastgesteld kan worden.
In zijn gedichten vloeiden Zionistische gedrevenheid en communistische verwachting
samen in een religieus uitzien naar de nieuwe gemeenschap der mensen. Het diepst
toch was bij hem de worsteling om tot pantheïsme te komen, om God als een Idee
in spinozistische zin te verstaan. Tot in zijn verzen klonk een verlangen naar de
eenheid door, die zowel de gemeenschap als de haar dragende God omvatten zou:
Als ge mij leest, dan moet ge mededichten,
En algeheel in mijn gedicht opgaan

Verwey en de Beweging
De periode van 1900 tot 1920 wordt beheerst door Albert Verwey en zijn Beweging.
Verschillende dichters en schrijvers debuteerden in het maandblad. Het was een
algemeen tijdschrift dat de redacteur als een voortzetting van de oorspronkelijke
Nieuwe Gids beschouwde. Naar zijn inzicht was het oudere blad de kristallisatie van
een ‘beweging’, waaraan hij met het nieuwe doortocht wilde verlenen. Welbewust
begint hij zijn tijdschrift met het tweede deel van De kleine Johannes, zoals De
Nieuwe Gids aanving met het eerste deel van dat verhaal. Van Verwey's beginselen
moeten hier vooral genoemd worden de functie van de bezonnenheid en de werking
van de Idee. Wat de eerste betreft, beklemtoonde de redacteur de activiteit van de
geest tegenover de steeds superieur geachte ‘ziel’. Met elkaar verbonden vormden
zij het wezenlijke van een mens, de ziel als bron van intuïtie, als plaats waarvandaan
de Idee haar stuwkracht ontplooide, de geest als de vormgever, waarin zij haar gestalte
van tijdelijke aard ontving. De Idee derhalve als een immanente Godheid, die
tegelijkertijd transcendent was, want zij werkte alom. Op deze wijze bezielde het
‘gevoel’ het verstand en dit disciplineerde het oorspronkelijke tot het zijn wezen
toonde en het Wezen der werkelijkheid liet doorschijnen.
P.N. van Eyck, geleidelijk aan de nauwste geestverwant van Verwey, beschouwde
als hoogste vorm van dichterschap die schepping van de geest waarin ‘God zichtbaar
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uit het menselijk zingen straalt’. Het is Van Eyck geweest die in niet aflatende
toewijding in arbeid de poëzie beoefend heeft als ‘menselijke zelfen wereldervaring’.
Hij werd Verweys naaste medewerker aan het tijdschrift waarin hij gedebuteerd had,
naar hijzelf meende. Later volgde hij zijn voorganger op als hoogleraar te Leiden.
Zijn persoonlijke ervaring had hem de vertwijfeling gebracht waartoe een vergruizend
wereldbeeld en de verneveling in ‘stemmingen’ kan voeren.
De discipline van Verwey was geen dogmatische regel, in iedere schrijver kreeg
de Idee een eigen, persoonlijke vorm. Dat gold eveneens voor de werkers op de
terreinen van wetenschap en wijsheid, die hij in de redactie opnam en op wier
medewerking hij hoge prijs stelde. Maar ook heel anders geaarde schrijvers en dichters
vonden in de Beweging ruimte voor hun publikaties. Wel vormde zich een kring die
ironisch de Noordwijkse Kamer werd genoemd, hoewel de band met de leidende
dichter van persoonlijke aard was. De jong gestorven Gutteling (1844-1910) kan
men daarin opnemen, maar vooral

Foto met opschrift: ‘Voor Hans. Jeruzalem. Nov. '19’, door Jacob Israël de Haan verstuurd
aan zijn vrouw Johanna van Maarseveen.
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auteurs als J. Jac. Thomson (1882-1961), Th. van Ameide (pseudoniem van J.H.
Labberton, 1877-1955), Nine van der Schaaf (1882-1973) en J.J. de Stoppelaar
(1884-1945). Belangrijker waren enkele figuren die op hun wijze in een ‘klimaat’
als de Beweging schiep, gewerkt hebben. De eerste daarvan was J.I. de Haan, die
van een geïsoleerde positie als zionist en homofiel uit tegen de burgerlijke beschaving
zijn libertijnse liederen en verhalen schreef. Een andere Jan Prins voor wie de litteraire
bekommernissen van de tijd en de strijd tussen geest en zinnen geen belemmering
bleken om zich thuis te voelen in een traditie die terug ging tot de tijd van de grote
burgers van de zeventiende-eeuwse republiek. Men zou hem willen vergelijken met
Gossaert, van wie hij zich direct onderscheidde door de heldere openheid van zijn
poëzie en de schijnbare ongecompliceerdheid van zijn persoon. In zijn eerbied voor
dat verleden en zijn verering voor de klassieken past hij echter naast Gossaert en
zeker in de Beweging na de ‘wending’ van 1913. Opvallend is een merkwaardig
gebruik van het woord ‘droom’. Het blijkt in de meeste gevallen vrij precies overeen
te stemmen met wat bij Verwey Verbeelding genoemd wordt. In Van Eycks gedichten
vond een vlijtige teller het woord ‘droom’ zo vaak, dat hij er rijmend op reageerde:
Ik noem het droom - in elk gedicht Tot elk gedicht, verklaard,
Een zichtbre god, als enige plicht,
In schoonheid openbaart.

Toch onthult zich in ‘droom’ een romantisch element, dat Tachtig niet vreemd was
en dat ook de Tachtiger Verwey kenmerkte, waar hij bleef pleiten voor eenheid van
vorm en inhoud.
Bij de tijdgenoten was 't niet anders. Aart van der Leeuws verteller haast zich door
de tastbare wereld naar een plek ‘waar de dromen tot werkelijkheid worden’. Tot in
zijn laatste verhaal De kleine Rudolf (1930), waarin hij de dagelijkse realiteit zeer
nabijkomt, blijft de verbeelding als verwachting actief. Het aardsche paradijs (1927)
is niet alleen als titel voor één van zijn bundels van betekenis, men zou er variërend
op kunnen zinspelen als de poëzie van de generatie tussen tien en twintig op haar
teneur beproefd wordt. Sterker nog blijken romantische strekkingen in Arthur van
Schendels werk. De droom is hierin een functie in de naar vrijheid hunkerende
zwerversziel, die zich gevangen weet in een beklemmende burgerlijke orde. In het
verzet daartegen dreigt de verbeelding bijwijlen het verlangen tot bandeloosheid op
te voeren. In later werk lijkt een berusting te groeien die aan Bloems resignatie
verwant is. Wie terugziet op dit proza met zijn persoonlijk ritme, krijgt neiging om
het te plaatsen tussen Leopolds ‘In gedempten’ toon en Bloems Quiet though sad.
Ook de laatste dichter debuteerde in Verweys tijdschrift, maar hij raakte nooit onder
diens invloed. Voor hem gold niet een of andere vervulling van de ‘droom’, hij voelde
zich slechts ‘een verloren droomer’, die zich in een ijlend ogenblik verbonden voelt
met ‘De dronken zoekers naar één zaligheid’. Maar ook de ‘veerplank van de droom’
begeeft het eens en dan keert de ‘zwerver’ zich tegen de ‘gerusten’, die het verlangen
kleineren en aan de resignatie niet toekomen. Want berusting kent de weemoed van
een verlangen dat leven heet. Zo bleef Bloem eenzaam, evenals Van Schendel en
evenals A. Roland Holst, die echter niet in berusting aanvaardde maar er de lof van
zong in zijn vroege verzen. De eenzaamheid verleent hem toegang tot een ‘leven

't Is vol van schatten hier...

overwelvend leven’, dat hij later met verschillende andere namen noemt: Elysium,
het eiland der gelukzali-

Dubbelportret van Arthur van Schendel, Ede, 1889.
Foto: Willem Witsen.
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Eerste blad van de drukkerskopij van ‘De uitvreter’, 1909, waarmee Nescio debuteert in De
Gids van januari 1911.

De uitvreter. // I. // Behalve den man die de / Sarphatistraat de mooiste
plek van Europa / vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel / gekend dan
den uitvreter. // Den uitvreter, dien je in je bed / vondt liggen met zijn
vuile schoenen, als je / 's avonds laat thuis kwam. Den uitvreter, / die je
sigaren oprookte, en van je tabak / stopte en je steenkolen verstookte / en
je kasten nakeek en geld van je / leende en je schoenen opdroeg en een
jas / van je aantrok als-i in den regen naar / huis moest. Den uitvreter, die
altijd wat / liet halen op den naam van een ander, die / als een vorst jenever
zat te drinken op / 't terras van ‘Hollandais’ voor de centen / van de lui,
die parapluies leende en / nooit terugbracht, die een barst stookte / in de
tweedehands kachel van Bavink, /
[p.2] die dubbele boorden droeg / van zijn broer en de boeken uitleende /
van Appi en buitenlandsche reizen / maakte als-i z'n ouwe heer weer / had
afgezet en pakken droeg die hij nooit / betaalde [...]
gen. In naam van dat overwerelds Rijk oordeelt hij de wereld waartegen hij zich
keert. Zijn afwijzing treft de ‘neerslachtigen’, want de vreugde van een sterk leven
kenmerkt het bestaan vóór de tijden en buiten ‘uur en feit’ zoals de romanticus het
formuleerde.
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Zo reageerden deze dichters en schrijvers op de problematiek van een vergaande
samenleving, wellicht van een ondergaande wereld. Vroeg Roland Holst niet om
kracht, opdat hij 't besef zou kunnen verdragen geboren te zijn ‘in 't najaar van een
wereld’? Daaraan ontsprong zowel een hunkering naar vernieuwd, sterk leven hier
of elders als berusting bij ontstentenis of onbevredigdheid van zulk verlangen. En
dat elders was in de ziel waaruit de verbeelding van de geest een andere wereld
schiep, voorbij de wegen, voorbij de wolken of waar dan ook. Die scheppingen
toonden een innerlijk verband dat in het taalgebruik zichtbaar werd. We zagen al dat
de zin het woord in zich opnam en dienstbaar maakte aan een groter geheel. Toch
reikte dit streven nog verder. Het tendeerde naar herstel van traditie en waarden,
terug naar een klassicisme dat nooit helemaal gedoofd was. Het is weer Verwey
geweest die in een principiële discussie over retoriek in 1913 schreef, dat de
‘oppermacht van de volzin, waaraan het woord is ondergeschikt geworden’ het
resultaat was van een ontwikkeling die zich door de jaren sinds Tachtig voltrokken
had. Het waren Gossaert en Bloem die zich voor het ‘geijkte’ beeld en voor de
gecultiveerde taal uitspraken. Daarmee verdedigde de eerste vooral een aansluiting
bij de traditie, wat hij in de praktijk bracht door archaïserend taalgebruik, steunende
op studie van onder anderen Vondel en Bilderdijk. Daarnaast probeerde hij het
beginsel van eenheid van vorm en inhoud, dat sinds Tachtig vigeerde, te doorbreken
door overgeleverde versvormen te beoefenen. Experimenten (1911) heet de bundel,
waarin hij die leuze in zoverre aantastte, dat een persoonlijke keuze van algemene
vormen tot een ‘bezielde rhetoriek’ moest leiden. Gossaert, die zich als dichter
duidelijk wenste te onderscheiden van Gerretson, zijn zakelijke tegenbeeld, werd
met hem verenigd door een scherp intellect dat in zijn poëzie volgens Verwey een
groter aandeel heeft dan de door deze zo gewaardeerde Verbeelding. Met zijn
bentgenoten verbond hem een verlangen dat in zijn gedichten een Oudtestamentische
klank kreeg ook als verhalen uit het Nieuwe Testament hem geïnspireerd hadden.
De strijd tussen geest en zinnen die het onderhavige tijdvak mee bepaalde, is in zijn
poëzie als in zijn essays een factor van betekenis.
Een merkwaardige figuur tussen de ‘Bewegers’ was Jan Greshoff die na een
romantische opvlucht terugkeerde naar de aardse werkelijkheid. Terugviel moet men
eigenlijk zeggen denkend aan het beeld van Ikaros dat hij gebruikt. Zo kwam hij
meer tot zijn recht in Forum dan in de sfeer van de Beweging, al bepaalden door hem
met verve verdedigde contradicties zijn essays en toch ook zijn poëzie. ‘De dominee,
de dokter, de notaris’ vormden het drievoudig beeld
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van een burgerlijkheid dat de dichter scherp ironiseerde zonder van zijn burgerschap
afstand te doen. Wie probeert een lijn in de litterair-historische ontwikkeling te grijpen
door een indeling naar groepen te maken, wordt telkens eraan herinnerd dat er
schrijvers zijn en geen ‘scholen’. Dit geldt voor de periode van 1900-1920 bijzonder
sterk. Waarschijnlijk omdat ondanks alle inspanning tot groepsvorming rondom
tijdschriften, zo niet de gedachte dan toch het gevoel aan het einde van een
cultuurperiode te leven de verenkeling en de vereenzaming versterkte.
Niet verwant aan enige litteraire groepering, noch in oppositie daartegen werkend,
schreven twee ook niet met elkaar verbonden auteurs. Men mag veronderstellen dat
in beiden een romantische vonk gloeide, waarvan een bescheiden warmte de ‘droom’
doortrok die Theo Thijssen in zijn schoolromans vorm gaf op een voor 't oog
realistische manier. In Kees de jongen (1923) bereikte hij een niveau, dat zijn verhaal
naast Multatuli's De geschiedenis van Woutertje Pieterse (1890) brengt, terwijl het
herinneringsmoment een ondergronds verband suggereert met boeken als De mythe
van een jeugd (1921) door Aart van der Leeuw en Herinneringen van een dommen
jongen (1934) door Arthur van Schendel.
Nescio, de andere, reageerde op unieke wijze op de artistieke verbeelding die zijn
tijdgenoten najoegen. Een milde humor tempert de verbittering die verraadt dat de
auteur in zijn jonge jaren eveneens ‘droomde’. Geleidelijk voert de ontgoocheling
tot een resignatie die hem in de buurt brengt van de andere Bloem, zij het dat bij
Nescio de hoop niet geheel dooft evenmin als de daarmee verbonden ironie. Niet het
eigen lot, maar het menselijk tekort spreekt uit zijn verhalen, bescheidener en daardoor
directer dan bij de adepten der Beweging.

Na de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog heeft in de omringende landen heviger dan in Nederland
dat buiten 't geweld bleef, die gevoelens en ideeën geaccentueerd. Het expressionisme
in pregnante zin hield daarmee verband, al bleef dat in Noordnederlands taalgebied
voorshands beperkt tot de oprichting van of nauwkeuriger: de omzetting van een
onbetekenend letterkundig blad in Het Getij. Het is dan 1916, het jaar ook waarin
een jonge dichter, Martinus Nijhoff, zijn eerste bundel publiceert: De wandelaar.
Daarin treft een expressionisme in de ruime zin waarover wij al spraken, die Van
Deyssel hanteerde, toen hij Boutens' Verzen (1898) inleidde. Hij schreef bij die
gelegenheid over een dichter die niet de natuur afbeeldde met zijn gevoel, maar dat
gevoel met de natuur. Daarmee was de aandacht naar binnen gericht. Hoewel
nagenoeg allen die hier genoemd werden - en zoals spreekt waren er nog anderen
die in een beperkt bestek niet naar voren konden komen - deze ‘inkeer’ in
verschillende mate toonden, waren er twee die op deze wijze in een voor lateren
vruchtbare problematiek geraakten.
Carry van Bruggen, zuster van J.I. de Haan, doorleefde als die dichter het isolement
van haar herkomst en kleinsteedse jeugd op drievoudige wijze: als vrouw, als
plattelander en als intellectueel begaafde. In haar romans leest men de ontwikkeling
van haar visie op de positie van een vrouw in de samenleving. Een onafhankelijke
vrouw, waarover Ada Gerlo (pseudoniem van Annie Salomons, 1885-1980) schreef,
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of althans een vrouw die daarnaar streefde. In dat opzicht is Carry van Bruggen
actueel, wat zij feitelijk bleef door haar studie Prometheus (1919). Daarin komt het
essentiële vraagstuk van gelijkheid en ongelijkheid en zo van democratie en autoriteit
aan de orde. Zij kende Nietzsche grondig, maar verwerkte diens invloed op een zeer
persoonlijke, door Ter Braak bewonderde manier.
Tat tvam asi, dat zijt gij, noemde Nico van Suchtelen (1874-1949) een van zijn
boeken. De daarachter liggende leer werd de grootse visie die Johannes Andreas dèr
Mouw als Adwaita in zijn late poëzie verbeeldde. Na een leven besteed te hebben
aan de studie van oude talen en wijsbegeerte en na telkens met een verlangen naar
het wezen van 't bestaan van zichzelf èn van de zintuiglijke waarneembaarheid op
de grenzen van het analyserend verstand gestuit te zijn, leek hem de poëzie de enige
weg daartoe. In de teksten van de Veda's schouwde hij de eenheid van mens en
kosmos. Een strenge vorm met een zo helder en zo eenvoudig mogelijk taalgebruik
waren vereist om dit wezenlijke gestalte te geven. Zo onderscheidde hij zich duidelijk
van de retoricale strevingen die in de Beweging verdedigd werden. Ook hij werd
door de schrijvers van Forum gewaardeerd in hun activiteit voor het ‘gewone’ woord.
Met hem eindigt de periode. Hij overleed in 1919 toen het eerste deel van zijn
gedichten verscheen. In datzelfde jaar hield de Beweging op. Spoedig zou Oswald
Spenglers (1880-1936) Der Untergang des Abendlandes (1922) verschijnen!
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[Kleurenillustraties]

Affiche (1918) voor de opvoering van Arthur van Schendels toneelspel Pandorra. De opvoering
vond geen doorgang. Pandorra verscheen in 1919 in boekvorm.
Ontwerp: Jan Toorop.
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Rijmprent (1938) met een gedicht door P.N. van Eyck. Houtsnede: Nico Bulder.
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Begin van De opdracht (1930) door Aart van der Leeuw. Bandontwerp en typografie: J.B. Heukelom.
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A. Roland Holst, 1948. Door A.C. Willink. (Bruikleen Rijksdienst Beeldende Kunst)
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Rijmprent (1926) met een gedicht door J. Greshoff. Houtsnede: J. Franken Pzn.
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Begin van Deirdre en de zonen van Usnach (1920) door A. Roland Holst. Houtsnede: B. Essers.
Titel en initiaal getekend door J. van Krimpen.
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Begin van J.H. Leopolds gedicht Cheops (1916). Uitgegeven door P.N. van Eyck en gedrukt door
J.F. van Royen in de bibliofiele reeks De Zilverdistel, als eerste boek voor de Vereeniging der
Vijftig. Titel en initialen getekend door S.H. de Roos.

Frans Coenen Jr., 1894. Door F. Hart Nibbrig.
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Voorzijde prentbriefkaart. Van l. naar r.: A.A.M. Stols (1900-1973), uitgever en typograaf, J.C.
Bloem en E. du Perron.

den WelEdGeb. Heer A. Roland / Holst / RK Leekenverpleeging. /
Hilversum / Nederland // Beste Jani, Het is heusch niet / zoo ernstig als
we er op staan. / Maar het duurde zoo lang voor Jacques stilstond.
Bovendien / moesten we alle drie een ontzet- / tende lachbui inhouden.
Wat / ons natuurlijk een heel ernstig / aangelaat bezorgde. // Het verblijf
van Jacques hier / was heel gezellig. Gisteren is / hij weer vertrokken, vol
hoop / op de toekomst in De Lemmer. / Eddy verdeelt z'n tijd tusschen /
Gistoux en Brussel. Binnen- / kort zal ik je antwoorden op / je laatste brief.
// Hartelijke groeten / tt / Sander
Tekst op de achterzijde van de prentbriefkaart, door A.A.M. Stols
toegezonden aan A. Roland Holst, mei 1928.
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Begin van J.A. dèr Mouws 114 strofen tellende gedicht ‘Jehova's uitvaart’, opgenomen in de
kort na de dood van de dichter verschenen bundel Brahman I (1919).

Brahman // I // Jehova's Uitvaart. // Mijn Brahman, Wereldvuur, waaruit
mijn ziel / En Sirius opvonkt, verre lichtverwant, / O rustend' as van
went'lend wereldwiel, // Van gouden wiel om as van diamant: / U zocht
ik, neen, U vond ik reeds als kind, / Toen 'k stond, zalig, op nacht'lijk
heideland, // En 'k zag den Melkweg, schemerlichtend lint, / Dat om de
wereldbloemen van 't Heelal / In gratievolle majesteit zich windt; // En 'k
zag, hoe soms uit donkerblauw Kristal / Een bloemkelk losgleed van
onzichtb'ren steel, / Geritselloos, in zwevend lichten val. - // Toen zag ik
't rouwgordijn van zwart fluweel; / Statig dalend langs wand van wereldzaal
/ Aan somber trotsch' agrafen van juweel; // En, door den Koepel dreund'
een vreemd choraal; / En 'k zag in hooge monnikspij den Nacht / Staan,
reusachtig, van 't bidsnoer, kraal na kraal // Schuivend bij 't prev'len
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meteorenpracht. / Naast katafalk van toch gestorven God / Hield strakk'
Oneindigheid de doodenwacht. [...]

Ina Boudier-Bakker.
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J. van Oudshoorn 1876-1951
Door Wam de Moor

J. van Oudshoorn (pseudoniem van J.K. Feijlbrief) en Marie Feijlbrief-Teichner aan de Oostzee
bij Binz, op het Oostduitse eiland Rügen, augustus 1923.

Over de vervreemding als existentiële ervaring is in onze literatuur zelden zo
indringend geschreven als door de lange tijd vergeten en thans herontdekte J. van
Oudshoorn. Het is typerend voor zijn verhouding tot de samenleving, dat deze auteur
jarenlang zijn pseudoniem wist te bewaren zonder dat zijn tijdgenoten tijdens en na
de Eerste Wereldoorlog wisten wie hij was.
Opgegroeid in een klein Haags beambtengezin, werd hij zelf ambtenaar bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sedert februari 1905 werkte hij bij het gezantschap
in Berlijn op de kanselarij, vanaf 1911 als eerste kanselier, later als directeur, tot hij
per 1 maart 1933 voortijdig werd ontslagen en terugkeerde naar zijn geboortestad
Den Haag. Met zijn Duitse vrouw leefde hij daar, ondanks de grote waardering die
zijn romans en verhalen in de kritiek van de jaren '10 en '20 hadden gekregen, in
volslagen anonimiteit.
Dat de jonge W.F. Hermans hem, kort voor zijn dood in 1951, bezocht, was geen
toeval: Hermans meende in het werk van deze auteur veel te herkennen van de
genadeloze eerlijkheid waarmee ook hijzelf de niet zo rooskleurige werkelijkheid
beschreef.
Er zijn redenen om aan te nemen dat Van Oudshoorns schrijverschap zich
ontwikkelde tijdens de eerste jaren van zijn Berlijnse periode, toen hij correspondeerde
met zijn vriend Janus Schmitt, kanselier in Stockholm. Van het postuum uitgegeven
Het Onuitsprekelijke (1968) verschenen in 1920-1923 delen in Groot Nederland.
Toen had hij al zijn romans Willem Mertens' levensspiegel (1914), Louteringen
(1916), het toneelstuk Zondag (1919) en verschillende van de Verhalen (1921)
gepubliceerd. Zouden nog volgen: de romans Tobias en de dood (1925), In memoriam
(1930) en Achter groene horren (1943) en de novellen Laatste dagen (1927),
Pinksteren (1929), De fantast
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Hooggeachte Heer Coenen,
Met de meeste belangstelling heb ik Uw studie over de 80er beweging
gevolgd. Vooral deed het me goed, dat U Aletrino nog eens behandelde.
Hoe moeten de menschen van toen toch anders zijn geweest, dat zij een
schrijver als hij was nog ‘überhaupt’ lazen. Want de tegenwoordige
menschen zouden er toch geen vinger naar uitsteken. Dat was toch wel
litteratuur, wat hij gaf, doorvoeld tot in het bloed. Ik heb maar weinig van
hem gelezen en nooit meer, voor zoover ik weet, herlezen. Maar een schets
van een Duitsche liefde-zuster, die in Holland heimwee krijgt is me
onvergetelijk gebleven. Zoo zelf levend, dat - evenals op een hoogtepunt
in Uw zwakke - men niet weet of uit genot of verdriet de tranen naar de
oogen komen. Maar vooral voor mij interessant was Uwe beschouwing,
omdat daar een punt in ter sprake komt, waar ik de laatste tijd bij
voortduring mijn aandacht op gevestigd had. Nl. dat het eenzaamheidsen ellendigheidsgevoel van een die alleen tusschen raadselen gaat ten slotte
voor het begrip wijken moet en den eenling zich op den duur als zoodanig
wel handhaven kan zonder ongelukkig te zijn. Dat de hater van het leven
in een minnaar ervan over kan slaan, zoodra hij niet meer woedend is,
omdat het leven, op zich zelf een totale onbegrijpelijkheid, op de koop toe
nog in den dood verloopt. Maar dan pas alleen kan hij daarom niet meer
woedend zijn, wanneer hij den dood als levens-factum onderkend heeft.
Maar daartoe moet men zich wat moeite met de studie van logica eerst
gegeven hebben, hoewel men ‘gefühlsmässig’ den dood ook wel benaderen
kon bv. zeggen we als het hoogste spanningsmoment in een verhaal,
waarbij dan ook het gevoel van den medevoelenden lezer breekt. Zoo
ongeveer. Om niet te veel af te dwalen, ook ik geloof, dat die onlust, moge
zij ook tot goede expressie voeren, een beginstadium van het leven is,
waar men dus uit dient te komen en liefst zonder litterair impotent te
worden.
J. van Oudshoorn aan Frans Coenen Jr., Berlijn, 13 juni 1923.
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Begin van het eerste hoofdstuk van de roman Willem Mertens' levensspiegel (1914), door J. van
Oudshoorn.

Inleiding // I. Voorboden. // Hij draalde aan de glazen-als- / winkeldeur.
De winkel zelf was / opzij en in het pas-geschrobde / marmeren
voorportaaltje met / den vermanenden voetveeg, / was aan een
blank-gepoetste fonkelende [(?)] kraan vooral het behoedzame / koperen
emmertje van eene / afschrikkende degelijkheid. / Maar achter in den
langen / half-donkeren gang lokte een / kier huiskamerlicht, ook / waarde
een schaduw aan en / schaamtig zoo besluiteloos / betrapt te worden,
opende hij / de deur. De dochter, die hem / al herkend had, liep terug, /
beduidend hem de huiskamer / in te gaan. Hij klopte, trad /
[p.3] naar binnen en trof niemand / aan. [...]
(1948) en het postume Bezwaarlijk verblijf (1965).
Al deze werken zijn variaties op hetzelfde thema van Van Oudshoorn die in feite
telkens, zoals de biografie die in 1982 verscheen laat zien, getuigen van de frustraties
in het leven van Jan Koos Feijlbrief. Diens verlangen naar het geliefde nichtje uit
zijn jeugdjaren, diens schuldgevoelens vanwege de zelfbevrediging en de
vervreemding die daarmee steeds opnieuw gepaard ging, diens ervaringen van de
eenzaamheid, dikwijls ongewenst verkregen, soms en tenslotte zelf verkozen in
samenhang met a-seksualiteit, dat zijn de impulsen voor dit in bedwongen
emotionaliteit geschreven werk.
Hij verachtte zichzelf. Van zijn eerste roman tot zijn postuum verschenen novelle
ging hij telkens opnieuw na hoe het zo gekomen was - deze teleurstelling, deze
nederlaag, de afwezigheid van een stimulerende menselijke relatie. Hij speurde
daarbij - zie zijn natuurbeschrijvingen, zie de beschrijving van enkele sterke
vrouwenfiguren in Het onuitsprekelijke, Pinksteren, Laatste dagen en ander werk naar het licht aan het einde van de tunnel. Hij vond hier en daar de toegang tot de
mystiek van de leegte: in Laatste dagen, in Bezwaarlijk verblijf.
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Al heeft Van Oudshoorn tijdens zijn leven voor zijn bijzondere stijl en de inhoud
van zijn romans, verhalen en een toneelstuk Zondag (1919) veel waardering in de
literaire kritiek gekregen, pas na zijn dood is zijn werk gaan behoren tot de canon
van literaire werken die het beeld van het proza van deze eeuw bepalen. Hierin wordt
hem door sommigen een plaats op Europees niveau toegekend. De opvoering van
zijn toneelstuk Zondag door Globe in 1979 was een toneeldaad van de eerste orde.

Overig werk
Doolhof der zinnen (1950, verzamelbundel), Verzamelde werken (1968-1974; 2 dln.),
Paraphrase (1973), Galant avontuur (1979), Jeugd (1982, bloemlezing).
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Frans Coenen 1866-1936
Door Wam de Moor

Frans Coenen Jr. (midden) met zijn vader Frans Coenen Sr. (r.) en een onbekende.
Foto: Jan Goedeljee & Zn.

Om twee redenen neemt Frans Coenen een belangrijke plaats in in onze literatuur.
Hij schreef een aantal romans en verhalen in realistische stijl die toonaangevend zijn
gebleken voor de prozarichting die in het laatste kwart van de vorige eeuw het lot
van de arbeidende en middenstandklasse tot onderwerp had. En vervolgens
ontwikkelde hij zich tot meest gezaghebbende criticus van zijn tijd en bleef dit tot
zijn dood.
Als kind leed Coenen onder een zware astma. Wel werd hij door zijn familie
verwend, maar de ziekte onthield hem het spontane contact met andere kinderen.
Zijn boeiende dagboeken uit de gymnasiumjaren spreken van verzet tegen het
schoolbestaan, van verveling, van schuldgevoelens over zelfbevrediging. Ze luiden
de thematiek van zijn proza in dat gekenmerkt wordt door onvrede met het
sleurbestaan en tegelijk sociale bekommernis. Deze laatste blijkt onder meer uit de
keuze van de personages: een stoet van armzalige figuren uit wat hijzelf noemde de
Stervende Bourgeoisie trekt vanaf zijn debuut Verveling in 1892 de Nederlandse
literatuur binnen.
Mét Marcellus Emants reageerde Coenen als romanschrijver op de auteurs van de
negentiende eeuw die een collectief gevoelsleven vertegenwoordigden. Als
pessimistisch schrijver had hij oog voor de velen die zonder verband in de
samenleving stonden en die zich daardoor eenzaam en zonder levensdoel wisten. De
jonge vrouw uit Verveling kampt met ‘die gevreesde leegte, dat gemis aan iets’ en
vindt geen oplossing. Eenmaal door dit thema geobsedeerd ging Coenen studie maken
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van de mens. Titels als Studies (1894), Bleeke levens (1899) en Vluchtige
verschijningen (1903) wijzen op distantie tussen schrijver en personages. Maar jong
en oud werd met deernis geportretteerd. In Een zwakke (1896) van heel nabij en
uitvoerig, in Burgermenschen (1905) gedistantieerd en zeer kritisch.
Na 1906 zweeg Coenen tot zijn dood als schrijver van verhalend proza. Hij werd
een gevreesd en bewonderd criticus en gaf tevens van zijn sociale bekommernis blijk
in de manier waarop hij veel jonge auteurs bijstond. Met financiële steun, maar ook
door, als leider van het tijd-

Begin van Frans Coenens postuum verschenen roman Onpersoonlijke herinneringen (1936).
Van januari tot en met mei 1936 publiceerde Coenen de roman in afleveringen in het
maandschrift Groot Nederland.

Onpersoonlijke herinneringen // I // Het huis // Toen ik vele jaren
geleden in het huis kwam, / het heel deftige huis aan de Amsterdamsche
/ hoofdgracht, was de laatste bewoonster eerst / drie maanden tevoren
overleden. / En sedert hadden de testamentaire executeurs daar gehuisd,
erin huisgehouden is een beter woord, want/ overal lag de boel omgehaald
voor den inventaris. Maar trots deze grauwe wanorde, / als voor een
verhuizing, die altijd maar / op de kruiers wachtte, had toch het huis zijn
/ eigen sfeer, die sfeer van afwerende / stille beslotenheid, niet gansch
verloren. En / dat leek dan wel altijd zoo geweest te zijn, sedert het / ruim
drie honderd jaar geleden, onder de republiek, / gebouwd werd voor een
burgemeester van Amsterdam / Maar, als 't ware, boven op het
fundamentele / van dien sfeer, aan het gebouw eigen, en die eerst /
langzaam tot het volle besef kwam, was er de sfeer en zelfs de / atmosfeer
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van de laatste bewoonster zeer duidelijk en / opdringend, zoodra men het
schemerige onderhuis / betrad. Het rook er namelijk naar katten, al sterker
/ naar mate men uit de breede, lage benedengang de / breede trap kwam
opgestegen. [...]
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Eerste druk (1902). Bandontwerp: F. Hart Nibbrig.

schrift Groot Nederland, publikaties toe te laten die eigenlijk niet konden. Hij schreef
jarenlang over toneel, schilderkunst, muziek, maatschappelijke kwesties en literatuur
in de Oprechte Haarlemsche Courant, De Amsterdammer, De Kroniek van P.L. Tak
en Groot Nederland. Zijn belangrijkste essays verschenen in Studiën van de tachtiger
beweging (1924) en (na zijn dood) in Verzameld werk (1956).
Vanaf 1 mei 1895 tot 1 januari 1932 was Coenen conservator van het Museum
Willet-Holthuysen. Hij ontving er zeer velen gastvrij. Hij nam de tijd om auteurs als
Carry van Bruggen, met wie hij een langdurige relatie had, en J. van Oudshoorn in
hun literaire ontwikkeling te helpen. En tenslotte schreef hij er zijn mooiste boek:
Onpersoonlijke herinneringen (1936). Daarin riep hij het tragische levensverhaal op
van de vroegere bewoners van het huis waarin hij zolang gewerkt had. Het proza is
nog soberder dan dat uit de jaren 1892-1905, maar dezelfde voorkeur voor zwakke
persoonlijkheden, weerloos in de tijd, is gebleven.

Overig werk
De Fransche wet tot bescherming van verwaarloosde en mishandelde kinderen
(1892), Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling-Willet-Holthuysen (1901),
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Zondagsrust [gevolgd door] Bezwaarlijke liefde (1902), In duisternis (1903), I.
Schetsen (1903), Zomergenoegens van de familie Kramp (1906), Het museum
Willet-Holthuysen (1906), Kunst aan het volk (1909, met Corn. Veth), Charles
Dickens en de romantiek (1911), Reizen; een uitweiding en inwijding (1929), Veertig
jaar commentaar (1947), De muzikale beddenmaker (1981), Een uitweg (1981).
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Augusta de Wit 1864-1939
Door Rob Nieuwenhuys

Augusta de Wit in 1924.

Wie in onze dagen onvoorbereid Augusta de Wit gaat lezen of liever gaat her-lezen,
die stuit op onoverkomelijke belemmeringen. Waar men haar vroeger zo om prees,
haar ‘edele stijl’, haar ‘grootse visie’, haar ‘zangkunst in proza’, haar ‘plastisch
vermogen’, kortom haar woordkunst, dat alles is onherroepelijk verbleekt.
Wat Nijhoff over De wake bij de brug (1918) schreef, blijft onverlet. Hij vond
haar toon te gewichtig, te plechtstatig en noemde haar stijl (en het moet in die tijd
als een ketterij geklonken hebben!) ‘quasi-verheven’. Ze kijkt ook volgens Nijhoff
teveel tegen haar figuren op: ‘zij stelt zich op aan de voeten van het beeld van haar
ideeën’. Hij heeft gelijk, maar eigenlijk heeft Augusta de Wit nooit iets anders gewild.
En we moeten haar óók op haar intenties beoordelen.
We weten dat Augusta de Wit een internationale kring van bewonderaars had (haar
werk is in verschillende Europese talen vertaald, zoals in het Frans, Spaans, Italiaans,
Duits en Engels). Ze correspondeerde met Rilke (1875-1926), Lawrence (1885-1930),
Hans Carossa (1878-1956) - grote namen voor die tijd! - en in Nederland met Willem
Kloos, die ze een ‘Weldoener’ (met hoofdletter) noemt die ‘Nederland de edele gift
bracht van een Nieuwe Schoonheid’ - steeds maar weer hoofdletters. Ja, zulke
formuleringen moeten wel ver van Nijhoff hebben af gestaan. Augusta de Wit was
zeer bevriend met Henriëtte Roland Holst en haar man R.N. Roland Holst
(1868-1938), auteur van De overpeinzingen van een bramenzoeker. Henriëtte Roland
Holst die ook niet vrij was van die hoge toon, vooral niet in haar latere gedichten
(Verworvenheden), die ook wel (evenals haar man) met het symbolisme overweg
kon, prees Augusta de Wit als een schrijfster van ‘grote distinctie’, en dat zal men
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haar altijd moeten nageven. Augusta de Wit was als schrijfster een dame in de goede
zin van het woord en veel minder autoritair dan haar vriendin die met haar
socialistische ideeën ook een dame was. Bij de dood van Augusta de Wit schreef
Henriëtte Roland Holst een herdenkingsartikel in het blad van haar ideologie: Tijd
en Taak (25 februari 1939). Ze schrijft daarin: ‘politiek lag niet in haar lijn’, maar
toch heeft Augusta de Wit in 1917 voor het communisme gekozen als voor een
‘schone werkelijkheid’. Haar filosofie waarbij het ethische met het es-

Begin van het verhaal ‘Ballingen’ uit De wijdere wereld (1930) door Augusta de Wit. Houtsnede:
Jan Wittenberg.
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thetische samenviel, verplichtte haar ertoe en misschien ook de onomwonden keuze
van de communisten voor de Indonesische onafhankelijkheid (‘Indië los van Holland’
als leuze). Politiek en literatuur zoals Augusta de Wit die in ‘woordkunst’ bedreef,
lijken in tegenspraak met elkaar, maar dat gold niet voor haar. Ze kon ze opmerkelijk
goed scheiden. Dit maakt haar jarenlange medewerking aan de liberale Nieuwe
Rotterdamsche Courant begrijpelijk.
Als Augusta de Wit in 1932 Gods goochelaartjes publiceert, een boek over
natuuronderzoekers en vlinders, die ze ‘Gods goochelaartjes’ noemt, draagt ze dit
boek aan R.N en H. Roland Holst op. Waarom? Omdat ook voor hen ‘een schone
schijn een onthullende openbaring is van schoner werkelijkheid’.
Bij de aanbidding van de abstracte Schoonheid past slechts een ‘grote distinctie’
in taalgebruik, plastisch en muzikaal tegelijk, maar dit is alles westers gedacht en
gezien. Het ‘zieleleven’ van de Javaan bleef haar verborgen. (Haar bekendst geworden
boek, Orpheus in de dessa (1903), is ondanks de Oosterse stoffering een door en
door Westers cultuurprodukt). Ze bekende het zelf, zeer openhartig en in alle
bescheidenheid.
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Door Augusta de Wit gecorrigeerde kopij van haar verhaal ‘Ballingen’, gebundeld in De wijdere
wereld (1930). De kopij was vermoedelijk bestemd voor de zaterdagse bijlage van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.

Overig werk
Facts and fancies about Java (1898), Verborgen bronnen (1899), De godin die wacht
(1903), Het dure moederschap (1907), Natuur en menschen in Indië (1914), De drie
vrouwen in het heilige woud (1919), Een Javaan (1923), De avonturen van den
muzikant (1927), De wijdere wereld (1930), Een witte angora en enige mensen
(1961).
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Aart van der Leeuw 1876-1931
Door H.A. Wage

Aart van der Leeuw, mei 1899.

Het aardsche paradijs (1927) is de laatste poëziebundel die Aart van der Leeuw
gepubliceerd heeft. Het was tegelijkertijd zijn rijpste verzameling. Van vlucht in een
gedroomde wereld was het tot een aanvaarding van de werkelijkheid gekomen zonder
dat de dichter aan de droom verzaakt had. Het leed had hem langs die weg geleid
zoals uit ‘De herdersstaf’ blijkt en de zo gewonnen vrede laat hem vragen:
Geef, dat de hof van Eden
In deze streek herbloeit.

De pure zintuiglijkheid had hij ook in zijn jongere jaren toen hij in 't spoor der
Tachtigers het ‘l'art pour l'art’ verdedigde, nooit geprezen, maar de schoonheid van
klank en kleur boeide hem in natuur en kunst. Ook hij met zijn verlangen naar
harmonie en vrede, werd door de ‘storm der geslachtelijke rijping’ uit een nog
ongestoord ‘Kinderland’ verdreven en in het conflict tussen geest en zinnen gestort.
Heimwee bevangt hem zoals hij dit in ‘Faunus’ verbeeldt, die van zijn diergestalte
gruwt en hunkert naar een harmonisch leven ‘voorbij de wolken’. Van het geluk in
schoonheid is alleen te dromen blijkbaar. De behoefte daaraan beheer-
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Gedicht door Aart van der Leeuw, opgenomen in zijn debuutbundel Liederen en balladen (1911).

Slapend kind // Kom mijn kind, de dag gaat ook; / Zie haar afscheid wuift
ze al ginder, / In den tuin zijn bloem en vlinder / Als de nachtlamp en haar
rook. / Kom mijn kind, de dag gaat ook. // Stil hij is den dag al voor, / En
hij sluimert volgedronken, / Moegedroomd en blindgeblonken, / In oneindig
niets teloor, / Rustig bij mijn woorden door. // Wonder, wat wordt de avond
zwart! / Langzaam, langzaam moet ik stijgen / Langs de trappen, zelfs niet
hijgen / Met dit hoofdjen aan mijn hart, / Tot waar zacht de sponde mart.
// Ach, want als hij wakkerschrikt / Uit dat land van klank en kleuren / En
hij ziet den nacht hier treuren, / Weet ik dat hij uren snikt... / Stram mijn
knie, dat gij niet knikt!
ste Van der Leeuws creativiteit en de voornaamste factor daarin: de verbeelding. Het
verstand dat in dienst van deze laatste functioneerde en haar tevens kon beteugelen
om tot evenwichtte geraken, mocht niet uitschieten tot een ‘verkillend overbewustzijn’
dat de begeerde harmonie even sterk bedreigde als de zinnelijke oververhitting.
De droom voert hem in verhalen en romans naar vroegere werelden
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Ik houd er van, om in een bloemruiker een distel te steken, of op een
fruitschaal tusschen de vruchten een schubbigen sparappel te leggen.
Daarom had ik in het huis, waar voor de liefde betaald wordt, den
gebochelden muzikant, die zooeven, als uit den hemel gevallen, voor mijn
stilhoudenden draagstoel stond, en mij behulpzaam is geweest bij het
uitstijgen, mee naar binnen genomen.
In de feestzaal waren alle kaarsen aangestoken, en deden hun lichtjes in
het kristal van de spiegels, in de juweelen van kapsels, keurzen en de
gevesten der degens weertintelen. Vijf vrienden, vijf vrouwen. De komst
van mijn speelman werd met handgeklap en gejubel begroet. ‘Het is maar
gemakkelijk,’ werd er geroepen, ‘om je vioolkist aan je vastgegroeid bij
je te dragen, zoodat er geen kans is, dat je hem ooit zult vergeten,’ en een
ander vroeg hem, of hij op het hoofd kon staan als de nar van den koning.
Lachend zette hij zich op een lage taboeret in een hoek van de kamer, en
stemde zijn gitaar.
Ik schudde de kaarten. Ik zou de bank houden. De winst moest ons, den
bezoekers, in kussen worden uitgeteld, ons verlies zou betaald worden in
gouden dukaten.
Wij lieten den muzikant van den wijn brengen, en wierpen hem, zooals je
een hond een brok geeft van den maaltijd, af en toe een geldstuk voor de
voeten. Daarvoor zong hij met een heesch geluid de gebruikelijke liedjes,
ze op zijn instrument begeleidend. Sommigen neurieden het refrein mee,
anderen riepen kwinkslagen, of namen schaterend de bestraffing in
ontvangst voor hun vrijpostigheden. Somtijds, plotseling, viel een stilte
in, zoo een, die je weemoedig maakt en verlegen, en waarbij vergeten
dingen in je herinnering komen: een groene bank onder een linde, kinderen,
en het jubelend roepen van je naam in de verte. Wij schertsten dit weg, of
we een lastig insect van ons afsloegen.
Begin van ‘Hoofdstuk 1. Wat handelt over de vreugden van een
edelman en over een gebochelden toovenaar’ uit Ik en mijn speelman
door Aart van der Leeuw (zevende druk, 1933; eerste druk, 1927).
waarin de verbeelding meer speelruimte heeft. In Vluchtige begroetingen (1925)
vertelt hij van het kind dat in de dierentuin alle hokken voorbij gaat om dat van de
eenhoorn te vinden. En de verteller zelf haast zich elke morgen naar de verwaarloosde
tuin van een oud buiten ‘waar de droomen tot werkelijkheid worden’. Dan gebeurt
het wonder waarnaar ook dat kind verlangde, als hij de gestalten uit vergane eeuwen
ontmoet en hen begroet als oude vertrouwden.
In hetzelfde jaar van zijn laatste bundel verscheen Ik en mijn speelman (1927)
waarin de verbeelding nog eenmaal onbeperkt heerst. De achttiende-eeuwse jonge
edelman, Claude de Lingendres trekt met de gitaarspeler Valentijn door het land. Hij
is op de vlucht voor een hem opgelegd huwelijk, de speelman is een zwerver van
nature. Waarheen? Naar een gedroomde stad, die zekere overeenkomsten toont met
het boek der Openbaring, waarin de harmonie hersteld zal zijn. Valentijn herinnert
ook aan die, welke zij verloren hebben: ‘...wij wonen korter dan de dieren in het
paradijs’. Onder de vervoering van de muziek voltrekt zich het lot dat de twee voor
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elkaar bestemden als twee gelieven gelukkig maakt! Een laatste droom of een nadering
tot de werkelijkheid?
De kleine Rudolf (1930) gaat in deze richting. Het is 't verhaal van een dwerg die
zichzelf als realiteit leert aanvaarden, zonder die blik te verliezen die schoonheid
schept om de dagelijkse dingen en gebeurtenissen. En deze winnen daarbij zonder
hun werkelijkheid prijs te geven: ‘Ik wil toegeven, dat het mijne er rijp voor is om
onbewoonbaar verklaard te worden’, moet Rudolf van het sous-terrain dat zijn huis
wordt, zeggen, ‘maar toch is het een haven’. En in dit beeld zijn droom en realiteit
toegedekt onder: ‘ach god, een verwachting’.

Overig werk
Liederen en balladen (1911), Kinderland (1914), Herscheppingen (1916), Sint-Veit
en andere vertellingen (1919), De mythe van een jeugd (1921), Opvluchten (1922),
De gezegenden (1923), De zwerftochten van Odysseus (1926), De opdracht (1930),
Verspreid proza (1932), Die van hun leven vertelden (1934), Vertellingen (1935),
Verhalende schetsen (1944; verzamelbundel), Momenten van schoonheid en bezinning
(1947), Verzamelde gedichten (1950), Verhalen en verzen (1951, bloemlezing), De
opdracht, Miniaturen, Vertumnus (1951), Bloemlezing uit zijn gedichten (1956),
Betovering (1966, bloemlezing), Najaar (1973), De briefwisseling tussen P.N. van
Eyck en Aart van der Leeuw (1973).
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Arthur van Schendel 1874-1946
Door Charles Vergeer

Arthur van Schendel te Ascona (Zwitserland).

‘En als wij opnieuw moeten komen kan de wereld voor ons niet beter zijn dan grijs
van eeuwige nevelen, met een eeuwige zang in de verte. Wij zullen altijd eenzaam
zijn en wat onze weemoed is kunnen wij niet zeggen.’ (Nachtgedaanten, 1938.)
Sinds de verschijning van zijn Een zwerver verliefd, in 1904, kreeg het werk van
Arthur van Schendel een voortdurende en grote aandacht. Al driekwart eeuw worden
jaarlijks boeken van hem herdrukt, en enkele titels zijn zelfs, lijkt het, definitief
opgenomen in het rijtje klassieken van de Nederlandse letterkunde. Het fregatschip
Johanna Maria (1930) is daarvan door het verplicht lezen voor de eindexamenlijst
misschien wel het bekendste voorbeeld. Men roemt zijn meesterlijke prozastijl en
deelt hem in de literatuurgeschiedenis in bij de neo-romantiek.
Als het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ al waarheid bevat, het bekend geraken
door degelijke standaard-waarderingen en middels de verplichte eindexamenlijst is
wellicht een nog zekerder weg naar het onbemind raken.
Op zijn negentiende reeds schreef hij zijn eerste boek, het verhaal over de gedoemde
ridder Drogon. Het verscheen in 1896 en werd door Willem Kloos ‘ernstig en echt’
genoemd. Dit vroege werk toont al in sterke mate de Schendeliaanse kenmerken:
verlangen en weemoed in hun strijd met ‘tijd en toeval’, het eenzaamheidsgevoel en
de uitgesproken vrijheidszin.
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‘Verlangen en berusting’ is de titel van een vroeg opstel, en inderdaad het verlangen
is bij Van Schendel niet het romantische verlangen naar vage verten. Steeds wordt
het tekortschieten verduurd, het verdriet wordt verbeten en het onduldbare noodlot
bijna zwijgend aanvaard.
‘Zijn vrouw zat in de kleine voorkamer bij de kaars, zij stond op en liet hem in de
keuken, waar zij het brood op de tafel zette. Zij vroeg niet waar hij geweest was met
de schuit, zoals zij gewoonlijk deed, hij zag dat zij de ogen neergeslagen hield. Er
was verandering in haar, maar hij wist niet wat het was. Telkens wilde hij iets zeggen,
maar hij kon niets bedenken, dan keek hij haar maar aan. En zij zweeg, en zij at
langzaam, hij kon wel zien dat het haar niet smaakte. Toen de tafel afgeruimd was
nam zij het

Slot van het één na laatste hoofdstuk van de in 1930 verschenen zevende druk van Een zwerver
verliefd, door Arthur van Schendel. Houtsneden: B. Essers.
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breiwerk weer. Zo zaten zij al den tijd dat de torenklok tweemaal het volle uur sloeg.
Hij stond op en ineens wist hij wat hij zeggen wilde: of er niets op te vinden was dat
zij weer samen konden zijn, want het ging zo niet, zij werd oud en hem werd het
soms te veel altijd alleen te varen. Maar hij stond zonder een woord te zeggen terwijl
zij een stuk koek voor hem inpakte. Dag vrouw - dag Rossaart, dat was het enige dat
zij zeiden toen zij elkaar de hand gaven aan de voordeur.’ (De waterman, 1933).
Het verlangen voert in de eerste plaats tot opstand tegen, of afstand nemen van de
gevestigde orde. De zwerver Tamalone is onmaatschappelijk, de waterman Maarten
Rossaart is fel tegen de burgerlijke zelfgenoegzaamheid, en Kaspar Valk geeft in het
slothoofdstuk van De grauwe vogels (1937) de ongehoordste verwerping van het
christendom sinds Multatuli.
In De rijke man (1936) en De menschenhater (1941) is het pogen de menselijke
samenleving te verbeteren onderwerp. In het eerste boek, waarin veel autobiografische
trekjes schuilen, wordt de strijd die Engelbertus Kompaan tegen de armoe voert in
het Amsterdam van Van Schendels jeugdjaren nog met warmte en toegevend
beschreven. De toenemende dreiging van fascisme en nazisme geeft De
menschenhater meer bitterheid. Simon Vestdijk noemde dit Van Schendels beste
boek.

Arthur van Schendel aan Willem Kloos, redacteur van De Nieuwe Gids. Van Schendels eerste
brief, van december 1890, waarin hij de redactie van De Nieuwe Gids gevraagd had enkele
verzen op te nemen, werd niet beantwoord.
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28 September, [1891] // Geachte Heer, / Ik wend me tot u omdat / u een
artist met een gevestigden naam bent. U moet / weten dat ik pas 17 jaar
ben, een leeftijd dus waarop men / gewoon is te schwärmen, ook wel eens
om verzen te maken. / Dat doe ik. En ik meen het ernstig. Ik heb er wel
eens / aan de Redactie van de N. Gids gezonden en geen antwoord /
gekregen, 'tgeen natuurlijk komt door de drukke bezigheden. / Maar nu
kom ik heel persoonlijk bij u. Tot u, want / uw en uwsgelijken richting
trekt mij aan. Ja, ziet u, in / zekeren zin ben ik er al langen tijd martelaar
en strijder / voor geweest. En nu weet ik dat mijn verzen ook van die /
richting zijn, ik weet zelfs dat ze voor mij heel mooi / zijn, maar - zoo als
een vrijer natuurlijk zijn liefste / het liefst en het mooist vind[t]. // Hoor
eens, meneer Kloos, vind me nu niet aan- / -matigend omdat ik dit schrijf:
we leven in een maatschappij / waarin wij allen, ik zoo goed als u, van
elkaar afhankelijk / zijn, elkaars hulp noodig hebben. Bent u er gansch /
alleen gekomen? Ik weet wel dat u uw geslacht haat / en veracht, maar
zie, daardoor schrijf ik juist graag / aan u, want dan moet u beter zijn dan
allen; ik bedoel / niet dat u een goed mensch bent in de banale beteekenis
van /
[p.2] goed, doodgoed. U zal me wel begrijpen, anders wordt / mijn brief
te lang. // Wil u eens mijn verzen lezen en me dan zeggen zoo of / zus zijn
ze? Mij uw meening zeggen, - maar niet uw persoon- / -lijke - . En als u
dan geen tijd hebt, schrijf me dat dan even. // Waarom maak je zoo'n
bombarie om dat alleen / te vragen, zal u zeggen? Ja, dat zal ik maar niet
gaan uitleggen / want voor banaalvinden ben ik ijslijk bang. // Nu, ik wacht
op antwoord. // Adieu, meneer! // Met achting / uw / Arthur van Schendel.
/ Jan Steenstraat 118.
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Arthur van Schendel met vrouw, kinderen en kleinkind te Ascona (Zwitserland), 1927.

Zoals De grauwe vogels (1937) en De wereld een dansfeest (1938) bijna
tegelijkertijd geschreven werden, zo ook De menschenhater en Een spel der natuur
(1942). De natuur en het avontuur is de eigenlijke sfeer van Van Schendel, zijn uitweg
uit de verstikkende orde. Zes meesterlijke bundels vol speelse verhalen getuigen
ervan. Helaas geeft het lezerspubliek aan verhalenbundels minder aandacht. In
Herinneringen van een dommen jongen (1934) staan de meest uitbundige fantasieën.
De ingehouden humor is voortdurend aanwezig, en werkt bevrijdend in de grijzer
getinte verhalen.
Opvallend in het werk van Van Schendel is het aantal onafhankelijke,
geëmancipeerde vrouwen. Vrijheidsverlangen en de licht spottende humor klinken
in het verhaal van de modiste uit De wereld een dansfeest (1938): ‘Onze opvoeding
bestond voornamelijk uit allerlei bordjes, waarop in grote letters stond: Fatsoen, en
daaronder: het is verboden...: je mocht dit niet en je mocht dat niet, men deed het
niet, het hoorde niet, enz. Het fatsoen wilde het niet. Als een meisje op een stoel zat
met het ene been over het andere, was het een horreur, want dan kwamen de enkels
te zien. Maar als papa naar de opera ging nam hij zijn kijker mee. Er waren twee
fatsoenen, een voor mannen, een voor vrouwen. Onder onze moeders moeten er al
geweest zijn die het malligheid vonden, maar ze durfden het nog niet te zeggen. En
toen er verzet kwam werd er moord en brand geroepen over zedenbederf, de
emancipatie heette het einde van de wereld.’
Dat hartstochtelijke verlangen naar vrijheid uit zich al in Een zwerver verliefd
(1904), waar Mevena en haar minnaar uit elkaar gaan, op dezelfde wijze in het gedicht
‘Eenzaamheid’ uit 1944, waar de slotregels weten dat:
De kus en alles wat de liefde doet
Geen ziel vervult zoals de eenzaamheid.

Keuze uit het overig werk
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Een zwerver verdwaald (1907), De schoone jacht (1908), Shakespeare (1910), De
berg van droomen (1913), Verhalen (1917), Pandorra (1919), Der liefde bloesems
(1921), Rose-Angélique (1922), Angiolino en de lente (1923), Blanke gestalten (1923),
Oude Italiaansche steden (1924), Verdichtsel van zomerdagen (1925), Verlaine
(1926), Merona een edelman (1927), Huon of Over den hond (1928), Fratilamur
(1928), Florentijnsche verhalen (1929), Een eiland in de Zuidzee (1931), Bijbelsche
verhalen (1931), Jan Compagnie (1932), Een Hollandsch drama (1935), Avonturiers
(1936), Boeken (1937), De zomerreis (1938), De zeven tuinen (1939), Anders en
eender (1939), Keurbladzijden uit het werk (1940, bloemlezing), Mijnheer Oberon
en mevrouw (1940), De fat, de nimf en de nuf (1941), Arthur van Schendel (1943,
bloemlezing), De Nederlanden (1946), Het oude huis (1946), Voorbijgaande
schaduwen (1948), Twaalf verhalen (1948, bloemlezing), Vijftien verhalen (1948,
bloemlezing), Een zindelijke wereld (1950), Herdenkingen (1950), De pleiziervaart
(1951), Begrip en klaarheid (1954), Over boeken (1954), Verzameld werk (1976-1978,
8 dln.).
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J.H. Leopold 1865-1925
Door A.L. Sötemann

J.H. Leopold op vakantie in Pontresina (Zwitserland).

Populariteit heeft ‘de grootste dichter van zijn vaderland en tijd’ (Nijhoff) nimmer
gezocht. Van 1893 tot 1911 hebben elf malen verzen van zijn hand in De Nieuwe
Gids gestaan, voordat in 1912 - tegen de wil van Leopold - Boutens zijn Verzen uitgaf
in tachtig exemplaren. Dit bracht de dichter ertoe zelf een bundel samen te stellen,
die begin 1914, op zijn achtenveertigste jaar, verscheen in een oplage van 350. Ook
de twee uitgaafjes die - alweer op initiatief van anderen - tijdens zijn leven nog
zouden verschijnen: Cheops (1916) en Oostersch (1924), werden in slechts 75
exemplaren gedrukt. Wèl hadden zijn publikaties een zeer verzorgd, een bibliofiel,
karakter, met uitzondering van een goedkope herdruk der Verzen uit 1920, in 2050
exemplaren.
De beslissende schok in Leopolds dichterlijk bestaan is de kennismaking geweest,
in 1890, met Gorters sensitivistische gedichten. Tot dan toe had hij alleen
‘kinderachtige Heiniaanse versjes’ geschreven (Bloem), maar in korte tijd vond hij
nu een eigen, onverwisselbare toon - ondanks de aanvankelijk herkenbare
Gorter-invloeden: een uiterst kwetsbaar, overgevoelig, ‘hoorbaar peinzen’, een
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‘bijna-zwijgen’ (Boutens), in een voortdurend enjamberend bedwelmend ritme, ‘in
donzen woorden’.
De eenzelvige ervoer het openleggen van zijn verholen zielsbewegingen in zijn
poëzie ten slotte als ondraaglijk: want dat wij nu zoo dicht / genaderd waren, dat
ook een licht / herkennen, een flauwe speling maar / der trekken, een onbedoeld
gebaar / een martelen voor den ander mocht / worden [...]. Na deze laatste toespitsing
in ‘Voor 5 December’ (1899) had hij het gevoel ‘vastgeloopen’ te zijn, en besloot
hij ‘den steven [te wenden].
Leopolds jonge vriend F. Schmidt Degener (1881-1941) herinnert zich dat in de
eerste jaren van de eeuw de dichter steeds meer door de filosofie gefascineerd werd.
Via Spinoza kwam hij tot de Stoa, zoals ook uit zijn proza-publikaties blijkt. Zo
verschijnt in 1904 het, samen met Schmidt Degener vervaardigde, boekje Stoïsche
wijsheid, vier jaar later een Marcus Aurelius-editie, en twee jaar nadien Uit den tuin
van Epicurus.
Tegelijkertijd wordt zijn poëzie minder subjectief-belijdend, ze krijgt uitgesproken
symbolistische trekken, ze wordt complexer, en, met behoud van het verworven
meesterschap over taal en ritme, ook minder ‘vervloeiend’, krachtiger van contour
(‘De molen’, ‘Regen’, ‘Kinderpartij’). De bezinning op het dichten zelf wordt
organisch opgenomen in het gedicht. Een voorlopig hoogtepunt bereikt deze
ontwikkeling in het grote vers ‘Οινου’ (van wijn één druppel) dat geheel en al
gebaseerd is op de stoïsche conceptie dat al het bestaande elkaar doordringt en in
elkaar wordt opgenomen: Dit eenzelvig denken / zwelt naar waar overal een
zielsbestaan zich openbaart [...] en in omgekeerden trant, / hoe ongetelde storingen
doorstroomen / dit ééne brein? Zo zoekt de dichter, in visionaire, beeldende vorm
een filosofisch gefundeerde oplossing voor een probleem waar hij op
psychologisch-individueel niveau op was vastgelopen.
Vijf jaar nadien schrijft Leopold Cheops - ‘het gedicht met de zwaarste en langste
adem dat ooit in onze taal geschreven werd’ (Nijhoff). Een grandioze verbeelding:
de gestorven farao komt op zijn tocht door de kosmos tot het door Epicurus en
Lucretius geïnspireerde inzicht dat er geen uiteindelijke orde in het heelal te ontdekken
valt (J.D.F. van Halsema): er rest niets dan alom / bevonden onrust en verlaten
zwoegen / en woestenij en barre ledigheid... Dan keert Cheops terug naar de (Stoïsch
geconcipieerde) aardse orde, gesymboliseerd door en geconcretiseerd
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Eerste door J.H. Leopold zelf verzorgde uitgave, gedateerd 1913 maar verschenen in 1914.
Bandversiering en typografie: S.H. de Roos.
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in de piramide, dit uitgekozen / koninklijk gloriestuk en pronkkleinood: hij is geboeid
door de symbolen / van het voormalige en hij hangt erin. De mens voelt zich alleen
thuis in aardse dimensies en het is hem niet gegeven zich daaraan te ontworstelen hij is erdoor gefascineerd en tegelijkertijd ook ‘geboeid’ in de zin van geketend.
Maar de communicatie uit ‘Οινου’ is verdwenen: de farao is alleen, temidden van
wat toch niet meer is dan de symbolen van het voormalige. Geldt dat ook voor de
poëzie?
Het valt in te zien dat Leopold opnieuw het gevoel had vastgelopen te zijn. Niet
gedacht in termen van de poëzie-in-engere-zin, maar een gedicht is nu eenmaal veel
meer dan dat (: ‘het aesthetische is zoo zelden het primaire’) - het is de verbeelding
van een levensvisie, en díe bleek geen stand te houden. In deze zin moeten we dan
ook wel Leopolds negatieve uitlatingen van later datum over zowel ‘Οινου’ als over
Cheops opvatten.

Manuscript van J.H. Leopold, met één van de versies van de eerste twee gedichten uit de bundel
Oostersch (1924). Bovenaan het blad schreef Leopold later de - tijdens zijn leven ongepubliceerd
gebleven - gedichten ‘Mijn hart bekent dat gij het zijt’ en ‘De booze daad vliegt over duizend
mijlen’.
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Mijn hart bekent, dat gij (zij) het zijt (is) / die het verminkt en niet ontziet
/ Mijn leven is de losgeldsom / of gij (z[ij]) het weet of weet het niet. //
Oman ibn el Fared.
De booze daad vliegt over duizend mijlen / De goede werken gaan de
poort niet uit. Oostersch. // De dauw hangt parelen aan takken en aan blaren / in (als)
teere (schuchtere) kettingsnoeren; / de kusmond (het kussen) van den wind
als hij ze aan wil roeren, / doet ze ontstellen, sidderen (rillen) (angstigt ze)
zonder bedaren / en stort ze allen dan, de wankelbaren.
De beek is een velijnen blad, / een boek, een open letterschat, / een gulden
labyrinth (gaven) (geschenk) (kostelijkheid) (verhaal) (prent), waarin / de
vogels komen lezen, dat / de wind beschrijft; / de wolk, die overdrijft, /
zet (vluchtigend) (even) er de stippen (tittels) en de tittel(stippel)teekens
in. / (zet vluchtend tittels er en stippen in) // el Saabi
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Zij tilt zich overeind en in
het licht en maakt een stil begin
stil met zich zelve, langs het smalle
lijf liet zij het hemd afvallen,
dat zakt tot in een dunnen kring
van plooien, een weinig mijmering
zet zich, zij ziet naar beneden
de blootheid van haar eigen leden,
het vreemde van het nu gebleken
lichaam en de schemerbleeke
beenen, de voeten uitgespreid
en in hun zachte nederigheid
de teenen, die bijeen gedoken
schuilen, al de onafgebroken
opvolging en het tesaambehooren
der leden alle, die zonder storen
vervloeiende zijn en als te hooren
met zacht muziek, die werd geboren
in hunne overgangen. In de rust
van hare lijdelijkheid wordt zij bewust
hoe vreemd, hoe wonderlijk het haar aankomt nu zij zich liet begaan,
alsof dit alles buiten haar was
en zag zij het in een spiegelglas;
is zij dit zelve, is zij er in
en ziet zich zelve, waar is het begin
van dit wat te denken bezig is
aan zich zelve en ongewis
wordt zij hier, haar gedachten zouden
niet verder kunnen, teruggehouden
in deze bedeesdheid, alleen er hing
een voelen van herinnering
van vroeger, alsof het al een keer
zoo was, en over het wanneer
denkt zij nog even en dan met kleuren
om haar vreemddoen gaat zij zich beuren
uit haar verzonkenheid en nog is zoet
haar naglimlachen bij wat zij doet
in verder kleeden.
Gedicht uit ‘Morgen’, een afdeling uit Verzen (1913) door J.H. Leopold.

Al omstreeks 1910 was de dichter zozeer geboeid geraakt door Omar Khayyam dat
hij op grond van vertalingen in het Engels (door Whinfield) en het Duits (door Rosen)
Nederlandse versies schreef van 29 kwatrijnen: ‘Uit de Rubaijat’. Wat Leopold in
Khayyam zag, had hij zelf nog weer eerder (in 1906) verwoord: ‘Een geest, brandende
naar onderzoek, en een verstand, dat volhield tot den laatsten grond’, gelijk Spinoza
de kracht bezittend ‘om tot de uiterste consequenties van de rede en het determinisme
door te denken en deze te aanvaarden met alles wat daarin omtrent 's menschen lot
ligt opgesloten.’ Een groot dichter bovendien, die ‘in al de vreugde de innerlijke
spijt, de grimmige bitterheid’ weet te verbeelden binnen de lof van ‘het vluchtig
oogenblik, het eenig zekere dat den mensch gegeven is.’ Dit is het wat Leopold
gezien en herkend heeft en wat hem ertoe gebracht heeft een groot deel van zijn
latere dichterlijke activiteiten te investeren in zijn bewerkingen van een zeer
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persoonlijk gemarkeerde selectie uit Perzische en Arabische dichters. In het bijzonder
valt te denken aan de opperste bitterheid die spreekt uit zijn bewerkingen van Al
Ma'arri. Zijn tot paranoia zich verhevigende eenzelvigheid, nog gevoed door zijn
doofheid, heeft dat zonder twijfel in de hand gewerkt.
Toch heeft Leopold in zijn laatste levensjaren een haast ongelooflijke en zeer
gevarieerde dichterlijke activiteit ontplooid: de meest uiteenlopende lectuur - vaak
krantestukken - stimuleerde zijn verbeelding; links en rechts sprokkelde hij fragmenten
bijeen om die samen te smelten in verzen waaraan hij langdurig, soms jaren, werkte
- aan talrijke gedichten tegelijkertijd ook. Nog eenmaal zou hij tot een afgeronde
publikatie komen: het z.g. bloemen-‘Albumblad’ (De Gids 1922), maar nauwelijks
was het afgedrukt, of hij brak het weer open en ontwierp uitbreidingen en varianten,
die evenmin tot een afgerond resultaat leidden als dat het geval was bij tal van andere
verzen. Bij zijn dood in 1925 liet hij een haast onoverzienbare hoeveelheid
werkpapieren achter - enkele duizenden bladen en blaadjes. Doordat hij van het eerste
ontwerpje af alles opschreef, herschreef, en al schrijvende weer nieuwe perspectieven
verkende, is zijn literaire erfenis een onuitputtelijke bron voor ieder die zich
interesseert voor het ontstaansproces van poëzie onder de handen van een groot
dichter: O rijkdom van het onvoltooide! Een van de ‘Oostersche verzen’ eindigt met
de woorden:
Wij werden voor ons komen niet gemist.
Na ons vertrek zal het niet anders wezen.

Nee, Leopold wordt niet gemist, hij is een durende aanwezigheid.

Overig werk
Studia Peerlkampiana (1892, diss.), Over de plaats van handeling der Cena
Trimalchionis (1896), Ad Spinozae opera posthuma (1902), Verzen: werken van Dr.
Jan Hendrik Leopold (1926, 2 dln.), Nabetrachtingen van een concertganger (1929),
Verzamelde verzen (1935), Soefisch (1936), Verzameld werk (1951-1952, 2 dln.),
Omar Khayam (1953), Nieuwe varianten van enkele Leopold-gedichten (1958), O
rijkdom van het onvoltooide (1977, bloemlezing), Geloken luiken (1976, bloemlezing),
Gedichten (1983, 2 dln.), Gedichten uit de nalatenschap (1984, 2 dln.).
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P.C. Boutens 1870-1943
Door W. Blok

Portret van P.C. Boutens, opgenomen tegenover de titelpagina van Oud-Perzische kwatrijnen
(1926). Houtsnede: J. Franken Pzn.

Het eerste gedicht dat Boutens gepubliceerd heeft, begint met de bijna
programmatische regel: Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel. Het ging hem er
niet om de wereld te bezingen zoals hij die met zijn ogen waarnam, maar zoals hij
die in zijn binnenste schouwde: Daar wuifden planten van hoog-rijk Verbeelden /
In wonder-lichting van haar eigen zijn. Met behulp van begrippen die hij uiteraard
wel aan het leven van alledag ontleende - dagen, nachten, seizoenen - bouwde hij
een eigen, symbolische wereld op, waarin hij tot uitdrukking bracht wat volgens hem
de diepere betekenis was van het bestaan in het algemeen en van zijn leven in het
bijzonder. Zo gezien verwoordt hij het leven ‘sub specie aeternitatis’.
De wereld om ons heen is slechts een onvolkomen afglans van de hogere
werkelijkheid. Wat wij er aan schoonheid vinden, is voor ons een herinnering aan
Gods eeuwige schoonheid. Slechts wie met de ogen der onbaatzuchtige liefde ziet,
ziet dieper dan de oppervlakkige werkelijkheid. Die liefde maakt ziende. Zij doet
ons de eeuwige schoonheid vermoeden, want zij is de weerschijn van Gods liefde in
ons. Wanneer wij tot die liefdeblik worden opgewekt, is dat een blijk van Goddelijke
genade. Wie van een medemens houdt, herkent in die ander en in zichzelf de werking
van Gods liefde. Wanneer Boutens dan ook in zijn gedichten een geliefde toespreekt,
richt hij zich meestal niet alleen tot die ander, maar tegelijkertijd tot de hogere Liefde
in de ander. Vanwege zijn geaardheid is deze liefde bij Boutens haast altijd
homo-erotisch gekleurd.
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Dit wil niet zeggen dat Boutens' dichtwerk één aangehouden vreugde-toon laat
horen. Integendeel, dikwijls is zijn toon somber, soms wanhopig. Hij voelt zich dan
bitter eenzaam, vervreemd en verstoken van het Goddelijk genadeblijk. Eigenlijk is
zijn oeuvre de neerslag van één lange worsteling om Gods liefde. Daarbij kent hij
slechts één troost, al smaakt die bitter: iedere nieuwe ervaring van het tekort doet
het verlangde sterker vermoeden; zozeer zelfs dat het ‘gemis’ als voorwaarde wordt
gevoeld voor de verlossing - en ook dáárom roemt Boutens het leven ondanks alles
‘schoon’.
Alle smart omhooggedragen
Meerdert vreugdes gouden schat:
Slechts de vleuglen die ons schragen,
Zijn van aardes tranen nat.
(‘Leeuwerik’, uit Carmina, 1912)

Uit deze beschrijving van Boutens' gedachtenwereld valt op te maken, dat vooral
twee invloeden voor hem van groot belang zijn geweest: de Statenbijbel en Plato.
Met de Bijbel is Boutens van jongs af opgegroeid. Hoewel later geen kerkganger
meer, bleef hij met zijn bijbel vertrouwd. Plato leerde hij op het gymnasium kennen;
toen al vertaalde hij diens Symposion. Tijdens zijn studie klassieke talen verdiepte
zich zijn inzicht. Naderhand resulteerde deze studie in een nieuwe vertaling,
Drinkgelag (1901), gevolgd door Phaidoon (1905) en Phaidros (1909). Toch kan
men niet zeggen dat Boutens Plato volgde. Hij paste hem aan zijn eigen zich
ontwikkelende levensbeschouwing aan, de Griekse filosoof verbindend met zijn
evenzeer persoonlijke religieuze opvattingen. Op zijn eigen manier was hij een
Platonisch Christen.
In de verhouding tussen deze twee invloeden valt een zekere ontwikkeling waar
te nemen. Aanvankelijk, ten tijde van zijn eerste gedichten (Verzen, 1898; Praeludiën,
1902) treden herinneringen aan Plato (en in
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Bewerking door P.C. Boutens van de middeleeuwse Marialegende Beatrijs (zesentwintigste
druk, 1928; eerste druk, 1908). Bandontwerp: Rie Cramer.
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verstechnisch opzicht aan Herman Gorter) meer op de voorgrond dan die aan de
bijbel. Vanaf Verzamelde sonnetten en Stemmen echter (beide uit 1907), als Boutens
geheel zijn eigen stemgeluid heeft gevonden, herneemt de bijbel, naast Plato, zijn
oude plaats. In de jaren twintig zien we Plato op zijn beurt enigszins terugtreden,
wat tot en met de laatste bundel, Tusschenspelen (1942), zo zal blijven. Deze
gewijzigde verhouding zal onder meer zijn toe te schrijven aan een nieuwe invloed:
die van de Oudperzische Soefi-dichters. Deze Islamitische mystici getuigen van een
visie op God en leven, sterk verwant aan die van Boutens. In 1913 vertaalde hij
honderd kwatrijnen van Omar Khayyam (Rubaiyat), in 1926 honderdzes kwatrijnen
van diverse Oudperzische dichters (uit het Frans; het derde kwatrijn is van Boutens
zelf). Dit mondde in 1932 uit in een eigen bundel, die dan ook de titel Honderd
Hollandsche kwatrijnen meekreeg. Naast al deze invloeden zijn de Griekse tragici,
Sapfo en Homerus steeds van groot belang voor hem geweest.
Er zijn twee bundels die in Boutens' oeuvre een aparte plaats innemen, Strofen uit
de nalatenschap van Andries de Hoghe (1919), later uitgebreid tot Strofen en andere
verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe (1932), en Liederen van Isoude
(1921). Werkte Boutens aan zijn andere bundels niet langer dan een jaar of zes, zeven,
deze bundels hebben veel langer zijn aandacht gehad. Aan de Strofen> is hij al in
1908 begonnen, aan de Liederen van Isoude in 1904. Bovendien vertonen beide
bundels inhoudelijk een grotere, meer verhalende eenheid dan de overige. De Strofen
werden geschreven naar aanleiding van een gebeurtenis die diep in Boutens' leven
heeft ingegrepen. Een jonge student, die aan Boutens enige gedichten ter beoordeling
had gezonden en daarop een afwijzend antwoord had ontvangen, pleegde zelfmoord.
Boutens heeft zich aan diens dood schuldig gevoeld. In Strofen en andere verzen
zoekt hij die schuld te delgen. Hij liet het voorkomen of niet hij die gedichten had
geschreven, maar een zekere Andries de Hoghe, in wie de student en hijzelf tot één
persoon waren verenigd. Deze Andries de Hoghe nu zoekt in deze gedichten vergeving
bij Christus. In de Strofen ervaart hij zijn liefde voor een vriend als een ontmoeting
met de Goddelijke liefde zelf, in de Andere verzen ontwikkelt deze ontmoeting zich
tot een eindelijk blijk van vergiffenis. Vierentwintig
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Notitieboekje van P.C. Boutens uit 1908. Links twee ontwerpen voor niet verder uitgewerkte
gedichten. Daaronder een boektitel. Rechts het ontwerp voor de derde strofe van ‘Hoe zal ik
winnen’, gepubliceerd in De Gids van juni 1911 en gebundeld in Liederen van Isoude (1921).
Daaronder het ontwerp voor de eerste twee strofen van het in totaal twintig strofen tellende
gedicht ‘Pierrot moderne’, gepubliceerd in Groot Nederland, 1911 deel II en gebundeld in
Carmina (1912).

[Linkerpagina] Waart gij van die verslaan te nemen / Dan scheidde ik
eerst verrijkt van hier
O booze lag van branden / nacht
Charlotte Westermann. / Knabenbriefe / Verlag der Rheinlande, Düsseldorf
[Rechterpagina] Tusschen de beiden / Mocht ik niet deelen, / Had ik te
kiezen - / Waarvan te scheiden: / Slapen verspelen, / Liefde verliezen?
Wat is u aan mij gelegen? / Altijd was ik maar een droomer / In den winter
van den zomer, / Bij den zonneschijn van regen - / Wat is u aan mij
gelegen? // Zij die droomen zij die waken, / Leven mijlen van elkander /
En vergeefs wil d'een den ander / Tot zijn hartgelijke maken / D'een blijft
droomen, de ander waken.
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Manuscript van de ‘Dertiende strofe’, gebundeld in Strofen uit de nalatenschap van Andries de
Hoghe. ‘Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens’. Boutens was echter niet de
tekstverzorger, maar de auteur van deze in 1919 verschenen bundel.

Dertiende Strofe // Zooals de sterrekundge den komeet, / de glorie die
aan d'einder van zijn jeugd / den vasten gordel van de sterren brak / en
trok zijn vreemde vore rond den haard / der zon en door de verontruste rei
/ der volgzame planeten tot hij weêr / onderdook buiten de overzienbre
kolk / van deze wereldbuurtschap, onvermoeid / met zijn berekeningen
achtervolgt / den blinden tocht door d' ongepeilden aether / voorbij de
eilanden van de sterren en / de vage sluieren der nevelvlekken - / en eindlijk
op den voorbesomden dag / herrijst uit de ademlooze oneindigheid / de
fonkelgouden kern, de vuren sleep: / zoo zag ik in dit leven u weêrom, /
die, van uw goddlijke opdracht onbewust, / mijn vroeger pad in stralend
zwijgen kruiste, / een vreemde als nu, die gaat uws weegs gekleed / in
onbenaderbare heerlijkheid, / en al de banen waarop menschezielen /

't Is vol van schatten hier...

elkander vinden, wijken langs u heen, / en tot u is geen tijdelijk verband.
/ Niet weten zal ik wat ik voor u was / éen opperst oogenblik noch uw
aandeel / in dees voor de eeuwigheid behaalde winst / van zekerheid die
nu bezegeld is, / de uitkomst van zooveel doorgepeinsde nachten, / de
eindvondst van eenzaamheids verrukkingen, / de slotsom van harts felste
hypothesen, / de zaligheid waaraan ik moet vergaan.
jaren lang heeft Boutens in deze gedichten met zijn schuldprobleem geworsteld.
De Liederen van Isoude zijn onafhankelijk van de Strofen geschreven, maar toch
vertonen zij een parallelle geschiedenis. Hier wordt in een reeks samenhangende
gedichten het verhaal opgeroepen van Isoude en haar tot onbaatzuchtigheid groeiende
liefde voor Tristan. In de dood wordt zij voor eeuwig met Tristan verenigd, die voor
haar het beeld is geworden van de liefdegodheid zelf.
In zijn oeuvre legt Boutens vrijwel vanaf het begin een ongemene vormbeheersing
aan de dag (vergelijk ‘Neem mijn hand en waak...’ uit Praeludiën). Hij werd in zijn
tijd dan ook beschouwd als de ‘poet laureate’ van Nederland. Zelf zag hij het
dichterschap als een roeping tot getuigenis van de eeuwige waarden. Geëerd, maar
ook gekritiseerd om zijn ‘Olympische’ evenwichtigheid, moet zijn norse optreden
een gevolg zijn geweest van het gevoel in feite niet begrepen te zijn.

Keuze uit het overig werk
XXV verzen (1894), Exercitationes criticae in scholia ad Aristophanis Acharnenses
(1899, diss.), Spel van Platoon's leven (1908), Beatrijs (1908), Vergeten liedjes
(1909), Alianora (1910), Lente-maan (1916), Zomerwolken (1922), Nieuw Zeeuwsch
Geuzenlied (1927), Gedichten van P.C. Boutens, gekozen uit zijn lyrische werk van
1894-1929 (1930), Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina
van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden (1930), Bezonnen verzen (1931),
Oudere verzen (1936), Aan Prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met
Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1937), In den keerkring (1942), Gegeven keur
(1942), Verzamelde werken (1943-1954, 7 dln.), Een bloemlezing uit zijn gedichten
(1959), Mijn hart wou nergens tieren (1959, bloemlezing), Altijd zing ik 't zelfde lied
(1963, bloemlezing), Verzamelde lyriek (1968, 2 dln.).
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P.N. van Eyck 1887-1954
Door H.A. Wage

P.N. van Eyck met zijn vrouw Nelly van Eyck-Benjamins.

Van de twee typen dichterschap die in het zo genoemde gedicht (Verzen 1940, 1941)
door P.N van Eyck onderscheiden worden, is dat van ‘één korte, diepe stonde’ na
een levenslange toewijding vermoedelijk het zijne. De vroege poëzie werd gunstig
ontvangen; de tijdschriften publiceerden met graagte zijn werk. De getooide doolhof
van 1909 kreeg een uitgebreide herdruk in 1911. Zwaarmoedig zijn die gedichten.
In verschillende gestalten symboliseert de dichter de strijd van zijn ziel met de zinnen
in de ‘droom van nimmer door lust verbrakt geluk’. Met het lied van Orpheus waaraan
dit vers is ontleend, verbreekt de ban waarin de Sirenenzang de roeiers gevangen
heeft: de zang van de dichter is een teken van de strijd en het verlangen van zijn
generatie. De ontgoocheling van de zintuiglijke waarneming bleef Van Eycks poëzie
kenmerken, ondanks pogingen om op De sterren (1911) te koersen en Uitzichten
(1912) af te dwingen. Omstreeks zijn dertigste jaar voltrok zich een wending die
waarschijnlijk beter met ‘doorbraak’ benoemd wordt. Onder verschillende invloeden
waarvan die van Albert Verwey de voornaamste is, beoefende hij een Inkeer (1922)
en schreef verzen die onder de titel Herwaarts (1939) gebundeld werden. Ook deze
verzameling kreeg een uitgebreide herdruk in 1949. Wat bleef was het streven de
stem van een generatie te zijn. In van Eycks visie was een dichter de leidsman van
zijn volk. Eén van zijn Meesters (1946) was Plato, wiens wijsgerig-dichterlijke
overpeinzingen leidden tot
... die koele, heilige gloed
Die, als zijn orde ons ooit regeren zal,
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Ook staat en enkeling doordringen moet.

Hier vond hij een bron voor zijn politiek-sociale strevingen zoals die in zijn
dichterschap pasten. Het tijdschrift Leiding (1930-1932) dankt mede
't Was avond haast, de zon verzonken al,
De lage maan scheen flauw aan blanke trans,
De stille golven parelden van licht,
En aan de blonde, zacht-gegolfde wal
Der hoge duinen, die naar verder heen
Vervaagde, waasde de eerste purpertint
Van 't aan de kim ontgloeiend avondrood.
Daar lag zij lang en staarde, tot de nacht
Nabij was en 't al donker werd. Toen rees,
Ginder, de zee uit naar de luwe lucht
Poseidoon. Van zijn diepe, blauwe huis
Der wateren zag zijn godenblik op 't strand
Een vrouw die schoon was, en hij spoedde omhoog,
En droeg zijn lichte leden snel naar 't stil,
Schier dromend peinzen van Medousa heen.
Die schrok toen op, en zag naar hem: haar hart,
In de ene oogwenk leerde, dat die man,
Gelijk hij daar in 't zachte, zuivere waas
(Stiller dan licht), dat uit zijn wezen scheen
En als een ijle droomsfeer om hem hing,
Even, in 't schemeren, roerloos voor haar stond,
Hoog boven haar, de god der zeeën was,
En in deze oogwenk duizelde haar ziel.
Voordat zij 't wist, ontsloot haar armgebaar
Zich naar zijn drift: een enkele, lange blik
Tussen de half-gesloten wimpers uit,
Die ze als een offerschaal vol rijpe vrucht
Te hem waart reikte, en reeds omving zijn arm
Haar lichaam, - schokte 't hartstochtelijk op
In 't dringen, 't drijven van zijn sterke daad.
Zo zijgt allengs de schemering om hen neer,
Maar als zij uit haar dronkenschap ontwaakt,
Dan overwulft de hoge lentenacht
Haar bleek-omwaasde leden, flonkerend-rijk
Wemelen de sterren, de maan praalt rood
In 't rosse schemerblauw nabij de kim.
Duister op de aarde, - zie, daar ligt zij, laag
Aan 't koele zand, in 't ruisen, - roerloos, moe,
Maar hemel-wijd, en diep-vervuld haar ziel!
Fragment uit de vierde afdeling van de ‘Tweede zang’ van Medousa. Een mythe (1947)
door P.N. van Eyck.
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daaraan zijn naam; het professoraat dat hij na Verwey bekleedde, steunde op dezelfde
beginselen. Zijn laatste gedichten zijn doortrokken van een vreugdevolle verwachting
in een besliste toewending naar de aardse werkelijkheid: ‘Mijn heil is 't aardse Nu’.
De doolhof van zijn jonge zinnen was de ‘liefelijke wonder-hof’ van zijn rijpe jaren
geworden. Opvallend aan dit dichterschap is het cyclische karakter ervan. Al in 1917
had hij met Het ronde perk daarop gezinspeeld; de parallelle bundelingen aan 't begin
en het einde, de doolhof in de tuin, zij kenmerkten een ‘wiele-denken’ zoals hij dat
in het werk van de vereerde Hadewijch ontmoette. Misschien werd dat hem zelf het
meest helder, toen hij, een verhaal uit zijn prille jaren herdichtend, dit zag uitgroeien
tot een beeld van de ontwikkelingsgang van zijn eigen dichterschap: Medousa (1947).
Behalve dichter en hoogleraar, was P.N. van Eyck een belangrijk criticus. Bij die
werkzaamheid bleef hij niet binnen de landsgrenzen, maar bestudeerde en beschreef
hij het werk van grote, hem in 't bijzonder rakende dichters. Hij vond deze vooral
onder de Franse symbolisten als wier ‘meester’ hij Charles Baudelaire (1821-1867)
zag, aan wie hij een borende studie wijdde die pas in het derde deel van het
Verzamelde werk (1959) gepubliceerd werd.
Een halve eeuw Noordnederlandse poëzie bleef helaas een torso. Maar aan de
geschiedenis van de vaderlandse letteren heeft hij voorts bijzonder indrukwekkende
bijdragen geleverd door zijn studie over Gorters Mei en het duidelijk volgens een
stramien van Albert Verwey opgezette onderzoek van Akbar (1872) door P.A.S. van
Limburg Brouwer (1829-1873).
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Door P.N. van Eyck gecorrigeerde drukproef van zijn ‘Rede over Albert Verwey’, gepubliceerd
in De Bibliotheekgids van 1 februari 1925 en (in een verbeterde lezing) afzonderlijk verschenen
onder de titel Idee en wil (1944). P.N. van Eyck sprak de rede uit aan het door Geerten Gossaert
georganiseerde feestmaal in Huize Voorhout te Den Haag ter ere van Albert Verwey's
aanvaarding van het hoogleraarsambt in de Nederlandse letterkunde te Leiden op 14 januari
1925.

Overig werk
Getijden (1910), Worstelingen (1910), Bevrijding (1913), Stellingen ter verkrijging
van den graad van doctor in de rechts-wetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden
(1914), Over boekkunst en de Zilverdistel (1916, met J.F. van Royen), De plicht van
Nederland (1916), Gedichten, Het ronde perk, Lichtende golven (1917), Opgang
(1918), De Iersche kwestie (1921), Voorbereiding (1926), Kritisch onderzoek en
verbeelding (1935), Over leven en dood in de poëzie (1938), Brent bridge (1943),
Twee gedichten. Het Zuiderkruis. Een hooglied (1943), Idee en wil (1940 [i.e. 1944]),
Broeder Bernard (1946), De tuin (1945 [i.e. 1944]), In memoriam Jacob Israël de
Haan (1953), Verzameld werk (1958-1964, 7 dln.), De briefwisseling tussen P.N.
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van Eyck en H. Marsman (1968), De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart
van der Leeuw (1973).
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J. Greshoff 1888-1971
Door Pierre H. Dubois

J. Greshoff te Rapallo (Italië), 1922.

De bekendheid van Jan Greshoff, die met name in het tweede kwart van deze eeuw
legendarisch is geweest, berust op verschillende kwaliteiten: zijn belang als dichter,
zijn betekenis als inspirator en ontdekker van literaire talenten, zijn invloed als
criticus, polemist en essayist op de ontwikkeling en vernieuwing van de literatuur
in de tijd van Forum, zijn activiteit tenslotte als tijdschriftleider en literair journalist.
Dit complex van kwaliteiten en werkzaamheden veronderstelt een ongewone
persoonlijkheid. En die bezat hij inderdaad.
Centraal daarin stond zonder twijfel de poëzie. In het laatste, onvoltooide gedicht,
geschreven kort voor zijn dood, op 19 maart 1971, staan de regels:
Weet jij nog hoe 't begon
Wat opeens de poëzie
Openbaarde:
Dit is leven, dit is de werkelijkheid...
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Begin van het eerste ontwerp van Ikaros bekeerd. Een leerdicht (1938) door J. Greshoff. Greshoff
droeg het gedicht op aan Menno ter Braak.

I // Hij trad zijn leven schuw en haastig in / Wat scheef, wat stuntelig, doch
vol vertrouwen. / Het valt natuurlijk moeilijk in 't begin / En heel de troep
staat klaar om je uit te jouwen / Zij zijn geslaagd, zij hebben iets bereikt,
/ De mannen met de boorden en de baarden, / Zij hebben liefde's lust en
leed geijkt / En leven op geconserveerde waarden. // II // Hij maakte een
halfgod van zijn kameraad, / Het bleek een mensch. Hij noemde hem
verrader / Hij zag haar in een koninklijke staat, / Verheven boven lof en
trad niet nader; / Zij zocht een aardsche man en hij zei slet / Als een
vervolgde liep hij door de straten / Afkeering van de opgeschroefde pret
/ En het gesjacher en het onnut praten. // [rechtsboven:] - baten / haten /
laten / maten / penaten - / graten / vaten.
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AAN EEN DICHTER

Zou het werkelijk niet mogelijk zijn, geachte vriend en puikpoëet, over
poëzie te schrijven in denzelfden rustigen toon, welke men aanslaat als
men in een beschaafd gezelschap over de slippertjes van zijn buurman of
over de voorbereidingen tot het kerstdiner spreekt? Er zijn menschen en
het zijn de minsten niet, die meenen, dat bij de poëzie een eigen
terminologie past, een soort code voor de ingewijden bestemd, een
confidentieel dialect, waarin de woorden hun normale beteekenis voor een
mystieke verwisseld hebben. En zij leven ook in de overtuiging, dat bij
de poëzie een paar graden koorts past: men moet over poëzie warmer en
dwazer, verhevener en met meer spanning spreken, dan over het
vrijhandelvraagstuk.
Langen tijd heb ik gemeend dat zij, die deze leer verdedigen, het bij het
rechte eind hebben. En nog ben ik er niet zeker van dat zij in hun ongelijk
staan. Maar de praktische resultaten van hun opvatting zijn in elk geval
deplorabel. Er is langzamerhand een soort poëziecritisch jargon ontstaan,
dat op zich zelf genomen onuitstaanbaar van preciositeit, eigenwaan en
onoprechtheid is en dat bovendien in negen van de tien gevallen slechts
dient om gebrek aan waarachtige liefde voor de poëzie en aan critischen
zin te verbergen.
Begin van ‘Aan een dichter’ door J. Greshoff, gebundeld in Rebuten
(1936).
De essentie van zijn dichterlijke persoonlijkheid was, zoals het eertijds plechtig
heette, die van een ‘schoonheidszoeker’. Als zodanig behoort hij dan ook volledig
tot de generatie van 1910, met zijn vrienden P.N. van Eyck, A. Roland Holst, J.C.
Bloem, Albert Besnard (1887-1966), Jan van Nijlen (1884-1965) en, op het
typografische vlak, Jan van Krimpen (1892-1958). De schoonheid was voor hem
echter niet zozeer een Ideaal als wel een middel om te leven, een palliatief voor zijn
vergankelijkheidsbesef. Van dit dichterlijk ‘zelfbedrog’ werd hij zich bewust, zoals
ook anderen van zijn generatiegenoten, onder wie Bloem en Van Nijlen, en dit
veroorzaakte een innerlijk conflict dat zijn poëtische evolutie bepaalde.
Na het aanvankelijk zoeken naar schoonheid in jeugdbundels als Aan den verlaten
vijver (1909) en Door mijn open venster (1910), groeit een besef van
tegenstrijdigheden waarin de leugen van de schoonheid wordt ontmaskerd, maar de
poëzie in een verbond tussen aards en hemels een persoonlijke werkelijkheid wordt.
Van die geleidelijke ontwikkeling getuigen bundels als Aardsch en hemelsch (1926),
Mirliton (1932), Pro domo (1933), en Ikaros bekeerd (1938).
Naast deze dialectiek van de inhoud ontstond tegelijkertijd, zoals L. Gillet het in
Jan Greshoff, zijn poëzie en poëtiek (1979) heeft toegelicht, ook een formeel bepaalde
dialectische techniek, gebaseerd op een mengsel van ernst en spot, pathetiek en
sarcasme, verheven stijl en alledaagse woordkeus. Het was zowel een reactie tegen
de literaire retoriek als tegen de existentiële angst. Ontroerend en soms aangrijpend
zijn in de laatste bundels, De laatste dingen (1958) en Wachten op Charon (1964)
de berustende aanvaarding van de dood. Van zijn Verzamelde gedichten zijn tal van
steeds uitgebreide herdrukken verschenen, de eerste in 1934.
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Als essayistisch polemist schreef Greshoff voortreffelijke en felle, korte aanvallen
op mistoestanden en misvattingen in de letteren, bijeengebracht in bundels als Spijkers
met koppen (1931) en Voetzoekers (1932) en de trefzekere pamfletten van Rebuten
(1936). Als chroniqueur en memorialist van het literaire leven van zijn tijd is zijn
werk een onmisba-

Aflevering van Groot Nederland met op het omslag voor de eerste maal de naam van J. Greshoff
als redacteur.
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Portrettekening door E. du Perron van J. Greshoff, opgenomen tegenover de titelpagina van
Ketelmuziek, de in 1928 door Du Perron uitgegeven bloemlezing uit de gedichten van Greshoff.

re bron die in 1969 werd afgesloten met het autobiografische Afscheid van Europa.
Greshoff zette zich herhaaldelijk en met de grootste belangeloosheid in voor het
werk van anderen, ouderen en jongeren, overeenkomstig zijn zelfopgelegde opgave:
de volmaakte overgave aan de schone letteren. Van belang was zijn rol bij de
totstandkoming van Forum, zijn grote vriendschap met Ter Braak, Du Perron,
Marsman en Vestdijk, en zijn leiderschap van Groot Nederland, dat na de verdwijning
van Forum de wijkplaats werd voor deze auteurs.
De oorlog en Greshoffs vertrek naar Zuid-Afrika maakten daaraan een einde,
ofschoon hij in deze jaren aldaar, in Nederlands-Indië en vooral in New York, in
dienst van de regering, een grote activiteit ten bate van de Nederlandse letteren
ontplooide. Na de oorlog door zijn verblijf buiten Europa veranderden zijn positie
en invloed, al keerde hij hier vaak voor langere tijd terug. De jaren begonnen hun
zwaarte te doen voelen, maar tot het einde bleef zijn dynamisme werkzaam en stond
de poëzie in zijn leven centraal. De poëzie én de vriendschap, waaraan het te danken
is dat geen Nederlands auteur in deze eeuw zoveel en zo boeiend materiaal aan
correspondentie en dagboeken heeft nagelaten als Greshoff.

Keuze uit het overig werk
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Latijnsche lente (1918), Charles Baudelaire (1921), Napoleon en dezen tijd (1921),
Alfred Douglas en Oscar Wilde (1921), Politieke momenten (1921), De ceder (1924),
Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde (1924), Schaduw (1924),
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1925, met J. de Vries), Dichters in het
koffyhuis (1925, onder ps. Otto P. Reys), Sparsa (1925), Vonken van het vuur (1925),
Oud zeer (1926), Zeven gedichten (1926), Anch'io (1926), Keurdicht, 1907-1927
(1926), Uren (1926), Confetti (1928), Bij feestelijke gelegenheden (1928), Ketelmuziek
(1928, bloemlezing), Over den omgang met boeken (1929), Janus Bifrons (1932),
Jozef Cantré, houtsnijder (1933), Arthur van Schendel (1934), Critische vlugschriften
(1936), In alle ernst (1938), Steenen voor brood (1939), Rariteiten (1941), Muze,
mijn vriendin (1943), Het spel der spelen (1944), Voor volwassenen (1945), Sans
familie (1947, met Menno Ter Braak en E. Du Perron), Verzameld werk (1948-1950,
5 dln.), Marnix Gijsen (1955), Uitnodiging tot ergernis (1957, zelfkeur), Bric à brac
(1957), Menagerie (1958), Nachtschade (1958, bloemlezing), Pluis en niet pluis; de
zes en zeven kruisjes (1958), Bloemlezing uit zijn gedichten (1966), Wind wind (1968),
Verzamelde gedichten, 1907-1967 (1967), Een eerlijk man heeft niets dan zijn gelaat
(1981, bloemlezing).
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J.C. Bloem 1887-1966
Door A.L. Sötemann

J.C. Bloem in de boerderij ‘De kale berg’ te Kalenberg (Overijssel), waar hij vanaf eind 1959
tot aan zijn dood in 1966 woonachtig was.
Foto: Articapress.

‘Zuiverheid, [...] dit is eigenlijk de enige eigenschap waarop ik voor mijn poëzie
aanspraak maak.’ Bloem over eigen werk. Onder die zuiverheid verstaat hij: ‘enkele
essentiële dingen van het leven zo uit te spreken, dat dit van mij en van niemand
anders zou hebben kunnen zijn.’ Alles wat naar het extreme, het uitzonderlijke, het
spectaculaire, zweemt, en ook alles wat accidenteel, particulier, is, heeft hij uit zijn
poëzie willen bannen. Een ‘zo eeuwig mogelijk mens’ moet zich manifesteren in een
kunst, ‘natuurlijk als ademhalen’, in gedichten die de indruk maken ‘alsof men het
in gewone alledaagse woorden niet anders zou kunnen zeggen.’
Het lijkt zo'n simpel programma, en niet velen hebben zich bewust gemaakt hoe
hoog het doel was dat de dichter zich stelde, en wat er nodig is geweest om dit te
bereiken. Vaak spreekt men van Bloems eenvoud, niet bedenkende dat de helderheid
van zijn gedichten het resultaat is van uitzonderlijk vakmanschap: superieure
beheersing van vorm en sentiment.
Al vroeg heeft Bloem op onverbeterlijke wijze verwoord waar het de besten van
zijn generatie om te doen was: uitdrukking te geven aan Het verlangen (de titel van
zijn eerste bundel (1921), zowel als van een beschouwing uit 1915). En hij omschrijft
die levenshunkering als ‘Goddelijke onvervuldheid’: ‘Verlangen zonder vorm en
zonder naam’.
Ook Bloem heeft zich moeten ontworstelen aan ‘dat zekere behagen in de woorden
om de woorden zelf, dat welhaast niet één jonge dichter schijnt te kunnen vermijden.’
Maar ‘Dichten is afleren’, zoals zijn bekendste aforisme luidt, en al op 7 januari
1917, goed zes jaar na zijn debuut, gaf hij blijk zijn les geleerd te hebben, in het
gedicht ‘Regen en maanlicht’, waarvan hij zelf vaststelt ‘dat ik er geen woord te veel
in vind, of iets dat ik er in zou willen veranderen.’
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Dit vers staat aan het begin van een dichterschap dat als weinig andere ‘de
rechtvaardiging van [zijn] bestaan zo uitsluitend en ook zo subliem [heeft] gezocht
en gevonden in de bekentenis door de poëzie van een negatief, dat door een accent
van waarachtigheid tot positief wordt.’ (Ter Braak) Daarmee verwijderde Bloem
zich definitief van de mentaliteit die heerste in de kring om Albert Verwey's De
Beweging, het tijdschrift waarin hij in 1910 had gedebuteerd. Hij zag onder ogen
dat de kern van het leven op deze wereld ligt in de hunkering naar de gedroomde
vervulling, de onvermijdelijke ontgoocheling door de slepende en slopende
‘dagelijksheid’, en het besef van het onontkoombaar naderende einde: Denkend aan
de dood kan ik niet slapen, / En niet slapend denk ik aan de dood. Noch in de filosofie,
noch in de metafysica trachtte hij troost te vinden. In tegenstelling tot zijn vriend A.
Roland Holst zocht hij niet zijn heil in een persoonlijke mythe, zelfs niet in de
esthetiserende van het uitverkoren dichterschap. En al helemaal niet voelde hij zich
aangesproken door maatschappelijke heilsverwachtingen. Het opmerkelijke, om niet
te zeggen: het wonderbaarlijke, is dat uit deze fundamenteel pessimistische
levenshouding geen grauwe verzen voortkwamen.
Bloems tweede bundel verscheen in 1931. De titel, Media vita, ‘midden in het
leven’, is veelzeggend door wat hij verzwijgt: de tweede helft van de versregel
waaraan deze woorden zijn ontleend, luidt namelijk: ‘in morte sumus’ - zijn wij in
de dood. En die spanning is het waaraan Bloems gedichten hun fascinatie ontlenen.
In vrijwel alle verzen vormt de dood de basso continuo, maar er zijn er maar weinige
waarin niet als tegenstem de (herinnering aan) de vervoering, de gelukservaring,
aanwezig is: Heengaan en als een knaap met heldere ogen / Den onuitspre-
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kelijken hemel zien. Het is niet zonder reden dat Roland Holst over ‘Grafschrift’ een van de onloochenbare hoogtepunten uit Bloems werk - heeft gezegd: ‘Ik kon het
nooit herlezen zonder me erdoor te voelen bezield.’ In Leopold, ‘onze grootste
hedendaagse dichter’, bewondert Bloem diens ‘voortdurende ontvankelijkheid des
harten, in spijt van alle, ook de wrangste ervaring.’ En deze ontroerbaarheid is het
ook die zijn eigen verzen hun impuls geeft en ze hun inwendige spanning verleent.
Bijna nooit ontaardt zijn poëzie in zelfbeklag; ze is een ‘klacht zonder aanklacht’,
zoals Vestdijk zei. Ze behelst een emotioneel gewaarmerkte visie op het menselijk
bestaan die in beginsel algemeen-geldig is.
Eenmaal heeft Bloem heel precies verwoord waarnaar hij in laatste instantie
streefde. Dat was toen hij schreef over Giacomo Leopardi (1798-1837): ‘wie heeft
er aangrijpender dan hij de bitterheid uitgesproken, die [...] de kern van ieder en alle
leven uitmaakt? [...] bij alles wat hij schreef [heeft men] het gevoel [...]: dat is het
nu, dat is de volstrekte werkelijkheid, uitgesproken in de volstrektste poëzie.’ En in
enkele van zijn beste gedichten is dit ook Bloem zelf gelukt. Eén keer ook in positieve
zin, in die indrukwekkende Sapphische strofen van ‘Na de bevrijding’: Schoon en
stralend is, gelijk toen, het voorjaar.
Men heeft Bloem vaak een ‘minor poet’ genoemd. Dat moge waar zijn in zoverre
dat hij zich in de 161 gedichten die zijn oeuvre uitmaken, wèlbewust heeft beperkt
tot korte lyrische, formeel volmaakt beheerste verzen - het is allerminst juist als men
bedoelt dat zijn poëzie diepgang zou missen. Is de afwezigheid van een metafysisch
perspectief een tekortkoming in iemand die 's levens dubbelheid in het aangezicht
van de dood tot op de bodem heeft doorvoeld? Is de ‘Prediker’ het minste boek van
de Bijbel?
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Achterzijde van een brief door J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw. Het gedicht ‘Regen in den
zomernacht’ werd gepubliceerd in Het Signaal, zomernummer 1917, en gebundeld in Het
verlangen (1924) als eerste van de ‘Enkele strofen’.

[p.1.] [...] En weet je, wat ook zoo gek is? / Of liever gezegd zoo beroerd?
Dat ik Amsterdam, waar ik altijd zoo geweldig / veel van heb gehouden,
nu ook niet meer zoo mooi zie, nu ik gedwongen ben / er te leven. Ik snak
nu naar buiten. En hoe veel erger zal dat nog worden met de / lente en den
zomer! Ik heb mij dan ook vast voorgenomen, dorpsburgemeester / te
worden. Ergens aan de Geldersche IJsel (zie 't Verkade-album) in een ach/ terhoek. En dan komen jelui bij me wonen, alle 3. Dat beloof je me toch?
Dat is nu / de eenige hoop, waarbij ik leef. Of niet de eenige. Mijn
allerliefste hoop is, nog / eens een Maecenas te ontmoeten, die mij mijn
inkomen van nu secureert, zonder / dat ik er iets voor heb te doen. Wat
zou ik mij dan heerlijk aan de literatuur kunnen / wijden. Nu zul je wel
zeggen - en het gevaar bestaat, dat geef ik zelf / volmondig toe, want ik
ben geen wilskrachtig iemand - dat ik dan heelemaal / verluierde. Maar
vergeet niet, dat ik nooit nog in zoo'n toestand geweest ben. / Want die
z.g. vrijheid van 't studentenleven, met dien eeuwigen dwang van examens,
/ en geldzorgen heeft van een werkelijke vrijheid niets meer als het
ambtenaarsleven. / Wie weet, als ik eens een bundel heb uitgegeven?
Vandaar, dat ik dit ook vast en / zeker dit jaar ga doen. - En, over poëzie
gesproken, ik schrijf je aan de ommezijde / een kort gedicht af, dat ik
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Zondagavond plotseling in den trein schreef, van huis / hierheen reizend.
Ik vind het een van mijn meest zuivere verzen. En, zoals het / altijd gaat,
in de grootste ellende schrijf je de meest sereene verzen. Het is een be- /
scheiden troost van de Muze, die je aan dit bestaan ontheft, en je even in
een beter / doet leven. - Hier volgt het, schrijf mij eens hoe je het vindt. //
[p.2] Regen in den zomernacht // De zomernanacht groeit den morgen
tegen; / Nog is de hemel rein van dageraad. / Alleen de kleine stem der
zachte regen, / Die aan mijn open venster praat. // Naar bed gegaan,
vermoeid van leed en leven, / Een mensch, die slaap wenscht als hem de
aarde pijnt, / Voel ik mij tot een lichter lust verheven, / Omdat de maan
zoo helder schijnt. // O onrust van de heete zonnedagen, / O wegen in den
beet van 't stof begaan, / Wie zou na loomte en angst nog anders vragen,
/ Dan dezen schijn der maan? // Al wat ik heel mijn leven heb verzwegen,
/ Verlangen zonder vorm en zonder naam, / Is nu geworden tot een warme
regen / Buiten een zilvren raam. // Ik heb hier nog geen vast adres. Schrijf
dus maar naar Almeloo, dan krijg ik / het wel. Ik ga trouwens Zaterdag
weer naar huis. // En nu adieu, mijn beste. Ik ga wat lezen in Marceline
Desbordes Valmore, / een van mijn liefste dichters. Je ziet dat ik de
bureaucratische lijn al / aardig leer trekken. Ik hoop je spoedig eens te
komen opzoeken. / Zondag over een week, zou jelui dat bijv. schikken?
Of anders den / Zondag daarna. - Ik was erg blij te vernemen, dat Toos
weer beter is, / en ik hoop haar dan weer welvarend aan te treffen. - Meld
mij / ook dit even en geloof mij, met hart. gr., ook aan Toos en Joh, / als
steeds je vriend / Jacques // A'dam 9 Jan. '17.
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J.C. Bloem, Top Naeff (midden) en Clara Eggink tijdens een bijeenkomst van de PEN-club op
3 juni 1950 te Scheveningen.
Foto: Nico Naeff.

Weinig dichters in onze eeuw hebben zoveel onvergetelijke regels geschreven,
doortrilde sententies die men in zich hoort klinken als het er werkelijk op aan komt.
Merkwaardig genoeg is Bloem pas na zijn zestigste een veelgelezen dichter
geworden, maar de totale oplage van zijn Verzamelde gedichten (1947) nadert nu de
40.000, om nog niet te spreken van zijn bloemlezing Doorschenen wolkenranden
(1958), die enkele tienduizenden lezers vond.
Als prozaïst heeft Bloem zich minder nadrukkelijk gemarkeerd. Maar een aantal
malen heeft hij, eveneens met buitengemene helderheid, zich uitgesproken: over
‘bezielde rhetoriek’, over ‘Het verlangen’, over ‘Vorm of vent’, en over het ontstaan
van poëzie. Men vindt de meeste van deze lucide stukken bijeen in het boekje Poëtica
(1969 [i.e. 1970]).
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij staat op Bloems graf gebeiteld. Voorbij
is een patricische, politiek reactionaire heer, die graag gezien werd in een kring van
vrienden, geestig en erudiet, maatschappelijk zonder de geringste ambitie, verslingerd
aan het kopen van steeds maar meer boeken, en heel wat meer drinkend dan verstandig
was - in financieel opzicht de afgrond maar juist vermijdend dankzij de herhaalde
hulp van vrienden.
En zijn poëzie? ‘Onsterfelijkheid is zo'n groot woord, zelfs al betrekt men het nog
maar op enkele eeuwen. En men kan - gelukkig - ook “rich in the simple worship of
a day” zijn.’ Die ‘worship’ zal nog heel wat dagen duren voor een poëzie die
culmineert in het beeld van ‘de onsterfelijke dood’.

Grafschrift
Een naamlooze in den drom der nameloozen,
Aan de gelijken schijnbaar zeer gelijk,
Door geen vervoering stralend uitverkozen
Tot heerschen in een onaantastbaar rijk Wie van die hem vergaten of verdroegen
Ontwaarden uit hun veilige bestek
De schaduw van twee vleugels, die hem joegen,
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Den fellen klauw in zijn gebogen nek?
En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebarsten, en verweerde
Letters en cijfers, die de regen vult.
Gedicht door J.C. Bloem, gebundeld in Media vita. Gedichten (1931).

Overig werk
Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de
Rijks-Universiteit te Utrecht (1916), De nederlaag (1937), Over poëzie (1942), Enkele
gedichten (1942), Het kerkhof aan het meer (1942), Sintels (1945), Quiet though sad
(1946 [i.e. 1947]), Liefde (1950), Avond (1950), Verzamelde beschouwingen (1950),
Aphorismen (1952), Terugblik op de afgelegde weg (1954), Afscheid (1957), Ongewild
archief (1977), De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw (1979), Gedichten
(1979, 2 dln.), Brieven aan P.N. van Eyck (1980, 2 dln.).
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A. Roland Holst 1888-1976
Door W.J. van den Akker

A. Roland Holst (r.) en Lucebert te Bergen, N.H., 1958.
Foto: Jan Hulsker.

‘Ineens had ik het gevoel: dat kan ik ook. Dat wil zeggen: dichten kan ik ook’, denkt
de achttienjarige Adriaan Roland Holst na het lezen van de bundel Sonnetten en
verzen in terzinen geschreven (1896) van zijn tante Henriëtte. Twee jaar later, in
1908, blijkt dat hij zichzelf allerminst heeft overschat: nadat Kloos heeft geweigerd
zijn eerste verzen op te nemen in De Nieuwe Gids, is Lodewijk van Deyssel bereid
ze een plaats te geven in De XXste Eeuw. Van Deyssels felicitatie met het
dichterschap moet de twintigjarige jongeman met trots hebben vervuld. Zelf zegt hij
daar later (1970) over: ‘Nou had van Deyssel weinig kijk op poëzie, anders had hij
die gedichten van mij niet allemaal opgenomen. Er was nogal wat rommel bij. Maar
daar stond ik toch maar ineens met tweeëntwintig bladzijden gedichten in een literair
tijdschrift’. Op het moment van zijn debuut verblijft de jonge dichter in Oxford, waar
hij Political Economy studeert: ‘Ik wilde in elk geval géén literatuur studeren en
zeker geen Nederlandse letteren. Dan moet je immers van alle dichters, die je niks
kunnen schelen, weten wanneer ze geboren zijn en wat ze geschreven hebben.’
In de daarop volgende jaren verschijnen er regelmatig gedichten van zijn hand in
uiteenlopende tijdschriften als De Nieuwe Gids, Groot Nederland en De Gids,
gedichten waaruit hij in 1911 zijn eerste bundel Verzen samenstelt. Hoe intensief hij
zich in Oxford aan zijn studie wijdt, zal wel altijd onopgehelderd blijven. Zeker is
wel dat het verblijf in Engeland hem in aanraking brengt met de lerse literatuur, die
de aard van zijn dichterschap in belangrijke mate zal beïnvloeden en de indruk
achterlaat ‘of oude herinneringen in mij ontwaakten, en een mij toen verder verdiepen
in de Keltische mythologie bevestigde dit tot een gevoel van eindelijk mijn thuisweg
te hebben gevonden’. Ook de lerse dichter W.B. Yeats (1865-1939) blijkt een
ontdekking van blijvende betekenis: ‘die literatuur vibreerde en glansde van een
leven, dat mythisch en elementair was, een leven dus, waarin het hart voortdurend
onderhevig blijft aan de voorpersoonlijke zielskracht.’ Van dit hunkeren naar een
bestaan dat niet wordt geregeerd door ‘het schrikbewind van uur en feit’, getuigen
in 1920 het prozaverhaal Deirdre en de zonen van Usnach en de, inmiddels derde,
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bundel Voorbij de wegen. Het gedicht ‘De ploeger’, dat hierin is opgenomen, werd
al in 1917 samen met veertien andere verzen naar De Gids gezonden. De meerderheid
van de redactie stelde voor de gebruikelijke politiek te voeren en een beperkte keuze
op te nemen, maar J. Huizinga achtte het wenselijk in dit geval een uitzondering te
maken en alles te aanvaarden: ‘Dezen dichter kan men m.i. wel eens een genoegen
doen: ik acht hem van groote waarde.’ Drie jaar later maakt Roland Holst zelf deel
uit van de Gidsredactie, waarin hij de afdeling letterkunde onder zijn hoede neemt
teneinde ‘opkomende dichters een plekje in De Gids te geven als het hun niet lukte
een eigen tijdschrift te beginnen [...]. Op de redactievergaderingen moest ik wel altijd
praten als Brugman.’

Niet wetend dat Menno ter Braak op 15 mei 1940 na een vergeefse poging om van Scheveningen
naar Engeland over te steken een einde aan zijn leven zou maken, schreef A. Roland Holst hem
dezelfde dag een briefkaart met het bericht van de dood van E. du Perron.

Woensdag // Beste Menno, Op verzoek van Bep moet ik / je een ontzettende
tijding meedeelen: aan / een hevige aanval van angina pectoris / is Eddie
gisteren avond overleden. Voor alle / zekerheid schrijf ik dit ook aan Batten
- / - ik hoop, dat het bericht althans één / van jullie beiden bereikt. - Bepen
ik / zijn in onze gedachten zoo dikwijls bij / jullie en hopen met ons heele
hart, dat / deze tijd voor jou niet te zwaar zal wor- / den. Een hand van je
/ Jany // Bergen. N.-H. 15.5.'40
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Zijn poëtische geloofsbrieven overhandigt Roland Holst in 1925, wanneer De afspraak
in boekvorm verschijnt. In dit gefingeerd levensverhaal geeft hij op een mythische
wijze inzicht in de fundamenten van zijn dichterschap waarin het conflict tussen de
wereld hier en nu enerzijds en een gelukzalig, Elysisch rijk anderzijds centraal staat.
Over zijn keuze voor het laatste laat hij niet de minste twijfel bestaan: hij maakt
zichzelf tot de dichter-profeet die fulmineert tegen deze wereld en getuigt van een
andere, paradijselijker werkelijkheid. Een hieraan verwante problematiek beheerst
de in 1937 verschenen bundel Een winter aan zee, dat als een hoogtepunt in het
oeuvre van Roland Holst wordt beschouwd. De drieënzestig, min of meer
samenhangende teksten waaruit de bundel bestaat, dwingen naast bewondering ook
een behoefte aan uitleg af: het is moeilijke poëzie of, om de karakteristiek van Du
Perron aan te halen, het zijn ‘apocalyptisch duistere en intense poëtische notities.’
Niet alleen zijn begaafdheid als dichter, ook zijn aimabele en loyale persoonlijkheid
levert hem het respect en de vriendschap van velen op. Hij blijft zelfs Slauerhoff
trouw tot aan diens stervensuur, ook al had deze kans gezien in de maanden voor
zijn dood ‘zich met al zijn vrienden te brouilleren’, zoals Vestdijk memoreert. Drie
jaar later, in 1940, zal hij ook een in memoriam moeten schrijven voor twee andere
vrienden. Wanneer hij op 15 mei het plotselinge overlijden van Du Perron meldt,
weet hij nog niet dat Ter Braak, voor wie het bericht is bestemd, zijn briefkaart nooit
zal ontvangen: dezelfde dag, op 15 mei, had deze vrijwillig de dood verkozen. De
eerste strofe van het In memoriam Charles Edgar Du Perron et Menno ter Braak
(1940), dat Roland Holst schrijft, luidt:
Omdat ook hier de aan bod gekomen wereld
hun wereld brak, gingen zij, broederpaar,
- gelijk zij, door de voorvlagen omdwereld,
zich weerden naast elkaar - naast elkaar
den dood in, dit bloedjaar.

Zijn aristocratische afkeer van democratie, politiek - ‘dat afval van de geschiedenis’
- en ‘de vale huidschimmel van het dagblad’ verhindert niet dat hij tijdens en na de
oorlog in kranten en tijdschriften onomwonden zijn mening over actuele kwesties
kenbaar maakt. Wanneer hij zich in 1942, na onder druk gezet te zijn, pro forma
aanmeldt bij de Kultuurkamer, eindigt hij zijn schrijven met de opmerking: ‘Het
moet mij van het hart, u te verzekeren, dat uw afkeuring door mij op hooge prijs zal
worden gesteld.’ Over de periode dat hij ondergedoken heeft gezeten, schrijft hij
later het gedicht ‘In ballingschap’, dat eindigt met de strofe:
Ik hard het leven in dit binnenland niet meer O, enige aardse stem, die mij nog kan verlossen,
wat moest die nachtwind, zeurend over heide en bossen,
dit murw heimwee nog blijven paaien met oud zeer?
O, eens bezield heimwee... O, roep van de Hondsbossche...
Maar glazen deuren sloten dat betreurd weleer.

De jury die hem in 1959 als eerste de Prijs der Nederlandse Letterkunde toekent,
noemt hem in haar rapport ‘de prins van onze dichters’. In hetzelfde jaar verklaart
de nog jonge dichter Lucebert: ‘in de poëtische wereld van Roland Holst voel ik mij
vreemdeling. De taal die daar gesproken wordt is poëzie, ongetwijfeld, maar ik versta
die slecht.’ Roland
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Van l. naar r.: J. Slauerhoff, A. Roland Holst en E. du Perron. Het opschrift van de hand van
E. du Perron op de achterzijde van deze foto luidt: ‘Ondanks de bolwerken van 't land: / de
Favoriet, en Astra, Nova, / wijst men niet zóó maar van de hand / dit broos gebouw op Bouws
zijn sofa.’ De datering (in een ander handschrift dan dat van Du Perron) is: ‘Juli 1930,
Amsterdam’.
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De ploeger
Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren Ik sta in uwen dienst, zonder bezit Maar ik ben rijk in dit:
Dat ik de ploeg van uw woord mag besturen,
En dat gij mij hebt toegewezen
Dit afgelegen land en deze
Hooge landouwen, waar - als in het uur
Der schafte bij de paarden van mijn wil
Ik leun vermoeid en stil De zee mij zichtbaar is zoover ik tuur.
Ik vraag maar een ding: kracht
Te dulden dit besef, dat ik geboren ben
In 't najaar van een wereld
En daarin sterven moet Gij weet hoe, als de ritselende klacht
Van die voorbije schoonheid mij omdwerelt,
Weemoed mij talmen doet
Tot ik welhaast voor u verloren ben Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien Opdat, nog in de laatste voor,
Ik weten mag dat mij uw doel verkoor
Te zijn een ernstige ploeger op de landen
Van een te worden schoonheid; eenzaam tegen
Der eigen liefde dalend avondrood, Die ziet beneden aan de sprong der wegen
De hoeve van zijn deemoed, en het branden
Der zachte lamp van een gelaten dood Eerste van de twee gedichten ‘Aan den droom I en II’ door A. Roland Holst, gepubliceerd
in De Gids van juni 1917 en gebundeld in Voorbij de wegen (1920).

Holst van zijn kant koestert gereserveerde bewondering: eveneens in 1959 schrijft
hij ‘Lucebert verklaart, dat hij geen woord met rust laat, en - al ware het te wensen
dat hij 't de taal iets meer liet - die verklaring doet mij dichterdeugd.’ Later, wanneer
de noodzaak om zich door distantie te profileren is verdwenen, zegt Lucebert: ‘Ik
heb me nooit afgezet tegen grote dichters als Roland Holst [...]. Ik ben bevriend met
hen geraakt, heb menigmaal het glas met hen mogen heffen, en wat het voornaamste
is, ik leerde hun sublieme geesten nader kennen, zodat ik hen nu nog met een aan
eerbied grenzende bewondering kan blijven gedenken.’
In 1976 sterft Roland Holst, achtentachtig jaar oud en een oeuvre van meer dan
2500 pagina's nalatend. In 1916 zag het er niet naar uit dat hij al zijn tijdgenoten zou
overleven. In dat jaar immers verdedigt Johan de Meester tegenover zijn mede
Gidsredacteuren een inzending van de jonge dichter met de opmerking: ‘A. Roland
Holst is jong, maar gaat bijna zeker dood! Dus zeg ik: hoe meer van hem bij ons,
des te beter.’ Wat de Perk van de twintigste eeuw dreigde te worden, werd de Nestor
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van de poëzie, die nog kort voor zijn dood een bundel liet verschijnen onder de titel
Voorlopig (1976): ‘Mijn volgende bundel zal niet een afscheid zijn, zoals Bloem zijn
laatste bundel. Ik zal hem Voorlopig noemen. Daar zit dat schouderophalende in.’

Eerste strofe van Een winter aan zee (1937) door A. Roland Holst. De bundel werd op 5 juli 1938
bekroond met de D.A. Thieme-prijs van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels.

Eens liep zij hoog te spreken / langs de Noord-zee; een dag / kermde er
om aan te breken- / Zij overstemde hem, / sprekend nog met de nacht. /
Sinds haar de stad doorzwijmelt / klim top de kou om mijn stem /een
meeuw, en kermt en tuimelt.

Keuze uit het overig werk
De belijdenis van de stilte (1913), De wilde kim (1925), Over den dichter Leopold
(1926), Ex tenebris mundi (1926, zelfkeur), Shelley (1928), Het elysisch verlangen
(1928), Disjecta membra (1929), Tusschen vuur en maan (1932), De pooltocht der
verbeelding (1936), Voortekens (1936), Uit zelfbehoud (1938), Onderweg (1940),
Weer een dag (1942), Voor West-Europa (1943), Helena's inkeer (1944), Eigen
achtergronden (1945), Sirenische kunst (1946), De twee planeten (1947), Tegen de
wereld (1947), In ballingschap (1948), Verzamelde werken (1948-1949, 4 dln.),
Swordplay, wordplay (1950, met S. Vestdijk), De dood van Cuchulainn van Murhevna
(1951), Woest en moe (1951), In ballingschap (1955, zelfkeur), Bezielde dorpen
(1957), In gevaar (1958), Het experiment (1960), Omtrent de grens (1960), Onder
koude wolken (1962), Onderhuids (1963, zelfkeur), Aan Prinses Beatrix (1966),
Uitersten (1967), Kort (1967), Vuur in sneeuw (1968), De kamer die de kamer van
mijn leven was (1969, bloemlezing), Met losse teugel (1970), Verzamelde gedichten
(1971), F.C. Terborgh (1972, met H.C. ten Berge), Het verbeurde lot (1972), Over
Arthur van Schendel (1974), In den verleden tijd (1975), Vijf gedichten (1976), Uit
een oud dorp (1976, bloemlezing), De bewegende gordijnen (1979), Brieven aan
Marius Brinkgreve (1981), Ik herinner mij (1981), Poëzie (1981, 2 dln.), Proza (1983,
2 dln.).
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Jacqueline E. van der Waals 1868-1922
Door Hans Werkman

Jacqueline E. van der Waals.

De persoonlijke contacten van Jacqueline van der Waals met de Tachtigers beperkten
zich tot tennissen met Herman Gorter. Wat hun ideeën betreft: evenals de
impressionisten had ze in haar poëzie grote aandacht voor de natuur en het licht. Ook
was ze in zekere zin estheticiste. Schoonheid was voor haar het zo zuiver mogelijk
weergeven van een emotie. Haar christelijk geloof deed haar echter uitstijgen boven
het individualisme.
Jacqueline van der Waals (dochter van een Nobelprijswinnaar) was een intelligente
vrouw. Behalve de moderne talen kende ze Zweeds, Noors, Deens en Italiaans; ze
schreef essays over Selma Lagerlöf (1858-1940), Ibsen (1828-1906) en Kierkegaard
(1813-1855). Haar werk als lerares viel haar zwaar. Liever deed ze, verbonden aan
het Koning Willemshuis, praktisch sociaal werk.
Haar poëzie verscheen in vier bundels met bescheiden titels: Verzen (1900, onder
het pseudoniem UEV = Una ex vocibus, één uit de stemmen), Nieuwe verzen (1909),
Iris (1918) en Laatste verzen (1922). Haar enige roman Noortje Velt (1907) heeft als
thema: hoe vindt de mens, vanuit eenzaamheid en onzekerheid, zijn weg in het leven?
Dat de hoofdfiguur Ursula Eleonora Velt (UEV!) heet, wijst op autobiografische
trekken.
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Haar gedichten zijn helder (Nijhoff schreef erover: ‘In zuiver water ziet men de
bodem.’) en vonden een groot publiek. Door herdrukken en bloemlezingen zijn ‘De
najaarslaan’, ‘Het geiteweitje’ en ‘Sinds ik het weet’ nog altijd zeer bekend.

Gedicht door Jacqueline E. van der Waals, onder de titel ‘Het geitenweitje’ gebundeld in Nieuwe
Verzen (1909).

Op het geitenweitje. // Op het geitenweitje / Staat het kleine geitje / Bij de
groote geit. / Geiteke, wat moet je / Met je fijne snoetje, / Dat zoo klaaglijk
schreit? // Met je bleeke bekje, / Geiteke wat rek je / Trek je aan het touw,
/ Snuffende aan mijn mouwen - / Met je lief vertrouwen / Op zoo'n vreemde
vrouw? // In mijn handen stop je / Nu je jonge kopje. / Zeg, wat moet ik
doen?... / In het geitenweitje / Staat het kleine geitje / Als een wittigheidje
/ In het prille groen. // U.E.V.
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De herdersfluit
Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!
Gedicht door Jacqueline E. van der Waals, gebundeld in Nieuwe verzen (1909).
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Jacqueline E. van der Waals' tweede bundel uit 1909, waarvoor zij zelf het bandontwerp maakte.

Jacqueline E. van der Waals (middelste rij, tweede van l.), Herman Gorter (staand derde van
l.) en Floris Arntzenius (1864-1925), schilder van de Haagse School, (staand tweede van r.), 11
oktober 1891.

In haar poëzie zijn vier thema's te onderscheiden. Allereerst de natuur, waarin ze
meermalen een relatie tot God ontdekte:
Ik keek in de goudene heerlijkheid / Van een najaarslaan,
Het was of ik goudene deuren wijd / Zag openstaan.

Verder: de dood. Soms oefende die een zekere aantrekkingskracht uit: Onbegrepen
heimwee naar het stille, / Vredige land, waar geen verlangen is. (‘Julinacht’). De
ik-figuur in haar verzen kiest echter voor het leven. Op haar sterfbed (ze leed een
jaar lang aan maagkanker) schreef ze over de verzoening met de dood:
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij,
En vaak, in d'ernst van 't aardsche spel verloren,
Zoo ernstig en zoo diep als ooit tevoren,
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

In deze regels klinkt ook al het derde thema door: de verhouding tot God, soms
gekenmerkt door twijfel, vaker door overgave, zoals in haar laatste ziekteverzen. Ze
schreef en vertaalde een aantal christelijke gezangen die nog steeds gezongen worden,
zoals ‘Wat de toekomst brengen moge’.
Een laatste thema is: de poëzie als goddelijke roeping, waarbij Gods adem door
mij henen blies (‘De herdersfluit’).
Bij haar dood schreef Martinus Nijhoff: ‘Zij had in onze letterkunde een zuivere
naam. Zuiver moet men haar gedichten noemen; al was de toon ook wat zwak, het
bleef altijd zuiver.’

Overig werk
Kierkegaard (1925), Gebroken kleuren (1939, bloemlezing), De mooiste gedichten
van Jacqueline van der Waals (1979), Een bloemlezing uit haar werk (1982),
Silhouetten (1982, bloemlezing), Wat de toekomst brengen moge (1982, bloemlezing).
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Geerten Gossaert 1884-1958
Door Hans Werkman

Geerten Gossaert op drieëndertigjarige leeftijd, 10 mei 1917.

Het had weinig gescheeld of Geerten Gossaert (ps. van F.C. Gerretson) had meer
dan één bundel gedichten gepubliceerd. In 1905 wilde hij bij Van Dishoeck ruim
honderd sonnetten uitgeven die onder invloed van de Tachtigers ontstaan waren. Het
ging niet door; waarschijnlijk heeft de dichter ze zelf vernietigd. Gossaert blijft de
dichter van de éne befaamde bundel Experimenten (1911). Hij verwierp het
estheticisme en de neologismenmode van de Tachtigers en wendde zich naar het
verleden, naar Bilderdijk, Da Costa, Gezelle, Swinburne (1837-1909). ‘Ook in de
poëzie schijnt mij een welbegrepen en zuiver gebruik der klassieke beelden verre te
verkiezen boven het thans in zwang zijnde tot elke prijs opjagen van nieuwe beelden.’
Hij hanteerde vele oude naamvalsvormen, schreef bijbelse taal: ‘Hij sprak en zeide’,
en spelde: ‘sints’ en ‘ontfangen’. In deze experimenten (de titel van zijn bundel!)
met de ‘bezielde retoriek’ wilde hij de felle hartstocht, die de grondslag van zijn
poëzie vormt, bedwingen d.m.v. een beheerste techniek.
Gossaert behoorde, met o.m. A. Roland Holst en Bloem, tot de generatie van 1910,
die behalve een traditionele vormgeving vooral het verlangen als kenmerk had. In
‘De Boulevardier’ vliegt een zwaluw zijn nest uit dat in een kerkje gebouwd is. De
boulevardier reageert:
Hij merkt het en herkent, - o, raaklings langs zijn wangen! Den snellen vleugelslag van het gedroomd geluk...
En voelt in 't hart den klauw van 't ongetemd verlangen,
En kreunt, en balt zijn vuiste', en bijt zijn lippen stuk!

In ‘De verloren zoon’ keert de zoon verlangend terug naar het vaderhuis en zegt in
zijn dankgebed:
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Ja, 'k dank U. Omdat Gij, met 's levens lust en lijden,
(Tweesnijdend kouterzwaard van Uw volmaakten spot)
De steenrots van mijn hart ten akker woudt bereiden
Voor 't langsaam kiemend zaad van Uwe liefde, o God!

In het Verloren-Zoon-motief zit iets autobiografisch; het herinnert aan de
conflictperiode en de geloofscrisis die Gossaert meemaakte tussen

Briefkaart van Geerten Gossaert aan P.N. van Eyck, Rotterdam, 30 april 1931.

P.N. van Eyck / 49 Russell Gardens / Golden Green / London NW //
[p.1] Amice, Dezer dagen heb ik toezegging / kunnen bemachtigen van
twee bijdragen van / twee jongen lui. // 1) van Slauerhoff: een drama / Jan
Pietersz. Coen. // 2) van J. Engelman: een, omgewerkte, / rede, die hij hier
tijdens Geyl's verblijf / in U[trecht] in de raadskelder heeft gehouden. //
Ik acht het essentieel dat wij verband leggen / met de jongeren. Daarom
heb ik, - geheel /
[p.2] afgezien van de inhoud, / zeer tegemoetkomend ge- / sproken en mij
- met het / openhouden van een formeel / achterdeurtje, althans / tegenover
Slauerhoff wel / reeds eenigzins gebonden. / Ik kon niet anders, omdat die
jongere menschen / een vreeselijk gevoelig / ponteneur hebben in dien /
zin dat ze tot geen prijs een / ‘weigering’ bij ‘aanbieding’ / van Leiding
riskee- / ren willen. - Schrijf me hoe / of wat en of ik mag accepteeren /
althans een bedrijf Coen // Gos.
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De bloeiende amandeltak
Ik sluimerde in den bloemenhof, in 't malsche gras gelegen;
Toen wekte mij een zwoele geur de heuchnis van weleer...
En op mijn' moeden wenkbrauwboog voelde ik, vertroostend, wegen
Een wichtelooze vrouwehand, zacht streelend, héén en wéér.
En 'k stamelde in mijn droom: Waarom? Gunt gij dan geen vergéten?
Dit weinige, o liefste mijn, is àl wat ik begeer:
Eén uur van ongestoorden slaap uw goedheid niet te wéten,
Eén stonde niet van ú te zijn, o liefde wreed en teer!
Maar als ik mijnen blik ontlook ontwaarde ik slechts een venkel
Bezwangrend met zijn zwoelen geur de broeiende atmosfeer,
En over mijne leedverwoeste trekken wiegelde enkel
Een bloeiende amandeltak zijn schaduw, héén en wéér.
Gedicht door Geerten Gossaert, gebundeld in Experimenten (1911).

zijn zeventiende en drieëntwintigste jaar. Zelf heeft hij een relatie tussen zijn leven
en zijn poëzie verdoezeld door de gedichten in Experimenten in niet-chronologische
volgorde te plaatsen. In volgorde van ontstaan bezien vertoont zijn poëzie echter een
belangrijke wending, nl. van het ‘diepverdoemd bestaan’ naar het beminnen van het
door God gegeven leven, zoals dit bijv. blijkt uit ‘Clematis’. De wending moet zich
omstreeks 1906 hebben voltrokken. Na 1912 nam zijn dichterlijke produktiviteit
sterk af, na 1916 zweeg hij als dichter bijna geheel, waarschijnlijk omdat hij vastliep
in de klassieke traditie.
Als prozaïst zette Gerretson zijn literaire werk voort. Hij schreef de Geschiedenis
der ‘Koninklijke’ (1932-1942, 3 dln.) en historische en politieke essays. Vanaf 1925
tot 1954 was hij hoogleraar in de geschiedenis, van 1951 tot 1956 lid van de Eerste
Kamer voor de CHU. In 1950 ontving hij voor zijn totale oeuvre de Constantijn
Huygensprijs.

Geerten Gossaert bij een portret, dat Sierk Schröder van hem maakte.
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Keuze uit het overig werk
Plato's Charomides (1906), Prolegomena der sociologie (1911), Swinburne (1911),
Nederlandsche gedachten (1915-1919, 2 dln.), De historische vorming van den
bestuursambtenaar (1925), Indië onder dictatuur (1946), Coens eerherstel (1944),
Essays (1947), Om koninkrijk en constitutie (1948), De rijksgedachte (1954),
Amsterdam hoofdstad (1955), Verzamelde werken (1973-1976, 6 dln.), Geerten
Gossaert-F.C. Gerretson; experimenten in poëzie en proza (1979, bloemlezing),
Briefwisseling Gerretson-Geyl (1979-1980, 5 dln.), Briefwisseling Gerretson-Van
Eyck (1984).
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J.A. dèr Mouw / Adwaita 1863-1919
Door Hans van den Bergh

J.A. dèr Mouw, met baard, temidden van zijn leerlingen aan het Doetinchems Gemeentelijk
Gymnasium, omstreeks 1900.

Mijn Brahman, Wereldvuur, waaruit mijn ziel / en Sirius opvonkt; zo geeft Dèr Mouw
scherp het centrale thema van zijn werk weer in de aanhef van ‘Jehova's Uitvaart’:
het diepste innerlijk, het ‘Zelf’, èn de grootste objecten buiten ons - reuzesterren en
melkwegstelsels - vallen in wezen samen; alle elementen in de werkelijkheid zijn
manifestaties van het eeuwige, ondeelbare, met welke naam men dat ook aanduidt.
In zijn jeugd heeft hij, onder de machtige sterrenhemel op de hei, al intuïtief de
geestelijke samenhang in al het bestaande aangevoeld; na een leven van vergeefse
wetenschapsbeoefening (De tafel ligt vol opgeslagen boeken: / mijn leven heb 'k
vermorst met wijsheid-zoeken.) vertrouwt de vijftigjarige wijsgeer zich pas definitief
toe aan zijn dichterschap. In de Oudindische, mystiek-wijsgerige geschriften (Veda's
en Oepanishaden) heeft hij het principe van het psychisch monisme herkend, dat
daar Brahman wordt genoemd. Zò zal dan ook de titel luiden van het tweedelige
werk waarin hij tegen het eind van zijn leven (1919-1920) zijn poëzie verzamelt,
nadat Frederik van Eeden - die het manuscript via Jacob Israël de Haan onder ogen
had gekregen - hem daartoe had aangespoord.
Tot dat moment had Dèr Mouw geaarzeld zijn verzen uit te geven; hij wilde immers
geen ‘literaat’ worden: geen sierpoëet. Daarvoor was wat hij te zeggen had hem te
heilig: de Brahman-waarheid was immers in zijn ogen niet alleen het antwoord op
eeuwenoude filosofische vragen naar de ware aard van de werkelijkheid, maar bood
ook de oplossing voor al het menselijk lijden. De gebonden versvorm is in zijn visie
de enige mogelijkheid om die tegelijk kinderlijk-eenvoudige en diepzinnige
ideeënwereld te uiten.
Als schrijversnaam kiest Dèr Mouw ‘Adwaita’ - sanskrit voor ‘tweeheidloze’: dat
is degeen die inziet dat er geen dualisme bestaat tussen god en schepping, ziel en
lichaam, verheven en nederig, goed en kwaad, verleden en toekomst. Voor die
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paradoxale visie, waarvan de dichter ook bij christelijke mystici parallellen vond,
heeft Dèr Mouw telkens opnieuw sprekende beelden gevonden.

J.A. dèr Mouw (uiterst r.) op drieëndertigjarige leeftijd, 18 mei 1897. Foto: J. Swaab.
'K zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen:
In de afgeknotte top had ik een plank
Getimmerd, en gevlochten, rank door rank,
Klimop tot rugleun en veil'ge gordijnen.
Mijn zomerzon zag 'k in mijn tuinen schijnen,
Zelf in groen licht op wiegelende bank;
Een open schoolraam galmde in zeur'ge klank
Van kale en korte Karels en Pepijnen.
Zoo, daadloos, boven 't leven, kijk ik toe:
Mijn wereld ligt in de avondzon: 't wordt laat.
Mij zelf en and'ren heb ik ondergaan.
'K lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe;
En, wachtend, schommel ik op rijm en maat:
Nooit heb ik zoo, als nu, mijn plicht gedaan.
Sonnet door Johan Andreas dèr Mouw, gebundeld in Brahman I (1919).
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Nagelaten vers van Johan Andreas dèr Mouw, door Victor E. van Vriesland gepubliceerd in
het tijdschrift Forum van mei 1933 en gebundeld in de door Victor E. van Vriesland uitgegeven
Nagelaten verzen van Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita) (1934).

En voor den eten, 's middags, werd de zegen / Gevraagd van ‘Vader, die
al 't leven voedt’, / En die zoo trouw ‘ons spijzigt met het goed,’ / Dat wìj
wèl ‘van Zijn milde hand verkregen.’ // Hij gaf de zon, en, als 't moest
zijn, de regen; / En deden we onze plicht met vroom gemoed, / En leerden
braaf, en waren altijd zoet, / Zou Hij ons leiden op al onze wegen. // En
vlak na 't bidden praatte je niet hard: / 'T was of een heel fijn, een heel
prachtig ding // Rondom het eten over tafel hing; / En dankbaar was ik
dan met heel mijn hart, // Dat we zoo prettig bij elkander zaten; / Behalve
's Maandag's, als we zuurkool aten.
Omdat alles wat onze zintuigen waarnemen Brahman vertegenwoordigt, bevat deze
poëzie een welhaast encyclopedische inventarisatie van de kosmos, van de machtigste
hemellichamen tot de nietigste micro-organismen; dat alles is aanleiding tot het
vereren van Brahman, maar ook reden tot trots, omdat de dichter, die zich in diepste
wezen zelf Brahman weet, in zekere zin zijn eigen schepping bewondert.
Het voor het grootste deel uit sonnetten bestaande oeuvre heeft vooral op de critici
van de Forumgroep grote indruk gemaakt; Ter Braak haalt de dichter postuum als
medestander in, omdat Adwaita's werk geen sporen van Tachtiger-woordkunst
vertoont en telkens opvalt door een opmerkelijk nuchtere, modern aandoende
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onverbloemdheid: over de toekomst van een stralend bruidje noteert Dèr Mouw b.v.
Ik zie haar suf gejongd, gedweeë sloof, / met uitgezakte buik, burgerlijk breed. Er is
bovendien vaak een ontwapenende humor in deze gedichten, door dat de in Brahman
opgeloste ‘tweeheid’ in krasse contrasten naast elkaar wordt gezet; zo wordt (in een
wellicht autobiografisch gedicht) een enthousiaste les over de schoonheid van het
Parthenon onderbroken door het ‘kwijldraderig gejank’ van een draaiorgel voor de
school.
Tot in de jaren zeventig hebben nieuwe generaties sonnettendichters (als Jan
Kuijper, geboren 1947, en Rob Schouten, geboren 1954) verklaard schatplichtig te
zijn aan de vernieuwing van de dichterlijke taal en aan de verruiming van de reikwijdte
van het sonnet die in het werk van Dèr Mouw zijn gerealiseerd.

Werk
Quomodo antiqui naturam mirati sunt? (1890, diss.), Dr. J.M. Hoogvliet's opvatting
van taalstudie en methode van taalonderwijs (1900), Het absoluut idealisme (1905),
Kritische studies over psychisch monisme en nieuw-Hegelianisme (1906), Brahman
(1919-1920, 2 dln.), Nagelaten verzen (1934), Verzamelde werken (1947-1951, 6
dln.), Een bloemlezing uit zijn gedichten (1962), Brieven aan Frederik van Eeden
(1971), 'K ben Brahman, maar we zitten zonder meid (1980, bloemlezing). Gedichten
(1985, volledig dichtwerk).
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Jan Prins 1876-1948
Door H.A. Wage

Jan Prins te Soerabaya, tijdens zijn loopbaan als Zeemacht-officier van de Koninklijke Marine,
waaraan hij van 1892 tot 1924 verbonden was.
Foto: O. Kurkdjian.

Waar klinkt zij nog, de stem van Nederland? vraagt de dichter in ‘Holland en de
Zee’. Niemand kon na de oorlog onder die titel de vraag met meer recht stellen en
haar daarmee tevens beantwoorden dan Jan Prins, pseudoniem voor C.L. Schepp.
Zijn dichterschap was naar vorm en wezen typerend voor de Hollandse aan de zeevaart
verzwagerde cultuur. Van geboorte een Rotterdammer werd hij geïmponeerd door
de vierkante stevigheid van de Sint-Laurenstoren, door de vijand geschonden, niet
verwrikt.
Jan Prins nam waar, zoals wij dat van onze zeventiende-eeuwse schilders denken,
met een krachtige genegenheid voor de onbetwijfelde werkelijkheid waarmee hij
zich verbonden voelde. Die kracht en liefde doortrokken zijn verzen; het strakke
ritme, het heldere rijmenspel, de direct begrijpelijke zinsbouw spiegelden die evenzeer
als de klaarheid van zijn beelden. Het leek soms of de natuur zelf zich in zo
onmiddellijke eenvoud als cultuur toonde. ‘De bruid’ is daarvan een duidelijk en
aldus populair voorbeeld.
Van 1896 tot 1924 bevoer de officier bij de Koninklijke Marine de wereldzeeën
en bezag de dichter ‘aller Heeren Landen’. Daaronder ook het toenmalige Nederlands
Oost-Indië dat hem op dubbele wijze boeide: door de grootse natuur en door het
verband met een groots nationaal verleden. De eerste onder een zo felle zon dat hij
het licht daarvan in het gedicht ‘Soerabaja’ voelt regenen over de stad. In zijn zin
voor traditie werkte het verleden door. Hij was geen impressionist al was hij zintuiglijk
bijzonder begaafd; evenmin een individualist al schreef hij in 1904, dat de stem van
mensen nooit de stilte kon verbreken, die in het innerlijk van de dichter heerste, waar
‘ongeschonden leefde wat hij zou trachten te volvoeren.’ Een persoonlijkheid zich
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ervan bewust dat erfgoed gewonnen moest worden om het te kunnen doorgeven. Uit
deze overtuiging schreef hij in het tweede oorlogsjaar de rijmprent ‘Coen's
Verscheiden’.
Dezelfde zin voor traditie liet hem streven naar een vervolmaking van de

Eerste strofe van het gedicht ‘Holland en de zee’ door Jan Prins, gebundeld in Drie
bevrijdingsgedichten (1945).

Holland en de Zee. // Wanneer ge ontwaakt, mijn Land, uit de beklemming
/ Van uw vernedering, uw slavernij, / Als gij bevrijd u voelt uit de
overstemming / Van rede en recht door botte dwinglandij, / Als gij de
bulderstem niet meer zult hooren, / Die tevergeefs zich u wou doen
verstaan, / Als dreigement en vleitaal aan uwe ooren / Gelijk de wind zal
zijn voorbij gegaan, / Wanneer ge ontwaakt, mijn Land, en de bezinning
/ Op eigen drang en daad hervinden zult, / Niet slechts van hunkring meer
naar de overwinning, / Van wat u 't onontbeerlijkste is, vervuld, / Wat zal
uw luistrende aandacht dan ontwaren? / De hartklop van uw werven is
verstomd. / Uw havens liggen woest en onbevaren. / Geen kreet, geen
klank daaruit, die tot u komt. / De kaden zijn vernield, de ranke kranen /
Liggen geknakt, de loodsen leeggestroopt. / Geen vaartuig komt daarheen
zich doortocht banen. / Tot de dukdalven zelf heeft men gesloopt. / Geen
davering over uw stalen bruggen: / Zij liggen afgestort in de rivier. / Geen
sleepbedrijf, stroom-af, stroom op, in stugge / Volharding, geen verkeer
meer, geen vertier. / 't Ligt alles in stilzwijgendheid verzonken. / Geen
vee, dat loeit over den waterkant: / Het is geroofd, de weide ligt verdronken.
/ Waar klinkt zij nog, de stem van Nederland? / Waar is dat luid getuigenis
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gebleven / Van wat gij eenmaal waart, van zooveel kracht/ Tot eigen daad,
van zooveel lust, te leven? [...]
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Soerabaja
[...]
Op de rivier, naar de zilveren reede,
varen de lijvige laadprauwen uit
onder den ijver van wrikken en boomen
en met de botsing van schuit tegen schuit.
En dan opeens valt de helderheid open
van het langwerpige driekante zeil.
Eerst in de warreling van 't zich ontvouwen,
kronkelt het zich nog en klappert een wijl,
maar heeft het eenmaal de koelte gegrepen
en van den wind zich verzadigd, dan doet
het zich de gretige vaartuigen reppen,
't opene van het verschiet tegemoet.
Achter hen, met haar geblakerde pleinen,
met haar gesluierde woningen, hijgt
onder het zonlicht de stad, in de hitte,
die van 't plaveisel den hemel in stijgt.
Moeitevol trappelen schonkige paarden
over het asfalt. Een zwoelzoete geur
hangt om de koelte der pakhuisgebouwen.
Onder de hevige zon schijnt de kleur
in iets vaalwittig verblindends geweken.
Hoog over huizen en hoven gesticht,
koepelt de middag. - Op daken, op straten
regent en regent en regent het licht.
Tweede helft van het gedicht ‘Soerabaja’ door Jan Prins, gebundeld in Indische gedichten
(1932).

vorm, waarom hij de klassieken, in het bijzonder de Griekse schrijvers bewonderde.
Onder leiding van P.C. Boutens, wegens gelijke redenen gewaardeerd, haalde de
oud-gymnasiast zijn kennis van de oude taal op en oefende hij zijn stijlvermogen
door vertalingen. Plato's Timaeus was een van de resultaten. Een aantal sonnetten
dat aan dit werk voorafgaat, corrigeert in zijn beschouwelijke waarde de miskenning
van ‘diepte’ in Prins' werk. Uit het Frans vertaalde hij o.a. Andromaque en Brittanicus
van Racine, al won hij de breedste aandacht met de fabels van De la Fontaine waarbij
hij ook Aesopus betrok.
Zijn betekenis ligt in een typisch vaderlands dichterschap, waarin niet alleen de
natuur in zintuiglijk waarneembare zin als inspirerende bron werkte maar geleidelijk
aan ook de natuurlijke krachten in de mens, waardoor hij een cultuur kon bouwen
en bewaren, ‘Zwarte hoofden’ is een zinrijke verbeelding van de behoedende functie:
De zee, het strand, de lucht, alles is wijd
En breedgebouwd en krachtig en grootmoedig,
Maar zij alleen leven in needrigheid
En pralen niet, maar waken, trouw en goedig.
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Dronken van stervensroode zonnepracht,
IJdel met luister dien zij roofden,
Eischen de golven luid hunne oppermacht.
Maar ervoor staan hùn zwarte hoofden,
En houden wacht.

Overig werk
Tochten (1911), Getijden (1917), Verschijningen (1924), Indische gedichten (1932),
Timaiossonnetten (1936), Bij den herbloei van Oranje (1938), Later werk (1941),
Rotterdam (1941), De winter en de lente (1942), Erasmus (1942), Binnenkomst
(1945), Drie bevrijdingsgedichten (1945), De stad waar men is kind geweest (1946),
Bijeengebrachte gedichten (1947, 2 dln.), Bloemlezing uit zijn gedichten (1956),
Dankbaar om ieder ding (1975, bloemlezing).
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Nescio 1882-1961
Door Lieneke Frerichs

Nescio, 1917.

Nescio is jarenlang de auteur van maar één boek geweest: de verhalenbundel
Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes, in 1918 voor 't eerst verschenen bij de Haarlemse
kunsthandelaar J.H. de Bois, met een artistiek wit-en-groen omslag, ‘een vaag visioen
van een vrouw’ suggererend. Twee van de drie verhalen waren al eerder in
tijdschriften verschenen: De uitvreter in De Gids (1911), Titaantjes in Groot
Nederland (1915). De Gids had Titaantjes afgewezen vanwege ‘de tirades, waarin
van God gesproken wordt, op een wijze die onder 90 pct van de Gidslezers groote
ergernis zou wekken’. Het voorstel van redacteur J.N. van Hall om in de slotpassage
het woord ‘God’ door ‘Zeus’ te vervangen had voor Nescio de deur dicht gedaan.
Ondanks lovende besprekingen ging de oplage van 500 exemplaren niet vlot van
de hand. De tamelijk hoge prijs, de gebrekkige verspreiding door de uitgever, het
vreemde pseudoniem (Latijn voor: ik weet het niet), de impopulariteit van novellen
bij het grote publiek, de ongewone vrijmoedigheid van spreken en de originele stijl:
dat alles heeft het lezerspubliek beperkt tot de ‘happy few’ die elkaar het boekje in
handen gaven. Lezers van het eerste uur waren onder meer A. Roland Holst, Bloem,
Van Vriesland, Donkersloot, Dinaux (1898-1980), Nijhoff.
Pas in 1933 kwam er een tweede druk. In een voorbericht maakte J.H.F. Grönloh
zijn ware naam bekend, omdat zijn werk hardnekkig aan een ander toegeschreven
werd. De derde druk (1947) gaf de verhalen in chronologische volgorde: De uitvreter,
Titaantjes, Dichtertje. In 1956, bij de vierde druk, werd het tien jaar eerder elders
verschenen, dunne bundeltje Mene tekel (1946) aan de drie verhalen toegevoegd.
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Zo bleef Nescio de auteur van één boek. Dat veranderde pas in 1961 bij de
verschijning van Boven het dal en andere verhalen. Vijftig jaar na zijn eerste
publikatie, en vlak voor zijn overlijden op negenenzeventig-jarige leeftijd, werd
Nescio de auteur van een oeuvre. De schrijver van drie anecdotische vertellingen
kreeg er een dimensie bij.
Wat maakt Nescio's werk zo bijzonder? Dat is allereerst zijn stijl. Hij is wars van
mooischrijverij, van beschrijvingskunst en gepsychologiseer. ‘Nescio schreef, nadat
er tientallen jaren tonnen hoogdravende onzin over de Nederlandse lezer waren
uitgestort, als een gewoon mens’. Aldus G.K. van het Reve, enigszins hoogdravend.
Het is geen wonder dat er in artikelen over Nescio zoveel citaten voorkomen, want
Nescio's stijl is sprekender dan welke karakterisering dan ook. Niemand schrijft zo
eenvoudig als Nescio, niemand weet zo beknopt en toch zo doeltreffend te zeggen
wat hij zeggen wil. ‘Ze kunnen het niet nadoen’, heeft Nescio wel eens tevreden
geconstateerd, ‘ze hebben het vaak genoeg geprobeerd’.
Wàt Nescio door middel van zijn stijl eigenlijk zeggen wil, heeft hij verduidelijkt
in zijn Inleiding bij de bundel Boven het dal: het vertellen van ‘een eenvoudig
verhaaltje [...] en dan zoo en passant wat wolken en zoo voor eenige eeuwen te
fixeeren, waar het mij dan om te doen is. Het verhaaltje zou zijn om lezers te vangen’.
Vele lezers hebben zich graag laten vangen door de lotgevallen van Japi de uitvreter,
de vriendenkring der Titaantjes, en 't dichtertje. Die hadden zo graag ‘de wereld eens
naar hun zin willen inrichten’ (hoe, dat laat de schrijver met opzet in het vage). Maar
‘de wereld was blijven draaien’ en zij hadden er niets aan kunnen veranderen, en
hadden moeten berusten in hun nederlaag - ‘behalve Bavink, die mal geworden is’,
de uitvreter, die van de Waalbrug stapt, en 't dichtertje, dat in waanzin sterft. Zij
sneuvelen op het veld van eer, en God staat er machteloos bij: ‘'t Spijt me dat je je
nek moet breken, maar ik ben ook God maar’.

Nescio (zittend I.) als procuratiehouder van de Holland-Bombay Trading Comp. te Amsterdam,
omstreeks 1920.
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Manuscript van een schets van Nescio, gedateerd 3 augustus 1943. Met weglating van het in de
transcriptie tussen haakjes geplaatste tekstgedeelte vormt deze schets het slot van de bundel
Mene tekel (1946), een verzameling schetsen uit de jaren 1913-1943.

Dit jaar kom ik nog al eens / weer in Kortenhoef en sta dan op 't kerkhofje
/ opzij van de kerk en kijk over 't land naar den / rand van het Gooi en den
toren van Hilversum. / Een laatste klaproosje ging verleden week heen /
en weer op een zuchtje wind. In 't kromme / peereboompje / kregen de
peertjes / al wat kleur / Het is dan weer het / begin van de eeuw. Het leven
heeft mij Goddank, / bijna niets geleerd. ‘Het leven heeft me veel geleerd’
/ zegt de oue sok. / (Den tuin Gods ziet hij niet meer, / voor hem is de
wereld / een insectarium geworden / En al dertig / jaar is hij niet meer
onbevangen. Ik blijf liever stom.)
Nescio's personages worden gekweld door het tekort van het leven, en ‘het verlangen,
zonder te weten waarnaar’. Ze lijden aan de tijdelijkheid der dingen, die de dood is.
Slechts af en toe wordt de eeuwigheid ervaren, en rust gevonden, en daarbij speelt
het Hollandse landschap de hoofdrol. Het stromende water der rivieren, de zon, de
kerktorens, de bomen, wolken, schaduweffecten, spiegelingen: het zijn de troostende
tekenen dat de eeuwigheid toch bestaat. Nescio en zijn personages - want alles is bij
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Nescio in essentie autobiografisch, zie zijn Natuurdagboek in Tirade, juni 1962 Nescio en zijn personages leven vanuit deze ervaringen, proberen telkens opnieuw
ze op te roepen en vast te leggen: ‘En de vele vergulde toppen van zomerboomen en
herfstboomen en al de wolken. Ik zou willen dat die leefden, dat dit vergankelijkste
leefde zoo lang als de gedachte kan reiken, dat al dit teere, dat ik zelf zou leven
zoolang als men Hollandsch kan lezen, zoo'n eenvoudig mannetje als ik ben, dat zou
ik willen’.
Zo'n eenvoudig mannetje als ik ben: de schrijver Nescio met zijn verlangen naar
onsterfelijkheid was in het dagelijks leven J.H.F. Grönloh, Amsterdammer,
kantoorbediende, later directeur van een handelsbe-

Debuutbundel (1918), met een nawoord door de schrijver. Omslag: Reijer Stolk.
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Slot van het verhaal ‘Titaantjes’, door Nescio voltooid in januari 1914, in het handschrift van
Aagje Grönloh-Tiket, Nescio's echtgenote.

[Voorgaande pagina] Gods troon is nog ongeschokt. / Zijn wereld gaat
haar gang maar. Af / en toe glimlacht God even om de / gewichtige heeren,
die denken dat ze / heel wat beteekenen. Nieuwe Titaantjes / zijn al weer
bezig kleine rotsblokjes / op te stapelen om 'm van z'n verheven- /
[p.2] heid te storten en dan de wereld eens / naar hùn zin in te richten. Hij
lacht / maar en denkt: ‘Goed zoo jongens, / zoo mal als je bent, ben je me
toch liever / dan die mooie wijze heren. 't Spijt / me dat je je nek moet
breken en dat / ik die heeren moet laten gedijen, maar / ik ben ook God
maar. En zoo gaat / alles z'n gangetje en wee hem / die vraagt: Waarom?

Door J.N. van Hall gewijzigde, maar door Nescio niet geaccepteerde versie van het slot van
‘Titaantjes’, 1914. J.N. van Hall was redactie-secretaris van De Gids.

Zeus' Troon, dien wij, Titaantjes, dachten te bestormen, is nog
ongeschokt, en de wereld / gaat haar gang. Nieuwe Titaantjes zijn al weer
/ bezig kleine rotsblokjes op te stapelen om Zeus van / zijn troon te storten
en dan de wereld eens naar hun / zin in te richten. Zeus lacht om hen en

't Is vol van schatten hier...

denkt: Goed / zoo jongens, zoo mal als je bent, ben je me toch liever / dan
die mooie wijze heeren... // En zoo blijft alles z'n gangetje gaan en wee
hem die / vragen zou: Waarom?
drijf. Rond 1900 heeft hij geloofd in het verbeteren van de wereld, en zich ingezet
voor de landkolonisatiebeweging van Van Eeden. Met enkele vrienden was hij
eigenaar van een stukje grond, de kolonie Tames bij Huizen. Veel van zijn verhalen
zijn geschreven als een terugblik naar deze tijd, de tijd van de verwachtingen. Ook
dat maakt, dat zijn werk doortrokken is van de weemoed om wat onherroepelijk
voorbij is. Maar de weemoed wordt getemperd door ironie en een ontnuchterend
stapje opzij: ‘En ik zie alles terug. Nee, niet met weemoed, maar met een gevoel van
onverwoestbaarheid. Wat ook weer larie is’.
Niets is bij Nescio eenduidig, en dat maakt mede de kracht van zijn werk uit. Hij
is in wezen een lyricus, een dichter die proza schrijft. Maar een cynicus is hij ook,
en een mysticus, op zijn eigen manier. Zijn eenvoud is slechts schijn. Hij is in staat
om in een simpel verhaaltje oneindig veel nuanceringen te geven, en gecompliceerde
dingen onder woorden te brengen (de wisselende stemmingen in het eerste deel van
‘Buiten-IJ’ bijvoorbeeld). En dat zijn werk niettemin zo licht en speels, zo teder,
ontroerend en ongehoord geestig is, dat is toch eigenlijk een wonder.

Overig werk
Nescio (1962, februarinummer van Tirade), Heimwee en andere fragmenten (1962),
De X geboden (1971).
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Theo Thijssen 1879-1943
Door C. de Ruiter

Karikatuur van Theo Thijssen.

School en Huis, het ouderblad van de ‘Bond van Nederlandse onderwijzers’, waarin
Thijssens belangrijkste werk oorspronkelijk als feuilleton gepubliceerd is, geeft in
zijn naam de polen aan waarom Thijssens gehele oeuvre draait, nl. de school en het
gezin. Verschillend in intensiteit van beschrijving en in hoek van belichting
verschijnen beide motieven telkens weer in Thijssens verhalen en romans.
De oorspronkelijke publikatievorm heeft zijn sporen nagelaten, vooral wat de
structuur van het werk betreft. Zowel Thijssens korte verhalen als zijn romans zijn
sterk anekdotisch van aard. Thijssen was een verteller, die fantasieën, invallen en
herinneringen als kralen reeg tot een snoer waarvan lengte en kleurschakering hemzelf
ook dikwijls verrast moeten hebben. Het vertelkarakter van het werk komt eveneens
tot uiting in het gekozen perspectief: Thijssen is nadrukkelijk als auteur aanwezig
en geeft de lezer over het hoofd van de verhaalfiguren heen een knipoog van
verstandhouding. Die verstandhouding ligt in de liefde voor het kind of - beter gezegd
- in de voorliefde voor de wereld van het kind.
Bij Thijssen vormt de school de eigenlijke wereld van het kind; het gezin
participeert daarin naar vermogen. Waar de omstandigheden in het gezin
tekortschieten, daar komt de school te hulp om het kind te beschermen tegen de
grote-mensenmaatschappij. Thijssens ‘schoolland’ is een enclave van geluk, warmte
en veiligheid. In dit gebied gelden de wetten die onderwijzer(s) en kinderen in een
onderling verbond tegen de buitenwereld afgesproken hebben. De school functioneert
bij Thijssen namelijk niet als opleidingsinstituut voor later, maar zij zoekt haar doel
binnen zichzelf. Aan het slot van De gelukkige klas (1926) schrijft de onderwijzer
dan ook: ‘M'n heerlijke, lieve, lastige stel, ik weet eigenlijk maar één ding: de jaar
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of wat, dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren wij enkel-maar een gelukkige
klas te zijn. En de rest is nonsens hoor, al zal ik dat jùllie nooit zeggen.’
Zijn moderne pedagogische opvattingen bracht Thijssen behalve in

Eerste druk (1909). Bandontwerp en illustraties: Jan Sluyters.
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Theo Thijssen aan de uitgever C.A.J. van Dishoeck, 3 november 1925, n.a.v. de romans Kees
de jongen (1923) en Schoolland (1925).

3 Nov. '25 A'dam. // Waarde Heer v[an] D[ishoeck]. / Hierbij de brief
van die domme man terug; notabene, / ‘Gotsammeliefhebbe’ heb ik Kees
nooit laten zeggen de rest van / de verschrikkelike woorden is zuiver K
z'n jongenstaal! Enfin, / Sch[ool] m[et] d[en] Bijbel en dat jongelingenblad
bewijzen gelukkig, dat deze domheid niet noodzakelik is voor een gelovig
Christen! - // Wat betreft de extra Schoollanden, heel graag 3 in leer, /
waarvan 2 geschept dan - kleur enz hoeft niet precies als Kees te / zijn
(dat was bruin kalfs met goud) - maar zoekt u dat nu eens uit, / dan is 't
voor mij een verrassing! Misschien is zo'n soepel kaft ook / wel mooi. //
1300 al verkocht is enorm, maar bewijst helaas nog niets omtrent / het
oordeel - is alleen een bewijs voor uw zoons verkoopkracht en / energie,
waarvoor hulde! // in razende haast, / Uwdw / Theo Joh Thijssen. // 7 en
1 geschept
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zijn (autobiografisch getinte) verhalen en romans ook in beschouwende artikelen
naar voren. Zowel op het gebied van het onderwijs als op dat van de literatuur heeft
hij niet de erkenning gekregen die hem toekomt. Áls literaire handboeken al aandacht
aan zijn werk besteden, dan wordt Thijssen overigens ingedeeld bij de
sociaal-realistische auteurs. Dat is - terecht - gebaseerd op zijn zorgvuldige
waarneming en ingeleefde beschrijving van de (moeilijke) sociale omstandigheden
waarin zijn hoofdfiguren zich doorgaans bevinden. Voor wat betreft de keuzes die
Thijssen maakt c.q. de alternatieven die hij biedt, kan men hem echter veeleer een
romanticus noemen: hij confronteert zijn kinderen niet met de werkelijkheid, maar
biedt, als de werkelijkheid zich opdringt, het alternatief van het gedroomde paradijs.
Niet alles wat Thijssen geschreven heeft (van Barend Wels, 1908, tot In de ochtend
van het leven, 1941) is van dezelfde kwaliteit. Zijn beste werken zijn gepubliceerd
in de periode 1923-1927. Dat de groei naar het onderwijzerschap in de hierboven
geschetste zin een proces van vallen en opstaan is, laat Thijssen zien in de
bijeenhorende ‘dagboek’-romans School-land (1925) en De gelukkige klas (1926).
Wat in Barend Wels gezaaid is, wordt hier geleidelijk aan geoogst: het rijke leven
in de klas, met de onderwijzer niet bóven maar náást de kinderen.
Thijssens bekendste boek, Kees de jongen (1923), beweegt zich het duidelijkst op
het grensvlak van droom en werkelijkheid. Met een subtiel en geestig
inlevingsvermogen beschrijft Thijssen Kees' wandeling van droom naar droom, als
diens particuliere strijdwijze tegen een werkelijkheid die telkens weer zijn werelden
(zijn fantasie dat hij een ‘bijzondere’ jongen is, het gezin, de school) aantast. Als al
die werelden wegvallen, is daar Rosa Overbeek, zijn meisje. Voor Simon Carmiggelt
is Kees de jongen ‘een liefde voor het leven’, voor Remco Campert ‘een van de
weinige boeken die me niet in de steek hebben gelaten [...] zo geweldig economisch
geschreven, zonder literaire flauwekul, zonder pose’.
Het opmerkelijkste boek in Thijssens oeuvre is ongetwijfeld Het grijze kind (1927).
In tegenstelling tot wat in de andere boeken gewoon is, wordt hier een gegoed milieu
beschreven. Ook anders is, dat gezin en school als benauwend ervaren worden. Het
meest opmerkelijke is evenwel, dat de hoofdpersoon, een jongen nog, met deze
benauwenis genadeloos afrekent. Hij kan dit, doordat hij, gereïncarneerd als hij is,
de levenservaring van een grijsaard bezit. Kees Fens ziet in dit boek surrealistische
trekken. Het staat in elk geval in een clair-obscurverhouding tot Thijssens overige
werk.
Hij had nu eigenlijk voort moeten maken, stevig doorstappen met de
zwembadpas, of af en toe een stuk looppas doen. Want het was al bijna
half vijf, en anders was hij om deze tijd al bijna thuis.
Maar er was een onverschillige loomheid over hem, hij liep juist veel
langzamer dan anders, om op zijn gemak te denken; erg ongeregelde
gedachten, het een liep door het ander heen, niets dacht hij een heel eind
af, zoals anders; geen enkel plan wist hij te vormen. Zou ze weten dat hij
Kees heette? Op school zei iedereen ‘Bakels’. Zou ze kunnen
schaatsenrijden? Kon dan wel eens fijn worden. Moest ze óók wel eens
boodschappen? Verre? Waar zou ze het plaatje laten? Wanneer was ze
jarig? Eerder dan hij of later? Was ze al twaalf? Wat deed ze thuis altijd?
Zo wirwarde het maar door zijn hoofd. Morgen op school, fijn, zag hij
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haar weer. Maar oppassen, slim zijn, anders waren ze zuur... Nou maar zij
wàs niet stom, hoor, had hij allang in de gaten...
Langzamerhand begon hij toch steviger door te stappen, want hij was
voorbij een klok gekomen die al over half vijf wees. En hij moèst vóór
vijf uur thuis zijn, daar ging niets van af. Stel je voor:
‘Waar kom jij zo laat vandaan? Je moet toch om half zes weer op
avondschool zijn?’
‘Nog een tijdje staan te kletsen met mijn meisje.’
‘O, ben je er zó een. Goed. Best. Morgenochtend ben ik bij je meester, om
dáár eens over te praten. Dat gaat zo maar niet, snotneus!’
Pats, was meteen alles bedorven! Als hij gek was! Hij nam de zwembadpas.
En de straten waren al bijna donker; en hij zei zachtjes, precies op de maat
van zijn lopen: ‘Ro-sa-Over-beek, Ro-sa-Over-beek.’ Lekker, kon niemand
hem wat voor maken, dat hij zo op de maat van haar naam liep. Hij hield
het vol tot aan huis.
De tafel in de keuken stond al gedekt.
Hij had net een gevoel, of het niet zijn eigen huis was, waar hij
binnenkwam...
Slot van het zevenentwintigste hoofdstuk uit Kees de jongen (1923)
door Theo Thijssen.

Overig werk
Jongensdagen (1909), Taal en schoolmeester (1911), Sommenboek voor de
volksschool (1912, 6 dln.), Cijfers (1913), Cijferboek voor de volksschool (1915, met
J. Soederhuyzen, 4 dln.), Taallessen voor de volksschool (1916-1919, 4 dln.), Egeltje
(1929), Het taaie ongerief (1932), Een bonte bundel (1935), Meneer-zèlf komt een
uurtje en andere verhalen (1970, bloemlezing).
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Top Naeff 1878-1953
Door Gé Vaartjes

Top Naeff in haar huis aan de Johan de Wittstraat 25 te Dordrecht.

Met haar meisjesboeken, waarvan vooral School-idyllen (1900) zeer populair werd,
oogstte Top Naeff haar eerste roem. De hoofdfiguren uit deze boeken komen
doorgaans uit de gegoede - of ietwat minder gegoede - burgerij, maar zij rebelleren
tegen schijnheiligheid, conventies en gezag, tegen hun deugdzame ouders en
beschaafde schooljuffrouwen. Later echter schikken zij zich - meer of minder verzoend
- in hun burgerlijk lot.
Eenzelfde houding vinden we in haar romans en novellen. Op ironische, soms
sarcastische wijze beschouwt Top Naeff het conventionele burgerlijk leven. Zij
beschrijft ‘keurige’ huwelijken, ‘voorbeeldig’ opgevoede kinderen en ‘fatsoenlijk’
bedwongen verlangens. Maar eveneens peilt zij de sleur binnen die huwelijken, ziet
zij het stakkerige, bekrompene in het welopgevoede kind (men leze Letje, uit 1926!)
en toont zij de ontgoocheling en pijn achter de ogenschijnlijk beheerste verlangens.
Dit alles beschrijft zij in een verzorgde stijl. Haar toon is soms weemoedig en vol
deernis, vaak ook fel en bijtend. Op bijna onbarmhartige wijze gunt zij ons een blik
achter de nette, overbeschaafde façades van haar figuren, legt zij hun wonden bloot
en dekt de schrijnende plekken vervolgens weer toe.
Top Naeff, zelf afkomstig uit de gegoede burgerij, zag verstandelijk de beperkingen
van haar milieu en leed eronder, maar gevoelsmatig zat zij er tè zeer in geworteld
om zich volledig los te kunnen maken. En zij kon - zij het met moeite - berusten.
‘Tegen het “burgerlijke leven”, in welk milieu, op welk niveau ook, verzet zich de
vrije kunstenaarsziel, en dat zij onder dit machteloos verzet lijdt, spreekt vanzelf’,
schreef zij ooit.
Desillusies, trouw en beheerste ontrouw, het huwelijk als plicht en komedie, zijn
vaste motieven in haar werk. De meeste van haar figuren zijn dan ook volstrekt
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eenzame mensen. Voortreffelijke novellenbundels als Voorbijgangers (1925) en
Juffrouw Stolk en andere verhalen (1936) zijn hiervan duidelijke voorbeelden.
‘Alles wat wij neerschrijven, hetzij in kunstvorm, hetzij als inhoud van een brief,
is belijdenis, verraad aan onszelf. Meer of minder bewust, meer of minder beheerst,
meer of minder bedekt’. Woorden van Top

Top Naeff voor het tot ‘studeercel’ omgebouwd kolenhok in de tuin van haar huis aan de Johan
de Wittstraat 25 te Dordrecht.
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Eerste blad uit het handschrift van School-Idyllen (1900) door Top Naeff.

School-Idyllen. // I. // Een plezierig vooruitzicht. // 't Was krans bij
Jeanne van Laer. Zij zaten / met hun vieren om de tafel: Jeanne, / Jet van
Marle, en Lien en Noes Terhorst./ ‘'t Had niet ongelukkiger kunnen treffen’,
/ zuchtte Jet, terwijl ze met 'n plof haar beide / ellebogen op de tafel zette
‘nou net / middenin de repetitie-week zoo'n nieuw / kind naast je te krijgen!
Ik was veel / liever maar alleen in mijn bank gebleven, / dan had ik
tenminste plaats met m'n / knieën, als ik stikum even in m'n boek / wil
kijken op m'n schoot. Aan zoo'n / nieuwe kan ik natuurlijk niet dadelijk /
vragen of ze 'n beetje op wil schikken... Zeg / heb je nog thee? Geef me
nog 'n kopje, 't / komt er niet op aan of 't slap is. Ze zal / wel verbaasd
staan te kijken, als ze ziet / hoe er bij ons op school eendrachtelijk ge- /
knoeid wordt.... Dank je. Maar ik zeg maar, / ik ben 't slachtoffer op 't
oogenblik. Van / vóórzeggen is natuurlijk heelemaal / geen sprake.’... en
Jet hield even op met /
[p.2] brommen en keek rond of iemand ook / mogelijk 't tegendeel zou
veronderstellen,/ maar Lien en Noes herhaalden meewarig: / ‘O neen,
natuurlijk niet’, En Jeanne van / Laer 'n knap blond meisje zuchtte ook /
zachtjes: ‘Ik denk wel niet.’ [...]
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Naeff. Van de thema's uit haar werk vinden we echter weinig terug in haar geestige,
fijnzinnige autobiografie Zo was het ongeveer (1950), zodat men geneigd is te denken:
inderdaad, wel zéér ‘ongeveer’!
Top Naeff schreef ook enkele toneelstukken en verwierf een naam als toneelcritica.
Aan haar grote vriend Willem Royaards, de acteur, weidde zij een uitgebreid boek.
Menno ter Braak schreef in 1936: ‘In het werk van Top Naeff treft telkens weer
èn de scherpe, ironische objectivering van de Nederlandse gedachtenwereld èn (des
ondanks) de gebondenheid van de schrijfster aan juist deze onderwerpen.’

Overig werk
De genadeslag (1899), Aan flarden (1901), De tweelingen (1901), In mineur (1902),
't Veulen (1903), Het weerzien (1905), Zie de maan schijnt... (1905), De dochter
(1905), De glorie (1906), De stille getuige (1906), In den dop (1906), Oogst (1908),
Voor de poort (1912), Dramatische kroniek (1918-1923, 4 dln.), Vriendin (1920),
Charlotte von Stein (1921), Twee toneelspeelsters (1921), Klein avontuur (1928),
Offers... (1932), Twee toneelspeelsters; Sarah Bernhardt en Eleonora Duse (1934),
Een huis in de rij (1935), Klein witboek (1947), Willem Royaards (1947), Verzameld
proza (1953, 5 dln.), Mijn grootvader en ik en andere verhalen (1966), Tredmolen
en andere verhalen (1967).
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Ina Boudier-Bakker 1875-1966
Door Gé Vaartjes

Ina Boudier-Bakker, omstreeks 1920, in de zitkamer van haar huis te Vianen.

‘Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze in
verbittering van onbegrepenheid, of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van
verlangen, maar alle liefde vermag niet de leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte
ieder, naaste degene die hem 't liefst is’, schreef Ina Boudier-Bakker in haar roman
Armoede (1909). Het besef van fundamentele eenzaamheid, het onvermogen tot echt
contact en wezenlijke communicatie, was voor haar de diepste levensessentie, en
daarmee de grondslag voor al haar werk. Zij wilde haar figuren zo volledig mogelijk
uitdiepen, hun verborgen ‘armoede’ aan het licht brengen. ‘Wat dringt u diep in de
mensen door!’ schreef Marcellus Emants haar in 1919, ‘Hoe heerlijk weet u te
ontdekken wat er gist onder hun schijnbaar kalm oppervlak!’. Wat haar zèlf het felst
beroerde, kon alleen maar een weg naar buiten vinden via haar werk. Meer dan men
in het verleden ooit gezien heeft, moet het oeuvre van Ina Boudier dan ook beschouwd
worden in het teken van de zelfbevrijding. ‘In zijn werk spreekt een mens verborgen
zich uit, en dat is een verlossing’, schreef zij ooit, en: ‘In je werk openbaart zich je
diepste wezen’.
Haar gematigd-pessimistische werk werd vooral in het begin van haar carrière
geprezen om zijn psychologische verdiensten. Minder waardering ondervond haar
vaak nogal breedvoerige stijl. Toch slaagde zij er in enkele werken te scheppen die
zowel wat visie, vorm en stijl betreft, zeer zuiver zijn, zoals De straat (1924). Een
vijfjarig verblijf in het stadje Vianen had haar tot deze novelle geïnspireerd. Jan
Greshoff noemde De straat niet alleen Ina Boudiers meesterwerk, maar ‘een
meester-werk-tout-court’: ‘Het lijkt mij moeilijk om zoveel trillende verachting voor
de tot in merg en been valse “notabelen”, zo beheerst volledig tot uiting te brengen.
Ina Boudier-Bakker heeft geen stemverheffing nodig.
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Begin van ‘Annètje Goldeweijn’, het eerste boek van de familieroman De klop op de deur (1930),
door Ina Boudier-Bakker.

I // Donker en strak de uitgekartelde muren / tegen den lichten manehemel,
/ rezen de achtergevels der Warmoes- / straathuizen op boven het donkere
water. / In de flauwe kabbeling spiegelde / zich hun grillige lijn - / gleed
een roode schijn het zwart in, / waar een venster onbedekt bleef. / Van de
schepen, hoog de rompen oprijzend tegen den wal, vonkten enkel / de
lichtjes in den top van den / mast - een rookzuiltje uit een kombuis /
kronkelde op. // Op Het Water vingen de huizen, smal en / hoog, met hun
ronde krulknokken, hun / trapgevels, / hun platte en hooge stoepen aartsvader- / lijk gemoedelijk met een bankje erop en / een ijzeren hek
ervoor - in hun kleine / ruitjes een glimp van de bijna volle maan, / die
daar langzaam zeilde boven de / stad door een bewolkten wilden hemel.
[...]
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Fragment uit een brief van Ina Boudier-Bakker aan Jan Greshoff, 11 juni 1958.

De deftige dames van het dorp zijn eenvoudigweg en zonder nadruk, wat zij zijn:
loeders’. Ook de novellenbundel In de engte (1922) draagt de sporen van haar Vianens
verblijf. Geheel gaaf zijn verder de novellen Kleine kruisvaart (1955) en Finale
(1957), die na een lange periode van verslapte belangstelling en waardering een
come-back betekenden. Ina Boudier bleek zich op hoge leeftijd stilistisch verfijnd
en thematisch verdiept te hebben.
Bij het publiek was zij vooral geliefd om de enkele uitgebreide romans die zij
schreef, zoals De klop op de deur (1930). Voor velen is zij dan ook: ‘de schrijfster
van dikke familieromans’. Haar waarde moet echter eerder gezien worden in haar
minder populaire, maar zuiverder korte werk, waarin eenzaamheid, onvermogen, het
dominerende verleden en berusting centraal staan. Garmt Stuiveling typeerde haar
loopbaan als volgt: ‘Bij de waarheid van het werkelijke begonnen, is zij in haar lange
leven stap voor stap genaderd tot de wijsheid van het wezenlijke.’
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Ina Bakker (r.) en haar vriendin Cor Scheltema Beduin (1875-1938), van wie zij veel
aanmoediging bij haar schrijverschap ondervond, op de Overtoom te Amsterdam in 1894.

Overig werk
Van Amsterdam naar Londen (1900, onder ps. I.B), Machten (1902, onder de naam
Ina Bakker), Verleden (1903), Het beloofde land (1903), Wat komen zal (1904),
Kinderen (1905), Het hoogste recht (1907), Grenzen (1907), Zorgen (1907), Een
dorre plant (1909), Bloesem (1912), De ongeweten dingen (1915), Het spiegeltje
(1917), Aan den overkant (1920), De moderne vrouw en haar tekort (1921), Blijde
geboorte (1923), De moeders (1925), Springvloed (1926), Dans (1926), Twee voeten
(1928), Tooverlantaarn (1929), De verschijningen der menschenziel in het sprookje
(1932), Het kind in den strijd met leugen en vrees (1932), Saraï (1933), Vrouw Jacob
(1935), Paul (1936), Ester (1938), Aan den grooten weg (1939), Uren met Andersen
(1940), Dierentuin (1941), Geef acht! (1945), Goud uit stro (1950), Heiligdom van
't hart (1951), De wekker (1952), Vier grote Oranjes (1954), Altijd elders (1956),
Een vriendschap (1957), De eeuwige andere (1959), Momenten (1961), Honger
(1962), Boeket uit het werk van Ina Boudier-Bakker (1965), Uit de kartonnen doos
(1967), Met de tanden op elkaar (1975).
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Jacob Israël de Haan 1881-1924
Door Jan Fontijn

Jacob Israël de Haan met de Amsterdamse gemeentearts Johanna van Maarseveen (1872-1946),
met wie hij in 1907 in het huwelijk trad.

‘Hij paste niet bij de menschen en daarom hebben ze hem uit hun midden, uit hun
wereld verwijderd. Om twee dingen was het dat hij niet bij hen paste. Het eerste dat
hij te veel gaf, het tweede dat hij veel te veel vorderde.’ Dat schreef Carry van
Bruggen naar aanleiding van de dood van haar broer, Jacob Israël de Haan. Deze
was op 30 juni 1924 met drie pistoolschoten vermoord in Palestina. Die radicaliteit
loopt als een rode draad door het veelbewogen leven en de literaire carrière van deze
intelligente, temperamentvolle en veelzijdige schrijver. Wat zijn veelzijdigheid
betreft: hij was niet alleen dichter en romancier maar ook een oorspronkelijk
taalgeleerde, een bekwaam jurist, een uitstekende journalist, een strijdbaar politicus,
een tijd lang socialist en zionist en ten slotte ook anti-zionist.
Het begin van De Haans literaire loopbaan staat vooral in het teken van het
socialisme. In het dagblad Het Volk, waar hij de kinderrubriek van het Zondagsblad
redigeerde, schreef hij schetsjes en ‘opstandige liedjes’ met een sentimenteel-sociale
strekking. In die schetsjes, uitgegeven onder de titel Kanalje (1904) en herdrukt in
1911 onder de titel Arbeidsvreugd, wordt het harde lot van de arbeider of kleine
winkelier beschreven in een proza dat met zijn uit het leven gegrepen dialogen en
situaties heel goed in de traditie van het naturalisme past. Kort voor het verschijnen
van deze bundel had De Haan grote bekendheid gekregen door zijn eerste
publikatie-in-boekvorm Pijpelijntjes (1904). Opzienbarend is deze roman niet door
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zijn stijl of structuur maar door zijn thematiek: de homoseksuele relatie tussen twee
mannen in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp. Het bijzondere is dat de
homoseksualiteit in dit boek niet door De Haan wordt verdedigd of verontschuldigd,
maar als iets vanzelfsprekends wordt gepresenteerd, alsof er nooit een taboe op had
berust. Elk hoofdstuk bevat een schets, waarin het wel maar vooral het wee van
enkele bewoners uit de Pijp wordt beschreven. Het geraffineerde van de opzet is dat
De Haan het lief en leed van de twee mannen bijna terloops laat opgaan in de banale
feiten van die bewoners.
De Haan raakt door deze roman in grote problemen; Tak, de redacteur van Het
Volk ontslaat hem op staande voet. Hoe gekwetst De Haan was, blijkt uit zijn Open
brief aan P.L. Tak uit 1905: ‘Gij hebt mij bezeerd in de fijnste werkingen van mijn
aandoenelijk zenoenelijk zenuwleven.’
Na Pijpelijntjes neemt De Haan steeds meer afstand van het realisme en naturalisme
en zoekt hij aansluiting bij de internationale stroming van de decadentie. Dat is heel
goed te merken aan zijn ‘nerveuze vertellingen’, waarin niet natuurgetrouwheid
wordt beoogd maar wel bijzonderheid van uitdrukking. ‘Kunst is precies kunst, voor
zoover zij niet natuur is’, beweert De Haan. Een verdere doorwerking van de
decadentie is aanwezig in Pathologieën (1908), waar wederom de relatie tussen twee
mannen aan de orde is, maar waarin, in tegenstelling tot Pijpelijntjes de hoofdfiguur
worstelt met zijn homoseksualiteit en erg veel last heeft van schuldgevoelens.
In de volgende jaren hervindt De Haan het joodse geloof van zijn jeugd. Vanaf
1909, toen Verwey voor de eerste maal zijn verzen in De Beweging opnam, wordt
De Haan door het verlangen beheerst ‘de dichter van zijn verdreven volkte zijn’. In
zijn gedichten bezingt hij zijn behoefte terug te keren naar het gezin van zijn jeugd,
waar moeder het stralend midden is en waar de joodse vroomheid heerst. Vele
gedichten zijn evocaties van joodse feesten, waaraan hij in zijn jeugd had
deelgenomen, of zijn getuigenissen van zijn bekering tot het zionisme.
Maar naast de vroomheid lokt de vriendschap, ‘een schoone sterke knaap’. Hij
wordt verscheurd door een drang naar lust en een behoefte
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‘Dit is mijne verfijnde, en op eene zeer nerveuse wijze verzorgde, beschrijving van de
pathologieën, dat zijn de ondergangen van Johan van Vere de With.’ Aldus begint Jacob Israël
de Haan zijn in 1908 verschenen roman, waarvoor Georges Eekhoud (1854-1924) het voorwoord
schreef.
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aan tucht. Het zondeloze genieten gaat altijd gepaard met schuldgevoelens. In
Libertijnsche liederen (1914) is die tweespalt een belangrijk thema, evenals in de
schitterende Kwatrijnen (1924).

Begin van een feuilleton van 25 mei 1923 in het avondblad van het Algemeen Handelsblad van
13 juni 1923, waaraan Jacob Israël de Haan vanaf 1919 tot aan zijn dood in 1924 als
correspondent te Jeruzalem verbonden was.

Aan een onrustige
Al wat gij lijdt, heb ik geleden
Door dagen dor, door nachten leeg en heet.
Als ik het kon, hoe graag gaf ik u vrede.
Maar ik ben een, die van geen vrede weet.

De taal
Het meest verlang ik weer de taal te hooren.
De taal van Holland, altijd om mij heen.
Hier leef ik, half verheugd en half verloren.
De taal van mijne liedren spreekt niet één.

Herdenken
Wat is de Zaan een mooie, breede, stroom.
Ik ben een jongen te Zaandam geweest.
Jeruzalem: zóó teder als een droom,
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Herdenk ik hier mijn jeugd en elk Joodsch Feest.
Kwatrijnen door Jacob Israël de Haan, gebundeld in Kwatrijnen (1924).

Overig werk
In Russische gevangenissen (1913), Het Joodsche lied (1915), Rechtskundige significa
en hare toepassing op de begrippen verantwoordelijk, aansprakelijk en
toerekeningsvatbaar (1916, diss.), Wezen en taak der rechtskundige significa (1916),
Liederen (1917), Rechtskundige significa (1919), Een nieuw Carthago (1919), Het
Joodsche lied; tweede boek (1921), Jeruzalem (1921), Palestina (1925), Brieven uit
Jeruzalem (1941, bloemlezing), Verzamelde gedichten (1952, 2 dln.), Besliste
volzinnen (1954), Brieven aan een jongen (1958), Jacob Israël de Haan,
correspondent in Palestina (1981), De vriendschap lokt, de vroomheid maant (1981,
bloemlezing), Ik ben een jongen te Zaandam geweest (1982, bloemlezing), Nerveuze
vertellingen (1983), Ondergangen (1984).
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Carry van Bruggen 1881-1932
Door Jan Fontijn

Carry van Bruggen in 1911.

‘Als kinderen waren wij gedwongen iedereen te ontzien en toch wisten we, door
onzen trotschen aard, dat we boven de anderen stonden... vandaar iets onevenredigs
in onze opvoeding, tezelfdertijd een tekort en een teveel aan zelfvertrouwen, maar,
in zijn geheel, toch iets dat eene geleidelijke ontwikkeling in den weg stond....’ Aldus
karakteriseert Carry van Bruggen in een interview kernachtig haar ervaringen in het
arme joodse milieu van haar jeugd. Haar vroege verhalen en romans, In de schaduw
(1907), Breischooltje (1910) en De verlatene (1910) beschrijven die ervaringen vrij
gedetailleerd, geheel volgens de naturalistische stijl van die dagen. Haar proza is dan
nog weinig persoonlijk. In De verlatene komt de problematiek van een
provincialistisch, joods gezin aan bod dat te maken krijgt met de profane indrukken
van de opdringende, stedelijke cultuur. De joodse kinderen in deze roman komen
zowel in opstand tegen het pesterige antisemitisme van de christelijke omgeving als
tegen het formalisme van de joodse godsdienst, geïncarneerd in de persoon van de
vader. Op een scherpzinnige wijze maakt de schrijfster duidelijk welke psychische
en sociale problemen verbonden zijn aan de geleidelijke assimilatie van de jonge
generatie met de nietchristelijke omgeving. Tegen haar kritische maar nooit liefdeloze
analyse van het joodse milieu in de roman Het Joodje (1914) werd door zionistische
groeperingen scherp geprotesteerd.
De roman Heleen (1913) is een ommekeer in haar ontwikkeling als schrijfster. De
nadruk in dit boek ligt op de psychische ontwikkeling van een jong meisje tot vrouw.
Zelf zegt Carry van Bruggen hierover: ‘In Heleen heb ik voor de eerste maal werkelijk
mijn stem gehoord... dáár is 't meditatieve, het intellectualistische van mijn natuur

't Is vol van schatten hier...

boven gekomen.’ Heleen tracht steeds verder door te dringen tot de eigen subjectiviteit
en haar gevoel van gespletenheid te overwinnen. Hoofdzaak voor haar is ‘het zich
afvragen wat het “Ik” betekent, wat zijn plaats in de collectiviteit is...’, aldus Carry
van Bruggen. Deze thematiek van Heleen zal zij later in haar uitvoerige en belangrijke
filosofische studie PromeWe waren klein en thuis gebeurde een ontzaglijke geheimzinnigheid.
Elken avond na het eten sloot Vader zich op in het zijkamertje en bleef er
tot heel laat zitten schrijven op groote vellen papier. Opzettelijk had Vader
voor de slechtsluitende deur den smid een nieuwe sleutel laten maken.
Maar we koekeloerden van de straat af tusschen de gordijnen door.
Eindelijk op een vroegen morgen voer Vader met de boot naar de stad -,
de groote papieren gingen in het oude koffertje mee. En we bestormden
Moeder, we overrompelden Moeder, we kregen toch altijd alles van Moeder
gedaan, we bezwoeren dat we zelfs op de pijnbank Vaders geheim niet
prijsgeven zouden. ‘O, Moeder, maar zeg het ons toch, zeg het ons toch,
wat heeft Vader op de groote vellen geschreven, wat gaat er vandaag mee
gebeuren?’ ‘Vader heeft een boek geschreven, een echten roman heeft
Vader geschreven, het heet “Rabbijn en Antisemiet,” het speelt in Spanje,
er komen palmen en gebergten in voor en tuinen met fonteinen en de
menschen dragen er gewaden -.’ We wilden vragen... vragen... vragen...
en we vroegen ook wel, we vroegen te veel, Moeder hield zich de ooren
tegen ons vragen dicht, maar we vroegen het rechte niet, ik vroeg zeker
het rechte niet, want ik weet nog goed, dat ik dacht: die volheid in mij, die
benauwdheid, die toch niet anders dan een prop van ongevraagde vragen
kan zijn, die wordt maar niet minder, wat ik ook vraag.
Honderd levens zijn in mij herleefd, ik ben opgestegen in mijzelf als een
vloed, ik heb hem alles te zeggen... maar als ik niet alles in één en hetzelfde
oogenblik zeggen kan, dan zou ik hem liever niets willen zeggen... we
hadden ook toen ineens de eene rechte vraag moeten vinden, naar Vaders
boek, maar we vonden die niet.
Fragment uit het achtste hoofdstuk ‘Aan zee’, uit de roman Eva (1927)
door Carry van Bruggen.
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Carry van Bruggen, d.d. 3 juli 1918, aan de dichter-filosoof J.A. dèr Mouw over haar wijsgerige
studie Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de
litteratuur (1919).

Laren NH / Engweg 266 / 3 Juli '18 // Hooggeachte Heer, / Uw
waardeerende woorden / deden mij recht veel genoegen. Het is een /
omvangrijk en zwaar werk dat ik ondernomen / heb, en ik weet volstrekt
niet of het een dank- / baar werk wezen zal. Dikwijls krijg ik den / indruk,
dat men hier meer prijs stelt op wat / ik ‘ethisch gebazel’ en ‘aesthetisch
ge- / zwam’ pleeg te noemen, dan op een betoog, / waarin vooral naar het
consequent doorvoeren / van een grondslag, van een ‘immanent dogma’
is / gestreefd. Ook merk ik in de hedendaagsche / filosofisch-getinte
litteratuur van zulk een / zelfverworven, zelfver*vo*erd ‘immanent dogma’
/ zoo weinig. Daarbij komt, dat ik als vrouw/ en ‘bekend romancière’ het
dubbele vooroordeel / heb te overwinnen, dat vrouwen niet denken kunnen
/
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[p.2.] en dat artisten maar liever niet denken / moeten. Vaak ook word ik
met de naam / ‘Bolland’ achter-na-geloopen, schoon ik / Bolland nimmer
gehoord en zelfs nimmer / gezien heb. Dit alles doet mij waardeerende /
woorden, met een naam als de Uwe bekrach- / tigd, dubbel op prijs stellen!
// Ik werk hard en gestadig verder, hoop dan / ook inderdaad voorjaar 1919
het boekte / voltooien en najaar 1919 het te publiceren. // Hoogachtend. /
Uw dw / Carry van Bruggen.
theus (1919, 2 dln.) verder uitwerken. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden
uit de cultuurgeschiedenis geeft ze in die studie de tegenstelling aan tussen het
dogmatische en anti-dogmatische denken of, anders geformuleerd, tussen
maatschappelijkheid, collectiviteit en redeloosheid aan de ene kant en individualiteit
en rede aan de andere kant. Centraal in dit filosofische essay, dat zo'n belangrijke
invloed uitoefende op het denken van Ter Braak, staat de twijfel. Die twijfel, de
ontkenning dat er absolute waarden bestaan, is in romanvorm terug te vinden in Eva
(1927), waarin volgens Ter Braak voor het eerst ‘een eersterangs-pleidooi’ werd
geleverd voor het bestaan van een ‘eigen vrouwelijke bewustheid’. Een belangrijk
thema in Eva is de ontoereikendheid van de taal bij de ordening en de benoeming
van de ervaringswereld. Al eerder had ze in Hedendaagsch fetischisme (1925) zich
hiermee beziggehouden. In deze studie wordt vooral de idealisering van de landstaal
en het daarmee verbonden nationalisme gelaakt.
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Van de georganiseerde vrouwenemancipatiebeweging wilde Carry van Bruggen
weinig weten. Dat neemt niet weg, dat ze in haar romans zich over brandende
vrouwenkwesties heeft uitgesproken. In Een coquette vrouw (1915) stelt ze het proces
van scheiding aan de orde en in Uit het leven van een denkende vrouw (1920),
gepubliceerd onder het pseudoniem Justine Abbing, vraagt ze begrip voor de
problemen van een intellectuele vrouw, die weigert haar ambities in te tomen en
genoegen te nemen met een inferieure plaats in het huwelijk.

Carry van Bruggen in Deli op Sumatra's Oostkust in het toenmalige Nederlands-Indië, waar
zij na haar huwelijk met de journalist en schrijver C.A.J. (‘Kees’) van Bruggen (1874-1960)
van 1904 tot 1907 woonde.

Overig werk
'n Badreisje in de tropen (1909), Goenong-Djatti (1909), Vaderlandsliefde,
menschenliefde en opvoeding (1916), Om de kinderen (1918), Van een kind (1918),
Enkele bladen uit Helene's dagboek (1919), Het huisje aan de sloot (1921), Een
Indisch huwelijk (1921), Een kunstenaar (1921, onder ps. Justine Abbing),
Avontuurtjes (1922), Het verspeelde leven (1922, onder ps. Justine Abbing),
Maneschijn met koek - Al om een suikerballetje (1923), De vergelding (1923, onder
ps. Justine Abbing), Vierjaargetijden (1924), De grondgedachte van ‘Prometheus’
(1924), Een leerstoel voor ‘Zuivere Rede’? (1925), De klas van twaalf (1926), Tirol
(1926), Seider-avond (1934), Vijf brieven aan Frans Coenen (1970), Vijf romans
(1979), Tegen de dwang (1981, bloemlezing), In de schaduw van kinderleven (1983).
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Een nieuwe jeugd ging opwaarts in zijn Ster

*

Inleiding tot de periode 1920-1940
Door Harry Scholten

*

Jan Engelman
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Generatievorming in het teken van tegenspraak
Een nieuwe generatie profileert zich veelal door een oudere tegen te spreken. Zo
moeilijkals de literatuurwetenschap het heeft met periodiseren, het trekken van
scheidslijnen en het vaststellen van een nieuwe datum in de letterkundige geschiedenis,
zo eenvoudig klaren de bij een generatiewisseling betrokkenen dat karwei. De
schrijvers die rond 1920 in de Nederlandse literatuur debuteerden vormden, naar
levensen literatuuropvatting gemeten, een heterogeen gezelschap, maar
gemeenschappelijk is hun moeiteloze tegenspraak aan het adres van het naturalisme
en impressionisme van het laat-negentiende-eeuwse geslacht. De naturalistische
cliché's en de dramatische woordfilms / die de boekenfabrikanten ons leveren / per
meter en per pond /, hebben afgedaan, aldus een literair manifest van het voor
meerdere kunstrichtingen avantgardistische tijdschrift De Stijl, april 1920. En
ongeveer gelijktijdig betuigden in Vlaanderen jonge dichters rond het blad Ruimte
(onder meer Wies Moens, 1898-1982, en Marnix Gijsen, 1899-1984) hartstochtelijk
hun afkeer van beide genoemde stromingen, naar hun bondig oordeel broeinesten
voor daadloos fatalisme en gestreel van ivoren aapjes.
‘Expressionisme’ als gemeenschappelijke noemer voor de generatie van 1920 is
met name een houdbare term als men hem op zijn letterlijkst en als formulering van
een reactieverschijnsel neemt: uitdrukking van een innerlijke gesteldheid en
tegenspraak van een impressionistische en naturalistische literatuur waaraan indrukken
en inzichten van zintuiglijke waarneming ten grondslag lagen. Ruimte (februari 1921)
formuleert het in geestdriftige instemming met de woorden van F.M. Huebner in De
nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren (1920): ‘Het expressionisme is het
levensgevoel, dat, nu de aarde tot een vreeselike ruïne werd, zich de mensen aanbiedt,
om een nieuw tijdperk, een nieuwe kultuur en een nieuw geluk te kunnen opbouwen.
Stond achter het naturalisme als regulerende norm de natuur in al haar gehele
feitelikheid, zo staat achter het expressionisme als regelende norm de idee in haar
gehele werkelijkheid.’

Een bonte stoet van ‘Twintigers’
De hierboven vermelde generatiegeluiden uit de tijdschriften De Stijl en Ruimte laten
beide verzet horen tegen de literatuur van de ‘oude’ generatie, maar zij doen dat met
verschillende tongen en accenten. De Stijl wenst, met ‘afgemeten’ termen, die
literatuur te treffen in haar woordoverdadig karakter, terwijl
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Ruimte zijn afkeer betoont in een levensbeschouwelijk gerichte aanval op het
deterministisch en fatalistisch karakter van het naturalisme. De twee reakties zijn
typerend en symptomatisch voor gevarieerde opvattingen en schrijfpraktijk binnen
de nieuwe generatie. Een beknopt en niet alle nuances rechtdoend overzicht van de
bonte stoet ‘Twintigers’ in de Nederlandse letterkunde levert het volgende beeld op.
In De Stijl (1917-1932) van onder meer Theo van Doesburg manifesteert zich
vooral constructivisme, via de opvatting dat ‘de collectieve ervaringen van onze tijd’,
‘de menigvuldige gebeurtenissen om en door ons heen’ literair geconstrueerd moeten
worden in strakke gerichtheid op de taalvorm. ‘Voor den modernen schrijver’, zal
‘de vorm een direct-spiritueele beteekenis hebben / hij zal geen handeling beschrijven
/ hij zal in het geheel niet beschrijven / maar schrijven zal hij’, zo formuleert het
literaire manifest van 1920. Enigermate verwant aan deze opvatting is het
expressionisme van de ‘nieuwe tucht’ bij de jonge schrijvers in het tijdschrift Het
Getij (1916-1924), onder anderen Herman van den Bergh en Hendrik de Vries.
Sommigen van hen hadden nog binding met het symbolisme en De Beweging
(1905-1919) van Albert Verwey, maar binnen het tijdschrift en in het werk van
betrokkenen ontwikkelt zich een expressionisme van tucht en ‘vormgestrengheid’
(de term is van D.A.M. Binnendijk), dat de traditionele versvorm en de geijkte beelden
van de Nederlandse symbolisten doorbreekt en aktualiseert.
In Vlaanderen vertegenwoordigen de jongeren van Ruimte (1920-1921) een
religieus-humanitair expressionisme, vanuit het geloof ‘dat een heilzame vernieuwing
van enkeling en gemeenschap gebeuren kan, wanneer weer overgenomen wordt, wat
de vorige eeuw met haar materiële kultuur liet verloren gaan of niet tot zijn recht liet
komen: de godsdienstige bezinning en het kollektieve ideaal’ (Ruimte, februari 1921).
Paul van Ostaijen (1896-1928) had aan het einde van de oorlog nog affiniteit met dit
jong-Vlaamse verlangen naar een zich uit de modder en dood van 1914-1918 te
verheffen nieuw vaderland en een wereld van ‘algeheele communie’ (Marnix Gijsen),
onderhield incidenteel en op afstand ook nog contact met Ruimte, maar deed
tegelijkertijd in het dada-milieu van het na-oorlogse Berlijn andere impulsen op. Hij
verwierp in 1920 het Ruimte-lijk pathos als poëzie ‘absoluut zonder nerven’, als
‘buiten-lyriese hogeborst-zetterij’ en ontwikkelde in zijn laatste fase in theorie en
verspraktijk een variant die met de term organisch expressionisme passend is
benoemd: het gedicht niet als weerslag van een ‘voorzittende’ gedachte, maar als
een organisme, een levend en bewegend taalproces.
In Nederland sluiten de ‘jong-katholieken’ in het tijdschrift Roeping (1922-1943),
gesticht door W. Moller (1869-1940) maar spoedig met vaste hand geleid door Gerard
Knuvelder, nauw aan bij het religieus-humanitair expressionisme van Ruimte, maar
streven enkelen van hen er in De Gemeenschap (1925-1941)
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Tweede manifest van De Stijl, ondertekend door Theo van Doesburg, de schilder Piet Mondriaan
(1872-1944) en de dichter Antony Kok (1881-1969).
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naar om de ethische bekommernis van Roeping vergezeld te doen gaan van aandacht
voor de aesthetische eisen die het kunstwerk stelt. Als woordvoerder van
laatstgenoemden distantieerde met name Jan Engelman zich van een katholieke
jongerenbeweging die ‘de gevaarlijke suggestie schiep dat het een misdaad is het
woord te dienen als men het woord hanteert’ (De Gemeenschap, 1927).
De minst eenduidige samenscholing van jongeren in de jaren twintig is, tenslotte,
aan te treffen in De Vrije Bladen (1924-1932). Dit tijdschrift valt te typeren als
voortzetting van Het Getij (1916-1924), heel wat schrijvers uit laatstgenoemd blad
(onder anderen Slauerhoff) gingen over naar het nieuwe, maar gestempeld werd dit
blad toch vooral door de vitalistische oproep tot de ‘sprong in het duister’ (1925)
van de jonge H. Marsman en, in latere jaren, door onderlinge slagwisseling van
medewerkers over de aard van het literaire werk - autonoom taalprodukt dan wel
uitspraak van een persoonlijkheid - die geschiedenis zou gaan maken als ‘de vorm
of vent polemiek’.

De invloed van H. Marsman
Wie van constructivisme, vormgestreng/religieus-humanitair/organisch
expressionisme, ethische bekommernis, aesthetische correctie en vitalisme het bos
van ‘het’ expressionisme niet meer ziet, heeft wat
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Omslag voor het eerste nummer van de achtste jaargang (1932) van De Gemeenschap.
Fotocollage: Kees Strooband.

de Nederlandse letterkunde van de jaren twintig betreft één stevig houvast: het
inspirerend leiderschap van Marsman als substantiële bijdrage tot
generatie-profilering.
Een van diens leeftijdgenoten, Anton van Duinkerken, gaf een decennium later,
in het tijdschrift De Gemeenschap een voorlopige balans van zijn generatie opmakend
(‘Forum of Areopaag?’, oktober 1933), een onomwonden getuigenis van Marsmans
aanvoerdersrol beginjaren twintig: ‘Wat men in Holland “vitalisme” leerde noemen,
was aanvankelijk een gulzige levensaanvaarding, nooit zo duidelijk onder woorden
gebracht als door Marsman, toen hij dichtte: “...mijn vuren lach / drinkt uit
ontzaggelijke schalen / van lucht en aarde / den opalen dag.” Er zullen weinig
menschen van mijn generatie bestaan, die deze regels niet hartelijk bewonderen of
tenminste gedurende eenigen tijd bewonderd hebben. Ik bewonder ze nog. Ze drukken,
mede door hun zuivere, dwingende klankverhoudingen, een gevoel uit, waardoor
wij allen bijna, rond 1920, sterk bezield waren.’
Marsmans eerste bundel Verzen (1923), het ‘roden boekje’ voor zijn
generatiegenoten, werd vooral erkend als overtuigend blijk van literair expressionisme
doordat een nieuwe inhoud in een nieuwe vorm gestalte kreeg: een
kosmisch-elementair levensgevoel kreeg expressie in ‘dwingende klankverhoudingen’
en in beelden die de natuur niet volgden maar haar naar de hand en de mond zetten
van innerlijke beleving.
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In haar formeel-inhoudelijke kracht resoneerde Marsmans vroege poëzie in het
bijzonder bij de meest literair-bewusten onderde zogeheten ‘jong-katholieken’ van
de jaren twintig: bij de felle persoonlijkheid van de jong stervende Gerard Bruning
(1898-1926) en bij de jongeren van De Gemeenschap: Engelman, Van Duinkerken,
Kuyle en Helman. De bij Marsman beluisterde hang naar een ‘grootsch en meeslepend
leven’ en diens appèl tot een gewaagde ‘sprong in het duister’ (1925) komen in dit
milieu tot uiting in nieuwe, generatie-specifieke vormen van poëzie en proza: het
dynamische vers van de dichters en de short story van Kuyle en Helman. Beide
uitingen worden gedragen door de inwerking van de ‘hedendaagsche snelheden van
uitwisseling’, zoals de Verantwoording van de eerste aflevering van De Gemeenschap
(januari 1925) het uitdrukt, door een ritme en een beeldspraak van contemporaine
snelle vaart te land, ter zee en in de lucht: de internationale treinen, de watergong
van intercontinentale schepen die naar verre kusten lokte en vooral de spectaculaire
aviatiek van die jaren. Jan Engelman gaf zijn bundel Sine nomine (1930) de opdracht
mee: ‘Voor jou, Charles Lindbergh, zeemeeuw, ijlbode onzer nostalgie.’ Ook het
grote openingsgedicht, ‘The flying fool’, is aan deze luchtvaart-
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Van l. naar r.: Chr. de Graaff, Anton van Duinkerken, Albert Helman, C. Vos, Albert Kuyle
en Henk Kuitenbrouwer, redacteuren van De Gemeenschap, in de vergaderruimte van de
gelijknamige uitgeverij, Utrecht, 1931.

pionier gewijd en staat met name in het teken van de vlucht die Charles Lindbergh
(1902-1974) op 29 mei 1927 maakte, non stop met zijn kleine eenmotorige Spirit of
St. Louis in 33 ½ uur van New York naar Parijs en als zodanig inspiratief voor ‘een
nieuwe jeugd’ zoals de slotstrofe laat horen:
Langs Cornwall, Cherbourg, Tour Eiffel is Lindbergh aangekomen:
zesduizend, in één ruk, zesduizend kilometer ver, zon in zijn haren en het oog vol heldre droomen.
Een nieuwe jeugd ging opwaarts in zijn Ster.

Van ‘Twintig’ naar ‘Dertig’
‘Flying fools’ hebben niet het eeuwige leven. Wat de Nederlandse letterkunde van
het interbellum betreft kan worden vastgesteld dat hun begeesterende invloed in de
overloop van twintiger naar dertiger jaren afneemt. En daarmee verandert het
generatieprofiel: ongeremd en ongericht vitalisme maakt plaats voor bezinning en
behoefte aan koersbepaling. De twee literaire tijdschriften die in de jaren dertig de
meest opvallende rol zullen spelen - De Gemeenschap (tot 1941) en Forum
(1932-1935) geven die accentverschuiving duidelijk te zien. In de voorafgaande
paragraaf kwam Van Duinkerken aan het woord met een Gemeenschapsbijdrage uit
1933 waarin hij, in terugblik, het leiderschap van Marsman memoreerde als inspiratie
tot het ‘gulzig’ levensgevoel ‘waardoor wij allen bijna, rond 1920, sterk bezield
waren’. Doch hetzelfde opstel krijgt anno 1933 dit tekenend vervolg: ‘Maar niemand
kan mij beletten, verder te gaan en te vragen: waarin bestaat dit gevoel en waar vindt
het zijn oorzaak? Het antwoord kan mij wellicht buiten de strikte litteratuur-kritiek
voeren, maar houdt daardoor niet op, een geldig antwoord te zijn.’ Het antwoord van
Van Duinkerken is ondubbelzinnig katholiek: ‘ons’ vitalisme was aanvankelijk een
‘gemoedstoestand’ die zich niet verantwoordde, ‘heel onze generatie’ is die
verantwoording gaan zoeken, Marsman heeft haar allerminst gevonden en het ruimste
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perspectief wordtthans geboden door een katholicisme dat ‘alle levenskansen’
stimuleert maar intussen wel met belangstelling vraagt ‘waarheen men nu zal gaan’.
Niet Van Duinkerkens ‘oplossing’ voor het ‘waarheen?’, maar wel eenzelfde
behoefte om de vraag te stellen klinkt ook door in het ‘Ter Inleiding’ van Menno ter
Braak waarmee het nieuwe tijdschrift Forum zich in 1932 presenteerde: ‘Toen
Marsman, als woordvoerder der “Vrije Bladen”, de “jonge en jongere dichters” in
1925 den “sprong in het duister” wilde laten wagen, was het ongetwijfeld niet zijn
bedoeling het bij den sprong en het duister te laten; het “waarheen?” scheen hem
alleen daarom op dat moment terecht zonder eenig belang, omdat men het
“waarheen?” van de eigen generatie aan de historie ter beoordeeling behoort over te
laten. Wij, in 1932, hebben tegenover de verloopen jaren echter reeds meer critisch
te staan en resultaten te overzien.’
Een sterkere profilering naar veelal levensbeschouwelijk geschakeerde
tijdschriftformaties, interne en externe polemiek van deze tijdschriftgroeperingen
over aard en funktie van literatuur, toenemende betrokkenheid bij de politiek-sociale
tijdsverschijnselen: dat is het beeld dat vanaf beginjaren dertig in on-
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ze letterkunde gaat overheersen. Verschillen die rond 1920 nog gepaard gingen met
gemeenschappelijke distantie van de oude garde en met uitingen van gezamenlijke
bezieling in termen van ‘wij allen bijna’ verscherpen tot verzuilde opstelling: de
ondogmatische ‘ventisten’ (Ter Braak, Du Perron) in Forum, de katholieken in
Roeping (Knuvelder) en De Gemeenschap (Van Duinkerken en, elkaar afwisselend,
Kuyle en Engelman), de protestanten in Opwaartsche Wegen (1922-1940, onder
anderen K. Heeroma, 1909-1972, en H. van Randwijk), de humanisten in De Stem
(1921-1942, Dirk Coster en Anthonie Donker) en de communisten in het kortstondige
Links Richten (1932-1933, onder anderen Jef Last en Maurits Dekker, 1896-1962).

Vorm of Vent?
Wat is literatuur? Welke is de verhouding tussen tekst en schrijver, tussen kunst en
leven? Met deze vraagstellingen heeft de Nederlandse letterkunde van beginjaren
dertig zich rijkelijk ingelaten. In de confessionele milieus centreerden de interne
diskussie en het getuigenis naar buiten zich vooral rond de vraag naar de relatie
tussen kunst en geloofsovertuiging, in de kring van De Vrije Bladen, leidde een eerste
generatiebalans - Prisma; bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918, (1930)
- tot de geruchtmakende ‘vorm of vent-polemiek’ tussen twee redacteuren van het
blad: de samensteller van genoemde bloemlezing D.A.M. Binnendijk en Menno ter
Braak. Waar ging het in deze laatste pennestrijd om? Kortweg: om twee tegengestelde
visies op de aard van het literaire werk. Binnendijk toonde in keuze en inleiding een
duidelijke voorkeur voor het organisch expressionisme van Paul van Ostaijen en de
‘vormgestrengheid’ bij dichters van Het Getij als Herman van den Bergh. Teneur
van zijn betoog is: literatuur wordt pas deugdelijke literatuur door ‘vormkracht’ en
het is deze vormkracht die een autonoom karakter van de tekst bewerkstelligt: ‘De
aanwezigheid van deze vormkracht nu heeft ook gediend als criterium voor deze
bloemlezing. Want in de vormkracht accentueert zich het moderne kunstbewustzijn:
poëzie is geen ontroerend spreken, maar een van de aanleiding en den schrijver
losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme, een bloem.’ Ter Braak richtte zich in
een kritische bespreking (‘Prisma of Dogma?’, De Vrije Bladen januari 1931) met
name op dit laatste beeld voor het autonome karakter van poëzie: ‘Het gewas, het
natuurlijk organisme en de bloem zijn poëtisch, maar waar komen zij vandaan, waar
blijven zij onverbrekelijk aan verbonden, als zij niet willen verdorren? Toch zeker
aan den rottenden humus der menschelijkheid van Dirk Coster?’ Ter Braaks
uitwerking van Binnendijks beeldspraak formuleert zijn standpunt plastisch: de tekst
funktioneert, als manifestatie van een persoonlijkheid (‘de vent’), onlosmakelijk van
de schrijver.
Men kan achteraf wijzen op ongenuanceerdheid in deze diskussie. En men kan
ook stellen, dat de centrale positie in de letterkunde van het interbellum die er in
latere jaren aan is toebedacht, overtrokken lijkt: zij deed zich voor in de kring van
De Vrije Bladen, andere schrijversmilieus bleven er nagenoeg koud onder en iemand
als Marsman moest er met de haren bijgesleept worden om er zich voor te interesseren
en de verdediging van Binnendijk op zich te nemen. Maar belangrijk is de polemiek
in elk geval geweest door het effect van een groeiende verstandhouding en vriendschap
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tussen Ter Braak en de hem bijvallende Du Perron. Forum - onder redactie van dit
duo en van de Vlaming Maurice Roelants - werd in 1932 de manifestatie van een
gezamenlijk ‘ventisme’, zoals de inleiding van het eerste nummer duidelijk laat
horen: ‘wij verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en laatste
criterium is bij de beoordeling van den kunstenaar.’ De gehele eerste jaargang van
het blad staat trouwens voor een fors gedeelte in het teken van uitwerking van het
‘vent’-principe.
Ter Braak deed dat in de eerste helft via zijn Démasqué der schoonheid (1932),
Du Perron in de tweede met zijn Uren met Dirk Coster (1933). Dat ook dit laatste
opstel bijdroeg ter explicitering van het ventistisch standpunt vraagt wellicht om
enige toelichting. Welnu: het Forum-principe dat een literair werk geen autonoom
verschijnsel is, leek zekere overeenkomst in te houden met het criteritum dat De
Stem-redacteur Dirk Coster hanteerde: literatuur diende uiting te zijn van
‘menschelijkheid’. Maar voor de ‘persoonlijkheid’ eisende Ter Braak en Du Perron
was deze maatstaf veel te ‘mooi’, te vaag en te breed, te ‘gezwollen’ geformuleerd.
Vandaar dat Ter Braak al in zijn kritiek op Binnendijk de ‘zekere’ overeenkomst met
Coster relativeerde in de harde termen van ‘rottende humus’. En vandaar ook de
behoefte om, bij scherpere markering van de eigen opvatting in Forum, ‘af te rekenen’
met Dirk Coster. Du Perron deed dat nog iets harder dan Ter Braak: ‘hij is typisch
een schrijver die dupe wordt van de eigen grote woorden [...] De heer Coster woekert
met de middelen die hij heeft, maar zij zijn gering, omdat juist voor iemand zonder
scheppend talent, scherpzinnigheid en subtiliteit eerste vereisten zijn; hij heeft van
beide een treurig klein beetje [...] Een betere toekomst is hem waarschijnlijk ontzegd.
Hij is, als ik mij niet vergis, in de veertig [...] Hem als schrijver apart te bestrijden
zou niet zoveel bladzijden hebben vereist, hij is belangrijk als de “representatieve
figuur” waarin men een specifiek-hol-
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lands boerenbedrog demonstreert.’
Du Perrons bestrijding van Coster bracht veel opwinging teweeg. Donker, Den
Doolaard en Van Duinkerken betichtten de auteur van onfatsoen. In het kader van
dit overzicht lijkt het het meest relevant om het einde van de affaire te melden: het
vormt namelijk een treffende indicatie van een tendens in de dertiger jaren waarbij
literaire bekommernis zich ontwikkelde tot confrontatie met ‘de politiek’. Begin
1937 liet Du Perron weten: ‘Ik heb de rest van de oplaag van Uren met Dirk Coster
laten vernietigen, omdat het boek voor mijzelf onleesbaar geworden is en omdat het
zijn werk heeft gedaan. [...] Hoe fel ook, dit was een literaire strijd. In den strijd die
thans geleverd wordt tegen de barbarie, is de heer Coster een zoo fatsoenlijk iemand,
dat deze heele aanval op hem “overdone” lijkt. Leve de heer Coster! als men aan den
toekomstigen hollandschen Goebbels denkt.’

Literatuur en politiek
Volgens contractuele afspraak met de uitgever zou Forum een literair tijdschrift zijn
en zich niet inlaten met politieke standpuntbepaling. De redactie had daar geen moeite
mee - een dergelijk engagement lag niet in de voornemens - en jaargang 1932 kreeg
ook een uitgesproken literair stempel door bovengenoemde opstellen van Ter Braak
en Du Perron en via poëzie- en prozabijdragen van onder meer Slauerhoff, Vestdijk,
Greshoff en Elsschot (1882-1960). Maar keuze voor de persoonlijkheid blijkt een
confrontatie met de politiek niet meer uit de weg te gaan op het moment dat dreiging
van totalitaire regimes en de machtsoverneming door nationaal-socialisten in Duitsland
in 1933 een grimmiger tijdsbeeld opleveren. Vanaf de tweede jaargang (1933) dringt
de politiek Forum binnen: in de mei-aflevering publiceert Ter Braak een fel stuk
tegen Hitler, Du Perron begint met essays als ‘Flirt met de revolutie’ en De smalle
mens (1934) een onderzoek naar de bedreiging die collectivistische systemen Stalinistisch communisme of Hitleriaans nationaal-socialisme - inhouden ten opzichte
van persoonlijke waarden. Over de Forumperiode heen, tot hun dood in de meidagen
van 1940, zijn beide auteurs zich blijven verzetten tegen politieke terreur. In Van
oude en nieuwe christenen (1937) en De nieuwe elite (1939) maakte Ter Braak de
balans op van de ‘ismen’ des tijds. Christendom en marxisme worden daarin critisch
geanalyseerd tot heilsleren die met ongedekte chèques compensatie zoeken voor het
menselijk tekort in de illusie van een hiernamaals of in de utopie van een toekomstige
heilstaat. Maar beide opvattingen zijn, aldus Ter Braak, in hun uitgangspunt van
‘tekort’ nog toekomstgericht, kennen nog beweging en ruimte. Van het fascisme
blijft er in Ter Braaks analyse niets meer overeind: het overschreeuwt het eigen tekort
slechts in lege leuzen van rassensuperioriteit. De democratie, tenslotte, krijgt geen
lofzang in hoofdletters, maar wordt wel principieel verdedigd als een
minimum-bestaanskans voor vrijheid en persoonlijkheid.
Ook in confessionele schrijversmilieus gaat een engagement met de politiek in de
loop van de jaren dertig een steeds sterkere rol spelen. De interne diskussie binnen
het katholieke maandblad De Gemeenschap over de verhouding tussen kunst en
geloofsovertuiging leidt in 1934 tot een scheuring en afsplitsing met ‘politieke’
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gevolgen. Redacteur Albert Kuyle, die in genoemde diskussie het meest enghartige
standpunt innam en de kunst wenste te binden aan overeenkomst met
‘katholiek-volksche’ waarden, richtte in dat jaar met enkele anderen De Nieuwe
Gemeenschap (1934-1936) op als ‘een orgaan voor een overtuigd streven naar een
herstelde orde’. ‘Herstelde orde’ ging binnen korte tijd ‘rechtsche revolutie’ heten,
‘wij schrikken niet voor het woord: Fascisme, waarmee wij langzamerhand getekend
worden’, formuleerde een brochure van het blad in februari 1935 en

Kopij-envelop van Forum. De novelle verscheen in twee afleveringen in december 1934 en
januari 1935.

't Is vol van schatten hier...

226
verschillende redacteuren gingen persoonlijke banden aan met de Zwart
Front-beweging van Arnold Meijer (1905-1965).
In De Gemeenschap daarentegen zijn het met name Anton van Duinkerken en Jan
Engelman die het ruimere standpunt dat zij inzake de relatie kunst-geloof
vertegenwoordigen, vanaf 1934 aanwenden om te protesteren tegen terreur van
fascisme en nationaal-socialisme. Emigrantenschrijvers uit Duitsland en Oostenrijk
krijgen warm onthaal en publikatiemogelijkheid. In een zich minder met de politiek
confronterende contekst van verhaal (Antoon Coolen) en poëzie (Pierre Kemp, Louis
de Bourbon) staan redactioneel commentaar, essay en gedicht herhaaldelijk in het
teken van protest tegen boekverbranding, beknotting van vrije meningsuiting en
jodenvervolging. In jaargang 1937 waarschuwt Van Duinkerken tegen een geringe
innerlijke weerbaarheid in Nederland voor besmetting met fascisme, op het moment
dat de Tweede Wereldoorlog feit wordt (september 1939) tegen een mogelijk nieuwe
betekenistoepassing van het begrip ‘orde’: ‘een orde, die geen vrijheid verdraagt, is
de orde van het kerkhof.’

Literatuur en maatschappelijke crisis
Behalve met ‘de politiek’ laat de Nederlandse letterkunde van de jaren dertig ook
verbinding zien met de economisch-sociale malaise van die periode. Verhalend proza
dat een directe weerspiegeling biedt van crisisproblematiek komt daarbij het eerst
in het beeld. Hoe mensen door de crisis gedesoriënteerd raakten, werd in zeer konkrete
beelden getekend in romans als Die in het donker (1934) van Jan Campert en Mensen
zonder geld (1939) van Jan Mens (1897-1967). Een overzicht van dit crisisproza kan
intussen in eenzelfde schakering worden aangeboden als het werk van de belangrijkste
‘vertellende’ auteurs van deze jaren. Zoals men deze vertellers kan rubriceren naar
levensbeschouwelijke en / of politieke oriëntatie - de katholieken Antoon Coolen en
Herman de Man, Cor Bruijn van protestant-christelijke huize, de sociaal-democraten
A.M. de Jong en A. den Doolaard, de marxist Theun de Vries - zo geldt dat ook voor
de crisisliteratuur. De richtingen rooms, protestant-christelijk en rood blijken daarbij
te domineren. In het begin van de periode komt het felste engagement met de malaise
uit de hoek van het tijdschrift Links Richten (1932-1933) en de meest bekende
crisisroman uit dit milieu werd Zuiderzee (1934) van Jef Last, waarin het falen van
de Zuiderzeewerken als adekwate crisisbestrijding geweten wordt aan de
vooropzetting van kapitalistische belangen. Geen beschuldigende vinger in de richting
van ‘het kapitaal’ als de veroorzaker van de ellende, vindt men in de belangrijkste
crisisroman uit protestantse kring, Burgers in nood (1936) van H.M. van Randwijk,
maar wel een teneur dat een verburgerlijkt
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Menno ter Braak aan Nescio 21 juli 1933.

Zeer geachte Heer / toevallig hoorde ik vanmiddag van den / heer Zijlstra,
dat hij een tweede druk van Uw drie no- / vellen uitgeeft; hij was ook zoo
vriendelijk, mij Uw naam / en adres mee te deelen. Ik zou U zelf graag
even laten / weten, dat ik met dien herdruk in mijn schik ben, alsof / het
een persoonlijke aangelegenheid betrof; want ik heb / Uw boek, sedert
mijn vriend du Perron het mij gaf, / altijd beschouwd als een aangename
oase in de zee van / het ‘schoone proza’ van '80 en omstreken. Een creatie
/ als de uitvreter is voor mij iets totaal anders dan een / letterkundig
phaenomeen, evenals Bavinck uit ‘Titaantjes’. / Vooral het maling hebben
aan alle letterkundige ernst / en vakzwaarwichtigheid leest men zoo
duidelijk door / Uw werk heen, dat het absoluut niet dateert, ondanks / de
‘hatti’'s en ‘datti’'s, waarmee mijn generatie niet / meer is opgegroeid. //
Ik weet niet, of U verder nog geschreven hebt en / of ik U dus eventueel
zou mogen vragen om medewerking / aan ‘Forum’. Deze brief is trouwens
geheel zonder zakelijke / [p.2] bijbedoelingen geschreven. Misschien kan
ik U eens ontmoeten, / als ik in Amsterdam kom? // Hoogachtend, / Uw
Menno ter Braak. // adres tot 1 Sept.: Eibergen (Gld.) / daarna: Beukelsdijk
143b, Rotterdam //
[antwoord Nescio op zelfde brief geschreven:] antwoord 27 Juli: // Het
was mij aangenaam Uw briefje / te ontvangen. Ik vind het altijd prettig,
weer eens / een vriend van mijn werkje te ontdekken. // Als medewerker
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aan een tijdschrift / kom ik niet in aanmerking. // Gaarne zal ik U bij
gelegenheid / ontvangen. Ik vrees echter dat ik U moet schrijven, / wat
Heine schreef over Napoleon toen hij van / St. Helena naar Parijs werd
overgebracht: ‘Sie / werden einen sehr stillen Mann an ihm (mir) / haben.’
// Wij zeggen hier nog altijd ‘hatti’ en / ‘datti’ al in 1900 en daarvoor. //
Met vr groeten / Hoogachtend.
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Christendom met zijn ‘liefdadigheid’ geen uitkomst biedt. Albert Kuyle is in dit
decennium met romans als Harten en brood (1933) en de novellenbundel Harmonika
(1939) de meest markante crisisauteur uit rooms-katholieke hoek. In uitstekende stijl
en rake beelden tekent Kuyle niet alleen heel plastisch de crisisnood, maar laat de
verteller ook de boodschap verkondigen, dat een oplossing voor de crisis ligt in
terugkeer naar een door God gewilde ‘natuurlijke orde’. In de vorige paragraaf van
dit overzicht is vermeld wat deze ‘orde’ voor Kuyle - in de loop der dertiger jaren
opschuivend van De Gemeenschap naar De Nieuwe Gemeenschap - ging inhouden:
een staats- en maatschappijvisie van het Zwart Frontfascisme.
Weergave in concrete termen van het zichtbare maatschappijbeeld vormt niet de
enige mogelijkheid voor een schrijver om het tijdsklimaat op te roepen. Hij kan dat
ook doen door in verdichte vorm, met de middelen van stijl en verbeelding, aan te
duiden wat er onder de oppervlakte als ‘tijdgeest’ karakteristiek blijkt voor een
periode. Wat de jaren dertig betreft valt deze benadering met name aan te wijzen in
het werk van F. Bordewijk en M. Nijhoff. Bordewijks verhalen en romans uit die
tijd - De wingerdrank (1937) bijvoorbeeld - vallen niet op door een uiterlijk
engagement met de tijdsverschijnselen, maar wel door de verbeelding van de
onderhuidse sfeer van onzekerheid en angstgevoelens die zo kenmerkend is voor de
vooroorlogse jaren. Een voor de Nieuwe gedichten (1934) van Nijhoff geldt iets
soortgelijks: het uiterlijk crisisbeeld van werkloosheid en stempellokalen komt er
slechts incidenteel in voor, maar de mentale beleving van de contemporaine wereld
als ‘woest en leeg’ is het onmiskenbare vertrekpunt in het reisgedicht Awater en in
andere verzen.

Tenslotte: ‘Twintig’ en ‘Veertig’
In confrontatie met een versomberend tijdsbeeld van crisis en oorlogsdreiging lijkt
er weinig te resteren van de geest- en leefdrift waarmee de Twintigers van start
gingen. Maar wanneer er zich, in het zicht van 1940, een nieuwe generatie meldt,
valt er in het smeulend vuur weer enige flakkering waar te nemen. Als woordvoerder
van de ‘Veertigers’ treedt de dichter en criticus Ed. Hoornik naar voren, met name
in het opstel ‘Forum voorbij’ dat hij in december 1939 in het tijdschrift Groot
Nederland publiceerde. Al in de aanhef daarvan valt de term ‘mijn generatie’ en een
aanduiding daarvan met de namen Aafjes, Achterberg, Den Brabander en Van Hattum.
In de tweede paragraaf laat een veralgemenende typering als ‘de jongeren die zich
in 1939 rond het tijdschrift Werk en daarna rond Criterium groepeerden’ denken aan
figuren als Adriaan van der Veen, M. Vasalis, Cola Debrot, Pierre H. Dubois, Han
G. Hoekstra, H.A. Gomperts, Eric van der Steen, Adriaan Morriën en A. Marja.
Hoornik tekent het beeld van zijn generatie in tegenstelling tot dat der Twintigers
als ‘niet groots en meeslepend’: ‘Gezien de wisselende, zeer reële dreigingen, die
deze generatie geestelijk en lichamelijk afmatten, het voortdurende gevoel van
onveiligheid, dat culturele arbeid welhaast onmogelijk maakt, het opdringen der
hordebeweging, die geen vrije persoonlijkheid duldt, en de angst voor de toekomst,
behoeft het niet te verwonderen, dat in de jongeren van nu niet het vuur van een
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nieuw enthousisasme open-brandt, overgeleverd als zij zijn aan “het schrikbewind
van uur en feit.”
Deze kontrasttekening werd voor een der jongeren van 1920, Jan Engelman,
aanleiding om in De Gemeenschap van maart 1940 onder de titel ‘Een nieuwe
generatie’ de tegenstelling van zijn kant te belichten. Hij plaatst tegenover ‘Hoorniks
doffe, ontmoedigde betoog’ Marsmans aansporing van 1925 tot de jeugd om de
‘sprong in het duister’ te wagen. En hij commentarieert vervolgens: ‘De uitlatingen
van Marsman en Hoornik zijn symptomatisch. Wel degelijk maakt deze confrontatie
het verschil duidelijk tusschen twee generaties: de eene vurig, wild, dwaas desnoods,
ondernemingslustig, bereid om het met alles te probeeren wat zich door fel leven en
snelle vaart onderscheidt [...] En de andere: ontgoocheld, berustend, dof, niet bereid
om zich-zelf in te zetten, teneinde schemering en agonie van den geest te bestrijden.’
Op ‘de edele dichteres Vasalis’ na, ‘die zich in de nieuwe generatie zoozeer
onderscheidt’, vindt Engelman dat het werk der jongeren ‘in het algemeen een groot
gebrek aan generositeit, aan weidschheid van verbeelding, aan geloof in hun ster’
vertoont.
Men kan zich herinneren dat dezelfde dichter een decennium eerder ‘een nieuwe
jeugd’ opwaarts zag gaan in het spoor van een begeesterende ‘ster.’ Er is reden om
te concluderen dat althans deze woordvoerder der Twintigers zijn ‘geloof in een ster’
tot het bittere einde (Wereldoorlog II) handhaafde. Maart 1940 gaf Engelman zijn
opstel ‘Een nieuwe generatie’ een motto van Nijhoff mee: ‘Want hoor, hij zingt, hij
is niet te onderbreken.’ Een half jaar later (september 1940) herdacht hij de een
verdrinkingsdood gestorven Marsman met een gedicht waarvan de slotregel luidde:
het water nam zijn lichaam op, zijn liederen zijn te hooren.
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M. Nijhoff 1894-1953
Door F. Bulhof

M. Nijhoff rond 1949 in de tuin van zijn huis aan de Kleine Kazernestraat te Den Haag. Foto:
W.S. Nijhoff.

‘Mijn eenzaam leven wandelt in de straten’: met deze openingsregel van Martinus
Nijhoffs eerste bundel De wandelaar (1916) deed de depersonalisatie haar intrede
in de Nederlandse literatuur. Deze vervreemding van het eigen Ik wordt door Nijhoff
bestreden met een mengsel van decadentie en strakke ordening, en vooral dit laatste
element maakt hem tot de meest vorm-bewuste dichter van de periode tussen beide
wereldoorlogen.
Telg van een befaamd uitgeversgeslacht bezocht Martinus Nijhoff (‘Pom’ voor
enkele vrienden) het Haagse gymnasium aan de Laan van Meerdervoort, waar Victor
van Vriesland een maand of drie als toehoorder de schoolbank met hem deelde. Hij
studeerde rechten in Leiden en later, in de jaren dertig, Nederlands in Utrecht. De
Eerste Wereldoorlog bracht hij grotendeels gemobiliseerd als officier in Brabant
door, tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij in de Meidagen licht gewond. Hij
trouwde betrekkelijk jong, hertrouwde in 1952 met de bekende voordrachtskunstenares
Georgette Hagedoorn (geb. 1916), maar stierf nog geen jaar later aan een hartaanval.
De ontreddering die in De wandelaar sprak uit zulke regels als: ‘De nacht is boven
mij een geel gat, en de / Vloer is het stenen deksel van een graf’ werd in de macabere
dialoog Pierrot aan de lantaarn (1919), die in het zelfde jaar dat de eerste bundel
uitkwam in Goirle werd geschreven, nog scherper geaccentueerd. In deze eerste,
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opzienbarende, proeven van dichtkunst is de nawerking van de grote Franse ‘poètes
maudits’ Verlaine en vooral Baudelaire soms duidelijk te bespeuren. Is nu Martinus
Nijhoff bij uitstek vertegenwoordiger van het moderne levensgevoel, in zijn
vormgeving is hij bepaald niet als modernist te bestempelen. Met de avant-garde van
de Nederlandse letterkunde heeft hij weinig of geen contact gezocht. Aan Het Getij,
het blad der jongeren, heeft hij eens, klaarblijkelijk met tegenzin, een paar gedichten
afgestaan; zijn eigenlijk tehuis was echter eerst De Beweging van Albert Verwey en
later De Gids, waarvan hij zelf een tijdlang redacteur was.
In Nijhoffs tweede bundel, die de veelzeggende titel Vormen (1924) draagt, stijgt
zijn kunstvaardigheid tot grote hoogte. Het innerlijk conflict, zo sterk aanwezig in
De wandelaar, heeft plaats gemaakt voor een

M. Nijhoff met zijn eerste vrouw A.H. Nijhoff-Wind (1897-1971), schrijfster van o.a. de roman
Twee meisjes en ik (1931), te St. Moritz in 1933.
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M. Nijhoff aan Constant van Wessem, redacteur van Het Getij. Nijhoff citeert in de brief
regelmatig uit bijdragen van Herman van den Bergh aan het januari-nummer van het tijdschrift.

Laren 31 Jan. 1918. / motto: ‘...die in gemoede anders / denkt, vergeve
ons deze / insinuatie.’ / (H.v.d. Bergh)
Geachte Heer- / U heeft mij verzocht een bijdrage te / geven voor het
Februari-nummer van ‘Het / Getij’. Ik vond het echter geraden te wachten
/ tot ik het Januari-no onder oogen had gehad. / Vanmorgen ontving ik
het. Geachte Heer van / Wessem, wat beteekent die band? Wàt beteekent
/ die band! // Geachte Heer v. Wessem, ik ben echtgenoot / en vader en
niet pro-Duitsch. Als mijn / zoon (ik heb een jongen!) de jaren des /
onderscheids bereikt en van de boom der kennis / gaat smullen - moet ik
hem dan mijn verzen / voorleggen in een dergelijke ‘Zwiebelfisch’ische
/ band tusschen Magdaleentjes en Priapische / Verzen? En wie weet welke
‘aandachtige’ gruwelen / zich nog verschuilen voor mijn onnoozel oog /
in dien bànd; dìen bànd, waarin men onmiddel- / lijkvoelt dat in
schijnbaar-kinderlijke arge- / loosheid van rood en zwart en flensjeskleur.
[p.2] een krioelende wereld van dreigende allegorieën / en gierende
arabesken krijgertje en blindeman- / netje speelt- // En wie verzekert mij
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dat niet hier en / daar des duivels zwarte huid door het / omslag breekt,
die in het binnenste / allesbehalve ‘teelkrachtig’ spektakelt, / al neemt hij
vooralsnog geen grooter / vervaarlijkheid aan dan (een) Lucifer? // Nee
meneer van Wessem, nee mr. van Wessem, / nee meneer van Wessem! Ik
moet eerst / dezekerheid hebben dat deze band / goed gemeend is, dat deze
‘virtuozen’ / ‘kobold’ niet behoort tot de ‘overtolligheden / deslands’.
Anders wordt Het Getij niet / ‘deeg voor mijne vormen’. // Met de meeste
hoogachting / M. Nijhoff.
bijna klassieke bezinning, althans in ieder gedicht afzonderlijk. Beziet men de bundel
als geheel, dan wordt een grondschema herkenbaar waarin de gespletenheid
overheerst. Aan de architectonische opbouw van zijn bundel heeft Nijhoff, ook hier
in navolging van Baudelaire, grote aandacht geschonken. Over zijn idee van de eigen
vormkracht van het gedicht spreekt de formalist Nijhoff zich uit in ‘Het stenen kindje’,
waarin een stenen beeldje zich van zijn sokkel vrijmaakt en zelfstandig op de dichter
toekomt, die het kindje als zijn zoon erkent, als een ‘woord ongeschreven’ dat dank
zij de verloskundige dichter het levenslicht aanschouwen kan.
Het beeldje dat zich losmaakt van zijn omgeving - dat kan ook als symbool gelden
voorgedachten die Nijhoff in die tijd koestert over de functie van de taal.
‘Losgezongen van hun betekenissen,’ zo karakteriseert hij de woorden van het
Wilhelmus, en daarmee eigenlijk van ieder gedicht. ‘Lees maar, er staat niet wat er
staat,’ is een andere formule, die Nijhoff met name door de Forum-auteurs niet in
dank werd afgenomen. Zij zagen al die losse vormen als even zo vele excuses van
de dichter om zich achter fraaie arabesken te verbergen. De ‘formalistische’ Nijhoff
is voor hen, dikwijls onuitgesproken, het zwarte schaap van de dichtersfamilie. Dat
het tussen Nijhoff en Du Perron zelfs eens tot slaande ruzie in Améri-
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Het kind en ik
Ik zou een dag uit visschen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tusschen de lisschen
met de hand een wak in het kroos.
Er steeg licht op van beneden
uit den zwarten spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.
Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel
herkende ik, was van mij.
Maar toen heeft het geschreven,
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.
En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en het werd uitgewischt.
Gedicht door M. Nijhoff, gebundeld in Nieuwe gedichten (1934).

cain kwam is in dit licht bezien niet alleen maar een literaire roddel. Dit alles heeft
Nijhoff niet verhinderd om in Nieuwe gedichten (1934) een zeer persoonlijk evenwicht
te vinden. In deze bundel staat het beroemde lied der dwaze bijen, die door ‘een geur
van hoger honing’ uit hun aardse woning werden weggelOkt en daardoor in een
sneeuwstorm omkomen. Nijhoff bekeert zich tot het alledaagse leven en doet afstand
van bovenaardse aspiraties. In het veel-geïnterpreteerde sonnet ‘De moeder de vrouw’
komt het religieuze motief met het moeder-motief in volkomen harmonie samen:
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

De kritiek heeft misschien de meeste aandacht besteed aan twee langere gedichten,
die eveneens in de jaren dertig verschenen, Awater (in: Nieuwe gedichten, 1934) en
Het uur U (1941). Awater is het verhaal van iemand die in de banale hel van de
moderne grote stad op zoek is naar een reisgenoot. Religieuze verwijzingen ontbreken
ook hier niet, maar de gebeurtenissen zijn zo alledaags en de taal zo gewoon dat de
spanning tussen concrete werkelijkheid en onuitgesproken streven naar hogere
waarden culmineert in een visie van grandioze geheimzinnigheid. Het uur U lijkt
nog eenvoudiger van uitdrukking, is misschien ook iets helderder van intentie. Een
man loopt door een villawijk en confronteert de gezeten burgers met hun falend
leven. Hun kinderen gaan echter vrij uit. De dode zielen steken aan het slot scherp
af tegen de schoonheid van de natuur, ook al zullen wij hier op aarde dit contrast niet
echt doorgronden, en wie weet ook in het hiernamaals niet: Hoe mooi anders, ach
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hoe mooi / zijn bloesems en bladertooi.- / Hoe mooi? De hemel weet hoe. / Maar dat
is tot daaraantoe.
Als vertaler heeft Nijhoff prachtig werk geleverd. De jaarlijkse vertalers-prijzen
zijn naar hem vernoemd. Euripides, Shakespeare, T.S. Eliot (bovenal diens
Cocktailparty, oorspr. uitgave 1950, vert. 1951) zijn door hem met groot
inlevingsvermogen vertaald.
Nijhoff, de dichter van het concrete beeld en de transcendente problematiek, groeit
met de jaren nog aan gewicht.

Overig werk
De pen op papier (1927), De vliegende Hollander (1930), Gedachten op Dinsdag
(1931), In Holland staat een huis (1936, met Anton van Duinkerken), Het uur U,
gevolgd door Een idylle (1941 [i.e. 1942]), De ster van Bethlehem (1942), Het heilige
hout (1950), De dag des Heren (1951), Des Heilands tuin (1951), Verzameld werk
(1954-1961, 4 dln.), Lees maar, er staat niet wat er staat (1959, bloemlezing), De
veelkantige criticus (1965, bloemlezing), Voor dag en dauw (1968), Een stoet van
beelden zag ik langs mij gaan (1970), Ik heb vannacht zoo'n vreemden droom gehad
(1976, bloemlezing).
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Herman van den Bergh 1897-1967
Door Jan van der Vegt

Herman van den Bergh, 1915.

Hoewel Het Getij niet bij uitstek een vernieuwend tijdschrift is geweest, was het
toch, vooral door toedoen van redacteur Herman van den Bergh, een van de plaatsen
waar het expressionisme in de noordelijke Nederlanden een kans kreeg door te breken.
De poëzie van Van den Bergh valt in twee periodes uiteen. Bij de eerste horen de
twee bundels die hij in de jaren van Het Getij publiceerde en die gedichten van een
duidelijk expressionistisch karakter bevatten, werk dat samen met vroege verzen van
Marsman en Hendrik de Vries de beste vertegenwoordiging van die stijl was, buiten
Vlaanderen waar Van Ostaijen in dit opzicht de toon aangaf. Het zijn De boog (1917)
en De spiegel (1925). De tweede periode begint, na een lange onderbrekingen 1956.
Het expressionisme laat, meer stijl dan richting, allerlei varianten toe, al zijn er
favoriete thema's zoals de evocatie van de moderne stad. Deze is ook te vinden in
Van den Berghs ‘symphonie’ (zo'n aanduiding verraadt de musicus in hem) ‘De
Vlam’. Het is een oord van verschrikking: doodslucht sloeg òp uit den strot der
schachtbuizen, / die mondde in het licht en naar ellende rook. Hieruit bevrijdt de
vlammende mens zich, die in extase zich keert tot de natuur en met een kreet van
bronst de paring van Mens en Aarde laat plaatsvinden.
Deze verheviging van de natuurervaring, dit dorsten naar volheid contrasteert
schijnbaar met het oproepen van een sfeer van nachtelijk bederf, zoals in de bekende
‘Nocturne’: De maan roeit brandend / langs 't wolkenrif, / en 't bosch is paars: /
vergiftigd. - Dit is de nachtzijde van dezelfde bezielde natuur.
Hoewel De spiegel minder extatisch, bezonnener is, treft men ook in deze bundel
de gedurfde beeldspraak aan, die vaak, in overeenstemming met de thematiek van
de poëzie, personifiërend is.
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Na dertig jaar zwijgen komt Van den Bergh in 1956 met een nieuwe bundel: Het
litteken van Odysseus. Zijn dichterschap heeft niets aan kracht ingeboet, maar hij
heeft een nieuwe inspiratiebron gevonden in de mediterrane wereld. Daar kan hij
een tragisch levensgevoel tegen projecteren, zoals in de indrukwekkende ‘Klacht der
kapperpluksters van Filicudi’: Wij kapperpluksters houden ijdle wacht / over een
niets dat restte uit de vulkaan / die sinds de voortijd zweeg. Hier lijkt ook de desillusie
van eigen dichterschap te spreken. En met de driehoek zee die eens Electra zag
verbindt Van den Bergh zijn aandeel in de collectieve schuld aan het lot van het
Joodse volk.

Herman van den Bergh aan Constant van Wessem, 24 april 1917.

Dinsdagmorgen. // Vriend Constant, / Van Zürcher hoorde ik nog niets,
dus kan ik ook / niets meedeelen. Ik moet bovendien nog 't program van
Mej. / Cors. en van Nelly Vertr. vernemen, terwijl de muziek / door v.
IJzer verzorgd zal worden. De bedoelde Stelle kàn geen / gis zijn, want
het thema zelf is: [muziekschrift] / Zoo erg kwelt het je toch niet? / Welnu,
Donderdagavond zien we elkaar in Americain / nietwaar? Tot zoolang
beste groet / Herman.
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In deze bundel is in beeldspraak, ritmiek en retorisch getinte woordkeus nog een
verbinding met het expressionistische werk te zien. In de vier volgende bundels
ontwikkelt zich een soberder en beschouwelijker stijl. De dichter neemt, ouder
wordend, afstand van zichzelf en verlangt naar nieuwe impulsen: Om een nieuwe
liefde der wereld smeek ik / ik haat mijzelf mijn eigen aardse grijs (Kansen op een
wrak, 1957). Er is een smaak van as.
Tegenover dit pessimisme stelt de laatste bundel, Niet hier, niet heden (1962), ook
de uiting van een nieuwe vitaliteit, een uitdagen van tijd en dood: Charon, ik zal
schandaal zijn in je boot. Maar zoiets staat naast de erkenning dat dichten niet meer
is dan een enkel boomblad maken / van alle bossen op aarde. Roekeloze extase heeft
plaats gemaakt voor inzicht in de kracht van de beperking.

Gedicht van Herman van den Bergh uit zijn debuutbundel De boog (1917).

Sabbath // Dien dag heerschte licht op de bergen; - daaronder / sprongen
de waters als dartel metaal, / terwijl hoog in vuurhemels vlammenzaal /
alle teekens zich schaarden tot een wonder. // Zesmalen had hij de hand
gewend, zesmaal / baarde de vruchtbare ruimte; de donder / der schepping
rolde zesmalen, zonder / dat 't tot een rust kwam in zijner palme' ovaal. //
Toen zweeg de wereld. Bergen, lichtbeheerscht, / zwegen met den korzlen
stuifslag der stroomen. / Over de zwarte bosschen boog een gebaar / dat
uit de teelaarde scheen opgekomen. / Zes dagen werden hun tegenstander
gewaar: Sabbath! - een dichter rustte voor het eerst.
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Overig werk
Nieuwe tucht; studiën (1928), Een lente in de Levant; reisbrieven (1929), Giambattista
Casti, 1724-1803; l'homme et l'oeuvre (1951, diss.), Romanticismo en Risorgimento
(1952), Verzamelde gedichten (1954), Verstandhouding met de vijand (1958), Schip
achter het boegbeeld; over het werk van J. Slauerhoff, 1898-1936 (1958), Pruiken,
schelmen en koketten; Italië in de 18de eeuw (1959), Stenen tijdperk (1960), Cecco
en de anti-Beatrice (1963), Wachten op een woord (1965, bloemlezing). Verzamelde
gedichten (1979).
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Hendrik de Vries 1896
Door Jan van der Vegt

Hendrik de Vries met zijn echtgenote rond 1953 ten huize van Johan van der Woude (1906-1979)
te Arnhem. Foto: Johan van der Woude.

Toen Hendrik de Vries in 1918 debuteerde in Het Getij, kwam hij in de stroom van
het expressionisme terecht en vroege bundels als De nacht (1920) en Vlamrood
(1922) dragen daar de sporen van. Maar naast de geladen evocatie van steden,
machines, snelheid, manifesteerde zich in zijn poëzie ook een hang naar het nachtelijk
duistere die hem tot een twintigste-eeuwse exponent van de Romantiek maakte. Hij
is hierdoor een unieke figuur in de moderne Nederlandse poëzie geworden.
Zelf omschreef De Vries zijn dichterschap als magisch, onder andere in het essay
‘Revolutie en reactie’ (Kritiek als credo, 1980). Dat heeft in de eerste plaats betrekking
op de vormkant van zijn gedichten. Maat en rijm zijn tovertrommen, / Taal en
taalmuziek bezwering schreef hij in ‘Credo’, een in Impulsen (1978) gebundeld
gedicht. Formele aspecten van de poëzie zijn daarom voor De Vries verbonden met
taboes, zoals die ook in de werkelijke magie gelden. Geen klankeffect mag
bijvoorbeeld verzwakken of verloren gaan. Hiermee hangt een visie op het
dichterschap samen, die in datzelfde ‘Credo’ werd samengevat in: Uit het rijm is 't
vers beluisterd: poëzie wortelt in een sub-persoonlijke laag die zich in de taal zelf
laat gelden. Dit is een opvatting die al sinds het begin van de Romantiek verdedigd
wordt. Daarom heeft De Vries zich, ook in verscheidene van de kritieken die hij heeft
geschreven - vooral in de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog - afgezet tegen
een rationele, analytische opvatting over poëzie, en daarom, zei hij zelf, heeft hij ook
geen sonnetten geschreven.
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Magisch is ook de inspiratie uit een intuïtief benaderde droomwereld. Veel van
de gedichten van De Vries zijn droomprotocollen of wekken de indruk dat te zijn,
zoals het vaak becommentarieerde ‘Mijn broer’, dat zijn
[...]
Verschillende van mijn vrienden hebben de laatste tijd versbundels
gepubliceerd, ondanks cafés en examens, de beste waren die van de zeer
moderne Marsman en de Jules Verniaansche Slauerhoff - beiden bespreek
ik in Het Getij. Slauerhoff gaat misschien mee naar Spanje (ietwat
bedenkelijk, hij is slecht van gezondheid) en zal menschelijkerwijs
gesproken zeker samen met mij een versbundel uitgeven, al zijn we het
nog niet eens over de titel (hij wil ‘Erebos’, ik: ‘Storm-schuim’).
Het tijdschrift dat Het Getij wil beconcurreeren, en dat nu weer heeten zal
‘De Vrije Bladen’, laat nog op zich wachten, eerst omdat Martinus Nijhoff
aarzelde in de Red. te treden, later omdat het lettertype was afgekeurd; nu
hoorde ik dat het 1e nummer was samengesteld, sedert verneem ik weer
± een maand niets. Ondertusschen worden de jongeren ouder. En het Getij
lijdt onder gemis aan medewerkers, alles tot meerdere glorie der malaise.
Ik ben nog eens weer om inzendingen verzocht maar heb genoeg
ingezonden en verkies mijn werk niet op rente te zetten, help liever Het
Getij door critieken, omdat de meeste anderen dat nog slechter zouden
doen.
Met vr. gr., ook aan je vrouw,
je Hein.
Fragment uit een brief van Hendrik de Vries aan zijn vriend Cor
Lindenburg, Groningen, 27 november 1923.
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Voorstudie door Hendrik de Vries voor een illustratie opgenomen in zijn bundel Geïmproviseerd
bouquet (1937).
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Gedicht door Hendrik de Vries, verschenen in Groot Nederland van mei 1939 en gebundeld in
Toovertuin (1946).

Zeven Gedichten // I // Ik ontwaakte in een vreemde kamer; / Naast mijn
bed geurde een zoete dronk, / Buiten wuifden sluimrige boomen, / De tuin
scheen een duistre spelonk. / Wie stond hier, sluipend gekomen, / En knikte
mij vertrouwelijk toe? / Was dit geen gestalte uit mijn droomen? / Ik merkte
- ik begreep niet hoe - / Dat zij mij veel jaren kende. // Waarom dan,
woesthuiverend, rezen / Gedachten aan wraak en moord? / Waarom was
haar heerlijk wezen / Pijnlijk voor mijn aan 't licht ontwende / Schuwe
blik, door heur kaars gestoord? / Waarom drukte een stilte, zoo zwaar /
Dat ik zelfs eigen stem zou vreezen? / Waarom streelde ze steeds mijn
haar / Maar sprak ze geen enkelwoord?
geheim maar niet prijs wil geven. In de boven goed en kwaad, licht en duister,
verheven godheid Nergal, naar wie De Vries zijn eerste verzamelbundel (1937)
noemde, is het monistische wereldbeeld belichaamd dat bij deze magische inspiratie
hoort. Het in dromen verzonken landschap dat hierbij past, komt in de Atlantische
balladen (1937) boven water, geheimzinnig en fascinerend.
Als kind al werd De Vries aangetrokken door de Spaanse cultuur, die hij werkelijk
leerde kennen op reizen naar Spanje. De burgeroorlog maakte daaraan een eind. De
Vries heeft later acties ten behoeve van het verzet tegen het Franco-bewind gesteund.
Hij heeft ook in het Spaans poëzie geschreven en zijn bewerkingen van de Spaanse
Copla's (1935) werden terecht beroemd. Iberia (1964) is een verslag in dichtvorm
van die reizen. In de Spaanse volkscultuur herkende hij een hang naar het nachtelijke
en demonische, waaraan hij zelf vorm gaf in bundels als Toovertuin (1946) en
Goyescos (1971), bundels waaruit het overwegend epische karakter van het oeuvre
van De Vries duidelijk blijkt.
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Vaak wordt hier het kind bedreigd door demonie, door spokend speelgoed, boze
kabouters of dieren, en het ondergaat dit huiverend maar niet zonder genot. In hoeverre
dit met eigen ervaringen te maken heeft, onderzoekt De Vries in de fragmenten van
zijn berijmde ‘Levensroman’ (onder andere in Guitaarfantasieën, 1955).
Drift en beheersing kenmerken het magisch dichterschap. Daarvan heeft hij ook
iets herkend in Bilderdijk, die hij al heel jong ging lezen en zeer bewonderde, maar
wiens invloed op zijn werk soms erg overschat is.

Overig werk
Het gat in Mars en het Milagrat (1917), Lofzangen (1923), Silenen (1928),
Stormfakkels (1932), Geïmproviseerd bouquet (1937), Nergal (1937), Robijnen
(1944), Capricho's en rijmcritieken (1946), Vers tegen vers (1949), Tweede ronde
van vers tegen vers (1951), Groninger symphonie (1958), Keur uit vroegere verzen,
1916-1946 (1962), Cantos extraviados (1971).
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Theo van Doesburg / I.K. Bonset 1883-1931
Door Erik Slagter

Theo van Doesburg in de ciné-dancing van het amusementscomplex Aubette in Straatsburg,
1927. Van Doesburg had een belangrijk aandeel in de binnenarchitectuur van het gebouw.
Foto: eigendom van de Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag.

Begrijpen is voor kunst altijd uitgesloten... Poëzie laat zich niet begrijpen - zij grijpt.
Met deze regels corrigeert I.K. Bonset in ‘Het nieuwe vers,’ gepubliceerd in De
Stijl van juni 1920, het manifest ‘De Literatuur,’ van april 1920, dat het woord zowel
volgens het begrip als volgens de klank wil herstellen. De dualiteit tussen begrip en
klank vormt het voornaamste kenmerk van de poëzie, het proza en de literaire theorie
van Theo van Doesburg, I.K. Bonset en Aldo Camini.
Theo van Doesburg, die werd geboren als Christian Emil Marie Küpper en zijn
naam adopteerde naar zijn stiefvader Theodorus Doesburg, stelde in fabels en
sprookjes vanaf 1908 zijn creativiteit in dienst van de vorming van een beter menstype.
Hij keert zich tegen oorlog, nationalisme en vooroordeel omdat ze godsdienst, liefde
en medemenselijkheid doden. In 1916 legt hij zich voor het eerst toe op de
schrijftechniek. Hij gebruikt klanken als ‘trom, rrrom, bom bom’ om het protest tegen
de vernietiging uit te beelden. Zijn poëzie vertoont na 1915 onder invloed van dada
en surrealisme een vrije functionele typografie gebaseerd op elementaire
klankwoorden.
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Met de ondertekening van het genoemde manifest eindigt in 1920 de literaire
loopbaan van Van Doesburg. Einde 1918 stelde hij aan Tristan Tzara (1896-1963)
de Hollandse dadaïst Bonset voor.
I.K. Bonset, een naam die met een kleine ingreep is te lezen als IK ben zot,
debuteert in mei 1920 in De Stijl met het gedicht ‘X-beelden’. De identiteit van de
dichter bleef geheim tot na zijn dood. Pas in 1975 verschijnt Nieuwe woordbeeldingen
naar een handschrift met teksten uit 1913-1920, waaraan de letterklankbeelden uit
1921 zijn toegevoegd. In april 1921 duikt er opnieuw een onbekende schrijver in De
Stijl op: Aldo Camini, ingeleid door Theo van Doesburg: ‘er schijnt echter in hen
die de wereld als citroenpers gebruiken een bepaald soort intuïtie aanwezig te zijn,
waarmee het hen vergund is zonder veel inspanning de sappigste citroenen te vinden.’
Van Doesburg besluit het manuscript te publiceren als Caminoscopie, 'n
antiphilosofische levensbeschouwing zonder draad of systeem. In het laatste nummer
van De Stijl, van januari 1932, wordt ook deze schrijver ontmaskerd. Theo van
Doesburg, beter bekend als schilder en architect, wilde als Aldo Camini de filosofie
verbannen uit de literatuur en als I.K. Bonset ‘de innerlijke bewogenheid rechtstreeks
beelden in de klank.’ Want: ‘poëzie is geen philosofie en

Eerste pagina van de ‘Anthologie Bonset’, een aflevering van De Stijl, geheel gewijd aan de
gedichten van I.K. Bonset.
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Omslag van het derde nummer van het dada-tijdschrift, onder redactie van Theo van Doesburg
en zijn alter-ego I.K. Bonset.

't Is vol van schatten hier...

236

Theo van Doesburg op het vastenavondbal van het Bauhaus te Weimar, 1922. Foto: eigendom
van de Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag.
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Theo van Doesburg aan Constant van Wessem.

Den Heer Constant van Wessem. // Geachte Heer v. Wessem. / De
directie van een groot, radicaal / mo- / dern kunsttijdschrift te Parijs,
verzocht mij hem / in relatie te brengen met een uiterst modern / musicus,
die met de hollandsche muzikale / Avant-garde goed op de hoogte is.
Misschien / kunt U mij iemand opgeven, die hiervoor / in aanmerking zou
komen. Het moet iemand / zijn die modern denkt en is en lust heeft / in
het schrijven van korte, pittige, geestige kronieken* / over de Hollandsche
muziek-wereld! Voelt U er / misschien voor? Waarschijnlijk honoreert
het, daar / het een uitgever in handen gegeven is, die over een / groot
kapitaal beschikt. // Gaarne verneem ik liefst spoedig of U iemand / weet
en zoo niet, of U in principe er voor / voelt. Ik geef U dan spoedig
uitvoeriger inlichtingen. // met avantgardistische groeten / * zgn. ‘notes’
// Theo van Doesburg // Leiden / 14 Sept 1920
allerminst historie... Zij is het zijn zelf dat zich door klank, klankverhouding en
klankcontrast uit.’
Hiertoe ontwikkelt Bonset een systeem om de klank zoveel mogelijk mechanisch
voort te brengen. De typografie wordt gebruikt als partituur. De lezer dient een
dichterlijk beeld te scheppen zonder te zijn gebonden aan een bepaalde voorstelling.
In 1922-1923 verspreidde Bonset/Van Doesburg vier nummers van Mécano met
konstruktieve gedichten van onder andere Kurt Schwitters die ook meewerkte aan
de Dada-veldtocht van Theo en pianiste Nelly van Doesburg in 1923 door Holland.
Hoewel Bonset zelf maar matig bevredigd was door zijn pogingen het
uitdrukkingsmiddel der poëzie te herstellen, vormen zijn theorieën na 1950 de basis
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voor de konkrete poëzie, genoemd naar Art Concret, het tijdschrift dat Van Doesburg
in 1930, een jaar voor zijn dood, oprichtte.

Overig literair werk
Volle maan (1913), De maskers af (1916), De schilder De Winter en zijn werk; een
psychoanalytische studie (1916), De nieuwe beweging in de schilderkunst (1917),
Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst (1919), Klassiek-barok-modern
(1920), Wat is Dada? (1923), Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst (1924),
Die Scheuche (1925, met K. Schwitters en Käte Steinitz), De vijand (1981), Het
andere gezicht van I.K. Bonset; literaire geschriften (1983), Naar een beeldende
architectuur (1983), De nieuwe beweging in de schilderkunst en andere opstellen
(1983), Grondbegrippen der nieuwe beeldende kunst (1983).

't Is vol van schatten hier...

237

[Kleurenillustraties]

Rijmprent (1926) met een gedicht door M. Nijhoff, gebundeld in Vormen (1924). Houtsnede door
A. van der Vossen.
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Omslagontwerp voor een bundel die Constant van Wessem onder pseudoniem uitgaf in
samenwerking met C.J. Kelk. De bundel verscheen in 1921 met een ander omslag. Door C.
Barnas.

Pagina's uit De spiegel (1925) door Herman van den Bergh. Vignetten door Willem Maas.
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Hendrik de Vries, omstreeks 1923.
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Palet van Pierre Kemp met daarop in handschrift het gedicht ‘Staking’, gedateerd 1 augustus
1936 en gebundeld in Fugitieven en constanten (1938). Kemp zou hierna niet meer schilderen.

Staking // Ik weiger verder vermiljoen te strijken / met een penseel op een
stuk doek. / Ik weiger verder cobalt te gebruiken, / omdat ik in de streken
vrouwen zoek. / Voor haar nu ben ik tot niets meer bereid, / hoe het me
ook om die mooie kleuren spijt.
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Lidmaatschapskaart van de Vereeniging van Letterkundigen voor het jaar 1921 van Dirk
Coster.

J.W.F. Werumeus Buning, 1912. Door Lizzy Ansingh.
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Victor E. van Vriesland, 1950. Door Kees Verwey.
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Nieuwjaarskaart door J.C. van Schagen voor de familie Meekel-Van Schagen, Rotterdam, 29
december 1934.
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Bundel kwatrijnen (1925), geschreven toen De Mérode gevangen zat vanwege homoseksuele
contacten met minderjarigen.
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Willem de Mérode, 1936. Door Alfred Löb.
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‘Roman van een parkeerseizoen’ (1933). Omslag: Kees Strooband.
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Affiche (1936) voor de film naar Het verraad (1925), het eerste deel van de Merijntje Gijzen-cyclus
door A.M. de Jong. Ontwerp: Gerard van Duyn.

Typemachine van A.M. de Jong.

't Is vol van schatten hier...

240

Gedicht uit Het wereldorgel (1931), ‘een kleine wereldgeschiedenis in poëzie’ door Anton van
Duinkerken. Illustratie: Charles Eyck.

Omslagontwerp door Theun de Vries voor zijn roman Stiefmoeder aarde (1936).
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Theun de Vries. Door J. Sjollema.
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Antoon Coolen.
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Herdenkingsnummer van het tijdschrift Roeping gewijd aan Gerard Bruning, verschenen een
jaar na zijn dood.
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Albert Kuyle, 1925. Door Hendrik Wiegersma.
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Menno ter Braak, 1939. Door Paul Citroen.
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Ter Braaks tweede bundel filmkritieken (1931). Omslag: Piet Zwart.
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Kopij voor een omgewerkte herdruk van Cahiers van een lezer door E. du Perron, persklaar
gemaakt in 1933.

S. Vestdijk (l.) met E. du Perron te Scheveningen, 1933. De foto inspireerde Vestdijk tot zijn
gedicht ‘Twee vrienden’.
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Laatste bundel gedichten (1936), verschenen een paar maanden voor Slauerhoffs dood.

Aankondiging van een voordracht door S. Vestdijk.
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Johan Fabricius aan C.J. Kelk, van wie kort tevoren de roman Jan Steen was verschenen.

den Haag, 10 juni [1932] // Beste broeder in de Konste, / - hartelijk dank
voor Uw / gelukwenschen. Ik heb gezellig / gesmuld van Uw smeuïgen,
/ plesanten Jan Steen. Er gaat / een lentewind waaien door het / cypressen
ker[k]hof der Ned. letteren; / jonge berken schieten omhoog, en / hun
trillend loof licht op tusschen / het donkere, doffe groen, dat al grijs ging
/ worden van het stof. Vivat! / U krijgt een nieuw boek gezonden. Uw J.
Fabricius.
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Handschrift van ‘Twee vrienden’ door H. Marsman, geschonken aan Elisabeth (‘Bep’) de Roos.
Het gedicht werd gebundeld in Paradise regained (1927).

Twee vrienden // De maan maakt den nacht tot een sneeuwwit veld. / een
man heeft zijn vriend van zijn leven verteld. - // er is door dit spreken een
wonder gebeurd: / hun harten zijn zoozeer eender gekleurd // dat de een
als hij soms naar den ander ziet / bij zichzelven zegt: maar ben ík dat niet?
// een vrouw; nog een vrouw; een verterend gemis, / het is alsof alles
teneinde is - // Want eén hart blijft thuis, en eén hart gaat op reis / maar
geen van twee vindt het Paradijs. // 12 / 13-IV-'26 // Noordwijk 18 Apr.
'26 // Bep / van Henny
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Prospectus van uitgeverij De Gemeenschap, 1928. Van de werken in voorbereiding verscheen
er geen een onder de aangekondigde titel.
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Vijfde druk (1931) van Helmans in 1926 verschenen romandebuut. Omslag: Otto van Rees.
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Novelle (1935) door Cola Debrot. Omslag: Charles Roelofsz.
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Eerste druk (1957). Omslag: Co Westerik.
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Gerard den Brabander, 1964. Door Freek van den Berg.

Tekeningetjes door Henriëtte van Eyk gemaakt in een verjaardagenboekje.
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Gedichten (1932) door Eric van der Steen.
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Affiche voor een sprookje door Henriëtte van Eyk, gemaakt voor de etalages van De Bijenkorf,
Amsterdam, 1946.
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Pierre Kemp 1886-1967
Door Harry G.M. Prick

Pierre Kemp, op een van zijn dagelijkse treinreizen naar of terug van zijn werk, schrijvend aan
een gedicht.

In het tweede deel van Muiterij tegen het etmaal heeft Vestdijk er al in 1940 als
eerste op gewezen hoezeer deze dichter door zijn gehele productie heen zichzelf
gelijkgebleven is. ‘Evenals Holst schrijft Kemp steeds varianten op een en hetzelfde
thema; zijn gedichten zijn inderdaad “transitieven” die “immobielen” omspelen,
“passanten”, geïnspireerd op “stabielen”, “fugitieven”, die “constanten” ontvluchten
en er weer toe terugkeeren. Deze poëzie wordt gedragen door een koppigen
identiteitsdrang, en de grandioze monotonie ervan is tot in de titels merkbaar.’ Van
die titels zijn er drie in dit citaat herkenbaar: Stabielen en passanten (1934), waarin
Kemp voor de eerste maal vierentachtig korte, tot zeer korte, lyrische gedichten
(‘kleine liederen’ of, zinspelend op Gezelle, ‘kleengedichten’) selecteerde uit de
periode van zijn zogeheten tweede debuut, dat zich kort na zijn veertigste levensjaar
voltrok. Fugitieven en constanten (1938) viel meteen op doordat daarin, evenals in
de eerste bundel, de gedichten alfabetisch geordend waren naar hun titel, een principe
waaraan Kemp ook in de, door Vestdijk zozeer bewonderde, Transitieven en
immobielen (1940) en nadien in het Standard-book of classic blacks (1946) trouw
zou blijven, zodat Karel Reijnders aan zijn bespreking van de Phototropen en
noctophilen (1948) de titel ‘Bloesems van het alphabet’ kon meegeven. Overigens
berust die dubbeltitel niet meer op de tegenstelling: beweging -stilstand, maar op die
tussen licht en donker. Het was Fernand Lodewick (geb. 1909) die daarop wees in
een van zijn vele aan Kemp gewijde publikaties. De dichter zou deze stadgenoot,
vriend en kenner van zijn werk bedenken met de Maastrichtse suite voor Fernand
Lodewick (1957) en met Les folies Maestrichtoises / ‘A la manière de François
Couperin dans “Les folies Françaises” ou “Les dominos”’ (1960). De tegenstelling
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tussen licht en donker, respectievelijk tussen (vaak puur hedonistische) geneugten
en verdriet speelt ook in deze, door een clavecymbel-suite geïnspireerde, bundel een
dominerende rol. Dit gaat ook op voor Emeritaat (1959) en zelfs voor Garden, 36,
22, 36 inches (1959), een bundel die weliswaar zijn titel ontleent aan de
(voorgeschreven) ideale maten van borst-, taille- en heupomvang van de meisjes van
de befaamde dansgroep: de Blue Bell Girls, maar die, zoals Lodewick becijferd heeft,
73 gedichten ‘Pour les agréments’, ‘Voor de geneugten, de plezierige dingen’, telt
tegenover 69 voor de diverse soorten van verdriet: ‘Pour les grands chagrins’ en
‘Pour les petits chagrins’.
In om het even welke bundel spelen de kleuren, als draagsters van gevoelens en
verlangens, een grote en veelal symbolisch te duiden rol: men denke maar aan Vijf
families en één poederblauw (1958) en vooral

Gedicht door Pierre Kemp, gebundeld in Standard-book of classic blacks (1946).
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Rose madder
Eens komt het eind aan al mijn mooie kleuren,
als nu, en dan de doodsdienst zonder fantasie.
Misschien dat rose en gele bloemen geuren
rond het kadaver van Pierre l'Englouti.
Geen witte, geen in lila, geen in blauw
en zeker geen met geuren van de vrouw.
Kom, kom, ik leef nu nog en ik wil
voor 't laatst eens kijken door mijn rose bril,
als toen ik mijn eerste boompje tekende
met meer dan rose appels naast een beek en de
kimmen van uit mijn kleine bed
hoorde in muzieken van oranje en violet.
Mijn tijd is om! Als alle wijzen en dwazen
moet ik gaan. Van heel het mensenspel
neem ik afscheid door mijn bril met rose glazen
en wuif ik de Grote Verfdoos Aarde en Zon voorgoed:
‘Vaarwel!’
Slotgedicht uit Engelse verfdoos.
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De zestig kleuren uit een waterverfdoos van Engels fabrikaat inspireerden Pierre Kemp tot zijn
bundel Engelse verfdoos (1956). Omslag: Dick Elffers.

aan dat hoogtepunt: Engelse verfdoos (1956). Zoiets is niet verwonderlijk bij een
dichter die daarnaast dertig jaar lang met penseel en verf in de weer is geweest.
Peinture concertante, zo heeft Fred van Leeuwen het resultaat daarvan genoemd:
‘Pierre Kemp maakte [...] geen schilderijen met zijn penseel. Hij zong er kleine
liederen mee.’ Naast zijn kleine liederen schreef Kemp ook een aantal gedichten van
veel langere adem: Pacific (1946) en De namiddag van een stille Katholiek (1954),
welk laatste gedicht, samen met daarmee verwante, werd gebundeld in Au pays du
tendre Mosan (1961). Kemp, die zeer beslist tot de ‘major poets’ gerekend moet
worden: ‘hij behoort tot het ras van een Gorter, Leopold, Achterberg’ (Paul Rodenko),
beschouwde zich desondanks graag als een ‘Verloren componist’. Het gelijknamige
gedicht, geschreven op 14 november 1948, eindigt met de verzuchting ‘ik had dit
alles liever in muziek gezet!’ Echter:
Lees straks mijn verzen maar en kijk
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naar de enkele schilderijen, die ik schiep;
is dat niet alles of ik over harpen liep,
toen ik mijn weg zocht naar het Eeuwige Rijk?

Overig werk
Het wondere lied (1914), De bruid der onbekende zee en andere gedichten (1916),
Zuster Beatrijs (1920), Limburgs sagenboek (1925), Het paradijs der kinderen en
andere legenden (1926), De verdwenen vallei en andere legenden (1926), Carmina
Matrimonialia (1928), Forensen voor Cythère en andere gedichten (1949), Een
bloemlezing uit zijn kleine liederen (1953), Maastricht en ik (1956), Franse les in
een korenveld (1957), Droom in het Jekerdal (1958), De incomplete luisteraar. De
sieraden (1961), Suite voor een Fan (1964), Perzische suite (1965), Verzameld werk
(1976, 3 dln.), De verfdoos aarde en zon (1979, bloemlezing).
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J.C. van Schagen 1891-1985
Door Berend Wineke

J.C. van Schagen te Domburg, 1918.

‘Wat ik met mijn leven heb gedaan, is eigenlijk geschied voor de ogen van twee
vrouwen, mijn Moeder, mijn Vrouw. Nu me gaandeweg zovele grenzen gaan vervagen
en allerlei dingen eenvoudiger worden, vervaagt ook het onderscheid tussen die twee’
(Domburgse Cahiers VIII, 1965). Hiermee refereert J.C. van Schagen zelf aan een
van de thema's in zijn werk: de melancholie en het verdriet om twee dierbare doden
in één gestalte en het verlangen naar hereniging.
J.C. van Schagen, die ook zijn sporen verdiende op het gebied van de beeldende
kunst (hij vervaardigde onder andere etsen, lino's, calligrammen en vloeisels), kreeg
vooral bekendheid als de auteur van Narrenwijsheid (1925), een bundel proza en
poëzie. Uit deze bundel, uit aanvullingen bij herdrukken en andere publicaties, zoals
Flarden van den wind (1946), Zeeuwse reflexen (1953) en de Domburgse cahiers,
werd een bloemlezing samengesteld onder de titel Ik ga maar en ben (1972). Deze
titel werd gekozen naar de slotregel van het gedicht ‘Narrenwijsheid I’: zo regent de
regen / daarom geef ik geen namen / ik ga maar en ben.
Het Ik ga maar en ben is tekenend voor de eigenzinnigheid van de auteur. Hij wil
zich niet laten determineren om zo tot een bepaalde (literaire) stroming of traditie
gerekend te worden: hij gaat liever in stilte zijn eigen weg, dàt is zijn bestaan en
bestaansrecht. Het werk van Van Schagen - hij publiceerde veel in eigen beheer, met
name in de Domburgse Cahiers en de Schiftsels - is naar vorm en inhoud trouwens
zó gevarieerd, dat het vrijwel onmogelijk is zijn plaats in de literatuur vast te stellen.
Tenzij men zou zeggen: een unieke. Want het beweegt zich in alle schakeringen
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tussen de diepste ernst en het hoogst vermakelijke, tussen intens verdriet en opperste
vrolijkheid, tussen harde verontwaardiging en milde verwondering.
Naast de dood behoren tot zijn thema's, om er enkele te noemen: de wanhoop om
wat verloren gaat en de hoop op hervinden (schimmen van woorden / ze kunnen niet
loslaten / het achtergelatene), twijfel aan de goede bedoelingen van God, bezorgdheid
om de sluipende zelfvernietiging van de mens door milieuvervuiling, uitbuiting van
de natuur, geweldpleging en moreel verval. Daarnaast is zijn werk gaandeweg
getekend door verlangen naar de stilte als zuivere beleving (met een fijne regen / is
nu de stilte gekomen / waar ik ga wonen), door hang naar het nietige, het minuscule,
door de troost en genegenheid en het plezier

Visueel gedicht door J.C. van Schagen, omstreeks 1967.
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Houtje
Het houtje drijft op de zee
het kleine houtje op de grote zee
het voelt zich erg eenzaam
Eerst leek dat drijven wel wat
zo afwisselend
en tegelijk zo wijd
maar op den duur wil je toch meer vastigheid
en er is ook helemaal geen conversatie
Je komt bijna nooit een ander houtje tegen
en de zee geeft helemaal niets om je
De zee geeft helemaal nergens om
Het houtje droomt nu maar van een strand
Nee - niet van vroeger
toen ze boom was
Dat is verloren
Een strand is er niet
Gedicht door J.C. van Schagen, gebundeld in Zes nietsjes (1981).

dat de natuur, en vooral de dierenwereld, te bieden heeft (de slakkesporen/ op mijn
tuinpad - die vriendschap!/ ben er zo blij mee). Een spel. Zo kenschetst Van Schagen
zijn werk in het voorwoord bij Wat dit blijfsel overbleef (1985), een omvangrijke
selectie uit zijn latere poëzie. Inderdaad, het is een steeds wisselend spel waarmee
hij de realiteit zo niet zinvol, dan toch op zijn minst dragelijk, hanteerbaar en
interessant laat zijn.

Recensie van de Keuringsraad der Sint-Vincentiusbibliotheken.

Overig werk
Stellingen op het gebied der visscherij (1920, diss.), Litanie (1928), Onderaardsch
(1946), Regeren, een klein divertissement (1956), Domburgs rijmjournaal (1961),
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Miniaturen (1962), Laatste vaart (1962), Klein vlooientheater (1970), Al tuimelende
(1975), Kantels (1978), Dagboekblaadjes (1980), Zes nietsjes (1981), Litanie van
de Knar (1982).
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Constant van Wessem / Frederik Chasalle 1891-1954
Door Louis Uding

Constant van Wessem.

‘De man van dit éne boek’ schreef Du Perron bij de verschijning van de door Marsman
ingeleide herdruk (1937, Salamander-reeks) van Celly; lessen in charleston, ‘de
geschiedenis van het meisje uit de provincie dat langzaam gesloopt wordt door het
bederf der moderne stad’ (eerste druk onder de titel Lessen in charleston, 1931). In
zijn briefwisseling met Van Wessem had Du Perron reeds bij de eerste druk van zijn
waardering blijk gegeven, hoewel hij serieuze bezwaren had tegen de titel: ‘waarom
nu weer dat “modernisme” (onderscheiden van “moderniteit”) van die rotdans erbij
gehaald! Constant van Wessem: Lessen in Charleston - hoera! men ziet jou al bezig
lessen te geven in die negercontorsies aan een paar mondaine, of dienstbare,
jongedames!’
Constant van Wessem begon zijn loopbaan in de journalistiek als muziekrecensent.
In 1916 maakte hij bij toeval kennis met het pas opgerichte Het Getij, Maandschrift
voor jongeren, waarvan hij redacteur en weldra de stuwende kracht werd. Hij slaagde
erin, naast talentvolle jongeren als Hendrik de Vries en Herman van den Bergh, ook
de medewerking te verkrijgen van Slauerhoff, over wiens bijdrage ‘Maagden’ de
geëxposeerde brief aan C.J. Kelk handelt. Met de tien jaar jongere Kelk, die hij in
1918 op een Kunstenaarsreünie in Amsterdam voor het eerst ontmoette, onstond een
vriendschapsband, die resulteerde in een nauwe literaire samenwerking: Lampions
in den wind (1921, gedichten van Kelk en korte proza's van Frederik Chasalle) en
een achttal toneelstukken. Na de ‘paleisrevolutie’ van 1922 die het einde van Het

't Is vol van schatten hier...

Getij betekende, was hij één der initiatiefnemers voor de oprichting van De Vrije
Bladen, waarvan hij van 1924 tot 1939, slechts met onderbreking van de tweede
jaargang toen Houwink en Marsman de redactie vormden, redactie-lid c.q.
redactie-secretaris is geweest. Van Wessem gebruikte het pseudoniem Frederik
Chasalle, een naam ontleend aan een gesneuvelde Franse officier of poilu, voor zijn
toneelwerk met Kelk en zijn korte schetsen, geschreven in de trant van Gaspard de
la nuit (1842) van Aloysius Bertrand (1807-1841) of geïnspireerd op het werk van
Jean Cocteau, waarvan ‘Het variété varieert zichzelf’ een goed voorbeeld is.
Sleutelwoorden in deze speelse genre-stukjes, gebaseerd op de ‘moderne gevoeligheid’
zijn: cabaret, music-hall, dancing, koorddanser, clown, pierrot, circus, ballerina,
acrobaat, mannequin, harlekijn, deernen, negers. Samen met Kelk en Vergé
(pseudoniem van J.B. Greeve, genoemd in de brief aan Kelk) vertaalde hij de
guignolade Ubu roi van Jarry (1922), welk stuk in deze vertaling op 21 maart 1933
te Utrecht werd opgevoerd, waarbij, behalve Van Wessem zelf en Bloem, ook Ter
Braak aanwezig was (zie diens Verzameld werk, deel 4, p. 547-549). Naar deze
vertalingsarbeid verwijst Van Wessem aan het slot van zijn brief aan Kelk: Cotice
is één van de drie palotins (in de Nederlandse versie Knobbel, één van de drie
bordenlikkers) en ‘merdre’ is een in het stuk voorkomende krachtterm (in de
Nederlandse versie ‘verrèk’ en ‘turfmolm’, die door Du Perron werden verworpen,
waarop hij zelf ‘verdrek’ als vertaling gaf, Verzameld werk, deel V, p. 119-120).
Van Wessem publiceerde enige vertalingen, vies romancées over Daendels, De
Ruyter, Koning Willem III en Talleyrand, en enkele boeken over bekende
componisten. Bij het schrijven van de novelle Gustaaf; een idylle (in 1932 afzonderlijk
verschenen, maar geschreven in 1915-1918) had hij zich laten inspireren door de
muziek van de componist aan wie hij ook zijn eerste boekje wijdde: Gustav Mahler
en zijn kunst (1913). Zijn Slauerhoff; een levensbeschrijving (1941), dat enige inedita
en curiosa bevat, verdient een aparte vermelding. In Mijn broeders in Apollo (1941)
bundelde hij zijn literaire herinneringen. De meest Prote-
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Eerste druk (1931).
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Een van de korte schetsen die Constant van Wessem, onder de naam Frederik Chasalle,
publiceerde in De clowns en de fantasten (1924).

II. Het variété varieert zich zelf // In de circusruimte staat een
Kerstklokken-toren opgesteld. / De klokken beieren. De klepels worden
opeens kleine clowns, / die, drijvend op hun wijde broeken bol als
gasballons, wegzweven, / zich sturend met vlerkjes groot als kinderhandjes.
// Beneden staat August de Domme en slaat zich op de heupen, / en bij
iederen lachgil vliegt zijn punthoed omhoog, en dan keilt hij / ten slotte
zijn eigen schedeldak af, en een danseres te paard springt / er uit. Het paard
rent in de rondte en de danseres balanceert op / de punt van een teen en
werpt onnoozele kushandjes. En zij / gooit vloeipapieren hoepeltjes op,
waardoorheen de clowntjes / zichzelf dartel als amouretten mikken en dan,
buitelend, / naar omlaag zakken door de lucht. //
Maar opeens, als de laatste clown zijn mooisten / ‘doodval’ door het laatste
vloeipapieren hoepeltje heeft / volbracht, als de geheele variété-wereld als
volgespannen is / met de draden, waarlangs de wonderen der acrobatiek
de / gestes eener geheele gemeenschap zijn geworden en de stand met /
de neus op het koord de juiste stand schijnt, springt daar /
[p.2] de waanzin der fantasie de circusruimte binnen, zwiert als een /
kinderballonnetje omhoog (o! o!) en strooit verwarring / onder deze
menigten, die hun kunsten wegwerpen en hun / doel vergeten, zoodat het
Amerikaansche film-meisje, / bezig in nacht-toilet en met een revolver
een dief na te / zitten over de daken van New-York, plotseling in de /
armen vliegt van dien loenschen Chinees, die zoo juist een / giftpil liet
glippen in het thee-glas van de oude / Markiezin, ‘die van zijn geheim
weet’. En alles wat / kan en niet kan, wil en niet wil, stoelen, tafels, /
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bierglazen, hoeden, klompen, pluimen, handschoenen, / couranten, sigaren,
hoost, door een dans-orkaan gegrepen, de / lucht in, een wijle
rondwentelend als gebonden aan een / razend snel rad en vliegt vervolgens,
losgelaten, de / richting der vier windstreken uit.

Illustratie bij het verhaal ‘Het variété varieert zich zelf’, door Constant van Wessem, gepubliceerd
in De clowns en de fantasten (1924). Door Boris Mestchersky.

ïsche figuur van onze hele letterkunde, zoals Vestdijk hem eens heeft gekenschetst,
bezat een grote eruditie en veelzijdigheid. Hij, met zijn Franse gebaar en
aristocratische reserve, was ook een voortreffelijk kenner van de Duitse literatuur,
waarin Thomas Mann voor hem het onbetwistbaar hoogtepunt vormde. Hij duldde
geen schipperen met het niveau, waarop een literatuur zich diende te bewegen. En
nòg minder was hij - integer in al zijn doen en laten - bereid tot enige concessie ten
aanzien van eigen werk.

Overig werk
Hoe moeten wij Paul's ontwaken van Frederik van Eeden eigenlijk lezen? (1914),
Claude Debussy (1920), Gustav Mahler (1920), Een inleiding tot de moderne muziek
(1921), De muzikale reis (1921), Een herziening der muzikale termen en hun
omschrijving in verband met de ontwikkeling van het moderne muziekleven (1921),
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Uren met musici (1922), Charlie Chaplin (1927), Liszt (1927), Moderne Fransche
musici (1928), Het musiceeren en concerteeren in den loop der tijden (1929), De
komische film (1931), De ijzeren maarschalk; het leven van Daendels (1932), De
vuistslag (1933), Twee verhalen (1935), 300 negerslaven (1935), Margreet vervult
de wet (1936), De Ruyter (1937), Slauerhoff-herinneringen (1938), Koning stadhouder
Willem III (1939), Jacht op Bonaparte (1940), Beethoven (1947), Galop- chromatique
(1948).
Onder ps. Frederik Chasalle: De terugkeer van Don Juan of de Alcalà'sche
moordverwarring (1924, met Kelk), De clowns en de fantasten (1924), Harlekijn
(1932, met Kelk), Een huwelijk dat af- en aanging (1933, met Kelk), De
fantasie-stukken van Frederik Chasalle (1932), Het kanon of de jaardag van den
landvoogd (1934).
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C.J. Kelk / Thomas Beker 1901-1981
Door Theun de Vries

C.J. Kelk op het Boekenbal, 1964. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

Cornelis Jan Kelk werd op 28 augustus 1901 te Amsterdam geboren, in de toen
moderne Bosboom Toussaintstraat, ‘buiten de wallen’ en toch vlak bij het Leidse
Plein. Als middelbare scholier liep hij de befaamde Openbare Handelsschool aan het
Raamplein af, waar hij de studiegenoot was van andere later beroemd geworden
Nederlanders, zoals de historicus Jacques Presser (1899-1970) en de beeldhouwer
Frits van Hall (1899-1945). Een academische studie, op vaders wens geprobeerd,
wilde niet vlotten. De jonge Kelk werd door de literatuur gegrepen. Gedichten van
zijn hand verschenen in het begin van de jaren twintig in Het Getij, waarvan Ernst
Groenevelt (1887-1955) toen redacteur was, en Hendrik de Vries, J.J. Slauerhoff en
Constant van Wessem tot de medewerkers behoorden. Met de laatste sloot Kelk een
nauwe, ook creatieve vriendschap; ze schreven samen deels onder schuilnamen
lichtvoetig proza en joyeuze poëzie, maar vooral veel toneel (Katrijn, 1928; De
parasieten, 1930). Amsterdam, centrum van toenmalig Nederlands artistiek leven
met zijn schrijvers, dichters, schilders en theatermensen, was ook voor Kelks
blijgezinde verbeelding een stimulans. Hij werd mettertijd redacteur van De Vrije
Bladen, en van de letterkundige almanak Erts, (1926-1927, 1929-1930), in welke
hoedanigheid hij de beste vertegenwoordigers van onze moderne literatuur leerde
kennen.
In zijn onderhoud voorzag Kelk door het werken op uitgeversburo's, eerlang (1929)
ook als secretaris van de Boekverkopersbond. Hij was in vriendschap verbonden met

't Is vol van schatten hier...

J.J. Slauerhoff, over wie hij in 1959 een biografie publiceerde. Toen ‘Slau’ in 1932
met de danseres Darja Collin in de echt werd verbonden, trouwde Kelk met haar
collega de danseres Suzy van Hall, Frits' zuster. Frits van Hall bleef een van Kelks
meest verknochte vrienden. Kelk schreef in deze jaren de vie romancée van Jan Steen
(1932) en het kleurig, expressief verhaal Baccarat (1934), gewijd aan een dramatisch
incident in het leven van een Oranje-kroonprins in de vorige eeuw.
Frits van Hall had zich, beeldhouwer geworden, met zijn gezin in Cagnes

C.J. Kelk aan Menno ter Braak, die op dat moment in Berlijn aan zijn proefschrift werkte.

19 Maart '27 // Waarde Menno, / Aangezien ik vannacht het genoegen
had / stomdronken thuis te komen, ben ik thans in de / beste conditie wat
te correspondeeren, zooals 't heet. / Het deed me aangenaam aan te
bemerken, dat je / nog in leven bent en een bejaard man in genegenheid /
gedenkt. // Hoe is 't daar nu, in Berlijn? Ken je er / menschen of verveel
je je 'n aap. Ik zou er geloof / ik heelemaal niet voor deugen in een vreemde
/ stad te zitten koekeloeren. Ik gooide 't hoogstwaar- / schijnlijk bij
voortduring over de jeneverboeg. / 't Bier is daar wel goed, niet? //
Ofschoon je dat wel reeds van Dirk [Binnendijk] zal / hebben gehoord,
wil ik je toch nog even melden, / dat de litteratuur nog steeds bloeit. Neen,
/ daar niet van! // Momenteel zitten we aardig in de / copie. Alleen is
leelijker, wat ik hoorde van / Van Wessem, dat 't abonnés aantal nog /
steeds terugloopt. Hoe moeten wij daarmee / aan? De Heer Q.[uerido]
schijnt de radeloosheid nabij. /
[p.2] Ellende en narigheid is ons deel. / Van Slau kreeg ik een brief, waarin
hij ontevreden / bleek te zijn over het plaatsen van zijn oude gedichten. /
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Hij verbiedt dit. Dan moet hij maar nieuwe / maken! Ik zal toch blij zijn
als die snaak / weer eens in 't vaderland is. 't Is toch een heer- / schapje,
waar je lol mee kan hebben. // En verzen maken kan hij ook, of liever /
gezegd: hij is zoowat de eenige, die het kan. / 't Is niet zoo'n vervelende
zuigplaat als / 't overig getal der heeren. // 't Lijkt wel of ze voor de
litteratuur altijd / de beroerdste lui kiezen, met ellendig mis- / lukte namen
als Ys. Vissel, Jaap de / Hon of weet ik wat. // Onze lieve Heer schijnt
hiermee de / woestste spot te drijven. // Enfin, wij laten ons hierdoor niet
/ ontmoedigen. Wij zijn en blijven, waardste / Menno, steeds gaarne de
Uwe // C.J. Baron Kelk
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‘Arlequinade in drie bedrijven en een epiloog’ (1920) door C.J. Kelk onder pseudoniem
gepubliceerd. Omslag: A.J.M. van Dijk.

(Zuid-Frankrijk) gevestigd; C.J. Kelk en Suzy waagden zich ook naar deze
Middellandse Zeestad. ‘Armoede... maar welk een weelde,’ schreef Kelk over het
kunstenaarsleven in het Zuiden, dat ook door anderen als bijv. Walter Brandligt
(1901-1943) werd gedeeld, en waar aldoor bezoekers uit Nederland kwamen en
gingen. Kelk schreef in Cagnes enkele van zijn beste romans, beide in licht
ironiserende, knappe verteltrant, geïnspireerd op een Amerikaans thema, Een kind
van Uncle Sam (1936) en De vos en zijn staart (1939). Kritisch werk aan Nederlandse
bladen leverde de essaybundel Rondom tien gestalten (1938) op, waarbij Kelks
‘tegenzin’ in de figuur van S. Vestdijk opvalt.
Europa's catastrofale ontwikkelingen (de machtsgreep en uitbreiding van het Duitse
nazisme, de Spaanse burgeroorlog) verdonkerden het monter bestaan aan de Rivièra.
In Kelks persoonlijk leven was een grote ommekeer gekomen, doordat tussen hem
en Suzy, die als balletdanseres veel onderweg was, de scheiding werd uitgesproken,
en door Kelks tweede huwelijk met de Amsterdamse schildersdochter Fanny de Jong.
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Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dreef met vele anderen ook C.J. Kelk
en Fanny naar Nederland terug. Reeds was Slauerhoff in 1936 gestorven, de
oorlogshandelingen eisten de dood van de vrienden H. Marsman en Tjerk Bottema
(1882-1940). Teruggetrokken in het Noordhollandse Broek-in-Waterland moest C.J.
Kelk tijdens de bezettingsjaren de dood van in het verzet betrokken vrienden als
Walter Brandligt smartelijk ervaren; de ernstigste schok was het feit dat Frits van
Hall niet meer uit Duitse gevangenschap terugkeerde.
C.J. Kelk werkte in deze donkere jaren gestaag voort, vertaalde en redigeerde veel
(onder andere een vierdelige Chinese klassieke ‘romancero’, en vele bundels binnenen buitenlandse verhalen, Duizend en een avond (1940-1941, 6 dln.) en De
Pauwestaart (1952, 2 dln.), alle met Emmy van Lokhorst). Bloemlezingen uit
Nederlandse lyriek maakte hij met Halbo C. Kool, Anton van Duinkerken en Bert
Voeten. Oorspronkelijk was zijn roman, die hij in deze jaren enkele malen herschreef,
het boeiende Judaspenningen en pauweveeren (1945), een verhaal over de macht
der dingen in het mensenbestaan. Tegelijk stelde C.J. Kelk een bloemlezing samen
uit eigen poëzie, Egel en faun (1947), een pregnante titel voor een verzameling van
in Nederland weinig traditionele, beeldrijke gedichten.
De chaotische na-oorlogse jaren brachten voor Kelk een tweede huwelijkscrisis
en - scheiding mee. In 1954 trouwde hij de begaafde beeldhouwster Eka Thoden van
Velzen, kind van Fries en Indonesisch bloed. Met haar woonde hij in het eertijds
buitenhuis van zijn ouders in Velsen-IJmuiden; later, na een oogziekte waardoor hij
blind werd aan het linkeroog, in het Gelderse Doorwerth (1961). Hij werkte in beide
plaatsen, waar hij ook weer vele vrienden ontving, als voorheen als literair criticus
mee aan De Groene, schreef recensies voor De Waarheid en bezocht als afgevaardigde
enkele congressen van de Wereldvredesraad. Kelk was nooit iemand die zijn linkse
sympathieën verborgen hield, al bleef hij vooral de gevoelssocialist.
Kelk was een meesterlijk bewerker en vertaler. In deze jaren vertaalde hij onder
meer van Flaubert Madame Bovary (1940), en de Leerschool der liefde (1951), van
Mallarmé niets minder dan de Namiddag van een faun (1945), Scarrons Wanfortuin
der komedianten (1968), en werken van Dickens, Graham Greene en Julien Green.
Daarnaast bewerkte hij, fijnproever van edel druivennat, een aantal handboeken over
Franse, Duitse en andere beroemde wijnen. Zijn humeur behield het mensvriendelijke,
soms uitgelatene, zijn levenstoon was luchtiger dan die
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Gedicht door C.J. Kelk, gebundeld in Lampions in den wind (1921).

Sonatine. // Vanavond is het park Japansch- / de kindren zijn van voile;
/ als zilveren signalen / hangen bloemen in hun glans- // In dartelen en
dwalen / Zoeken vlinders vage dans / en loom zingen in vrome krans /
vermoeide nachtegalen- // Daar is een bankin 't gras gezet- / de lichten zijn
in vlam vergaan, / vreemd rood en angstig violet- // Uit 't zwoele lommer
drijft de maan / voorbij als een voorbij gebed, / dat door de bloemen is
gedaan.
van de meeste Nederlanders, waaronder zijn collega's. Dit monter en kwasi-zorgeloos
karakter komt de lezer hartverwarmend tegemoet uit zijn Souvenir van een zomer
(1965) en De man van Kos (1971) dat bij zijn zeventigste verjaardag in bibliofiele
uitgave verscheen, niet in 't minst door de goede zorgen van zijn zoon Constantijn.
Kelk reisde enorm graag - bijna altijd naar Zuideuropese landen - wat hem met
de jaren moeilijker viel en na 1978 tot zijn verdriet niet meer mogelijk was.
Gezelligheid en omgang met vrienden bleven onmisbare elementen in zijn bestaan;
zo ook het vertier in de familiekring, met zijn kinderen Vera Lind en Constantijn uit
het huwelijk met Fanny, en Onno, de zoon uit de verbintenis met Eka. Een zwaar
gelag was voor hem het verval van krachten, dat hem al meer besloop, het wegvallen
van zijn schrijfhand na een attaque, en de laatste sombere maanden van zijn leven,
waarbij Eka hem voorbeeldig verpleegde. Hij stierf op de eerste kerstdag 1981.
C.J. Kelk hoort tot de zonnige figuren in onze letterkunde, al is het in zijn werk
niet altijd feest. Verbeeldingskracht speelt als een bestendig licht over en door al wat
hij schreef. Wat hij aan levens- en kunst-ervaring opdeed, legde hij vast in twee
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mémoire-boeken: Ik kéék alleen (1968), en Wie ik tegenkwam (1981). Hij kreeg de
Marianne Philips-prijs in 1961 - ‘een troostprijs voor bejaarden’, zoals hij zelf spotte.
In isolement heeft hij nooit geleefd. Hij bleef omringd door zijn naasten, niet minder
door de genegenheid van zeer velen, tijdgenoten van de jaren twintig tot aan de jaren
tachtig, die de mens Kelk, de verteller vol humor en fantasie, de genieter van kunst,
het zuiden en de wijn, in hoge mate waardeerden en van hem hielden, zoals hij van
hen gehouden had.

Overig werk
De zonde van Pierrot (1920, onder ps. Thomas Beker), Lampions in den wind (1921,
met Frederik Chasalle [ps. van Constant van Wessem]), De terugkeer van Don Juan
of de Alcalà'sche moordverwarring (1924, met Chasalle), Spelevaart (1931), Harlekijn
(1932, met Chasalle), Een huwelijk dat af- en aanging (1933, met Chasalle), Het
kanon of de jaardag van den landvoogd (1934, met Chasalle), Variatie op het thema
vrouw (1935), De dans van jonge voeten (1935), Bloem onder menschen (1937),
Reis door de wolken (1940), De Nederlandse poëzie van haar oorsprong tot heden
gekeurd en gekenschetst (1948-1949, 2 dln.), Ons tweede vaderland; het land van
de wijn (1952), Wie schreef dat? (1953), Katastrofe in vogelvoer (1957, herdrukt in
1958 o.d.t. Tyrza en in 1959 o.d.t. De zwarte bruid), Twee uitslovers (1962, met W.
Alings), Aards vertier (1965, bloemlezing).
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Roel Houwink 1899
Door Jaap Goedegebuure

Karikatuur van Roel Houwink, 1925. Door Wybo Meyer.

De lotgevallen van de literator Roel Houwink zijn voor een belangrijk deel verbonden
geweest met de persoon van H. Marsman. Dat hun wegen bestemd waren elkaar ooit
te kruisen blijkt haast al uit de plaats van hun poëtisch debuut, jaargang 1918 van
het tijdschrift Stroomingen. Toen twee jaar later de ouders van Houwink zich in
Marsmans woonplaats Zeist vestigden, zag Marsman sr., boekhandelaar ter plekke,
Houwink jr. al spoedig zijn zaak frequenteren. Nadat de jongeman zich bekend
gemaakt had als literatuurcriticus van P.H. Ritters Utrechts Dagblad, leek het vader
Marsman nuttig hem aan zijn zoon voor te stellen. Deze zal in Roel Houwink de
grondige kennis van de moderne literatuur uit Duitsland en Frankrijk gewaardeerd
hebben. Als gesprekspartner en wetsteen voor eigen opvattingen heeft de nieuwe
vriend waarschijnlijk de plaats opgevuld die de om studieredenen vertrokken Arthur
Lehning (geb. 1899) had opengelaten. Een boezemvriend als Lehning is Houwink
echter nooit geworden, al ging Marsmans loyaliteit
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Begin van een van de expressionistische verhalen die Roel Houwink in 1924 bundelde in Novellen
(1920- '22).
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in de jaren van hun relatie wel zo ver dat hij Houwink steeds in zijn artistieke
activiteiten bleef betrekken en er bijvoorbeeld op stond dat ze samen tot redacteur
van De Vrije Bladen zouden worden benoemd, toen men hem eind 1924 voor die
functie had gevraagd.
De band zou echter verslappen toen Houwink zich na de beëindiging van het
gezamenlijke redacteurschap, steeds nauwer ging aansluiten bij de kring rond
Opwaartsche Wegen, het orgaan van de jong-protestantse letterkundigen, waartoe
hij zich om levensbeschouwelijke redenen eigenlijk meer aangetrokken voelde dan
tot het ‘paganistische’ milieu van De Vrije Bladen. Hij werd er de belangrijkste
woordvoerder en theoreticus, en als zodanig heeft hij ook zijn plaats in de
literairhistorische handboeken gekregen. Min of meer vergeten zijn de proeven van
expressionistisch dan wel nieuw-zakelijk proza die hij leverde. Zo was Marsman een
bewonderaar van zijn Novellen (1924), door hem beschouwd als de meest geslaagde
voorbeelden van het expressionistisch proza die de Nederlandse literatuur had
voortgebracht.
Marsmans bespreking van de Novellen bevat een profetisch aandoende slotzin:
‘Indien deze weg den schrijver op den duur versperd mocht worden, zullen wij ons
tenminste dit stuk herinneren, dat een vervulling bracht: nieuw en krachtig proza,
geschreven in de moeilijkste tijden van ons leven, wellicht.’ Vermoedde hij al dat
de literaire wegen voor hem en Houwink weldra zouden scheiden? Of zag hij in dat
zijn vriend evenmin aan het modernisme trouw zou blijven als hij zelf? Wat hij niet
kon weten was dat Houwinks weg na 1945 radicaal geblokkeerd zou worden door
een publicatieverbod, hem opgelegd wegens medewerking aan De Schouw, het
orgaan van de kultuurkamer die door de Duitse bezetters werd gebruikt als middel
ter controle van de literatuur. Toen hij weer in de openbaarheid mocht komen
publiceerde hij onder meer zijn herinneringen aan de generatie van 1916 (Marsman,
Slauerhoff, Hendrik de Vries en anderen) waarvan hij als een der eersten het belang
had gezien.
Soms lijkt het nijver spel van kunst en wetenschap
niets dan een wreede satansgrap...
zooals de vlieg zich eindloos voortrept langs de ruit,
die hem van alle zonnevreugden buitensluit.
wij weten wel: hier ergens zal het moeten zijn,
maar vinden niets dan 't eigen beeld in spiegelschijn.
Gedicht door Roel Houwink, gebundeld in Strophen en andere gedichten (1930).
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Roman (1930). Omslagillustratie: J. Franken Pz.

Overig werk
Madonna in tenebris (1925, onder ps. H. van Elro), Hesperiden (1925, onder ps. H.
van Elro), Maria (1925), Doodsklok (1925), Om den dood (1926), Zes kleine elegieën
(1926), Christus' ommegang in het Westen (1926), Strophen en andere gedichten
(1930), Brieven aan een gevangene (1930), Marceline (1930), Voetstappen (1931),
Nicodemus (1933), Witte velden (1935), Christofoor (1938), Een man zonder karakter
(1938), De blauwe engel (1939), Spes unica (1951), Uilen naar Athene dragen (1956),
Persoonlijke herinneringen aan Marsman (1961), Het raadsel Achterberg (1973),
Ongeregeld goed (1974), Middelburgs dagboek (1976), Uit verwondering (1977),
Doorbroken cirkels (1979), Onnoembare (1980).
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D.A.M. Binnendijk 1902-1984
Door Martien J.G. de Jong

D.A.M. Binnendijk te Lugano, 1934.

Binnendijk debuteerde in 1930 als dichter en publiceerde in totaal vijf verzenbundels,
waarvan de laatste verscheen in 1946 onder de titel Oog in oog en uitsluitend
kwatrijnen bevat. Titel en strofevorm zijn typerend voor zijn poëzie en ook voor zijn
literatuuropvatting in het algemeen. De dichter dient een psychologisch verantwoorde
verbeelding te geven van zijn levenshouding, in een vorm die bewijst dat hij de taal
en de poëtica beheerst. Binnendijks eigen poëzie wordt meer gekenmerkt door het
hier bedoelde vakmanschap, dan door spontaan en origineel dichterschap. Ook zijn
kritieken bewijzen een weloverwogen, ‘klassieke’ taalbeheersing, bij een streven
naar analyse dat niet alleen gericht is op het te beoordelen werk, maar ook op de
eigen kritische uitgangspunten.
Binnendijk verliest zich in zijn kritisch werk weleens in algemeenheden en
mooischrijverij, maar nooit in het semantisch detaillisme dat de tekstverklaring van
latere close-readers soms zo ongenietbaar maakt. Een gedicht is voor hem ‘een van
den aanleiding en den schrijver losgeraakt gewas’, maar als zodanig blijft het een
kunstuiting die, vanuit een degelijke belezenheid, getoetst kan worden aan andere
kunstuitingen en aan een kunstideaal.
Als reactie op de volgens hem meer op humanitaire dan poëtische maatstaven
gebaseerde bloemlezing Nieuwe geluiden (1924) van Dirk Coster, publiceerde
Binnendijk in 1930 zijn eigen poëziebloemlezing Prisma die, in tegenstelling tot die
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van Coster, nadien nooit meer werd herdrukt. Voor de huidige lezer kan er weleens
een onbegrijpelijke discrepantie bestaan tussen sommige opgenomen gedichten en
de inleiding, waaruit hiervoor al een zinsnede werd geciteerd. Binnendijk legt de
nadruk op ‘de autonome waarde van de poëzie’, die alleen maar ontdekt kan worden
in het werk zelf en niet in de aandoeningen of de wijsheid van de auteurs. Dit
uitgangspunt leidde destijds tot een polemiek met Menno ter Braak, die de
persoonlijkheid van de kunstenaar (‘de vent’) boven de formele eigenschappen (‘de
vorm’) van het kunst-

Gedicht door D.A.M. Binnendijk, in sterk gewijzigde vorm gebundeld in Mijn en dijn (1941).

Masker en Hart. // In 't masker gaan de milde trekken / Schuil van 't
misnoegde aangezicht, / Waarin de lust een vlam wil wekken, / Die naar
het hart haar woede richt. // Het hart, dat aan zijn deuren bonst / En in 't
gelaat wil openbloeien,- / Zal 't smoren in des maskers bronst / Of aan zijn
barren gloed verschroeien? // O hart, o hart, wanneer doordringt / Uw
donkre slag de drift der groeven / Van 't masker, ‘dat de mond er zingt /
Het lied waarom de oogen vroegen...
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D.A.M. Binnendijk aan H. Marsman. Binnendijk was redacteur van De Vrije Bladen, waarvoor
Marsman de roman L'or (1925) van Blaise Cendrars besprak.

A[msterdam]: 30/11/'26 // Beste Henny. - Hoerah; we zijn defi- / nitief
weg bij Van Looy. Querido vol durf / en verwachting. 1e No 1927
verschijnt / 1 Januari. Maar dat moet verdomd goed / zijn. Dus: aan het
werk. Jij over L'or. / Copy voor 10 Dec. Schrijf even waarover je / in '27
zult schrijven, voor de prospectus. // Ga even naar Jan Engelman en Kuyle
met / dezelfde boodschap. Zij beiden hebben beloofd. / Dat zij ook doen!
// Nu alles zoo goed gaat, krijg ik er weer lust / in. - Je zou verleden ztd.
hier zijn gekomen, / zei Pop. Waarom heb je dat niet ten uit- / voer
gebracht? [p.2] Schrijf even terug over / je plannen, litterair / en itinerair.
// Hart. handdr. en / groeten aan Lien en Rien / je Dirk / (in haast)

D.A.M. Binnendijk (l.) en H. Marsman ten huize van Marsman te Utrecht, omstreeks 1933.

werk wenste te stellen. Ter Braak had de wind van zijn literaire reputatie en de
toenmalige politieke omstandigheden dusdanig mee, dat de gevolgen nog aanwijsbaar
zijn in een naoorlogse polemiek, die in 1952 verscheen in de vorm van een
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briefwisseling tussen Binnendijk en S. Dresden (geb. 1914), onder de titel Critiek
op de tweesprong. Binnendijk deed zich in die briefwisseling kennen als een
‘autonomist’ met grote belangstelling voor de ‘eigen structuur van het eindproduct
van het scheppingsproces’, dat volgens hem een ‘zelfstandig bestaan’ leidt als
‘autonome vorm’. Evenals in 1930 verdedigde hij daardoor opnieuw een wijze van
literatuurbeschouwing die pas overheersend zou worden in de jaren zestig. Hoe zeer
literair succes kan worden bepaald door publicitaire omstandigheden, kan blijken uit
het feit dat het genoemde bundeltje in 1954 uit de gewone handel werd genomen,
nadat er in twee jaar tijds niet meer dan vijfentwintig exemplaren van waren verkocht.
In 1951 bundelde Binnendijk zijn ‘verzamelde critische beschouwingen’ in de bundel
Randschrift. Hij heeft nadien weinig of niets meer gepubliceerd.

Overig werk
Het andere land (1930), Jac. van Looy's Nieuw proza, bij wijze van ‘in memoriam’
(1930), Commentaar (1931), Onvoltooid verleden (1936), Zin en tegenzin (1939),
Tekst en uitleg (1941), Mijn en dijn (1941), Tekst en uitleg. Tweede reeks (1942),
Gewikt, gewogen (1942), Een protest tegen den tijd; inleiding tot de poëzie van P.C.
Boutens (1945 [i.e. 1946]), Tekst en uitleg. Derde reeks (1946), Forma formans
(1947), Tekst en uitleg. Bij twee en twintig gedichten (1950).
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J.W.F. Werumeus Buning 1891-1958
Door Martien J.G. de Jong

J.W.F. Werumeus Buning in zijn daktuin.

Een studie van de thema- en sleutelwoorden in Buning's poëzie zou zeker de aandacht
vestigen op tegenstellingen als bloeien en vergaan, hemel en aarde, sterren en zee,
zingen en droefenis. Veel voorkomende beelden zijn de vlam, de roos en de boom:
enerzijds wortelend in of ontspringend uit de aarde, anderzijds in schoonheid
opstrevend naar wat boven de aarde verheven is. Naast deze polariteit in de thematiek
bestaat een tegenstelling van toon: volks en aards in vele van Bunings bekend
geworden balladen en gelegenheidsgedichten; melodisch gecultiveerd in zijn
persoonlijke of lyrische poëzie. Aan de ene kant verheerlijking van de aarde en
onmiddellijk aansprekende vaderlandse volksverbondenheid, doch niet zonder een
soms weemoedig besef van het vergankelijke; aan de andere kant geraffineerde
esthetische zinnelijke verrukking, eveneens naast dodenklacht en doodsverlangen.
Het is niet eenvoudig op grond van toon en thematiek vastomlijnde perioden in
Bunings oeuvre te onderscheiden. Toch mag wel worden vastgesteld dat pas ongeveer
een tiental jaren na zijn debuut (In memoriam, 1921) de bekend geworden bundels
in de volkstoon begonnen te verschijnen (Mária Lécina, 1932; Negen balladen, 1935)
en dat het daarna nog tot 1947 zou duren voor er in Bunings lyrische gedichten een
duidelijk streven naar verhelderende eenvoud optrad: dit had niet al-
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Een van de vele versies van het openingsgedicht van de bundel In memoriam (1921) door J.W.F.
Werumeus Buning.

Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen, / omdat geen andere meer
uw oogen had. / Het was een duister, roekeloos beminnen; / Ik heb niet
meer van haar dan u gehad. // En droefenis was, als gij waart in mijn leven;
/ om uwe oogen heb ik haar bemind. / Was zij van u niet liefde's eenigst
kind? / Zij was als gij, zij is niet lang gebleven. // En droefenis, mijn lief,
ging henen om het smeken / dat zij van u zou laten wat nog was: / de
zachtheid die in mij gebleven was /als een oud nest, waarom de takken
breken. // En droefenis, mijn lief, heeft mij verlaten / want ik was nimmer
gansch met haar alleen / ik ben gelijk een boom, zonder een blad gelaten
/ gij waart de schaduw, anders was er geen. // En droefenis, mijn lief, heeft
al het oude / gebroken uit de takken van het hart / Waar zijn hare oogen,
uwe bleeke gouden
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S. Maria Lecina, Calle San Pablo 74
Piso 1o 1a
Barcelona, Espana
Hooggeachte Mejuffrouw,
In de maand Juni van dit jaar maakten eenige Hollandsche zeelieden en
reizigers kennis met u en uwe vriendin Pepita, de bloemenverkoopster.
Een daarvan zat aan uw linkerzijde, waar uw hart klopte onder uw
linkerborst en hij zag beide, maar niet meer, omdat zijn hart van een ander
was. Hij beloofde u te schrijven uit andere havens, maar hij schreef alleen
uit Genua. U waart hem niet ongenegen, maar u zult hem thans vergeten
zijn.
Hij echter voer verder, doch kon uw naam en Spanje niet vergeten. En
daar het lot wilde dat hij een dichter was en lang op zee voer zonder een
andere vrouw te zien, wilde het lot verder dat uw naam en Spanje een lied
werden, dat hij u hierbij zendt.
U zult het niet kunnen verstaan, gelijk hij u nauwelijks verstaan kon, maar
u zult er uw naam honderd maal in lezen als refrein.
Het is de geschiedenis van een Spaansche vrouw en een zeeman die
elkander al spelende met de liefde zeer lief krijgen zonder dat zij het willen,
die beide aan deze liefde sterven en beide op deze wijze God leeren kennen.
Ik betreur het uw taal niet genoeg machtig te zijn om u eene Spaansche
vertaling te zenden. Deze brief wordt door een ander voor mij in uw taal
geschreven. Ik dank u voor uwe schoonheid, die mij dit lied deed dichten,
ik hoop vooral dat u het zult willen bewaren als de herinnering aan een
onbekend man, die u dankbaar blijft, ook zonder uw gunst genoten te
hebben, en die om te dichten genoeg had aan uw aanblik.
Geloof mij in bewondering de uwe.
J.W.F. Werumeus Buning aan Maria Lecina, 1932.
leen een strakkere versbouw bij minder enjambementen tot gevolg, maar in het
algemeen ook een hardere toon en een versobering in de woordkeus (Verboden
verzen, 1947; Winter-aconiet, 1961).
In afwijking van de literair-kritische overlevering is het niet zo, dat Bunings lyrische
poëzie bijna uitsluitend elegisch van aard zou zijn; daarnaast is er van de aanvang
af een esthetiserend zinnelijk of hedonistisch element. Zijn destijds befaamde
debuutbundel In memoriam verbeeldt de genezing van de droefenis die ontstond door
het sterven van een geliefde: een genezing die bereikt wordt via de aanvaarding van
het aardse leven als bron van zinnelijke verrukking en als een doortocht naar een
latere vereniging in eeuwigheid.
Van de daarna volgende bundels Dood en leven (1926) en Hemel en aarde (1927)
- kenmerkende titels! - besluit het tweede met een vertaling van Villons Ballade des
pendus. Terugziend op Bunings latere ontwikkeling, kan men zeggen dat daarop
aansluit het in 1932 verschenen en sindsdien herhaaldelijk herdrukte Spaans
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aandoende ‘Lied in honderd verzen’ Mária Lécina. De epische voortgang van dit
lied wordt

Boekje over de geneugten van de roker, door J.W.F. Werumeus Buning (1950). Omslag: J.F.
Doeve.

't Is vol van schatten hier...

260

J.W.F. Werumeus Buning, bezig aan een van zijn honderd avonturen met een pollepel.

mede bepaald door terugkerende motieven (witte doek, witte havik, zwarte zwaluw)
die, samen met de herhaling van klankrijke Spaanse namen, bijdragen tot een
onmiddellijk aansprekende muzikaliteit die ook kenmerkend is voor Bunings talrijke
balladen, - hij schreef er in totaal dertig - waarvan de eerste verzameling verscheen
in 1935, onder de titel Negen balladen.
Buning beoefende zowel de vertellende volksballade (Kapitein Joos de Decker)
als de Franse ballade met envoy en stokregel. Het is juist in laatsgenoemde, door het
voorbeeld van Villon geïnspireerde balladevorm, dat hij terecht bekend geworden
gedichten heeft geschreven als de balladen ‘Van de zeven doden’, ‘Van den boer’
en ‘Van den merel’ uit Negen Balladen. Zijn meest verfijnde ballade, tevens een
hoogtepunt in zijn gehele werk, is het afscheidsgedicht (afscheid van de gestorven
geliefde én in zekere zin van zijn eigen leven) Ballade de tout mon coeur, die pas
verscheen in zijn Verboden verzen van 1947. Deze bundel wordt gekenmerkt door
de hiervoor al aangeduide verstrakking in de vormgeving en bevat zowel lyrische
gedichten als ‘tijdspoëzie’. Datzelfde geldt voor de postuum verschenen bundel
Winter-aconiet (1961) waarin, behalve enkele treffende verzen over de naderende
eigen dood (met als hoogtepunt ‘Het leege zwaluwnest’), ook gedichten van
zachtmoedige humor en de bekend geworden ‘Ballade van den watersnood’ (1953)
voorkomen. In dit postuum verzenboek, en ook in andere bundels van Buning, vindt
men eveneens vertaalde gedichten, o.m. van García Lorca.
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Bunings proza munt uit door zorgvuldige en sierlijke taalbeheersing, en bewijst
een groot vertellerstalent. Het omvat zowel beschouwingen over toneel-, dans-, rooken kookkunst, als reisreportages, verhalen en een korte roman.

Keuze uit het overig werk
De wereld van den dans (1922), Enkele gedichten (1924), Marionetten (1925, met
Van Wessem en Kelk), Tooneel en dans; kronieken en kritieken (1925), Dansen en
danseressen (1926), Twee eeuwen danskunst en curiositeit (1927), Afscheid, Triomf
van den dood en andere gedichten (1929), Et in terra (1933), Lof van den bordeaux
en de bourgogne (1934), Voor twee stuiver anjelieren (1936), Een boekje van den
wijn (1936), Ik zie, ik zie wat gij niet ziet (1937-1939, 3 dln.), Een ontmoeting met
vreemde gevolgen (1938), Een boekje van het glas (1938), 100 avonturen met een
pollepel (1939), Vae victis (1940), Nieuwe avonturen met een pollepel (1940),
Dagelijksch brood (1940), Orpheus en Euridice (1941), Verzamelde gedichten (1941),
Over Arthur van Schendel (1942), Stukgoed; bloemlezing (1942), De vergulde
druiventros (1943), De roos van Vigo en andere tierelantijnen (1944), Petrus en de
Katwijker visschers (1944), De hoeve in het gebergte (1947), De ernstige roker
(1950), Jacob en de engel (1951), Het gebroken hart of De reis naar Barcelona
(1951), Rozen, distels en anjelieren (1953), Langs 's heren wegen; bloemlezing
(1957), Kookatlas (1958), Balladen en andere gedichten; bloemlezing (1961),
Woestijnen van water; bloemlezing (1962), Buitenlandse gerechten voor fijnproevers
(1963), Verzamelde gedichten (1970).

't Is vol van schatten hier...

261

Victor E. van Vriesland 1892-1974
Door Dirk Kroon

Victor E. van Vriesland, 1940. Fotocollage: Maca.

De in de Nederlandse letteren gebruikelijke strenge scheiding tussen dichten en
denken heeft Victor E. van Vriesland nooit willen maken. Hij werd daarin al vroeg
gesterkt door zijn contacten met Johan Andreas dèr Mouw en door lectuur van o.a.
Albert Verwey's tijdschrift De Beweging of buitenlandse schrijvers als Paul Valéry.
Van Vriesland stelde de waarde van de geest hoog, publiceerde dáárom kort voor de
Tweede Wereldoorlog zijn monumentale bloemlezing Spiegel van de Nederlandsche
poëzie door alle eeuwen (1939; volledige 5-delige versie: 1968) en schreef tijdens
de oorlogsjaren, tegen alle verdrukking in, zijn filosofie Grondslag van
verstandhouding (1946). Aandacht voor wát schrijvers te zeggen hebben, blijkt tevens
uit zijn kritisch werk, gebundeld in het tweedelige Onderzoek en vertoog (1958). In
zijn vroege poëzie zowel als in zijn enige roman, Het afscheid van de wereld in drie
dagen (1926), komt vaak door middel van filosofische termen het verlangen naar
geluk tot uiting, dat voor zijn generatie typerend was. Hij kon de vervulling van dit
verlangen net als A. Roland Holst soms ‘ver zoeken’ (vgl. het gedicht ‘Voorwaardelijk
uitzicht’), hij kon het evengoed als J.C. Bloem als het ware op straat vinden (vgl.
‘Het nieuwe hart in de lente’). Niet minder sterk echter is het gevoel van
onvervuldheid. De grondtoon die in de meeste gedichten doorklinkt is die van het
menselijk tekort: de mens is gevangen in eenzaamheid, hij is in diepste wezen
gescheiden van de ander, hij is soms zo alleen dat hij al wat buiten hem is - de ander
en de buitenwereld - niet anders kan ervaren dan als alleen maar ‘ik’. Al het
omringende bestaat bij de gratie van de ‘ik’ die waarneemt en het bestaan bevestigt;
buiten de mens bestaat niets. Toch is deze solipsistische conclusie niet het eind van
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het lied. Poëzie is geen filosofie, stem en tegenstem zijn voor Van Vriesland
gelijkwaardig. Andere gedichten doen zich voor, het menselijk bestaan verkrijgt
onverwachte perspectieven. Plotseling wordt de ‘ik’ verlost uit zijn eenzaamheid.
Vooral in de eerste bundel, Voorwaardelijk uitzicht (1929), spreken gedichten over
ontheven-zijn en éénwording. Eénwording met de ander, de geliefde, met de godheid.
Toch is Van Vriesland geen uitgesproken mysticus. Veeleer is hij een dichter die
vorm geeft aan het verlangen naar opheffing uit de ervaren gescheidenheid. In latere
bundels (bijvoorbeeld Tegengif, 1959) zijn vervoering en vervulling zeldzamer. De
dood en het niets manifesteren zich in toenemende mate. Op

Gedicht door Victor E. van Vriesland, gebundeld in Voorwaardelijk uitzicht (1929).

Uiteindelijk // Nu zijt ge ver: ik zal u niet meer zien / Dan in mijn barre
stervensuur misschien. / Staat gij dan eens nog over mij gebogen / Dan is
weer alles goed gelijk voordien. // 1926 / V.v. Vriesland.
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Rijmprent (1932) met een gedicht door Victor E. van Vriesland, gebundeld in Vooronderzoek
(1946). Tekening: A.C. Willink.

navrante wijze krijgt dit een besluit in Bijbedoelingen (1972), waarin iemand aan
het woord is die zijn eigen leven ziet vergaan. Kon de dichter in vroeger werk afstand
nemen van de eigen persoon en daardoor tot aan het ironische toe registreren, in deze
laatste bundel is er een zeer pijnlijke afstand: de ‘ik’ is van zichzelf vervreemd en
ziet de afbraak van alles wat ik was / zonder het te beleven, of constateert De rouw
om vrienden is een lotsvoltrekking / waarbij ik amper nog betrokken ben. Droom én
bestaan worden imaginair genoemd: Wat blijft: een niets. Zonder mij, zonder mij.
Maar Van Vriesland miskende de poëzie - in concreto: zíjn poëzie - niet en wees
evenzeer zingeving in de vergankelijkheid aan (maar wie de spelregels erkent
vermoedt / dat de zin juist ligt in dit overgaan). Bovendien zocht hij wederom een
bovenpersoonlijke uitweg (Laat mij dan op- en overgaan in Zion, / want Zion is
ontworsteld aan de tijd) en bleef aldus trouw aan de paradox die een hoofdbestanddeel
van zijn oeuvre is. Hoe gepassioneerd en persoonlijk zijn poëzie vaak mag zijn, het
gaat bijna altijd om uitgekristalliseerde momenten van extase en verdriet; de meestal
heldere benadering van de thema's en de veelal klassiek te noemen vorm van zijn
verzen verlenen zijn werk de bovenpersoonlijke waarde die hij beoogde.
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Overig werk
De cultureele nood-toestand van het Joodsche volk (1915), Herman Hana geschetst
in zijn beteekenis als schakel naar een nieuwen tijd (1920), De havenstad (1933),
Herhalingsoefeningen (1935), De ring met de aquamarijn en andere verhalen (1939),
Mon repos (1941), Vooronderzoek (1946), Drievoudig verweer (1949),
Vereenvoudigingen (1952), Kortschrift (1953), De onverzoenlijken (1954), Agesilaos
(1961), Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde (1962), Ondoordacht (1965),
Verzamelde gedichten (1968), Herinneringen (1969), Klopsignalen (1980,
bloemlezing).
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Dirk Coster 1887-1956
Door Martien J.G. de Jong

Dirk Coster.

Aan het begin van Dirk Costers literaire loopbaan staan een polemiek met Willem
Kloos over de kritiek (1912; herdrukt in zijn eerste bundel Verzameld proza van
1925) en de bundel moralistische aforismen Marginalia (1919). Daarmee is meteen
aangeduid, dat Coster criticus en moralist tegelijkertijd was. Evenals zijn buitenlandse
tijdgenoten André Suarès (1866-1948), John Middleton Murry (1889-1957) en Ernst
Robert Curtius (1886-1956), vertegenwoordigt Coster een vorm van literaire kritiek
die Curtius terecht heeft aangeduid als ‘levenskritiek’. In zijn polemiek met Kloos
onderscheidt Coster de objectieve ‘lagere’ kritiek van de subjectieve ‘hogere’ kritiek,
waarbij dan met de eerste wordt bedoeld ‘de dienares der schrijvers’, die slechts hun
bedoelingen verklaart, terwijl daarentegen de ‘hogere’ kritiek een eigen esthetisch
en etisch standpunt vooropstelt. Uit deze polemiek blijkt dat Coster zijn eigen ‘hogere’
kritiek als een vorm van kunstschepping beschouwt en dat de kunst voor hem een
ethische (morele) aangelegenheid is: het is een ‘schone’ openbaring van het
‘algemeen-menselijke’. Wat Coster onder dat laatste verstaat, wordt duidelijker uit
zijn bundel Marginalia, die hij zelf karakteriseert als ‘beschouwingen over mens en
leven en in zekere zin ook over wat boven dit leven uitgaat.’ De eerste menselijke
waarde is voor Coster de levenskracht, die echter dient te worden gelouterd tot
zielskracht van naar God strevende liefde, waaruit de schoonheid ontspringt. Het
dient te worden benadrukt dat deze mensen wereldreddende schone liefde of ‘Charitas’
(die hij met name bewonderde in Dostojewski) voortkomt uit diep doorleefde
algemeen menselijke gevoelens, en volkomen los staat van ieder vooropgesteld
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Een van de aforistische levenswijsheden uit de bundel Marginalia (1919) door Dirk Coster.

Dat het Christendom de aardsche / vreugde verdiept, en de waarneming
van / de aardsche schoonheid verscherpt, wordt in / de litteratuur bewezen
door het feit, dat niet alleen geen / natuurpoëzie verrukkender is dan / die
van Gezelle, / maar nergens ook in onze litteratuur de natuur / met scherper
zinnen waargenomen is, / nergens meer / de natuur om de natuur
aanschouwd / is, zonder de afleiding eener bijgedachte.
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partijprogram of dogma. Men kan Coster een humanist noemen, maar men moet er
dan bijzeggen dat zijn humanisme vitalistisch en ondogmatisch is, en tevens esthetisch
en metafysisch.
Nadat Coster jarenlang groot succes als essayist en voordrachtgever had gekend,
ontstond er hevig verzet tegen zijn geschriften toen in de tweede helft van de jaren
twintig de levensbeschouwelijke literaire groeperingen zich duidelijker gingen
aftekenen. Zijn esthetisch-metafysisch humanisme kon zomin de confessionelen
(Gerard Bruning) als de a- of anticonfessionelen (E. du Perron) nog bevredigen,
omdat hij voor hen geen voldoende duidelijk en strijdbaar standpunt innam. Bovendien
ontaardde de ‘algemeenheid’ van zijn uitgangspunten in zijn kritische en essayistische
praktijk gemakkelijk tot vaagheid. Het is niet moeilijk te constateren dat Costers
esthetische vitalisme hem in zijn eigen, als kunstuiting bedoelde, ‘hogere kritiek’
niet zelden verleidde tot enthousiasme-in-grote-woorden, dat door velen werd ervaren
als retorische zwendel of bombast. Anderzijds verhinderde het moralistisch aspect
van zijn criteria hem het werk te waarderen van moderne auteurs als Gide, Sartre en
Camus, omdat ze niet beantwoordden aan zijn ideaal van algemene of tragisch
beleefde menselijkheid.
Behalve in zijn kritisch werk, heeft Dirk Coster zijn literair levensprogramma
proberen te verwezenlijken in het redactioneel beleid van het door hem gestichte en
geredigeerde tijdschrift De Stem (1921-1941) en in herhaaldelijk gedrukte
bloemlezingen als Nieuwe geluiden (eerste druk 1924) en De Nederlandsche poëzie
in honderd verzen (eerste druk 1927). Door zijn naar alle zijden open humanisme
geeft De Stem een weerspiegeling van wat er destijds in de geesten omging; het
tijdschrift bewijst met name Costers vroege waakzaamheid tegenover het opkomend
fascisme. Zijn bloemlezing Nieuwe geluiden bevat reeds criteria en oordelen, die
later ook voor zijn tegenstanders gemeengoed zijn geworden.
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Dirk Coster aan Antoon Coolen, vanuit het etablissement waar Coster dagelijks zijn
correspondentie afhandelde.

Delft, 1930 // Waarde Heer Coolen, / Ik feliciteer U met dit hoofdstuk /
van de Peelwerkers. - Ik heb 't dadelijk geplaatst / en wil nog graag een
hoofdstuk, - de andere copie / o.m. een bijzonder ding van de veel te weinig
/ aangeziene Roomsche novellist Van Panhuyzen, / (Kent U zijn ‘Uit het
leven van een menschen- / vriend’, in ‘de Stem’ van 1924 verschenen?) /
moet dan maar wachten. // Met Uw bekrooning is een jarenlange / wensch
van mij vervuld. Zullen we een / kleine vereeniging stichten Gezelschap
van / oudbekroonden en eens in 't jaar eenvoudig / eten? Het was
waarachtig wel wat. // Wanneer zie ik U eindelijk eens? Tot / einde volg.
week ben ik hier in Delft. / In A.[mers]foort niet meer. Verhuis 1 Sept. //
Hartelijke groeten van uw / Dirk Coster // Delft, Voorstraat 101 // P.S.
Gelijk / u zag maakte / ik een kleine / coupure (van / een geheel aparte /
‘abschnitt’, teneinde / het stuk in zijn / geheel te / kunnen plaatsen. /
Daarmee / gingt u zeker / wel accoord.

Overig werk
Uren met Novalis (1915), Dostojevski (1920), Torenspel ter gelegenheid van het
XVde lustrum van het Delftsch Studenten Corps opgevoerd te Delft in het jaar 1923
(1923), Verzameld proza (1925-1927, 2 dln.), Schetsboek (1931), Waarheen gaan
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wij?... (1931), Het tweede boek der Marginalia (1939), Menschen, tijden, boeken
(1942), De stad Delft (1946), Het leven en sterven van Willem van Oranje (1948),
Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh (1958), Brieven (1961, 3
dln.), Verzamelde werken (1961-1970, 12 dln.).
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Anthonie Donker 1902-1965
Door Martien J.G. de Jong

Anthonie Donker te Austerlitz, 1925.

Als student werd Anthonie Donker aangetast door een longaandoening en moest hij
enkele malen een kuur doormaken in Zwitserland, waar hij nadien ook zes jaar
werkzaam is geweest als leraar Nederlands. Als neerslag van deze biografische
ervaring kan men zijn roman Schaduw der bergen (1935) beschouwen, die zich
afspeelt in een sanatorium waar de mensen dagelijks leven met de dood die hen
omringt en bedreigt. Dat is ook de ruimte van zijn bekend geworden gedicht ‘Davos’,
over een door het leven ‘verraden’ jonge Griek, die tijdelijk wordt gewekt uit de
lethargie van zijn ‘vertraagde dood’ door het onstuimig lied van een nachtegaal. Dit
lied symboliseert zijn eigen, verborgen verlangen naar de ‘veerkracht en vreugde’,
waarvan de vertellende dichter maar al te goed weet dat ze er in werkelijkheid niet
(kunnen) zijn. Het gedicht verscheen oorspronkelijk in de bundel Kruistochten (1929)
en behoort tot de beperkte keuze die Donker na zijn zestigste verjaardag in 1963
bijeenbracht in een verzamelbundel die hij De grondtoon noemde. Die grondtoon is
er een van weemoed om onvervuld verlangen en van uiteindelijke aanvaarding van
de onvermijdelijke vergankelijkheid. Ze stelt de dichter in staat tot afstandelijke
beschouwing, die schijnbaar pas achteraf onder zorgvuldig gekozen woorden wordt
gebracht. Dat gebeurt niet zelden in traditionele versvormen, waarvan de evenwichtige
en soms precieuze beheersing weleens herinneren aan een renaissancistisch dichter
als P.C. Hooft.
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Een van de tussen 1940 en 1942 door Anthonie Donker geschreven verzen, gebundeld in Het
sterrenbeeld (1946).

Het portret // Ten einde raad, zal ik haar eindlijk schildren? / Doordrenk
de ruimte, hand, met uw gebaar / Tot schets en dan tot beeltenis van haar,
/ Laat niet de drift der vingers weer verwildren, / Ten einde raad zal ik
haar eindlijk schildren. // Gewent zij zich reeds in haar eigen trekken? /
O worstling om het dierbare portret, / In streek na streek als booten uitgezet
/ Verlangend om die kustlijn te ontdekken. / Zij vindt den weg reeds in
haar eigen trekken. // Hoe de muziek der oogen te vertalen? / Diep genoeg
ziende in dien sterrennacht, / Ontwarend waar zij altijd nog op wacht / Zie
ik de engel op het voorhoofd dalen / En zal van d'oogen de muziek vertalen.
// Maar hoe zou ik de pijn der lippen stillen? / Al 't ondervond'ne en het
rustloos spel / Van snelle schaduwen, daarvan zal wel / De branding aan
de mondhoek blijven trillen, / O pijn der lippen die ik niet kan stillen. //
Anthonie Donker
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Ikarus
Voor H. Marsman
die de eerste strophe schreef.
Slank en lieflijk was hij als een ceder
langs de hellingen der Libanon.
Vlinders had hij lief en vrouw'lijk teeder
kuste hij bloemen in de avondzon.
Zacht en ruischend was zijn stem als loover
als hij smeekend tot de liefste zong,
fluisterende en zich buigend over
dennegeuren van haar donk'ren wrong.
Om zijn vriendschap dongen wilde dieren.
Vogels streken aan zijn voet van ver.
Even vrij verlangde hij te zwieren
vleugelings zwevend onder zon en ster.
Vluchtend is hij overnacht verdwenen.
In den morgen heeft men hem gezien,
stijgend, stralend op een top verschenen,
edeler en trotscher dan voordien.
Gidsen gingen 't spoor na zijner schreden,
door ravijnen; bij een kleine bron
vonden zij zijn teruggestorte leden,
waar zijn steile hemelvaart begon.
Gedicht uit Kruistochten, een bundel van Anthonie Donker, in 1929 bekroond met de
Domprijs voor poëzie door een jury bestaande uit J.C. Bloem, Marnix Gijsen en H.
Marsman.

Voortbouwend op de theorieën van een dichter als Kloos (hij promoveerde trouwens
op een proefschrift over de Tachtigers) gaat Donker er ook als criticus van uit dat de
dichter niet zozeer een taalkunstobject creëert, maar veeleer op kunstige wijze tot
uitdrukking brengt wat hij voelt en denkt. In 1946 publiceerde Donker een hem
kenmerkende ‘critiek op de moderne poëzie’, onder de titel De vrijheid van den
dichter en de dichterlijke vrijheid. Hij bespreekt voorbeelden van grammaticale
fouten, anorganische beeldspraak en andere ongerechtigheden, en probeert daarbij
telkens vast te stellen of dergelijke anomalieën een expressief effect sorteren. Want
de dichters zijn volgens hem: ‘de verantwoordelijke priesters der taal, de
oordeelsprekers en zieners wier woord naar de opperste zuiverheid van weergeving
tracht.’ De woordkeus wijst op een verheven opvatting van de literatuur als
expressiemiddel, waarbij grootheden als ‘het eeuwige’ en ‘het onbereikbare’ in het
spel zijn. Nog in 1965 - het jaar van zijn dood - publiceerde Donker het essay Wij
noemen het literatuur, waaruit blijkt dat hij het gedicht ziet als een bijdrage tot het
goede, het schone en het ware, en het dichten, in aansluiting op de ‘diepzinnige
overtuiging’ van P.N. van Eyck: als ‘in woorden ademen op het rythme van het
universele, op de grote ademtocht van het levensgeheel.’
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In 1930 stichtte Donker het maandblad Critisch Bulletin, dat ook verscheen als
bijvoegsel achterin Costers tijdschrift De Stem. Het blad werd tegelijk met De Stem
door de Duitse bezetters verboden in 1941 en hervatte zijn werkzaamheid onder
redactie van Anthonie Donker en R. Blijstra (1901-1975) in 1946. Elf jaar later hield
het op te bestaan bij gebrek aan voldoende abonnees. In de vooroorlogse afleveringen
vertegenwoordigt Critisch Bulletin een zelfde soort verdraagzaam humanisme als
Costers De Stem, maar met meer aandacht voor artistiekformalistische kwaliteiten
van het kunstwerk en met meer waardering voor originaliteit in de persoonlijkheid
van de kunstenaar. In zijn ‘Beschouwingen over boeken en menschen’ die hij in 1930
bundelde onder de titel Fausten en faunen, neemt Anthonie Donker het standpunt in
van ‘de dogmalooze levensminnaar’, wiens levensliefde zich voortdurend vernieuwt
‘door zijn volledige overgave aan het onnoemelijk veelzijdige leven.’

Overig werk
Acheron (1926), Grenzen (1928), De episode van de vernieuwing onzer poëzie
(1880-'94) (1929, onder de eigen naam Nicolaas Anthonie Donkersloot), Taalkennis
(1929, onder de eigen naam N.A. Donkersloot), De draad van Ariadne (1930),
Bacchus in Heidelberg (1932), Ter zake (1932), De schichtige Pegasus (1932), Maar
wij...? (1933), Gebroken licht (1934), Dichter en gemeenschap (1936, onder de eigen
naam N.A. Donkersloot), Het boek der vertroosting (1936), Penibel journaal (1937),
Vondels grootheid (1937, onder de eigen naam N.A. Donkersloot), Onvoltooide
symphonie (1938), Kerstnacht (1938), Hannibal over den Helicon? (1940), Orcus
en Orpheus (1941), De dichter Marsman (1941, onder de eigen naam N.A.
Donkersloot), Marathon (1941, onder ps. Aart van der Alm), Kinderdans (1942), In
Holland staat een huis (1945, onder ps. Siem de Maat), Orpheus en Eurydice (1945,
onder ps. Maarten de Rijk), Aan de gevallen drukkers (1945), Tralievenster (1945),
Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde (1945), Het sterrenbeeld (1946), Ik
zoek Christenen (1947), De einder (1947), Tondalus' visioen, waarin opgenomen
Orpheus en Eurydice (1948), De bliksem speelt om de doringboom (1949), Galathea
(1951, onder de eigen naam N.A. Donkersloot), Lotgevallen der universiteit van
Amsterdam in de cursus 1950-1951 (1951, onder de eigen naam N.A. Donkersloot),
Van den eerbied voor het boek (1952, onder de eigen naam N.A. Donkersloot), De
bevreemding (1953), Nijhoff, de levensreiziger (1954), Westwaarts (1956), Eva en
de dichters (1958), Het schip dat gij bouwen zult (1959), Ben ik mijn broeders hoeder?
(1960), De groene wandeling (1961).
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Willem de Mérode 1887-1939
Door Hans Werkman

Willem de Mérode (staande rechts) als leraar te Uithuizermeeden, 1911.

In 1939 organiseerde Klaas Heeroma een Reünie van Jong-Protestantse dichters op
papier, een bloemlezing dus. Een kwart van de opgenomen gedichten was van Willem
de Mérode. Hiermee werd hij terecht getypeerd als de grootste protestantse dichter
tussen de twee wereldoorlogen.
Zijn debuut viel in 1911; hij kan gerekend worden tot de generatie van 1910, de
dichters van het verlangen. Zijn verlangen werd gevoed door het conflict tussen
geloof en erotiek. Zijn homo-erotiek was een ‘bitter-zoete overvloed’, meer bitter
dan zoet, zoals in ‘Eenzamen’ uit 1911:
Is er een nood die meerder nijpen kan dan deze:
In liefdes lusthof zijn een eenzaam man en een bevreesde?

Vooral vanaf zijn tweede bundel De overgave (1919) schreef hij over de
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Rijmprent (1937) met een gedicht door Willem de Mérode, gebundeld in De donkere bloei (1926).
Houtsneden: Roeland Koning.
Bewaar mij voor den waanzin van het recht,
De sluwe waarheid van den letterknecht.
Hij is de wilde haver op den akker,
Van buiten glanzend en van binnen slecht.
Uit de kwatrijnenbundel De rozenhof (1925) door Willem de Mérode.
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Gedicht door Willem de Mérode, gebundeld in De stille tuin (1933).

Mijn Zoon, geef Mij uw Hart. // De zomernacht werd zwart. / Toen, zacht
en duidlijk klonk er / Een klare stem door 't donker: / Mijn zoon, geef Mij
uw hart! // Ik aarzelde... verward... / Was het de wind die zoefde? / En
weer zei, maar bedroefder, / De stem: geef Mij uw Hart! // Ik wrong mij
op den grond, / Tot ik de woorden vond: / Heer, 't moet door U genomen!
// En nog eens overviel / Die stille stem mijn ziel: / Daartoe ben Ik
gekomen.
verstilde aardse liefde en de overgave aan Christus. In ‘Dialogue mystique’ is de
mens in gesprek met Christus:
Zoo kom dan in mijn woning rusten,
Ik bied de hijgingen van al mijn lusten
En mijn berouw. ‘En ik neem alles aan.’

‘Berouw’ is een kernwoord uit Hef kostbaar bloed (1922), waarvan Dirk Coster
schreef: ‘Sinds Revius klinkt hier voor het eerst het geluid op eener elementaire
Calvinistische poëzie.’
In 1924 (De Mérode was toen onderwijzer in Uithuizermeeden) werd hij
gearresteerd wegens een pedoseksueel delict. In de gevangenis schreef hij de
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kwatrijnenbundel De rozenhof (1925) met gedichten vol berouw en vol verlangen
naar de niet-zinnelijke liefde, de witte roos:
Hij zou mij geven wat mijn hart verkoos.
En Zijn beschaduwd aanzicht was een poos
Wachtend geheven, tot ik zachtjes zeide:
De roekeloos verreten witte Roos.

Na het catastrofale keerpunt trok De Mérode zich terug in Eerbeek. Erotisch leefde
hij in ascese; nieuwe vriendschappen beleefde hij spiritueel. In zijn geloofspoëzie
bleef de mystiek een rol spelen, zoals in ‘Mijn zoon geef mij uw hart’, maar zijn
belijden werd belijnder en dogmatischer. In dit opzicht trok hij fel van leer tegen de
Jong-Protestanten, zoals in ‘O tempora’:
Zij kozen zich een heiland naar hun aard,
Jong en verward en knap in engelsch vloeken.
God schatte hen, meer is hun hart niet waard...
Maar Hij komt Zelf tot zielen die Hem zoeken.

De Mérode maakte niet alleen religieuze poëzie. Onder invloed van vooral Hans
Bethge (1876-1945) schreef hij twee bundels Chinese gedichten; Vestdijk en Ter
Braak prezen ze zeer. Omar Khayyam (1931) bevat oosterse kwatrijnen. In de laatste
bundels Kaleidoscoop (1938) en Spiegelbeelden (1979) kwam hij met Rilkeaanse
harde, hoekige gedichten, waarin hij ‘zich met den zwartsten Slauerhoff kan meten’
(Vestdijk). De grondtoon van overgave aan en bevrijding door het christelijk geloof
bleef echter aanwezig, zoals in ‘Afgescheidenen’:
Maar 't volk dat toevlucht zocht in het gebed
Heeft Hij als vorsten in het land gezet.

Overig werk
Onder ps. Willem de Mérode: Gestalten en stemmingen (1915), Het heilig licht
(1922), Kwattrijnen (1923), Ganymedes (1924), De donkere bloei (1926), De verloren
zoon (1928), De lichtstreep (1929), De steile tocht (1930), Esther (1930), Laudate
Dominum (1931, bloemlezing), Langs den heirweg (1932), Chineesche gedichten
(1933), De stille tuin (1933), Kruissonnetten (1934), Doodenboek (1934), XXX
psalmen (1934), Eenvoudige gedichten (1935), De wilde wingerd (1936, bloemlezing),
Kringloop (1936), Tusschen ploeg en sikkel (1936), Ruischende bamboe (1937), De
levensgift (1938), Gedichten (1952, 3 dln., bloemlezing), De witte roos (1973,
bloemlezing). Onder ps. Joost van Keppel: Aanroepingen (1917), Claghen (1927).
Onder ps. Henri Hooglandt: Gewone jongens (1916), Jaap's portret (1917),
Mondjegauw (1918). Onder ps. Jan Bos: Mooi volk (1929), 'n Poar dörpsgenooten
(1931), Aaldoags geproat (1983). Onder ps. Beo Grinniker: Zes mooie liederen
(1934).
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H.M. van Randwijk 1909-1966
Door Harry Scholten

H.M. van Randwijk als hoofdonderwijzer, Amsterdam, omstreeks 1933.

H.M. van Randwijk die als ‘man in verzet’ een belangrijke rol vervulde in de
Nederlandse samenleving tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, kreeg in de jaren
dertig vooral bekendheid door een tweetal romans, Burgers in nood (1936) en Een
zoon begraaft zijn vader (1938). Van Randwijk behoorde als letterkundige in de
vooroorlogse jaren tot de kring van de zogeheten Jong-Protestanten en droeg verhalen
en gedichten (in 1934 gebundeld in Op verbeurd gebied) regelmatig bij aan
protestants-christelijke literaire tijdschriften, met name aan Opwaartsche Wegen
(1922-1940). Maar de indringendheid waarmee hij zowel in zijn poëzie als in zijn
verhalend proza een christelijke geloofsopvatting confronteerde met een
maatschappelijke werkelijkheid van crisis en werkloosheid bezorgde hem wel een
gemengde ontvangst in eigen milieu. Geestverwant en mede-literator Klaas Heeroma
schreef daarover later: ‘Ja, hij hoorde inderdaad wel helemaal bij “ons”. Hij hoorde
er tegelijk ook helemaal niet bij [...] Hij kon niet rustig en gerust teren op het geestelijk
erfdeel der vaderen, hij kon zich niet gelukkig voelen bij een economische crisis die
de maatschappij ontwrichtte, hij kon geen vertrouwen hebben in het politieke beleid
van een Colijn [...] Hij kon zich niet goed thuis voelen tussen al die keurige dames
en heren van de pinksterconferenties die daar in alle oprechtheid, en binnen het kader
van het “christelijk volksdeel”, hun liefde tot de schone letteren cultiveerden. Wanneer
hij hun daar in het jaar van de verschijning van Het heerlijk ambacht (1934) bij wijze
van voorproef zijn uiterst direct geschreven, onthullende novelle “Rationalisatie”
voorlas, dwong hij wel hun bewondering af, maar ontstelde hen tegelijkertijd, want
het was een toon die zij niet kenden en zij wisten niet goed raad met een dergelijke
aanklacht. Zij bleven zijn lezers, zij bleven met hem verbonden, zijn “literaire zaak”
was de húnne en zij waren bereid er op hun onderlinge bijeenkomsten verder over
te discussiëren. Maar waar moest het eigenlijk heen wanneer iemand op een
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vergadering van een christelijke letterkundige kring verscheen met een rode tulp in
zijn knoopsgat?’ (Maatstaf, 1968)
De persoon Van Randwijk moge in eigen kring nogal eens voor enige verwarring
hebben gezorgd, zijn boeken kregen wél lezers: Burgers in nood was een jaar na
verschijnen verspreid in een oplage van 20.000 exemplaren. Wat deze lezers in dit
boek - als in het overige werk van Van Randwijk - aan crisisthematiek aantroffen
bood inderdaad stof te

Briefje van een lezeres van Van Randwijk, 16 maart 1936.
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H.M. van Randwijk (gebukt rechts) tijdens het aardbeienplukken.

Gedicht door H.M. van Randwijk, gebundeld in Op verbeurd gebied (1934).

Jaareinde 1932 // De klokken galmen het verdriet / als zwarte vogels
over duistre wegen / wij zijn hier lustloos neergezegen / een kudde die
den weg verliet / en die zijn Heer heeft doodgezwegen / wij sterven en wij
weten 't niet // Maar alle pijnen die men leed / de duizenden die
achterbleven / de wijsheid die geen uitkomst weet / de klacht van
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onbegrepen leven / en smart tot weemoed nauw genezen / en alles wat om
brood en arbeid gilt / de honger, en de oorlog der Chineezen / is in de
winden tot een schreeuw gerezen / die ieder pijnigt en geen mensch meer
stilt. // H.M. v. Randwijk
over om ‘verder te discussiëren’. Zonder de schuld voor de malaise generaliserend
en eenduidig bij ‘het kapitaal’ te leggen, keert het zich wel onmiskenbaar tegen
enkele hardnekkige confessionele tradities: die van liefdadigheid als antwoord op
maatschappelijke wanverhoudingen en die van een Godsopvatting naar beeld en
gelijkenis van een verburgerlijkt Christendom. Een nuchter en plastisch geformuleerd
verzet tegen die tradities geeft Van Randwijk een eigen plaats in onze letterkunde
van de dertiger jaren en is de basis geweest voor zijn verdere ontwikkeling:
pleitbezorger van een Vrij Nederland en van een vrije wereld.

Overig werk
Zeewaarts, zuidwaarts (1939, met J.H. de Groot), Celdroom (1943), De held en de
rovers; een zwartboek over ‘De Telegraaf’ (1947), In de schaduw van gisteren (1967),
Heet van de naald (1967, bloemlezing), Waarmee ik maar zeggen wil (1970,
bloemlezing).
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F. Bordewijk 1884-1965
Door Harry Scholten

F. Bordewijk.

‘De observatie van het samengestelde in de eigen mens is een aanhoudende bron van
ontspanning; niemand, die het niet wil, behoeft zich te vervelen, waar ter wereld ook,
nog niet in de cel.’ Aldus een overpeinzing van een der personages in Bordewijks
Studiën in volksstructuur (1951). Het is ook een constatering die de lezer van
Bordewijks romans en verhalen kan doen: hij hoeft zich nooit te vervelen, omdat ‘de
observatie van het samengestelde’ in de mens de meest markante en constante trek
van dit oeuvre vormt. De mensen die de wereld van Bordewijks verhalend proza
bevolken hebben op het eerste gezicht vaak iets stereotieps, richten zich op ‘één
streving’ en leggen er zich op toe mensen ‘uit één stuk’ te worden. Maar ze zijn niet
wat ze schijnen en vallen niet samen met eenduidige ambitie. Mannelijke kracht
wordt weerstreefd door vrouwelijke, oppervlakkige bevinding houdt zich niet staande
tegen ontleding en onderhuidse gevoelens, een overzichtelijke en rubriceerbare wereld
gaat ten onder aan geheimzinnige inwerking van elementen uit andere tijd en ruimte.
In Blokken (1931) wordt niet slechts een ‘blokken’-ideologie gepresenteerd, maar
juist ook - in de symboliek van ‘de bol’ - de niet te verdringen krachten van de
uitzondering, van grilligheid en gevoel, die het blokkenregiem der uniformiteit
ondergraven. In Bint (1934) lukt het noch de titelfiguur noch diens ‘leerling’ De Bree
om in een keuze voor tucht en orde hun ‘samengesteld’ wezen te vervangen. Henri
Leroy, hoofdpersoon in Rood Paleis (1936), blijkt niet een ‘kerel uit één stuk’, maar
iemand die de overgang van fin de siècle naar de nieuwe eeuw ambivalent en getekend
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door ‘een geestelijk hermafroditisme’ meemaakt. Katadreuffe in Karakter (1938) is
wel ‘de man van één doel’ en van een ‘onverzettelijke wil’, maar tevens iemand die
niet het visioen van een advokatenbestaan doch de aantrekkingskracht tussen hem
en het meisje Lorna te George als ‘het machtigst moment van zijn leven’ ervaart, en
die op de slotpagina's tot het inzicht komt hoe ‘onmenselijk’ hij is geweest in zijn
streven om haar warmte te versmaden. En - om een laatste voorbeeld aan een
na-oorlogse roman te ontlenen - in Noorderlicht (1948) vindt men niet slechts
‘essayistische’ uitspraken als: ‘de mens richt zich niet steeds naar de rede, hoezeer
het zijn grootste voldoening is als redelijk wezen geboekstaafd te staan’, maar ervaren
ook hoofdpersonen Aga Valcoog en Hugo van Delden dat zij gestuurd worden door
krachten waar ze geen vat op hebben.
Bordewijks werk toont een sterke verbondenheid met de tijd waarin het zich
afspeelt, met name met de tijdgeest van onzekerheid en angstgevoelens - en pogingen
tot bezwering daarvan - die kenmerkend is voor de periode welke begint met het fin
de siècle en die via de crisisjaren dertig eindigt met de Tweede Wereldoorlog.
Bordewijk geeft dat tijdsklimaat niet in documentaire zin weer, maar in ‘fantastisch
gesublimeerde essentie’ (Vestdijk), ‘in zeer verdichte vorm’ (Bronzwaer). In een
stijl, waarin koel-zakelijke typering van mensen en dingen in hun eigenheid samengaat
met een suggestie van raadselachtige betrekkingen, lijkt Bordewijks
werkelijkheidsbenadering die van het magisch-realisme. En roept zijn proza - zoals
de schilderijen van Okko Staalhof in de roman Eiken van Dodona (1946) - beelden
op ‘van wat heden omgaat in het ontvankelijke gemoed: het geheimzinnige, het
vervaarlijke, het worgend beangstigende van dit leven onzer dagen’. In dit verband
kan gewezen worden op verwantschap tussen Bordewijks proza en het
magisch-realistische werk van schilders als Carel Willink (1900-1983) en Koch
(1901). In beide gevallen wordt een tijdsbeleving van onzekerheid en angst voelbaar
gemaakt op een manier die zowel realistisch aandoet
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Roman over ‘de mislukking van een heilstaat’ (1931). Omslag: A.M. Oosterbaan.
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Begin van het handschrift van de roman Noorderlicht (1948) door F. Bordewijk.

begonnen: / 2-6-45 // F. Bordewijk // Noorderlicht // Roman // Het
noorderlicht komt in verschillende / vormen voor: als glinsterende wolken,
/ banden, pijlen, draperie, en als / stolp met een ster aan den / top: de kroon.
// I De wolken // Iets van geschiedenis // Reeds de overgrootvader van
moederszijde had den / grondslag gelegd voor het bedrijf waarvan het
huidig / gezin bestond. Zijn opvolger, de / grootvader, een uit een talrijke
familie, bezat niet / meer dan een enkele dochter. Zij bleek in staat / het
bedrijf voort te zetten; zij deed het zelfs met / genegenheid en toewijding.
Toen zij, bijna dertig jaar / oud, trouwde, werd haar man, Valcoog, deelge/ noot in de zaak. Zij hadden ontzaglijk veel / oneenigheid, maar nooit
betreffende de affaire. / Zij waren beiden eigenzinnige menschen, toch
van / doorzicht in elkaars eigenschappen, misschien / fouten, allerminst
verstoken. Daarom hadden / zij den afspraak gemaakt: wanneer een / van
hen in den handel iets wilde, en de ander / wilde het niet, dan werd het
voorstel geacht te zijn verworpen. / Aan deze afspraak hield het paar zich
tot / de vrouw stierf. Het bezat in hooge mate / zakelijk fatsoen, niet slechts
tegenover leveran- / cier en klant, ook jegens den partner. / De herschepping
van het bedrijf in een naam- / looze vennootschap, de nieuwe richting die
/ het insloeg waren vrucht van eendrachtig samenwerken. // Valcoog was
een jaar jonger dan zijn / vrouw en een merkwaardig man. Onder haar /
vader had hij eerst gereisd voor den afzet, / daarna als inkooper. Hij toonde
van jongs / af den durf van den handelsreiziger in een /
[p.2] eigen uitgave. Zijn vasthoudendheid was ongelooflijk, / doch niet
een bron voor aardigheden van / den moppentrommel; hij boezemde bijna
ont- / zag, bijna vrees in. [...]
als een suggestie van raadselachtigheid afgeeft. Gebouwen, bijvoorbeeld, worden in
hun eigenheid met precisie getekend, maar juist in die geïsoleerde en geaccentueerde
staat gaan ze als een krachtcentrum fungeren, geheimzinnig inwerkend op bezoekers
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en bewoners. En nog in andere zin kan overeenkomst tussen Bordewijks werk en het
magisch-realisme in de schilderkunst worden aangewezen. In een opstel over deze
richting in de kunst van Jan Engelman (in: Pen en penseel, bijzondere aflevering van
Critisch Bulletin, 1947) vindt men de vaststelling dat magisch-realistische doeken,
door hun ‘samengesteld’ en mysterieus karakter, hun betekenis niet gauw prijsgeven,
geen eenduidige
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Het is misschien niet onaardig over het ontstaan van Karakter iets mede
te deelen, omdat dit mijn meest gelezen boek is. Ik had aanvankelijk een
novelle willen maken onder den titel: De man in den hoek. Het gegeven
was aldus: Een jonge man uit maatschappelijk laag milieu verwekt een
onechten zoon, en kijkt om naar moeder noch kind. De moeder doet geen
moeite om van den vader een alimentatie te verkrijgen, wel licht zij het
kind omtrent zijn vaderschap in. De vader weet zich op te werken tot een
vermogend zakenman. Hij blijft ongehuwd, is in het particuliere leven
eenzaam en iemand zonder gemoedswarmte. Als hij den gevorderden
leeftijd heeft bereikt, neemt hij op een avond de tram, en ziet in den versten
hoek een hoogst eenvoudig gekleed jong mensch zitten van een knap
uiterlijk. Hij weet onmiddellijk dat dit zijn zoon is, maar eer hij iets heeft
kunnen ondernemen is het jongmensch, dat geen oogenblik heeft
opgekeken, uitgestapt en verdwenen. De vader raakt van dit beeld bezeten;
hij doet tal van (vruchtelooze) pogingen, zijn zoon op te sporen, maar hij
is den naam van de moeder en haar juiste adres vergeten. Eindelijk, nadat
hij veel geld aan recherchewerk heeft uitgegeven, vindt hij zijn zoon. Op
zijn uitnoodiging verschijnt dan zekeren avond de zoon bij den vader thuis,
doch alleen om den vader mede te deelen dat hij al van klein kind af weet
wie zijn vader is, dat hij evenwel zijn vader de daad tegenover zijn in
behoeftige omstandigheden gestorven moeder niet vergeeft, en dat hij niets
met den vader te maken wil hebben. Zoo gaat hij heen.
Fragment uit een brief van F. Bordewijk, d.d. 26 maart 1946, aan
Victor E. van Vriesland, die een monografie over deze auteur
voorbereidde.
interpretatie toelaten, integendeel voor meerdere uitleggingen vatbaar zijn. Welnu:
deze typering kan ook van Bordewijks werk gegeven worden. Men hoeft alleen maar
te denken aan de gecompliceerde betrekkingen tussen enkele paarsgewijs optredende
personages in de romans (Dreverhaven en Katadreuffe in Karakter, Aga Valcoog en
Hugo van Delden in Noorderlicht) om de neiging te onderdrukken er snel een
definitief woord over te zeggen. Een eigenschap overigens die bijdraagt tot een
oordeel om Bordewijk als een der interessantste schrijvers van deze eeuw te
beschouwen.

Overig werk
Paddestoelen (1916, onder ps. Ton Ven), Fantastische vertellingen (1919-1924, 3
dln.), Knorrende beesten (1933), De laatste eer (1935), 't Ongure Huissens (1935),
IJzeren agaven (1936), De wingerdrank (1937), Drie tooneelstukken (1940), De
korenharp (1940), Apollyon (1941), Verbrande erven (1944, onder ps. Emile
Mandeau), Veuve Vesuvius (1946), Bij gaslicht (1947), Vijf fantastische vertellingen
(1947, bloemlezing), Rotonde (1948), Plato's dood (1948), Het eiberschild (1949),
Zwanenpolder (1949), Nachtelijk paardengetrappel (1949), Blokken, Knorrende
beesten, Bint (1949), Vertellingen van generzijds (1950), De korenharp; nieuwe
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reeks (1951), De doopvont (1952), Haagse mijmeringen (1954), Mevrouw en meneer
Richebois (1954), Arenlezing uit De korenharp (1955), Onderweg naar de Beacons
(1955), Bloesemtak (1955), Halte Noordstad (1956), Tien verhalen (1956,
bloemlezing), Geachte confrère; splendeurs en misères van het beroep van advocaat
(1956), Idem; tien parodieën (1957), De aktentas (1958), De zigeuners (1959),
Centrum van stilte; vijf verhalen (1960), Paddestoelen; raad in rijm (1961, onder
ps. Ton Ven), Tijding van ver (1961), Wandelingen door Den Haag en omstreken
(1962, onder ps. Ton Ven), Jade, jaspis en de jitterbug (1964, onder ps. Ton Ven),
Lente (1964), Keizerrijk (1965), Huissens (1965), De Golbertons (1965), Fantastische
vertellingen (1966, bloemlezing), Paarlen avond (1978), Dreverhaven en Katadreuffe
(1981), Kritisch proza (1982), Kelders en paleizen (1982, bloemlezing), Verzameld
werk (1982-..., 11 dln.), Zeven fantastische vertellingen (1982), Vijf kleine verhalen
(1983), De fruitkar (1984).
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Antoon Coolen 1897-1961
Door Harry Scholten

Antoon Coolen. Foto: Henk Jonker.

Antoon Coolen behoorde in vooroorlogse jaren tot de zogeheten ‘jong-katholieke’
schrijvers rond de tijdschriften Roeping (1922-1943) en De Gemeenschap
(1925-1941), maar met de interne discussies en polemieken met buitenstaanders over
‘literatuur en leven’, waarin beide bladen zich profileerden, heeft hij zich nauwelijks
ingelaten. Hij maakte vanaf 1933 deel uit van de redactie van De Gemeenschap,
maar zijn medewerking bleef vrijwel beperkt tot publikatie van verhalend proza en
van enkele beschouwingen over het belang van vertellende auteurs als Andersen,
Dickens en Streuvels. ‘Vertelvermogen’ was ook een eerste kwaliteit die zijn jonge
generatiegenoten in Coolen ontdekten. Zo noteerde Anton van Duinkerken later in
zijn Brabantse herinneringen (1964): ‘Ik beschikte over een hele voorraad
seminariekennis. Ik had veel boeken gelezen, maar er bestonden duizend dingen,
waar ik niets van wist of vermoedde [...] Coolen wijdde mij in zulke moeilijkheden
in door er eenvoudig over te vertellen.’
Deze erkenning van vertelkwaliteit groeide einde van de jaren twintig uit tot de
overtuiging dat Coolens werk een geslaagde invulling betekende van wat de jongere
schrijvers rond Roeping en De Gemeenschap nastreefden: een levende katholieke
letterkunde van ruime signatuur. Coolens boek Kinderen van ons volk (1928) werd
verwelkomd als ‘de eerste moderne katholieke roman’ van de eigen generatie. En
volgend

't Is vol van schatten hier...

Begin van het vierde hoofdstuk van het tweede deel van de roman De vrouw met de zes slapers
(1953) door Antoon Coolen.

IV // In den man sterft het kind niet, het is alleen maar / ingesluimerd.
Dien winter moeten de slapers / met Jacob Cordewever in het vroege
donker van / den namiddag Kerstmis in het kasteel hebben / gevierd. De
mensen wisten te vertellen, dat de / vrouwen van de getrouwde / mannen
erbij waren geweest, behalve mevrouw / Cordewever. Maar het heilig
Sjoke was met Jan / Lucas meegekomen, zij had naderhand verteld, / dat
zij het heel mooi had gevonden. Ook de / kinderen uit de buurt, die altijd
speelden aan den / anderen kant van de Aa, waren op het kasteel / moeten
komen. Uit wat wij erover hoorden konden / wij wel opmaken, dat de
slapers en de vrouwen / eigenlijk toch niet zozeer bij de barones zelf op /
bezoek waren geweest. Ze hadden eerst een tijdje / stil staan wachten rond
een versierden kerstboom / in de traphal. Boven was uit een kamer de
piano / op de gaanderij geschoven, / daar zat Jacob Cordewever. Toen de
barones ge- / komen was hadden de kinderen kerstliedjes / gezongen, die
ze in die dagen in de school leren, / Govert van Engelen had daarna alleen
gezongen. [...]
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In diejen tijd was de kluizenaar zijn huis aan het bouwen. Fons van
Willemiene ging ten laatste alle dag naar de herberg van Jan het Man, Jan,
die de suikerziekte heeft. Marjanneke den Schilder woonde in het
ouderwetsche huis neven Nol Bonk, in haar huis was een tweede woning,
daar woonde Pietje Pinksteren in. Nol Bonk was toentertijd voerman, hij
had een bedrijf, hij voer meestentijds den klot uit de peel naar het dorp.
Voor de menschen deed hij dat, voor zóóveel de kar. Hij trok, groot en
zwaar naast den kop van het paard, door de dorpsstraten en door d'akker
en langs de wegen in de peelvlakte. Zijn treden gingen in het geluid der
bellen van den paardenhaam, in het gedokker, het gestoot van de wielen.
Daar stond de regen over. De regen of de zon. En de groote wind.
Pietje Pinksteren was eenen zeventigjarigen weduwman. Pietje zijn vrouw
was jaren geleden gestorven, hij had haar vroeg af moeten geven, hij was
altijd nog al goed gemutst, het oude ventje, hij leefde vroolijk in zijn eentje.
In die dagen is naderhand de horlogemaker Havé uit den Haag mee zijn
jongere broer en zijn dochter Celine in het dorp gekomen. Ze zijn later
weer vertrokken. Er is toen nog veel praat over geweest, dat de zoon van
slachter van Leunen op trouwen had gestaan mee Celine. Die Celine was
een aardige een, de menschen mochten achteraf maar blij zijn, dat die
heele Haagsche familie weer weg deed.
Intusschen waren er van allerlei dingen gebeurd, Pietje Pinksteren en Nol
Bonk en later den kluizenaar, het is een heel geschiedenis geweest. En
mee Fons van Willemiene is het leelijk afgeloopen.
Begin van de roman De goede moordenaar (1931) door Antoon Coolen.
werk - Het donkere licht (1929), Peelwerkers (1930), De goede moordenaar (1931),
De schoone voleinding (1932) - werd gewaardeerd als blijken van een volwassen
katholieke romankunst, die wedijveren kon met de Franse van bijvoorbeeld George
Bernanos (1888-1948).
Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig dat men juist in het werk van Coolen
een ‘ruimte’ gewaar werd die de roomse letterkunde tot dan toe miste. Coolens wereld
was en bleef in zijn meeste boeken -tot De grote voltige (1958) toe - die van Brabant
en, bij verandering van lokatie, vrijwel beperkt binnen regionale contouren. Toch
zijn er formele en inhoudelijke trekken in het werk van Coolen die de erkenning van
zijn generatiegenoten begrijpelijk maken. Het biedt allerminst regionale literatuur
in de enghartige zin van het woord. Een plot die zich in het streek- of dorpsleven
afspeelt, krijgt in elementaire natuurbeelden een verbreding tot algemener geldigheid,
terwijl de karaktertekening heel wat dieper reikt dan tot het stempel van ‘eigen
bodem’. In enkele romans schuift de aandacht voor de opvallende eenling, de
non-conformist, naar de voorgrond - bijvoorbeeld in Dorp aan de rivier (1934) maar afwezig is het vreemde en grillige nooit. Van Duinkerken schreef in een
‘levensbericht’ bij de dood van Coolen in 1961: ‘Er zijn in zijn verhalen altijd
zwervelingen of onbekenden, die zich mengen in een kom met vaste bewoners. Zij
vertegenwoordigen er de lokking van de verte. Dit is soms de lokking van de misdaad,
soms die van het avontuur, een enkele maal ook de lokking van de hemel.
Ondernemingslust richt zich in de vertellingen van Antoon Coolen op
gemeenschapsstichting.’ (Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
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1961-1962). Aard, thematiek en strekking van Coolens proza lijkt in deze
karakteristiek treffend geformuleerd. Het gaat in dit werk inderdaad om ‘stichting
van gemeenschap’ en deze uit zich door inwerking van het vreemde als een wezenlijk
element. Daardoor wordt de wereld van Coolens boeken niet gekenmerkt door
lofprijzing van het streekgebondene, het traditioneel-eigene, maar door een
‘gemeenschapsstichting’ in termen van ruime humaniteit.

Overig werk
Lentebloesem (1921), Peerke, dat manneke (1926), De rauwe grond (1926), Hun
grond verwaait, (1927), Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kiendje (1927),
De man met het Jan Klaassenspel (1933), Zegen der goedheid (1934), Stijntje (1934),
De vier jaargetijden (1934), Peerke den Haas (1935), Kerstvertellingen (1935), De
vreemdeling (1935), De drie gebroeders (1936), Kerstmis in de Kempen (1937),
Herberg In 't Misverstand (1938), Uit het kleine rijk (1939), De klokkengieter (1940),
Antoon Coolen (1943, bloemlezing), Kerstmis in de Panneschop (1944), Bevrijd
Vaderland (1945), De ontmoeting (1947, anoniem), Antoon Coolen (1947,
bloemlezing), Tsjechische suite (1948), Onder de canadassen (1949), Spel van Sint
Geerten minne (1950), Het meisje in den toren (1952), De zeven rozen (1952), Triptiek
van Kerstmis (1952), In Holland staat een huis (1953), De vrouw met de zes slapers
(1953), Sint Cunera van Rhenen (1954), Genoveva van Brabant (1954), Omnibus
(1955), Wegen door het land (1957), De gouden webben (1957), Mars en Venus
(1958), Sawitri (1958), Stad aan de Maas (1960), Stijn Streuvels (1961), Keuromnibus
(1964).
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A. den Doolaard 1901
Door Hans van de Waarsenburg

A. den Doolaard, 1978. Foto: Hans Vermeulen.

‘Eens vitalist, altijd vitalist’, is een typerende uitspraak van A. den Doolaard, wiens
boeken door vele generaties lezers verslonden zijn. Beïnvloed door de filosoof Henri
Bergson, formuleerde Den Doolaard zijn persoonlijke vitalisme als volgt: ‘Vitalisme
is één worden met het leven en er in onderduiken. Vitalisme is de drift tot leven, en
dat overal op aarde, de drang om zich in te leven in vreemde werkelijkheden en
bestaanstoestanden.’ Een leven lang zou A. den Doolaard met ongekende energie
over de aardbol zwerven en zijn ervaringen beschrijven in een groot aantal romans
en reisreportages.
Aanvankelijk debuteerde hij als dichter met de bundel De verliefde betonwerker
(1926), gevolgd door De wilde vaart (1928). In hetzelfde jaar waarin De wilde vaart
verschijnt, neemt hij ontslag als boekhouder bij de Bataafsche Petroleummaatschappij.
Een lange periode van zwerven begon en het zou tot 1954 duren, voor hij zich in
Hoenderloo op de Veluwe vestigde.
Den Doolaard raakte tijdens zijn zwerftochten gehecht aan de Balkan-landen, waar
hij te voet honderden kilometers aflegde. In Joegoslavië kwam hij voor het eerst in
aanraking met een ander en ouder cultuurpatroon dan het Westeuropese. Vooral het
meest zuidelijke gedeelte van Joegoslavië - de tegenwoordige deelrepubliek
Macedonië - fascineerde hem. Hij situeerde er een van zijn meest gelezen romans:
De bruiloft der zeven zigeuners (1939).
Zijn roman De druivenplukkers verscheen in 1931. Deze puur vitalistische roman
wordt door hemzelf als zijn officiële romandebuut beschouwd. De herberg met het
hoefijzer (1933) was de eerste roman die hij in de Balkan situeerde. De bloedwraak

't Is vol van schatten hier...

van de herdersjongen Leonard, een pure individualist en vitalist, en de
karakterologische ontwikkeling van de Britse geoloog Erwin Raine vormen de twee
rode draden binnen deze roman waarvoor hem de Meiprijs van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd toegekend. (Samen met de dichter Jan Engelman).
Den Doolaard weigerde deze literaire onderscheiding.
Vaarwel Piccadilly! Na een werkzaamheid van zes maanden op het
Londensche hoofdkantoor van de Trepca Mining Company moest Erwin
Raine, geoloog en explorateur, plotseling zijn paspoort inleveren, en toen
hij twee dagen later bij de Directie geroepen werd wist hij reeds wat hem
te wachten stond. ‘U kent wat Italiaansch, nietwaar? En Duitsch, van
moederswege? U werkte ook drie jaar in de kopermijnen van Bor, en u
spreekt dus goed Servisch? Uitstekend. Ziehier uw opdracht. In de
Noordalbaneesche Alpen, het gebied tegen de Yougoslavische grens,
moeten loonende koperlagen aanwezig zijn. U gaat er heen en zoekt de
zaak uit. Hier zijn uw aanbevelingen: voor de regeering in Rome, want u
weet waarschijnlijk dat Albanië een Italiaansch protectoraat is; voor het
Albaneesche gouvernement, en voor de Yougoslavische autoriteiten, voor
geval u over de grens mocht geraken. Het gebied heeft de roep niet geheel
veilig te zijn, en u krijgt vanuit Scutari een gendarmerie-escorte; wapen
u niettemin. Over drie weken uiterlijk verwacht ik uw berichten. Indien
de exploratie gunstig uitvalt, komen Uw vier assistenten na. Dit is slechts
een verkenningsreis. Telegrafeer “ill” of “good health” al naar de uitslag
is, en neem met het oog op de concurrenten zwijgzaamheid in acht. Hier
is de tegenwaarde van 500 pond, in lires en dollarbiljetten. Ik wensch u
goede reis.’
Tegen alle verwachtingen in had Raine geen enkele bedenking laten hooren.
Hij had goedmoedig geglimlacht, zooals gewoonlijk, en den directeur zelfs
warm de hand gedrukt, alsof hij hem bedankte voor deze verbanning naar
de wildernis. Toen hij weg was mompelde de directeur: ‘Een opofferende
ziel, en een arbeidsezel...’ Hij wist niet dat Raine drie dagen geleden zijn
verloving verbroken had.
Begin van de roman De herberg met het hoefijzer (1933) door A. den
Doolaard.
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Een jaar later verscheen Oriënt-Express, waarmee hij zijn eerste ‘bestseller’ schreef.
Zoals in veel van zijn romans treden ook in dit exotische boek weer eenzelvige,
zelfstandige personen op die in conflict raken met de maatschappij of een laag
daarvan. Binnen een tijdsperiode van dertig jaar schildert hij het leven van drie
generaties mensen tegen de achtergrond van de opkomst en ondergang van de
Macedonische vrijheidsbeweging. Naast historische gegevens maakte Den Doolaard
gebruik van eigen belevenissen en waarnemingen, die hij tijdens zijn zwerftochten
opdeed.
Den Doolaards liefde voor de bergen ontstond al op jeugdige leeftijd. ‘De bergen
zijn nu eenmaal het landschap van mijn ziel’, luidt een uitspraak van hem. De eerste
bestijgers van de Mont Blanc, de kristallen-zoeker Jacques Balmat en de dorpsdokter
Paccard, waren de hoofdpersonages in zijn roman De grote verwildering (1936). De
bezeten pogingen van beide hoofdpersonen om de Mont Blanc te bedwingen
mislukten. Het boek is in zekere zin een commentaar op het vitalisme. Berg en mens
hebben niets met elkaar gemeen. Nooit zal de mens er in slagen de oernatuur te
temmen.
Het reizen in de jaren dertig heeft voor een groot gedeelte het maatschappelijk
bewustzijn van Den Doolaard bepaald. Aan den lijve ondervond hij de opkomst van
het fascisme en nationaal-socialisme. Hij schreef er felle reportages over met
schokkende feiten, zoals Het hakenkruis over Europa (1938).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Den Doolaard in Londen, waar hij voor
Radio-Oranje werkte.
Na de oorlog verscheen in 1947 Hef verjaagde water, waarin de drooglegging van
Walcheren werd beschreven.
Gevraagd naar zijn beste roman antwoordde hij in een interview: Kleine mensen
in de grote wereld (1953). Kleine mensen in de grote wereld is een sociale tijdsroman,
die gesitueerd is in het stakende Frankrijk, het hongerende Duitsland en in de USA
van McCarthy. Kleine mensen

A. den Doolaard (r.) in Albanië, 1955. Foto: archief Cas Oorthuys.
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Roman (1934). Omslag: B. Mohr.
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Fragment uit wat de roman Kleine mensen in de grote wereld (1953) van A. den Doolaard zou
worden.

raken onverbiddellijk in de greep van de grote machten. Tijd van handeling: 1948.
Tien jaar later werkt Den Doolaard aan een nieuwe levensbeschouwelijke roman:
De goden gaan naar huis (1966). Een visionaire roman én een aanklacht tegen de
roekeloze hoogmoed van een wetenschap zonder geweten. De laatste regel van dit
boek luidt: ‘We hebben tussen wonderen geleefd, maar we hebben het niet begrepen.’

Overig werk
Ballade du jeune marin (1928), Vier balladen (1928), De laatste ronde (1929), Van
camera, ski en propeller (1930), De wilden van Europa (1932), De witte stilte (1932),
Quatre mois chez les comitadjis (1932), Hooge hoeden en pantserplaten (1934),
Oostenrijk 1935 (1935), Van vrijheid en dood (1935), Wapen tegen wapen (1936,
met L.J. van Looi), Wampie (1938), Door het land der lemen torens (1939),
Oranjehotel (1944), De partisanen en andere gedichten (1944), Vooravond Kerstmis
1944 (1944), Dit is Walcheren (1945, met Jef Last en Ed. Hoornik), Europa tegen
de Moffen (1946), Walcheren komt boven water (1946), De vier ruiters (1948), Het
land van Tito (1954), De toekomst in uw handen (1955), Joegoslavië; kaleidoscopisch
reisland (1956), Het land achter Gods rug (1956), Dit is Joegoslavië (1957), Dit is
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Griekenland, het vasteland (1958), Dit is Venetië (1958), Het leven van een landloper
(1958), Dit is Griekenland, de eilanden (1959), Grieken zijn geen goden (1960),
Prinsen, priesters en paria's (1962), Vakantieland Joegoslavië (1963), Ontsporingen
(1967), Ogen op de rug (1971), Pers en persvrijheid (1974), Samen is twee keer
alleen (1976), Londen en de zaak Van 't Sant (1980), Ik ben tegen (1983).
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A.M. de Jong 1888-1943
Door Martien J.G. de Jong

A.M. de Jong (r.) met Panaït Istrati (1884-1935) in Roemenië, 1932. De Jong vertaalde
verscheidene werken van deze Frans-Roemeense romancier.

A.M. de Jong was een groot verteller, die helaas niet altijd voor oppervlakkigheden
terugschrok. Men kan in zijn werk twee perioden onderscheiden, met als cesuur het
jaar 1939. Daarvoor overheersen de socialistische tendentie, de polaire psychologie
en de beschrijving (Het evangelie van den haat, 1923); daarna vindt een versobering
en versombering plaats, die tevens een psychologische verdieping betekent: ‘hij komt
van het naturalisme tot het visioen’ (Dirk Coster). In tegenstelling tot de tweede
periode, vertoont de eerste nogal wat autobiografische elementen. Zo in de
socialistische onderwijzersroman Marcus van Houwaert (1920), in het
anti-militaristische Frank van Wezels roemruchte jaren (1928), en vooral in zijn
beroemd geworden ‘Merijntje-Gijzencyclus’ in 2 × 4 delen (1925-1938), waarvan
de handeling van de eerste drie telkens in Brabant en van het laatste in Rotterdam is
gesitueerd. De stof voor het eerste deel (Het verraad, 1925) vond de auteur in zijn
eigen jeugdherinneringen, die hij combineerde met het voor zijn doel aangepaste
verhaal van een moord die had plaatsgevonden tijdens de carnavalsviering in een
gehucht nabij zijn geboortedorp. Het werd een meesterlijke vertelling over een
teergevoelig en diepgelovig Brabants kind en het wrede einde van zijn ‘eerste
kennismaking met het brandend leven der grote mensen’. Een boek dat Nijhoff boven
Van Looys Jaapje (1917) stelde en dat hem De Jong deed begroeten als vernieuwer
van de Nederlandse roman. Nijhoff bleef lovend over de cyclus schrijven tot en met

't Is vol van schatten hier...

het vierde deel: hij zag er Streuvels (1871-1969) soms overtroffen, en prees de
indringende en ‘pure schrijfkunst’, die ‘geen andere macht dan eenvoud heeft’. Maar
naar latere besprekingen zoekt men in Nijhoffs verzameld werk tevergeefs. De Jongs
overweldigend succes bij de gewone lezers en zijn soms evident gebrek aan zelfkritiek,
maakten zijn werk klaarblijkelijk ongeschikt voor de officiële literatuurbeschouwing,
die zich trouwens in het algemeen afkerig toonde van de regionale roman als literair
genre. Toch schreef De Jong juist in zijn tweede periode enkel werken die een verdiept
kunstenaar's Middags kregen ze allemaal een blauw boekje cadeau. Buitenop stond
een optimisties plaatje: marcherende landverdedigers, de kepi kranig op
één oor, de mond wagewijd open, zingend met benijdenswaardige
vrolikheid en diep genot. Binnenin bleken liedjes gedrukt. Vaderlandse
liedjes, schoolliedjes, die de meesten in een kleine twintig jaar niet meer
onder de ogen gehad hadden. Nieuwe soldatenliederen, balkend van het
ezelachtigste chauvinisme, voor het meerendeel vervaardigd door
genoegelik thuiszittende prulpoëten, die zich gemakkelik konden opvijzelen
tot lofliederen op het schone soldatenleven, en de stoere kerels stroop om
de mond smeren en kreten slaken over het verpletteren van de vijand, die
het waagde, zijn schennende handen uit te steken naar ons dierbaar plekje
grond...
Frank van Wezel bladerde het boekje door en een wee gevoel van afkeer
welde in hem op. Wat een botheid! Wat een wezenloze leugenpraat, wat
een minderwaardig gerijmel, wat een opgeblazen, hoogmoedswaanzinnig
gebral!... Wat een gore verlakkerij!... Wat een hol gezwets!... Speenhoff!
... Speenhoff?... Daar had je waarachtig ook een hartekreet van Koos!...
God! god!... wat had die zich uitgesloofd!... ‘Holland’ heette het...
‘Holland! hou je zwaard geslepen!’

Wel ja, waarom niet!
‘Sla ze neer, die je belagen,
Oog om oog en tand om tand!’

Toe maar!... Zie hem staan, op het podium, met zijn lessenaartje, z'n
gekleede jas en z'n gitaar... de slome cabaret-held!...
Fragment uit het tweede hoofdstuk van Frank van Wezels roemruchte
jaren. Een militaire roman (1928) door A.M. de Jong.
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Begin van Onnozele kinderen (1927) door A.M. de Jong.

Nieuw-Borgvliet / den 10en Mei 1926. / Maandagavond. // Merijntje
Gijzens Jeugd. / Derde Deel. / Onnozele Kinderen. / Roman door A.M.
de Jong. // Eerste Hoofdstuk. / I. // Het werd weer lente. // De winter was
voorbij gedruild als een ruw en eindeloos najaar. Geen stuivende / sneeuw
had de wereld tot de ademloze stilte van een betoverd oord toegedekt.
Noch had strenge vorst / de zwart-koude wateren bevloerd met een
blinkende ijskorst, waarop in ijlende vaart de schaat- / senrijders
voortzwierden en de jagende priksleedjes. Het had veel gestormd en kille
regenvlagen, / soms van natte sneeuwvlokken doorwemeld, hadden de
wegen en de velden / doorweekt en papperig gehouden, maanden aaneen,
en het dorp afgesloten van de omringende dorpen in gemelike stem- /
ming. Het was kil geweest, huiverig, maar niet fris en gezond koud. Het
was een open, nat- / te winter geweest, met veel niezende, kuchende en
klagende zieken en heel wat oude mensen waren ge- / storven. En het had
geschenen alsof aan dit trieste getij nooit meer een einde zou komen... //
Maar nu werd het toch eindelik lente. // Het winterkoren schoof zijn welig
groen dek dichter en malser over de donkere akkers. De zwarte knoppen
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/ zwollen paarsig aan in bomen en struiken, de madeliefjes piepten
nieuwsgierig uit het spichtig opschieten- / de gras. De sappen zwollen.
Het leven rekte zich tot nieuwe bloei. // Hard blauw was de diepe lucht en
de ijlende wolkjes, hoog en ver, leken verdwaalde / sneeuwkladden, zo
helder wit. De vogels schreeuwden rumoerig tegen elkaar en rukten
zenuwachtig aan / sprietjes en strootjes: zij voelden, dat, ze tot een heilige
plicht geroepen werden en wisten nog / niet welke. De bolle lentewind
rukte aan de kale boomtakken, zwiepte ze speels tegeneen en klepperde /
lustig met losse luiken en raampjes. // De drooggewaaide keien in de
dorpsstraat lagen dof-grijswit en klonken hard / onder de stappende voeten.
Alle geluiden leken veel sterkerdan anders, en Merijntje, / achter het raam,
hoorde duidelik de zwengel piepen van de dorpspomp tegenover de/
[p. 2] smid, iedere keer als de klinkend galmende slagen op het helluide /
aambeeld even stil vielen.
schap bewijzen: de hallucinaire roman Mustapha (1939) en de drie boeken die later
zijn bijeengebracht onder de verzameltitel Het geslacht Verhagen. Het eerste deel
gaat over De vreemde broeders (1940), die door haat en liefde aan elkaar geketend
blijven in de strijd om de herinnering aan een gestorven minnares; daarop aansluitend
volgt het verhaal van het zigeunermeisje Poeske (1941) dat later, als De heks van de
Riethoek (1942), ten onder gaat in hetzelfde gevecht waaraan de broeders zijn
bezweken; de nooit aflatende poging een gestorven geliefde te heroveren op de dood.
Belangrijke thema's in het oeuvre - en waarschijnlijk ook in het leven van A.M.
de Jong zijn twee paar tegenstellingen: ten eerste tussen de praktijk van het Brabants
rooms clericalisme en het ideaal van het internationaal pacifistisch socialisme, en
ten tweede tussen de ideale schoonheid van de kunst en de sociale
verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Hij heeft ze nooit overtuigender verbeeld
dan juist in de vriendschap tussen zijn vrome en later socialistische alter ego Merijntje
Gijzen, en de artistieke vagebond Flierefluiter die zijn leermeester was. De kritische
werkzaamheid van A.M. de Jong bestond, behalve uit geschreven en gesproken
boekbesprekingen in Het Volk en voor de Varaomroep, ondermeer uit bijdragen in
enkele kortstondige socialistisch gekleurde tijdschriften. Samen met Koos Vorrink
en P. Schumacher stichtte en redigeerde hij in 1920 het maandblad De Nieuwe Stem,
en in 1927 samen met Is. Querido het tijdschrift Nu. Als fel tegenstander van het
nationaal-socialisme (onder meer in de in 1939 verschenen brochure De dans op de
vulkaan) werd A.M. de Jong in 1943 door handlangers van de Duitse bezetters
vermoord.

Overig werk
Studies over litteratuur (1912), Ondergang (1916), De zware weg (1917),
Vacantiedagen (1917), Notities van een landstormman (1918, onder ps. Frank van
Waes), De handel in pornografie (1920, onder ps. Frank van Waes), Amsterdam bij
nacht (1921), Dostojewski (1923), De wereldreis van Bulletje en Boonestaak
(1923-1935), Aan den stroom (1924), Een zwerftocht over zee (1924), Vrede op aarde
(1925, onder ps. Frank van Waes), Een kluchtige zomerreis (1926), Fathma, de roos
van het Oosten (1926, onder ps. Herbert D. Ross), Naar zonnige landen in donker
getij (1927), De arbeiders en het boek (1927), De rijkaard (1928), Levensdraden
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(1928), Flierefluiters tussenkomst (1929), De beeldhouwer Adrianus Remiëns (1929),
Kruisende wegen (1929), De martelgang van kromme Lindert (1930), De dood van
de patriarch (1932), Een verdoolde (1932), De schotel (1933), Israël Querido (1933),
Vrolike vertelsels (1933, onder ps. Frank van Waes), Chattinbakkie (1935), De
erfgenaam (1938), Thanatos de vreemdeling (1939), Een Bataafs driemanschap
(1940), De wonderlijke waard van hotel Carlecas (1941), Merijntje in filmland
(1941), De dolle vaandrig (1946), Een held keert weer (1947), Metgezellen, een
hondenboek (1949), Flierefluiters oponthoud (1951), Leven in de brouwerij (1955),
Gijzeling (1955), Carmen (1957), De avonturen van Appelsnoet en Goudbaard
(1963), Klaverblad (1977, bloemlezing).

't Is vol van schatten hier...

281

Theun de Vries 1907
Door Hans van de Waarsenburg

Theun de Vries, omstreeks 1957. Foto: Uilenspiegel.

Theun de Vries, ere-doctor aan de Rijksuniversiteit van Groningen (1979), eerder
gelauwerd met de P.C. Hooftprijs (1963), is de schrijver van een voor Nederland
ongekend groot en verscheiden oeuvre, dat sinds lang in brede lagen van de bevolking
bekendheid geniet.
Hij debuteerde in 1927 als dichter met de bundel Terugkeer. In 1930 gevolgd door
Westersche nachten. Als prozaschrijver debuteerde Theun de Vries met de roman
Rembrandt (1931). Met Stiefmoeder aarde (1936) vestigde Theun de Vries definitief
zijn naam als vooraanstaand prozaïst. Het schrijven van Stiefmoeder aarde betekende
voor hem een definitieve keuze voor het sociaal-realisme en tegelijk een afscheid
van de romantiek. Over dit ‘modern heldendicht’ over de grote veranderingen die
aan het einde van de negentiende eeuw in Friesland ptaats vonden, schreef hij: ‘Het
werk werd voor mij onder het schrijven het boek der ontdekkingen. Ik ontdekte de
maatschappij in haar eigenlijke beweegkrachten en samenhangen. Ik ontdekte mezelf
in die historische verbanden, kind van een bepaalde tijd, land en groep. Ik ontdekte
de tradities, die mij hadden gemaakt en ik beleefde hun crisis-in mij en buiten mij.’
Met de roman Het rad der fortuin (1938) en de novellenbundel Noorderzon (1958)
vormt Stiefmoeder aarde de meerdelige cyclus Het geslacht Wiarda.
Als jong en anti-fascistisch schrijver voelt Theun de Vries zich tot het marxisme
aangetrokken. Na een uitgebreide theoretische oriëntering wordt hij in 1936 lid van
de CPN. Vanwege zijn kritiek op de Sovjet-Unie groeide in de jaren zestig bij hem
de wens om uit deze partij te treden. In 1971 zegt hij zijn lidmaatschap op. Theun
de Vries zal marxist zonder partij blijven. Voor zijn novelle WA-man (1944), die hij
onder het pseudoniem M. Swaertreger tijdens de oorlog schreef en die illegaal werd
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uitgegeven, ontving hij in 1945 de Staatsprijs voor Verzetsliteratuur. Pan onder de
mensen (1954, dl. 2 van De fuga van de tijd) vertelt de geschiedenis van de
uitzonderlijk begaafde musicus Allard Rosweide, die als kind van arme, Drentse
ouders in staat wordt gesteld te gaan studeren aan de Rotterdamse muziekschool.
Kan de toekenning van de P.C. Hooftprijs worden gezien als een erkenning van
de literaire kwaliteiten van Theun de Vries, met de verlening van het ere-doctoraat
van de Rijksuniversiteit van Groningen werden vooral zijn kwaliteiten op historisch
gebied gewaardeerd. Kwaliteiten die tot uiting zijn gekomen in een aantal historische
romans als Sla de wolven, herder! (1946), De vuurdoop, 1848 (1948-1954, 3 dln.),
De vrijheid gaat in 't rood gekleed (1945), biografieën: Oldenbarneveldt (1937),
Schimmelpenninck (1941), Spinoza, beeldenbestormer en wereldbouwer (1972), De
dood kwam met muziek (1979) en historische essays. In 1982 verscheen zijn
omvangrijke studie Ketters - Veertien eeuwen kettergeloof, volksbeweging en
kettergericht, waarvoor hem in 1984 de Henriëtte Roland Holstprijs werd toegekend.
Naast novellen, kritieken, gedichten, toneel en hoorspelen schreef Theun de Vries
ook een aantal romans waarin kunstenaars centraal staan. Zo is het hoofdpersonage
uit Het raadselrijk (1964), in feite een portret van de schilder Jeroen Bosch, de
beeldende criticus van zijn eeuw. Vincent van Gogh is de hoofdpersoon uit Vincent
in Den Haag (1963). ‘Typerend voor de keuze van Vincent van Gogh,’ zegt De Vries,
‘blijft, dat ik niemand anders van zijn tijdgenoten kan liefhebben, dan juist deze
merkwaardige eenzaat met zijn eigenaardige, evangelische opvatting van kunst en
zijn pogingen om dat helemaal zuiver te houden.’
De vrouweneter (1976) is misschien wel De Vries' meest markante en
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Schrift van Theun de Vries met documentatie voor de roman De dood kwam met muziek (1979),
die oorspronkelijk La guitarra zou heten, en voor de novellenbundel Eidola (1979).
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Door de kleine, loodomrande ruitjes van het oude huis aan de
Hutmachergasse, waar de redactie van de Neue Rheinische Zeitung
gevestigd was, drong het zomerlicht groen, paars en zilverig gezeefd, hier
en daar stuitend op de metalen sterren, waarmee sommige glaspaneeltjes
waren versierd. Het rook binnen naar oud behang en nieuw papier, naar
inkt en naar het zetsel van het eerste nummer der krant, die op de brede
kloostertafel lag uitgespreid. Buiten was het volop middag; geschreeuw
van kinderen, die op de nabije stadswallen tussen de vlieren en verwilderde
vruchtbomen speelden, drong naderbij, gemengd met het zingen van de
kantklosters, die vlak achter het redactiegebouw op de drempels zaten te
werken.
Karl Marx monsterde zijn staf. Dertigjarigen zowat allemaal, op de kleine
Ernst Dronke na, Engels' discipel, die zich nog niet helemaal op zijn gemak
leek te voelen tussen de zoveel wereldwijzere confraters. Daar was Heinrich
Bürgers, phil. en econ. student, vierkant en zwaarwichtig met zijn volle
baard, en ditmaal somber kijkend; de geestige, smalle kop van Georg
Weerth, die als feuilletonist in de krant had gedebuteerd, en wiens nooit
aflatende spotlust ook nu merkbaar bleef in de blikken, die hij op de
hoofdredactie wierp; zijn met zilver gemonteerd brilletje flitste in zijn
vlugge bewegingen en zijn zwarte bakkebaarden krulden uitdagend. Daar
was de roodblonde Ferdinand Wolff, trouwhartig uit de diepe stoel om
zich kijkend in deze nieuwe omgeving; en tenslotte Friedrich Engels, slank
en werelds en weer wonderlijk jong van voorkomen met zijn blonde knevel
en lichte hoge kuif tussen de baardige kameraden.
Begin van de roman Hagel in het graan (1954) door Theun de Vries,
deel drie van de trilogie De vuurdoop, 1848 over het revolutiejaar 1848,
een historisch drieluik waarin Karl Marx en Friedrich Engels worden
geportretteerd.
ontroerende kunstenaarsroman. De Franse schrijver Guy de Maupassant en de
excentrieke Russin Marie Bashkirtseff zijn de de twee hoofdkarakters in deze roman,
die handelt over ‘het schandstuk van de dood’. Op zeven-en-zeventig-jarige leeftijd
verraste Theun de Vries zijn lezers met de publikatie van 77 korte gedichten (1984).
In het slotgedicht ‘Schrijven’ relativeert De Vries op navrante wijze het ambacht dat
hij tot op heden zo intens heeft beoefend:
Schrijven om niet te vergeten vergeten waarom wij schreven vergeten wat werd geschreven.

Keuze uit het overig werk
Friesche sagen (1925), De vervreemding (1928), Verzen (1932), Sneeuw op de Fudsji
(1932), Koningssage (1934), Eroica (1934), Fryske stilistyk (1937), De bijen zingen
(1938), De freule (1940), Wilde lantaarns (1940), Vox humana (1941), De tegels
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van de haard (1941), De laars (1946), Kenau (1946), M. Nijhoff, wandelaar in de
werkelijkheid (1946), De Dood (1948), Het hert (1949), Leerschool voor barbaren,
Karel de Grote (1949), Hoogverraad (1950), De fuga van de tijd; Anna Casparii of
het heimwee (1952), Levend Hongarije (1953), Woe-Sjoeang (1955), De fuga van
de tijd; Bruiloftslied voor Swaantje (1956), Het meisje met het rode haar (1956),
Februari (1960, 3 dln.), Het motet voor de kardinaal (1960), Meesters en vrienden
(1962), Ziet, een mens (1963), Moergrobben (1964), Het wolfsgetij (1965), Het
zwaard, de zee en het valse hart (1966), Eidola (1979), Meesters en vrienden (1981),
Snie en oare gedichten (1981), Brieven uit de oorlogsjaren aan S. Vestdijk (1981),
Wieken tegen de tralies (1982, bloemlezing), Marx (1983, 2 dln.), Amazones en
bojaren (1984), Louise Michel, engel in het harnas (1984).
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Anton van Duinkerken 1903-1968
Door Harry Scholten

Anton van Duinkerken in de tuin van het klein seminarie Ypelaer bij Breda, 1922.

‘“Meneer Pastoor, hier helpt geen wijwater aan; hier moet kunstmest bij” - zei een
boerenkerkmeester, toen de processie van de kruisdagen langs een erg dorre akker
trok.’ Deze openingszin van het laatste hoofdstuk in Van Duinkerkens Brabantse
herinneringen (1964) geeft op anekdotische wijze een wezenlijke typering van Van
Duinkerkens schrijverschap. In vrijwel al zijn veelzijdige werkzaamheid als dichter,
orator, journalist en essayist is Anton van Duinkerken (pseudoniem van W.J.M.A.
Asselbergs) over de akker van het contemporaine Nederlands katholicisme getrokken,
daarbij met krachtige stem verkondigend dat die akker er zó dor bij lag, dat geen
devotionele folklore maar alleen de ‘kunstmest’ van spirituele en artistieke impulsen
uit verleden en heden remedie kon bieden.
Het vertrekpunt voor deze emancipatorische arbeid was ook in feitelijke zin een
afscheid: in 1926 verliet de jonge Van Duinkerken het seminarie waar hij zich op
het priesterambt voorbereidde en maakte hij de keuze voor het schrijverschap. Een
veelbetekenend gegeven daarbij is, dat hij dit besluit allerminst triomfantelijk en
zelfverzekerd nam: ‘Niet als de overwinnaar in een geestelijke tweestrijd ben ik het
seminarie uitgegaan, doch als een diep verslagene, die toegeven moest, het
onbereikbare te hebben nagestreefd. Ik werd het priesterschap onwaardig, omdat ik
tot de jongere generatie van schrijvers behoorde.’ (Brabantse herinneringen, p. 254).
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Anton van Duinkerken aan zijn vriend Jan Engelman, over een artistiek meningsverschil tussen
de jong-katholieken uit Utrecht, waaronder Engelman, en die uit Brabant, waaronder Van
Duinkerken (fragment).

6e Zondag na Pinksteren / 1925. // Aller-bovenste-beste kerel, / Mijn ziel
is geen schiettent en mijn hersenkamer geen lustige keuken! Je bent een
/ goeie patente kerel en d'r zijn er niet te veel op Gods aarde, van wie ik
zo veel houd, maar / nou wordt het toch wel wat bont! Ik meen m'n hele
anti-tachtigse leven te hebben besteed / aan bestrijding van dominees en
als ik me wel herinner, heb ik nog geen jaar geleden eens / een brief
gekregen, die waarachtig wel het testament van Winnetou met al z'n
stamgenoten / voor de laatste grote slag tegen het ras der blanken kan
geweest zijn! Er stonden vier instem- / mende namen onder. Wacht - ik
ga zoeken in m'n Soeneckens (ja, heus, die geef ik na mijn / kristelike
dood aan 'n museum!) // Ik heb 'm. Datum 21 Oktober 1924. Dus voor de
fossielen-kolleksie in Parkzicht! Also: ‘Denk je / nou zelf nooit eens dat
jullie “schoonheid” eigelik helemaal een wassen neus is?’ - ‘En jullie /
zijn de wankele estheten, die met schrik de baren bestaren. Dank je wel!
Wij doen niet mee. / Ik walg van al jullie kunst, van al jullie schoonheid!’
- ‘Jullie zijn lang ten achter. En / daarom (één van ons zei gisteravond
nog: het brugje tussen noord en zuid is een Japans ding: / met één windje
is het weg) is de samenwerking tussen jullie en ons voorhands een utopie!
Jul- / lie zitten nog aan de romantiek vast bv. in een akelig individualisme’.
En dan de revelasie: / ‘Wij willen de Idee’.... // Jan, het is geen rankune
van me. Maar ik hoop, dat later de feiten je dit toch duidelik hebben /
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gemaakt, dat ik, met Gods hulp, geen ‘wankele estheet’ was, maar m'n
leven gaf aan het volk, dat / dit vroeg en m'n versjes weigerde. O, helemaal
zonder heldenmoed, à contrecoeur zelfs, als je wilt, / maar het ging, met
en om de prinsiepen, die me werden verweten in het inderdaad ‘kwieke /
proza’, dat me als zodanig lief is, en dat ook door jou werd ondertekend,
als bewijs van / instemming. [...]
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Anton van Duinkerken met zijn vrouw Nini Asselbergs-Arnolds, omstreeks 1950.

Anton van Duinkerken als spreker op een bijeenkomst over de moderne Vlaamse literatuur in
de Abdij van Tongerloo, 1951. Foto: Focus.

Van Duinkerken heeft in zijn publieke optreden als spreker en schrijver bepaald
niet altijd de indruk gevestigd van ‘een diep verslagene’, maar toch lijkt de als een
schok opgedane ervaring dat winst van schrijverschap verlies van volledig ideaal
moest betekenen, door te werken in heel zijn oeuvre.
Het meest uitgesproken in zijn poëzie. Van Duinkerken heeft veel
gelegenheidsgedichten geschreven in termen van overtuigd-strijdbaar getuigenis zoals in 1936 aan het adres van NSB-leider Mussert en zijn opgewonden kliek: jawel,
mijnheer, ik noem mij katholiek - maar de grondtoon van zijn lyriek, bijeengebracht
in bundels als Hart van Brabant (1936) en Tobias met den engel (1946), wordt
bepaald door pijnlijk besef van vergankelijkheid, van de onmogelijkheid om ‘volledig’
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te zijn en aspiraties uit de jeugd staande te houden. In Tobias met den engel zijn het
bomen in september die in hun uitgroei contrasteren met het gevoel hoe anders was
de jeugd, waarin ik droomde. En Hart van Brabant vult het thema van
vergankelijkheid vanaf de titel letterlijk in in het gedicht ‘Voorbijgang’:
Ruiter en paard zijn voorbij.
De hoefslag dreunt in mijn oor.
De hoefslag herinnert mij
Aan al wat ik was en verloor.
Nu welhaast onhoorbaar vergaat
In de stervende dag het geluid.
Wat is van mijn vroegere staat
Mijn eigen, mij blijvende buit?
Bestaat er alleen voor de geest
Een samenhang? Of is dit schijn?
Is iemand wel één uur geweest
Wat hij altijd had willen zijn?
Lucht, die verduistert tot nacht,
Een tikkende klok op de schouw:
Het gebeurde, vergeefs overdacht,
Verbittert, wat komt, met berouw.
Een hoefslag, een ijdel gerucht,
Is voorbij. En voorbij is het lied.
Het wezen der dingen is vlucht.
Het wezen der ziel is verdriet.

In de essays en letterkundige studies van Van Duinkerken komt het effect van de
crisis die hij aan het begin van zijn schrijverschap doormaakte op strijdbaarder wijze
naar voren. De pleitbezorging erin voor ‘gulle levensaanvaarding’, ruimhartig geloof
en voor de rechten der dichterlijke verbeelding komt over als een reactie op een
seminariesfeer die hij in de Brabantse herinneringen memoreert als een klimaat van
‘ethische overspannenheid’ en ‘puriteinse levensangst’. Waar kunstbeoefening in
dat milieu als ‘gevaarlijk’ gold, bestrijdt Van Duinkerken in zijn vele opstellen over
godsdienst en cultuur - Verdediging van Carnaval (1928), Verscheurde christenheid
(1937), Legende van den tijd (1941), Mensen en meningen (1951) - en in zijn
bloemlezingen met inleiding van inspirerend cultuurgoed uit het verleden - bijvoor-
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beeld Dichters der contra-reformatie (1932) - juist de cultuurvrees van zijn kerkelijke
opvoeders en benadrukt hij met eruditie en bezielde overtuiging de onmisbaarheid
van de kunst als inspiratiebron voor een doorleefd en humaan Christendom.
Heel wat van Van Duinkerkens geschriften vonden hun voorbereiding en eerste
publikatieforum in het tijdschrift De Gemeenschap (1925-1941), dat hij als redacteur
vanaf 1929 en als hoofdredacteur vanaf 1934 met vaste hand leiding gaf. Naarmate
de oorlogsdreiging dichterbij kwam heeft hij in dit periodiek steeds feller en bezorgder
gewezen op het gevaar van rooms triomfalisme en chauvinistisch vertrouwen op
georganiseerde kaders en getalsmatige indrukwekkendheid: ‘Er moet eens op gewezen
worden, dat het Katholicisme in Holland geen gevaarlijker vijandin heeft dan de
Roomschheid, die alles aantast met haar kleffe zelfverzekerdheid en omzet in holle
vergaderingsrethoriek’ (1936); ‘De Nederlandsche katholieke massa staat klaar om
overrompeld te worden en degenen die dit heel goed weten, verheugen zich dat het
een rechtsche overrompeling zal zijn’ (1937).
Van Duinkerken is in vooroorlogse jaren met name van twee kanten bestreden. In
eigen katholieke kring achtte met name de ‘gevestigde orde’ van clerus, politiek en
pers zijn optreden te persoonlijk en te weinig kerk-gebonden, terwijl anderen (Ter
Braak vooral) juist vonden dat hij te weinig namens zichzelf sprak, te sterk optrad
als apologeet van de kerk waarvan hij wezenlijke tegenstellingen in handige paradoxen
maskeerde. Na de oorlog luwde de kritiek, maar verhuisde ook Van Duinkerken van
een frontpositie in het Nederlandse geestesleven naar de achtergrond. Het werd de
periode waarin hij vooral als de literatuurhistoricus W.J.M.A. Asselbergs optrad, in
Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde (1951) en vanaf
zijn benoeming als hoogleraar in de letterkunde te Nijmegen (1952) in tekstedities
van onder meer Vondel en uit middeleeuwse literatuur. Ondanks het voortbestaan
van een katholiek literair tijdschrift als Roeping (later Raam 1963-1975) ontbrak in
het na-oorlogse Nederland dat wat Van Duinkerken vóór de oorlog zo vurig bepleitte
en ook mede gestalte gaf: een artistiek geïnspireerde bijdrage van katholieke zijde
aan de nationale samenleving. De jaren zestig brachten wat Anton van Duinkerken
betreft vooral een balans van vroegere arbeid in Verzamelde geschriften (1962, 3
dln.) en als persoonlijk boek een authentiek beeld van jeugdjaren in zijn Brabantse
herinneringen (1964).

Repliek aan Marsman
Gij schrijft van mij:
hem blijft geen andere weg
dan zelfmoord of geloof,
(of een verdoft berusten), maar gij vergeet dat men in open zee,
ver van de veil'ge kusten
recht als een man op een recht schip kan staan
en onversaagd tot aan den dood toe strijden.
H. Marsman.
Maar ik opnieuw: geen zelfmoord is zo zwart
als de overgaaf aan het respijt der golven;
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- en waart gij sterk: wat baat uw kracht, bedolven
onder een overmacht, die gij zo vruchtloos tart?
Al wat gij leven heet is 't ondergaan
van duizendvormig kerende vervoering,
doch dieper dan die leefdrift is de ontroering
van wie zich buigt voor wat wij niet verstaan.
God is Diogenes, die mensen wacht
achter het schijnsel van ontstoken lampen:
streef door uw zee en haar gevaarlik dampen
niet aan het licht voorbij, dat Jezus bracht!
Gedicht door Anton van Duinkerken, gebundeld in Lyrisch labyrinth (1930).

Keuze uit het overig werk
Onder Gods ogen (1927), De ravenzwarte (1928), Roofbouw (1929), Hedendaagse
ketterijen (1929), Achter de vuurlijn (1930), Lyrisch labyrinth (1930), Hetwereldorgel
(1931), Katholiek verzet (1932), De beweging der jongeren (1933), Twintig
tijdgenoten (1934), De menschen hebben hun gebreken (1935), Ballade van den
katholiek (1937), Het christendom (1937, met Menno ter Braak), Twee vierkante
meter (1938), In Holland staat een huis (1937, met M. Nijhoff), Bloemlezing uit zijn
gedichten (1938), Pascha problemen (1940, door W.J.M.A. Asselbergs), Verzen op
Kerstmis (1941), Ascese der schoonheid (1941), Voorbijgang (1942), St. Bernard
(1943), Waaiend pluis (1944), Het tweede plan (1945), Verzen uit St. Michielsgestel
(1946), Waarom ik zo denk (1947), Begrip van Rome (1948), Geschiedenis van
Sinterklaas (1948), Antoon Coolen (1949), Nicolaus van Milst (1949), Vijftig jaar
na Schaepmans dood (1953, door W.J.M.A. Asselbergs), Verzamelde gedichten
(1957), Guido Gezelle (1958), Vlamingen (1960), Noord-Brabant edel en schoon
(1960, samen met Martien Coppens), Zilveren bruiloft (1962), Tweemaal Dante
(1964), De reis met Rafaël (1966, bloemlezing), Festoenen voor een kerkportaal
(1966), Gorter, Marsman, Ter Braak (1967), Nijmeegse colleges (1968, door
W.J.M.A. Asselbergs).
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Gerard Bruning 1898-1926
Door Harry Scholten

Gerard Bruning.

‘Toen hij gestorven was, heeft iemand gezegd: nu wordt hier geen kathedraal meer
gebouwd. - Neen, nu wordt hier geen kathedraal meer gebouwd, en geen kruistocht
gewaagd, en geen bres meer gekloofd in den zwarten, eeuwigen muur. Want met
hem stierf inderdaad één der laatste telgen van het barbaarsch en heilig Karolingisch
geslacht.’ Met deze zinnen leidt H. Marsman in 1927 het door hem en Henri Bruning
bezorgde Nagelaten werk van Gerard Bruning in. Marsman en generatiegenoten vooral uit de kring van jonge katholieke letterkundigen - hebben in Gerard Bruning
een vurig inspirator erkend tot een ‘grootsch en meeslepend’ leven, tot een ‘bezield
verband’ waar zij in de jaren twintig zo hartstochtelijk naar op zoek waren en dat
Marsman enige tijd en de katholieken iets langer meenden te ontwaren in herleving
van staatkundige, culturele en religieuze concepties uit de Middeleeuwen. Deze
fascinatie door de periode van ‘kruistochten en kathedralen’ vond, bijvoorbeeld,
voedsel in Brunings opstel ‘De waanzin der democratie’ van 1923. Het schildert de
Europese geschiedenis van Renaissance tot eigen tijd als een proces van toenemend
individualisme en van in chaos eindigende tendenties van nivellering en
gezagloosheid; het prijst, daartegenover, de Middeleeuwen aan als een tijd waarin
‘verzoening van geestelijke tucht en persoonlijkheid’ plaatsvond.
Grote enkelingen - als in de middeleeuwen Dante en Franciscus - die inspirerend
inwerken op de samenleving: zo tekent Bruning in zijn opstellen over schilderkunst
en literatuur de ideale verhouding tussen kunstenaar en maatschappij. Een sterk
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kunstenaarschap, een hang naar groots en heroïek leven en een fundamenteel besef
daarbij van goed en kwaad vormen in zijn essays en kritisch werk - ten dele
gepubliceerd in de tijdschriften Roeping (vanaf 1922) en De Gemeenschap (vanaf
1925) - de constante criteria waarmee hij waarde en onwaarde van kunst vaststelde.
Maar voor totale aanvaarding voegde Bruning daar nog een criterium aan toe: de
mate waarin het kunstwerk zich laat verbinden met het eigen leven. In een van de
laatste opstellen in het Nagelaten werk (1927), in de inleiding op een in het jaar van
zijn dood (1926) geschreven kritiek over de poëzie van Marnix Gijsen, heeft hij dat
laatste criterium op karakteristieke wijze aldus geformuleerd: ‘Er is een kunst, waarvan
ik houd omdat zij mij ráákt, recht en meedoogenloos, ráákt zóó recht en
meedoogenloos dat ik daarmee vechten wil en mijzelf meten aan den zwarten ernst
van dit zelfgericht, zooals de verzen van Marsman; er is een kunst, niet anders dan
die groote, heete snik naar God waarvan voor mij de kunst van Léon Bloy het hevigst
vervuld is; en er is een kunst, waarvan ik houd omdat het niets is dan een witte
blijdschap, een zóó witte blijdschap, dat een mensch er om schreien mocht, zoals
om sommige verzen van Gorter uit het eerste deel van “De school der Poëzie” en
om sommige kleine vreugden van Charley Chaplin. [...] Laten wij toch vooral niet
aan een objectieve schoonheid gelooven. Er is een mate van schoonheid, waarheid
en goedheid in elken kunstenaar en daarom ook in zijn kunst, maar aan die kunst
voegen wij nog eens alles van onszelf toe: onze eigen vreugden en smarten, ons eigen
vechten, ons eigen verwinnen, ons eigen mensch-zijn. Is de gesteldheid van het
kunstwerk zoodanig, dat het deze toevoeging verdraagt, dan wordt die kunst van óns,
zij verweeft zich met ons leven, zij klopt in ons hart en in onze polsen en in onze
hersens: zij is één met ons geworden. Laat die kunst dit niet toe, dan zullen wij nóg
- maar ditmaal op een afstand, ditmaal zonder dat ons mensch-zijn er deel aan neemt
- de innerlijke bewogenheid dier kunst herkennen, haar gedachte- en gevoelsconcepties
zullen wij vermogen te schatten, haar vormen waardeeren maar dit
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Gedicht door Gerard Bruning, in 1923 gewijzigd gepubliceerd in het tijdschrift Roeping.

Nacht // Op de horizonten van den nacht / beeft de roode lichtcirkel der
steden: / de schreeuw van licht-reklame tuimelt langs de daken. / In
nerveuse morse-sleutels / tasten kontinenten naar elkaars nabijheid: /
verlatenheid is over velen / -op den wankelen rand van café-tafeltjes /
klemmen mannen zich naar feilloos evenwicht. / Ergens wordt nu een wit
meisje verbrijzeld / en baart een moeder haar kindje / voor de Eeuwigheid
// De nachttrein gilt een angstgordel om de wereld // Op de horizonten van
den nacht / het nood-signaal der steden: / Heer, hoe is ons weten wankel
in den storm van Uw toorn, / de rivieren staan op, / de bergen breken, /
volk vernietigt volk, / Gij hebt hen in Uw gramschap verbrijzeld / en hun
wegen in duisternis gehuld, / -aan alle zeeën breekt het vuurtorenlicht naar
Uw Hemel // Wij leven gelijkelijk op alle kontinenten, / de sterren hebben
wij geteld / en de zeeën gepeild, / ons weten waanden wij een
oceaanstoomer / maar onze wijsheid werd wankel en ongestaag, / -in den
plooi van een getailleerde jas hebben wij ons voor elkaar gered. // Geef
ons de genade / Uw Wil te verstaan / uit de Wijsheid van Uw Boek: / dat
de teekenen ons niet verwarren / als Gij tot ons spreekt. // 20/6'23
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alles zal zich toch niet aan een zekere koelheid en reserve kunnen onttrekken, omdat
ons bestaan niet met het bestaan dier kunst gemoeid is.’ De indruk die Gerard Bruning
tijdens zijn kortstondig leven en schrijverschap op Marsman heeft gemaakt, en zijn
invloed op generatiegenoten rond Roeping en De Gemeenschap, lijken niet slechts
door de aantrekkingskracht van zijn denkbeelden, maar ook en vooral door zijn
betrokkenheid erbij ‘met hart en ziel’ bepaald. In hem als in geen ander beluisterden
zij iemand wiens eigen bestaan gemoeid was met datgene waarover hij schreef.

Studie (1927). Houtsneden: Jozef Cantré.

Overig werk
Rembrandt, de realist (1927), Gedichten (1954), Verontrust geweten (1961,
bloemlezing).
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Jan Engelman 1900-1972
Door Harry Scholten

Jan Engelman, Utrecht, omstreeks 1954.

De erkenning voor Jan Engelman als een der sterkste dichterstalenten van zijn
generatie is vanaf zijn eerste optreden - beginjaren twintig - vrij algemeen geweest,
maar de manifestatie en ontwikkeling van dat talent in bundels als Sine nomine (1930)
en Tuin van Eros (1932) ontmoette niettemin zeer verschillende waardering. Buiten
eigen levensbeschouwelijke kring - bij critici als Marsman, Vestdijk en Du Perron
- was die veel positiever dan in het milieu van katholieke geloofsgenoten. In
laatstgenoemde kring was het weliswaar Anton van Duinkerken die steeds meer
overtuigd raakte van Engelmans betekenis, maar voor het overige viel hem van
roomse zijde veel kritiek ten deel, tot in de diskwalificerende termen van ‘aestheet’,
‘paganist’ en zelfs ‘satan van de ontucht’.
Wat deze gemengde waardering deed ontstaan kan wellicht het meest verduidelijkt
worden door een dichterlijk credo van Engelman te citeren dat hij beginjaren dertig
formuleerde: ‘Als dichter beschouw ik in de eerste plaats, misschien moet ik zeggen:
alleen hém, die ritmisch, muzikaal bezeten is van een grote bewondering, een centrale
verering, een alle andere levensbewegingen beheersende, overstemmende liefde voor
een hoogste goed, liefde, die hij door alle aardse ervaringen heen trouw blijft.’ Deze
uitspraak vormt een uitstekende typering van Engelmans dichterschap en
kunstopvatting en bevat precies de elementen die enerzijds bewondering en aan de
andere kant wantrouwen en zelfs afwijzing veroorzaken. Geen Nederlands dichter
tijdens het interbellum heeft zo vervoerend met de middelen van ritme en klank het
thema van de liefde gestalte gegeven als Jan Engelman. Dat gaf reden om over poëzie
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van de puurste soort te spreken, maar zij die de Muze geen andere beroepsuitoefening
gunden dan van dienstmaagd der kerkelijke dogmatiek ontwaarden in Engelmans
inspiratrice zoveel aanzet tot muziek en zingenot, dat haar hoedanigheid van een
aardse ervaring ontstijgende hemelbode hen ontging.
Toch is die laatste rol onmiskenbaar aanwezig. De ‘Ambrosia’-figuur die
Engelmans pure poëzie zo herhaaldelijk gaande maakt, bezit wel een erotische
bekoorlijkheid die alle appels doet blozen, maar zij is ook ‘serafskind’ dat inleidt tot
het hemelse vaderhuis:
Ik ben ontluisterd en ik dwaal
tot ik u eindelijk achterhaal,
Ambrosia, mijn serafskind,
in wie ik álles wedervind
wat aanving met sereniteit
en tot beminnen is gewijd:
de schroom, de weelde stil en kuisch,
het witte licht van 't vaderhuis.
Gij leidt mij in den eersten kring
van 't paradijs waarom ik zing,
mijn lied klinkt lichter in uw spoor,
gij gaat mij als een engel voor.

Dit zijn strofen uit het slotgedeelte van het grote gedicht ‘In den tuin’ waarmee Tuin
van Eros opent. Heel wat om kerkelijke goedkeuring wervende kritiek lijkt aan dat
slot niet te zijn toegekomen, gefixeerd als zij werd door regels die voorafgingen, als
Wie boeit den stroom die grondeloos / zich 't glanzend lijf tot bedding koos?

Vera Janacopoulos
cantilene
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen
de klankgazelle die ik vond
hoe zoete zoele kindermond
van zeeschuim en van rozen
o muze in het morgenlicht
o minnares en slank gedicht
er is een god verscholen
violen vlagen op het mos
elysium, de vlinders los
en duizendjarig dolen
Gedicht door Jan Engelman, gebundeld in Sine nomine (1930).
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Het retorisch karakter van deze vraag vormt overigens een wezenlijk bestanddeel
van Engelmans cultuurvisie en dichterschap. Beide zijn tot in de laatste fase dualistisch
gebleven: even teugelloos doortrokken van ‘donkere’ aardsheid als gericht op hemelse
sereniteit. De reisbrieven uit Griekenland die Engelman in 1955 bundelde onder de
naam Twee maal Apollo kregen een slotbeschouwing waarin de titel aldus wordt
verklaard: ‘Het apollinische wordt ondergaan als stilstand, evenmaat, harmonie, als
lichtglans van de geest, die orde en inzicht schenkt’, maar sinds Nietzsche ‘kan
niemand meer voorbijzien aan het element van roes, extase, heilige waanzin en
vernietigingsdrang, dat ook in het serene en evenwichtige kunstwerk ligt verscholen
[...] Apollo zelf had zijn donkere en wrede kanten, hij was wolvendoder en verderver,
maar in zijn door zwanen voortgetrokken wagen naar Delfoi gekomen, is hij daar de
grote licht- en heilgod geworden: twee maal Apollo, de demonische, de vernietigende,
en de maatvolle, de genezende.’ En de meest representatieve strofe uit Engelmans
laatste verzenbundel, Het Bittermeer (1969) luidt:
En twee-in-een is álle wezen
dat leeft en lijdt en zich bezint.
Een heilig licht, hoe uitgelezen,
maakt niet den wijnstok onbemind.
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Gedicht door Jan Engelman, in gewijzigde vorm gebundeld in De tuin van Eros en andere
gedichten (1934).

Nachtvaart // ik droom van paarden en javanen, / schrik wakker, zie de
duistre vanen / der wolken waaien om de maan- / mijn hart gaat wild en
hoorbaar aan // o, menschen zijn zoo wreed als wolven: / veel liever sliep
ik in de golven, / maar om een enkel stil gezicht / verlang ik naar het
morgenlicht //en droom van paarden en javanen, / schrik wakker, voel mij
nat van tranen, / tel eindelooze uren vol -/ de nacht is zwart, de zee staat
hol

Overig werk
Het roosvenster (1927), Parnassus en Empyreum (1931), Torso (1931), Nieuwe
schilderkunst in Holland (1933), Moissy Kogan (1934), Prinses Turandot (1936),
Tympanon (1936), De dijk (1937), Het bezegeld hart (1937), Bij de bron (1937), Om
de dooje dood niet of Jan Klaasen komt naar huis (1938), Sint Willibrord (1939),
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Pyke Koch (1941), Noodweer (1942), Hart en lied (1944, bloemlezing), In het
verborgene gedrukt (1945), Vrijheid (1945), Kindje wiegen (1945), Een naald vol
droomen (1947), Philomela (1950), In memoriam Charles Nypels (1953), Verzamelde
gedichten (1960).
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Albert Kuyle 1904-1958
Door Harry Scholten

Albert Kuyle met vriendin.

Hoewel Albert Kuyle (pseudoniem van L.M.A. Kuitenbrouwer) in het milieu der
zogeheten ‘jong-katholieken’ van de jaren twintig debuteerde met poëzie - Seinen
(1924), Songs of Kalua (1927) - verwierf hij de meeste bekendheid en aanvankelijk
ook grote waardering met afzonderlijke en gebundelde publikatie van korte verhalen
als De bries (1929), Werkverschaffing (1931) en Harmonika (1939). ‘De
Jong-Katholieken in ons land kunnen zich beroemen op de beide beste short-story
vertellers onder de jongere schrijvers,’ merkt Anthonie Donker in 1933 in Critisch
Bulletin op, de namen noemend van Albert Helman en Kuyle. En in zijn herinneringen
in Ogen op de rug (1971) noteert Den Doolaard, dat Kuyle ten onrechte ‘in het
vergeetboek’ is geraakt: ‘want in de jaren dertig schreef hij hier te lande in zijn
novellen het eerste moderne proza: direct, van alle overbodigheden ontdaan,
onsentimenteel en toch gevoelig.’
Tot de grote aandacht die Kuyle's verhalen in de jaren dertig kregen, heeft
ongetwijfeld ook het feit bijgedragen dat zij in pregnante beelden de
crisiswerkelijkheid aanklaagden en daarbij allerlei heilige huisjes inclusief de kerk
bepaald niet ontzagen. Zij fulmineren met name tegen een roomse politiek en een
katholieke dagbladpers, welke zich ter machtshandhaving en -vergroting in
compromissen begeven met ‘de wereld’. De tendens die deze crisisverhalen
daartegenover laten horen is vrijwel steeds deze: oplossing van de malaise is alleen
mogelijk bij terugkeer naar de door God gegeven wetten der natuur.
Verschillende van zijn verhalen uit de late jaren twintig en beginjaren dertig heeft
Kuyle voorgepubliceerd in De Gemeenschap, het katholieke literaire tijdschrift waar
hij vanaf de oprichting (1925) nauw bij betrokken was en in het wisselend gezelschap
verkeerde van andere gezichtbepalende figuren in dit blad als Anton van Duinkerken
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en Jan Engelman. Wanneer het einde 1933 tot een breuk in de redactie komt - door
persoonlijke tegenstellingen en door Van Duinkerkens keuze voor
Inspecteur Fernando Hernandez heeft een nieuwe hoed noodig. Deze
week is het feest van San Lazaro, en hij hoort tot de notabelen van de
parochie. Hij ziet een lichte grijze in de étalage die hem zou lijken, maar
hij heeft geen tijd om nu te gaan passen. Passen is voor hem vervelend.
Hij heeft, zoover hij weet, het kleinste hoofd van de stad. De dienst wacht.
Er zijn vrouwen die de stadsfontein hebben verontreinigd. Vergrijp tegen
artikel 268. De volgende morgen plast de zon; de inspecteur staat voor de
toonbank, en vraagt om de hoed die hij gisteren zag. De hoed is verkocht.
Een andere van dezelfde soort? Er was er maar één. Inspecteur Hernandez
zal dan naar het feest van San Lazaro gaan met zijn oude hoed, want hij
kan geen keus maken.
Om 3.10 's middags rijdt de inspecteur naar San Luigi. Een lijk op een
bleekveldje; het moet met grove hagel uit een oud model jachtgeweer zijn
gedaan, op vier pas afstand. Het gezicht is weggeschoten. De inspecteur
ondervraagt twee uur lang. Een meisje heeft een man hard zien loopen
met een lichte grijze hoed; een man die niet bekend is in San Luigi. Verder
niets. De inspecteur weet intuïtief dat er een veete is beëindigd. Dat gebeurt
meestal met grove hagel.
Het rapport is niet lang. De lijkschouwing zal morgen plaats vinden.
De volgende morgen. Er komt een boodschap van de hoedenwinkel.
Inspecteur Hernandez zal toch geholpen kunnen worden. Hij is er om elf
uur; op de toonbank ligt de hoed die eergisteren in de etalage stond. De
man die hem kocht is hem komen ruilen. De inspecteur past de hoed: hij
is te klein. Dan ontdekt hij de reep papier die onder de leeren band is
geschoven. De man die hem een dag droeg, had nog een kleiner hoofd dan
hij. Als het papier er uit is, betaalt de inspecteur en gaat met de nieuwe
hoed naar huis.
Begin van het verhaal ‘Het kleinste hoofd’ door Albert Kuyle,
gebundeld in Weerlicht (1933).
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Albert Kuyle (met bril) op een vergadering van Zwart Front, Breda, 1938.

Engelman die zich volgens Kuyle veel te ‘aestetisch’ en ‘libertijns’ ontwikkelde richt Kuyle samen met onder meer zijn broer Henk Kuitenbrouwer De Nieuwe
Gemeenschap (1934-1936) op. In de verhalen en kritieken die hij aan dit tijdschrift
bijdraagt blijkt, dat Kuyle's maatschappelijk engagement steeds sterker een
pleitbezorging gaat inhouden voor ‘volksche’ standpunten inzake staatsinrichting,
rasonderscheid, positie van de vrouw en beleving van huwelijk en sexualiteit. Zijn
polemische bijdragen komen steeds sterker in het teken te staan van scheldkanonnades
en het grofste antisemitisme. En zijn verhalen krijgen steeds nadrukkelijker het
ideologisch stempel waar De Nieuwe Gemeenschap tot in zijn ondertitel voor kiest:
‘voor de rechtsche revolutie’ en het ‘Zwart Front’ van het fascisme. Tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog is Kuyle in een nagenoeg compleet literair isolement geraakt
en kreeg zijn werk buiten een zeer beperkte kring van geestverwanten vrijwel geen
aandacht meer.
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Crisisroman uit 1933. Omslag: Haime Colson.

Overig werk
Zeiltocht (1925), Van pij en burnous (1927, met Albert Helman), Weerlicht (1933),
Harten en brood (1933), Jonas (1934), Tusschen Keulen en Parijs (1934), Alarm
(1934), Het land van de dorst (1935), Rond een blauw meer (1936), Een jaar vol
heiligen (1936), IX gedichten (1947), In excelsis (1947), Rond Jezus' kleed (1954),
Kinderen der mensen (1954), St. Eloy (1955), Heraut van het woord (1956).
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Gabriël Smit 1910-1981
Door Karel Meeuwesse

Gabriël Smit, 1964. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

Grondthema van Gabriël Smits poëzie was van het begin af aan zijn verlangen naar
de nabijheid Gods in de aardse werkelijkheid. In zijn vroege poëzie - Voorspel (1931),
Weerklank (1932), Requiem in memoriam matris (1932) - is de vervulling van dit
verlangen onafscheidelijk verbonden met de dood van zijn jonggestorven moeder.
In zijn geheimzinnig samenzijn met haar weet de jonge dichter zich verbonden met
de oorsprong van het leven zelf. Via haar als mediatrix openbaart zich in de liefde
van zijn vrouw, de onschuld van het kind, de ongereptheid der natuur, het goddelijk
licht van de oorsprong.
Na zijn overgang uit het jansenisme naar de Moederkerk, bij uitstek de kerk van
de Moeder Gods, wijdde Gabriël Smit zich als religieus dichter jarenlang aan de
vernieuwing van het kerkelijk lied van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap.
In zijn persoonlijke poëzie uit deze jaren, in 1946 in Spiegelbeeld bijeengebracht,
openbaarde zich echter als in een dialectische beweging het erfdeel van zijn
jansenistische vader: het paulinisch besef dat wij hier slechts zien als door een spiegel
in een duistere rede, de vrees voor de absoluutheid van Gods gebod, de ervaring ook
van Gods liefde als pijn. Er had zich zowel religieus als poëtisch een proces van
verheldering en verscherping voltrokken. De vroomheid van Port-Royal en
Kierkegaards ‘lyrische dialectiek’ boeiden hem als nooit tevoren; het betrekkelijk
vrije muzikale vers maakte plaats voor een welluidend vers van klassieke structuur.
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Nadat een grote sonnettencyclus, die ‘Emmaüs’ zou hebben geheten, onvoltooid
was gebleven omdat de dichter aan de ontwikkeling die hij erin had willen vastleggen
voorbij was, bleek zijn poëzie zich in de bundel Ternauwernood van 1951 zo
wezenlijk te hebben vernieuwd dat men van een tweede debuut kan spreken. Het
klassieke vers verdween voor wat de dichter met Ezra Pound een ‘geïntensiveerd
spreken’ noemde, ‘a fine language departing in no way from speech save by an
heightened intensity’, zoals Pound poëtische taal omschreven had. Dwingend tot
uiterste concentratie was deze vorm van spreken als voor hem geschapen om zich
zo exact en concreet mogelijk bewust te worden van Gods aanwezigheid in hem zelf
en de (als uit de eerste fase van zijn dichterschap teruggekeerde) aardse werkelijkheid.
In allerlei toonaarden spreekt hij over God en zichzelf, maar hij spreekt ook mét
zichzelf, spreekt ook tót God en voor het eerst nu ook tot de Mensenzoon. Soms
ontstaat er een tweegesprek, zoals het ‘Gesprek met een nachtelijk landschap’. Het
Woord, waaruit wij ononderbroken / samen voortkomen zegt het landschap, spreekt
ook in mij, maar ik ben ouder, verder af. En soms vertolkt hij wat in een doodse stilte
de dingen hem metaforisch, symbolisch of allegorisch zeggen over de grond van hun
zijn. Dichten was voor hem, zoals hij zei, vertalen van God in de werkelijkheid
geworden of: Gods woord woord laten worden in het zijne.
In 1975 stelde Gabriël Smit onder de titel Gedichten een selectie samen uit
Ternauwernood en de bundels die daarop waren gevolgd: Geboorte (1952), Ik geloof
(1957), Dichterbij (1964), Variaties van liefde (1966), Op mijn woord (1968) en
Psalmen opnieuw (1971). Hij wees daarmee in zijn oeuvre als het ware zelf al de
poëzie aan op grond waarvan hij een der meest authentieke religieuze dichters uit
onze moderne letterkunde mag heten.

In 1932 verschenen bundel gedichten van Gabriël Smit ter nagedachtenis van zijn moeder.
Illustraties: Henri Jonas.
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Eerste gedicht uit een cyclus van vier gedichten die onder de titel ‘In memoriam matris’ verscheen
in de debuutbundel Voorspel (1931) door Gabriël Smit.

In memoriam matris // Ik wil zoo klein zijn en in u verloren, / als ik het
eertijds bij den aanvang was, / toen ik het ruischen van uw bloed mocht
hooren / en in uw hartslag de geheimen las // van het verborgen leven aller
dingen, / en in uw ademen het zoet verbond, / dat liefde teekende in
streelingen / om de bescherming van uw smalle mond. // wij hebben
saamgezeten, eeuwigheden, / ik gansch in u en gij geheel in mij: / een
peinzend lied van kleine teederheden, / een streelend wonder, aan uw
schoot voorbij, // gij hebt misschien uw laatste uren / dit samenstroomen
nog herdacht: / een hooge melodie, die ongerept bleef duren / en die u
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langzaam overbracht // in de valleien van den dood, / die weerklonk,
duizendvoudig, / en die u opnam, licht en groot, / tot eindelijk Gods
vleugelen samenvouwden / over het zingend wonder van uw schoot. //.../
ik ben zoo klein en in dit lied verloren / als ik het eertijds bij den aanvang
was. / gij zijt gansch om mij in het toebehooren / aan wat ons beiden eens
gemeenzaam was: / het stille groeien van wat ongeboren / de liefde
droomend van den dood genas. // Gabriël Smit. // Geschreven voor / Jan
de Groot. 27.10.30.

Overig werk
Het laatste gezicht (1935), Christofoor (1934), De vijf blijde geheimen van Maria
(1935), Pinksterspel (1937), De priester (1938), Maria-lof en andere gedichten
(1939), Soldaten van de kruisweg (1939), Goede vrijdag (1939), Kerstmis (1939),
Sterre der zee (1939), Angelus (1940), De vreugde van den arbeid (1940), De vrouwen
aan het graf (1940), De zieke broeder (1941), Koning der koningen (1941), Terug
naar Gethsemané (1941), Declamatie en voordracht (1941), Tempore belli (1943),
Sonnetten (1944), Zeven Marialegenden (1945), Roosjes uit de hemeltuin (1946), In
het land van den dichter (1947), Fragment (1948), De psalmen (1952), Leven van
gedichten (1969), Grensverkeer (1975), Weerlicht (1976), Evenbeeld (1981).
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Menno ter Braak 1902-1940
Door F. Bulhof

Van l. naar r.: D.A.M. Binnendijk, Wim en Menno ter Braak ten huize van de familie Ter Braak
te Eibergen, omstreeks 1927.

De briljante student Menno ter Braak, op zijn zes-en-twintigste jaar cum laude
gepromoveerd op een proefschrift over middeleeuwse geschiedenis, had zich in zijn
studententijd allerminst eenzijdig met wetenschappelijk specialisme beziggehouden.
Als redacteur van Propria Cures, als medewerker aan De Vrije Bladen, De Stem en
het avant-garde tijdschrift van Arthur Lehning i 10, ook als mede-oprichter van de
Filmliga in 1927, ontplooide hij zijn critische zin ook op het gebied der eigentijdse
cultuur. Zijn belangstelling voor de filmkunst, die blijkt uit Cinema militans (1929)
en De absolute film (1931), vindt haar oorsprong in de gedachte, dat het nieuwe
medium nog niet in de traditie was verstard, en bovendien dat de levenloze dingen
op het filmdoek tot beweging konden worden gebracht en daarmee als het ware uit
hun verstarring, uit hun doodsslaap bevrijd.
De strijd tegen de verstarring zal Ter Braak op alle mogelijke manieren tot aan
zijn dood voortzetten. In een periode van vier jaar, 1929-1933, toen hij als leraar in
Rotterdam een volledige dagtaak had, produceerde hij met bewonderenswaardige
energie twee romans en drie cultuurhistorische geschriften: Het carnaval der burgers
(1930), Hampton Court (1931), Démasqué der schoonheid (1932), Dr. Dumay
verliest... (1933) en Politicus zonder partij (1934). In diezelfde tijd kwam op zijn
initiatief het tijdschrift Forum tot stand, dat ook nu nog het literaire beeld van de
jaren dertig bepaalt. Na zijn benoeming tot cultureel redacteur van het Haagse dagblad
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Het Vaderland (1933), een positie die hij behield tot zijn zelfgekozen dood bij de
Duitse inval in 1940, werd zijn tomeloze energie gaandeweg in andere banen geleid.
Naast een aantal indringende politieke geschriften, gericht tegen het
nationaal-socialisme, bestond zijn werk van dat moment bijna uitsluitend uit
journalistiek werk, dat voornamelijk literair-critisch georiënteerd was. Behalve zijn
politiek testament, Van oude en nieuwe christenen (1937), is het toen niet meer tot
grotere ethische of estetische synthesen gekomen.
De grote ommekeer in Ter Braaks leven is ongetwijfeld in het jaar 1930 de
kennismaking met E. du Perron en bijna gelijktijdig de ontdekking van het werk van
Nietzsche geweest. In Du Perron waardeerde hij de strijdbaarheid, in Nietzsche diens
aftasten van de meest fundamentele waarden om tot een ‘Umwertung aller Werte’
te komen. In Forum, dat Ter Braak vier jaar lang bekwaam heeft geleid, werden de
gevestigde tradities (en het critiekloos accepteren daarvan door ‘epigonen’) vaak
heftig aangevallen. De dichter Bloem vatte de strijd van Forum samen in de leuze
‘vorm of vent’: Forum wenste af te rekenen met de schone vorm, zoals die was
overgeleverd en werd nagebootst, teneinde de persoonlijkheid van de schrijver zelf
tot uitdrukking te doen komen. Met zijn voorkeur voor onderkoeld proza wist Ter
Braak in dit tijdschrift bovendien het werk van bij voorbeeld Willem Elsschot te
pousseren. Ook met Nescio zocht hij contact, terwijl Vestdijk, Slauerhoff en postuum
de dichter Dèr Mouw in Forum alle ruimte kregen.
In twee romans, Hampton Court (1931) en Dr. Dumay verliest... (1933), heeft
Menno ter Braak zijn levensgevoel soms op aangrijpende wijze weergegeven. De
ontreddering van de hoofdfiguur aan het begin van Hampton Court, aan de rand van
dit beroemde doolhof, is zeker een hoogtepunt van de Nederlandse psychologische
romankunst, maar het is niet algemeen als zodanig erkend. Ook Dr. Dumay draagt
sterk autobiografische trekken. Hoewel beide romans onder een wat mechanistische,
oorzaak-en-gevolg-achtige uitwerking van een psychologisch schema lijden, heeft
Ter Braak interessant werk geleverd, dat waarschijnlijk daarom zo weinig waardering
vond, omdat men op an-

't Is vol van schatten hier...

‘Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen’ (1935). In een brief aan Du Perron
sprak Ter Braak van ‘een comedie in drie bedrijven tegen de wapenfabrikanten’.
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der, essayistisch, gebied zo'n uitzonderlijk hoog niveau van hem gewend was.
In Het carnaval der burgers (1930), bijna muzikaal als een fuga geconstrueerd,
wordt de dichterlijke werkzaamheid als iets persoonlijks hoog gewaardeerd, terwijl
het produkt van die werkzaamheid, het gedicht, als verstarring wordt afgewezen. De
antithese dichter-burger komt niet tot een oplossing. De dichter blijft een eenzame,
voor wie slechts één gemeenschap blijft, die ‘van kind, liefde en dood’, terwijl de
burger opgaat in gemeenschapsdrift. Het schoonheidsprobleem, al in Het carnaval
aangesneden, wordt in Démasqué der schoonheid (1932) verder uitgewerkt. De strijd
gaat voornamelijk tegen de schoonheidsopvattingen van de beweging van Tachtig,
maar ook tegen de ernst, waarmee de kunst beleden wordt. Ter Braak wenst dat de
kunstenaar voortdurend risico neemt. Het grootste risico zit in het grensgebied tussen
kunst en filosofie. Stendhal en Nietzsche vertegenwoordigen ‘le bon genre’: het zijn
bootjes die aan twee kanten lek zijn, ‘zij denken zoals men zich scheert, met
accuratesse maar wetend dat men de volgende dag opnieuw zal moeten beginnen.’

Eerste brief uit de tienjarige correspondentie tussen Menno ter Braak en E. du Perron.

Rotterdam, 17 Nov. 1930 // Amice / (Beter titel weet ik voorloopig niet;
maar / de qualificatie wil ik graag uitschakelen). // Hedenmiddag vond ik
je Cahiers voor de / deur liggen. Eerste impressie: g.v.d., nu is de /
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pleizierige onpersoonlijke relatie uitsluitend via / Bouws en gedrukte
stukken voorbij. Tweede: blij, / dat ik je eindelijk kan lezen. Ik heb
vanmiddag / het grootste deel al verslonden. Het heeft mij / om één reden
nog meer gepakt dan ‘Nutteloos / Verzet’, dat ik bij fragmenten prachtig
vind, / maar nog (als geheel) te zeer casuïstisch bekeken. / Het is n.l. zoo
prettig familiaar, zoo onmiddellijk, / dat er geen enkele twijfel aan de
directheid en / zuiverheid van de reactie overblijft. Trouwens: je / bent tot
nu toe de eenige, die op den man af pre- / cies mijn bedoelingen bij het
schrijven van het / Carnaval hebt geraden. Dat was eigenlijk voor / mij al
voldoende, om in gedachte vriendschap /
[p.2] te sluiten. // Ik aanvaard graag het einde van deze on- / persoonlijke
vriendschaps periode. Erzal nu zoo-/ iets moeten gebeuren, als een afspraak,
waartegen ik / overigens werkelijk niet opzie. Alleen: daarbij zal /
waarschijnlijk blijken, hoe verschillend onze ante- / cedenten zijn, die ons
tot dezelfde waarheid / (of voor mijn part: onwaarheid) leidden. Ik ben /
n.l. van afkomst vrijzinnig-protestant, braaf / opgevoed door brave ouders,
zonder aanwijsbare / neiging tot perversiteit etc. etc., alles waar- / schijnlijk
anders dan bij jou. Ik begin, om / zoo te zeggen, de perversiteit pas nu,
door mijn / intellect heen, te waardeeren, en mede door / ‘Nutteloos
Verzet’. Ik tracht nu mijn geboorte / uit de braafheid ongeveer te
beschrijven in / de roman ‘Hampton Court’, die al behoorlijk / opschiet.
// Wil je de kennismaking wagen met dit ante- / cedentenverschil? Ik met
liefde. Maar ik kan / door mijn baantje moeilijk weg. Misschien eens / een
week-end in Brussel? Kom liever hier, / Bouws heeft ruimte genoeg, z.o.z.
// Je zending belette mij gelukkig een radiorede te be- / ginnen over het
kreng Alie Smeding. Ik moet dat laatste / prul van haar in toonbare woorden
bespreken, maar zal / trachten haar toch haar vet te geven. // m.h. gr. en
nogeens dank / tt, / Menno ter Braak // in haast
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Politicus zonder partij (1934) is allereerst een essay over de plaats van de mens in
de hiërarchie van de natuur. De rangorde stof-plant-diermens is voor Ter Braak een
neergaande lijn. Het bezit van de Geest, zoals vroeger van de Ziel, geeft de moderne
mens geen enkel recht op een hogere plaats in de rangorde. Maar als men de mens
zich niet op de Geest wenst te laten beroepen, wat is er dan dat hem in staat stelt zich
te handhaven? Welk sociaal gedrag is dan in de volle zin des woords menswaardig?
Over deze menselijke waardigheid heeft Ter Braak in Van oude en nieuwe christenen
(1937) fundamentele dingen gezegd. Maar toen had de strijd tegen het
nationaal-socialisme zijn belangstelling al heel sterk in beslag genomen. Op
anti-fascistische congressen spreekt hij zich krachtig uit, aan zijn vriend Jan Greshoff
schrijft hij dat misschien emigratie de enige mogelijkheid biedt om aan het gevaar
te ontkomen. Het heeft niet zo mogen zijn.
Ter Braak is een origineel denker over film, een onderschat romanschrijver, een
briljant essayist en een strijdbaar antifascist geweest. Zijn denken heeft in de
Nederlandse cultuur tot lang na zijn dood diepe sporen nagelaten.

Menno ter Braak als mandolinespeler en violist. Trucfoto.

Overig werk
Kaiser Otto III (1928, diss.), Afscheid van domineesland (1931), Man tegen man
(1931), Het tweede gezicht (1935), De pantserkrant (1935), Douwes Dekker en
Multatuli (1937), Nederlandsche litteratuur van nu (1937, met S. Vestdijken Anton
van Duinkerken), Het christendom (1937, met Anton van Duinkerken), Het
nationaalsocialisme als rancuneleer (1937), De Augustijner monniken zijn trouwe
duivel (1938), Mephistophelisch (1938), In gesprek met de vorigen (1938), De nieuwe
elite (1939), De duivelskunstenaar (1943), Reinaert op reis (1944, bloemlezing),
Over waardigheid en macht (1945), Journaal 1939 (1945), In gesprek met de onzen
(1946), Sans familie (1947, met J. Greshoff en E. du Perron), Briefwisseling Ter
Braak-Du Perron; een bloemlezing (1949), Verzameld werk (1949-1951, 7 dln.),
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Briefwisseling Ter Braak-Du Perron, 1930-1940 (1962-1967, 4 dln.), De Propria
Curesartikelen 1923-1925 (1978), De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940
(1980).
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E. du Perron / Duco Perkens 1899-1940
Door F. Bulhof

E. du Perron (in donker pak) als voorzitter van de gymnastiekvereniging Olympia in de vijfde
klas van de HBS te Bandung.

‘Het is natuurlijk mogelijk ditzelfde “taktvoller”, “academischer” te zeggen, net zo
onaangenaam voor Donker maar op een toon die mijzelf sympathieker zou doen
lijken. Welnu, hollandse lezer, ik, Du Perron, verdom het.’ Deze voetnoot, geplaatst
bij zijn bespreking van een roman van Anthonie Donker, tekent de agressieve stijl
en opvattingen van Du Perron als literair criticus. In de geruchtmakende Uren met
Dirk Coster (1933) kwam zijn polemisch talent zo explosief tot ontplooiing, dat Du
Perron zelf besloot de oplage van dit lange essay, dat zo'n beetje als zijn proefschrift
moest fungeren, na enkele jaren uit de circulatie te nemen. Beroemd en gevreesd om
zijn kritische, dikwijls op zeer persoonlijke voorkeur gebaseerde, literaire oordeel,
heeft Du Perron ook op ander terrein in de Nederlandse letterkunde een grote rol
gespeeld. De eerste twintig jaar van zijn leven bracht hij op Java door, als enig kind
van zeer gefortuneerde ouders, soms ver van de Europese beschaving. Van zijn jaren
in het oude Indië heeft hij een indringende beschrijving gegeven in de roman Het
land van herkomst (1935), dat na de Tweede Wereldoorlog het prototype is geworden
van een bloeiend genre: het met nostalgisch sentiment beschrijven van een jeugd in
de voormalige koloniën. In Het land van herkomst wordt de ontwikkeling van de
jonge Indischman simultaan gecontrasteerd met het leven dat de hoofdfiguur Arthur
Ducroo leidt in een Parijs intellectueel milieu in de jaren dertig. Op de omslag van
Du Perrons roman heeft de graficus Alexeieff (die in de Parijse gedeelten optreedt
onder de naam Goeraeff) dit contrast door middel van een tropische vulkaan en de
Eiffeltoren meesterlijk weergegeven. Tot dit hoogtepunt in zijn werk is Du Perron
langzaam en via omwegen gekomen. Toen de familie Du Perron besloot zich in
Europa te vestigen, schaften de ouders zich een kasteeltje in Chaumont-Gistoux in
de Belgische provincie Brabant aan. De aspirant-letterkundige begaf zich naar Parijs,

't Is vol van schatten hier...

waar hij zijn weg zocht in de kunstenaarswereld van Montmartre. Daar leerde hij
zijn mentor Pascal Pia (1902) ken-

E. du Perron aan Menno ter Braak, d.d. 30 augustus 1931, tijdens de voorbereiding van het
tijdschrift Forum, waarvan het eerste nummer verscheen in november 1931.
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Rijmprent (1928) met een gedicht door E. du Perron, gebundeld in Parlando (1930). Houtsnede:
A.C. Willink.

nen, die hem een onorthodox beeld van de Franse letterkunde hielp vormen. Aan
deze zelfkant van cultuur en maatschappij maakte hij ook kennis met André Malraux
(Héverlé in Het land van herkomst), die toen nog een grootse carrière voor zich had
en eindigde als minister van De Gaulle. Aan Du Perron, van wie hij later getuigde:
‘C'était mon meilleur ami’, droeg Malraux in 1933 zijn beroemde roman La Condition
humaine op, die hem de Prix Goncourt opleverde. Ook in België zocht en verkreeg
Du Perron contact met een groep jonge auteurs en kunstenaars, waarvan Paul van
Ostaijen de belangrijkste was. Met deze Antwerpse modernisten werkte hij mee aan
het tijdschrift De Driehoek, terwijl hij iets later, samen met Van Ostaijen, voor diens
vroege dood (1928) enkele nummers van het tijdschrift Avontuur tot stand bracht.
Gedurende deze Belgische periode kwam Du Perron tot het inzicht dat hij als
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modernistisch dichter weinig toekomst had. Hij bracht daarom een aantal teksten,
gedichten en korte prozastukken in een bundel bijeen, Bij gebrek aan ernst, en liet
deze in 1926 voor eigen rekening drukken en uitgeven. De omslagtekening werd
vervaardigd door zijn goede vriend, de later beroemde schilder A.C. Willink, die
trouwens ook aan enkele teksten heeft meegewerkt. De modernist in zichzelf, die
achter het pseudoniem Duco Perkens schuilging, liet hij in januari 1926 te Cap Martin
omkomen.
Het is de literator Jan Greshoff die hem aan het eind van de jaren twintig in literaire
kringen in Nederland introduceert. De grote doorbraak komt wanneer Du Perron
eind 1930 kennismaakt met Menno ter Braak. Hun

Tweede gedicht onder de titel ‘Billets pour Elle’, geschreven door E. du Perron voor zijn tweede
vrouw Elizabeth du Perron-de Roos (1903-1981), op huwelijksreis in Spa, 1932.
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vriendschap en de eruit resulterende uitgave van het tijdschrift Forum (1932-1935)
maakt hen tot de centrale figuren in het Nederlandse letterkundige leven van de jaren
dertig. De plannen voor dit tijdschrift, dat veel aandacht besteedde aan de
persoonlijkheid van de schrijver en een soms bijna anarchistisch aandoend
individualisme voorstond, werden op Du Perrons kasteeltje Gistoux gesmeed. Daar
ontwikkelde zich dank zij Du Perrons generositeit en door zijn inspirerende vitaliteit
een levendige kring. A. Roland Holst, Slauerhoff, Marsman, Vestdijk waren er kind
aan huis. Toen bleek dat na de dood van Du Perrons moeder het familiekapitaal
geheel was weggesmolten, keerde hij terug naar Parijs, waar hij samen met zijn
tweede vrouw Elisabeth de Roos als free-lance correspondent in zijn levensonderhoud
probeerde te voorzien. Van 1936 tot 1939 werkte hij op dezelfde basis in Indië, waar
hij onder de westers-georiënteerde nationalisten goede vrienden maakte. Hij overleed
aan een hartaanval bij de Duitse intocht in 1940.
Bij de sfeer van Het land van herkomst hoort het kinderportret dat hem tot het
sonnet ‘Het kind dat wij waren’ inspireerde: 't Eenzame, kleine kind, zelf
langverdwenen, / dat wij zo fel en reedloos soms bewenen, / tussen de dode heren
en mevrouwen, in de spreektaal-stijl die hij Parlando noemde en die anderen (Hoornik,
Van Hattum en Den Brabander) tot voorbeeld strekte voor hun bundel Drie op één
perron (1938). Ziet men Het land van herkomst als een monument voor Elisabeth
de Roos (en daar is alle aanleiding voor), dan valt het gedicht ‘Billet pour elle’ in
dezelfde sfeer. De problematiek van de vrijheid in gebondenheid, gepaard met de
mateloze verwondering over het geluk dat hem ten deel is gevallen, die uit dit sonnet
spreekt, is zeker ook die van zijn grote roman. In vier landen heeft Du Perron vrienden
gemaakt, enthousiasme gewekt en geschonken. Politiek heeft hij zich met de directheid
die hem eigen was ingezet in de strijd tegen dictatuur en kolonialisme. Zijn
individualisme heeft verhinderd dat hij aansluiting vond bij de grote politieke
organisaties. Zijn integriteit, zijn generositeit, zijn eenvoud ook, leven voort in zijn
omvangrijk scheppend en critisch werk.
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Parodie door E. du Perron op het gedicht ‘Vera Janacopoulos’ (zie p. 288) van Jan Engelman.

Overig werk
Manuscrit trouvé dans une poche (1923), *Kwartier per dag (1924), *Het roerend
bezit (1924), Agath (1925, onder ps. W.C. Kloot van Neukema), *De behouden
prullenmand (1925), *Claudia (1925), *Filter (1925), *Een tussen vijf (1925), Het
boozige boekje (1926), De koning en zijn min (1926, anoniem), Een voorbereiding
(1927, onder ps. Kristiaan Watteyn), Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen
(1927), Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht (1927), Poging tot afstand (1927),
Sonnet van burgerdeugd (1928), Gebed bij de harde dood (1928), Cahiers van een
lezer (1928-1929, 5 dln.), Nutteloos verzet (1929), Parlando (1930), Voor kleine
parochie (1931), Vriend of vijand (1931), Mikrochaos (1932), Tegenonderzoek
(1933), De smalle mens (1934), Blocnote klein formaat (1936), Graffiti (1936), De
man van Lebak (1937), Multatuli, tweede pleidooi (1938), Het sprookje van de
*
*
*
*
*
*

onder ps. Duco Perkens
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onder ps. Duco Perkens
onder ps. Duco Perkens
onder ps. Duco Perkens
onder ps. Duco Perkens
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misdaad (1938), Schandaal in Holland (1939), Multatuli en de luizen (1940), Een
lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp (1940), De bewijzen uit het pak van
Sjaalman (1940), De grijze dashond (1941), Een grote stilte (1942), Scheepsjournaal
van Arthur Ducroo (1943), Over André Gide (1944), Over Stendhal (1944), Pacifisties
tweegesprek (1945), P.P.C.; brief aan een Indonesiër (1945), Indies memorandum
(1946), Sans famille (1947, met Jan Greshoff en Menno ter Braak), In deze grootse
tijd (1947), Verzameld werk (1954-1959, 7 dln.), Briefwisseling TerBraak-Du Perron;
een bloemlezing (1949), Multatuli's naleven (1950), Briefwisseling TerBraak-Du
Perron 1930-1940 (1962-1967, 4 dln.), E. du Perron aan A. Roland Holst (1976),
Brieven (1977-19.., ...dln.), Klooftegen cylinder (1980, onder ps. Cesar Bombay).
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H. Marsman 1899-1940
Door Jaap Goedegebuure

H. Marsman te Locarno, 1938.

In 1932 schreef H. Marsman ‘Naamloos en ongekend’, een stuk bekentenisliteratuur
avant la lettre. Tegenover vrienden sprak hij van een ‘confessie’, ontstaan uit de
behoefte af te rekenen met een literair verleden dat hem dreigde te verstikken. Hij
hoopte zo ruimte te kunnen maken voor een heroriëntering op zijn creatieve
mogelijkheden. ‘De roem is een kwelling, zelfs als hij echt is: hij achtervolgt ons
met een caricatuur van onszelf, hij herinnert ons aan het versteende beeld dat wij
zijn in ons werk, aan de vervalschte schim waarmee de menschen ons vereenzelvigen.
Deze bijna-dubbelganger is een parasiet die mij uitzuigt. [...] Het is hinderlijk deze
caricatuur, waarop men toch lijkt, terug te vinden in bloemlezingen, in een
literatuurgeschiedenis: een versteende schim tusschen andere namen en andere
vervalsingen, een lijk tusschen lijken, of - als dit te sterk is ? een nummer tusschen
de nummers.’
Zes jaar later stelde Marsman een daad die strijdig lijkt met zijn afkeer van de
literatuurgeschiedenis. Nog voor zijn veertigste jaar vatte hij zijn oeuvre samen in
een driedelig Verzameld werk (1938, 3 dln.; 1960, dundrukeditie in 1 dl.), daarmee
zichzelf min of meer canoniserend. De smalende geluiden van de zijde der critici
waren niet van de lucht, want het is altijd met het grootste genoegen dat men iemand
in zijn eigen zwaard ziet vallen. Toch waren de motieven die Marsman in 1938
bewogen geen andere dan die hem er in 1932 toe gebracht hadden de hiervoor
geciteerde woorden neer te schrijven. Om zich te bevrijden van zijn karikaturale
dubbelganger en op die manier meer ruimte te scheppen voor een creatieve
wedergeboorte verwierp hij bij de samenstelling van het Verzameld werk meer dan
een derde van alles wat hij in dicht en ondicht had gepubliceerd.
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Hij gaf er de voorkeur aan de geschiedschrijvers een paar slagen voor te zijn door
ze te confronteren met een beeld dat in ieder geval hem welgevallig was. Om de
mythe, die hij tot zijn spijt had zien groeien, af te breken plaatste hij er zijn eigen
mythe tegenover, zelfs zo radicaal dat hij een herdruk van het door hem geschrapte
verbood. Ter voorkoming van ongewenste lijkenlucht stopte hij een deel van zichzelf
alvast in de knekelput. Hij kon toen nog niet weten dat de werkelijke afsluiting van
zijn werk slechts twee jaar verder lag. Toen hij in de vroege ochtend van

H. Marsman, S. Vestdijk en R. Marsman-Barendregt (1897-1953) in de Ardennen, 1936.
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de eenentwintigste juni 1940, vluchtend voor de Duitse troepen, tijdens de oversteek
van Frankrijk naar Engeland verdronk, kreeg het Verzameld werk, bedoeld als de
afronding van een eerste fase, het karakter van een vrijwel definitieve bezegeling.
Aan de herdrukken werden alleen nog toegevoegd de bundel Tempel en kruis (1940),
een poëtisch en levensbeschouwelijk testament, en de kritische geschriften van de
laatste jaren, voor zover de auteur zelf ze voor bundeling had bestemd.
De voortijdige schermutselingen met de literatuurgeschiedenis ten spijt is Marsman
toch niet aan haar greep ontkomen. Herlezing van zijn gedichten, verhalen en essays
maakt duidelijk dat het overgrote deel van dit werk gedateerd, dat wil zeggen
representatief voor een bepaalde periode gebonden is. Dat maakt het weliswaar
interessant, maar brengt het nog maar nauwelijks tot leven. Desondanks is Marsman
een van de meest kenmerkende figuren van de Nederlandse literatuur tussen de
wereldoorlogen. Met zijn geschriften oefende hij een bewust leidinggevende invloed
op zijn generatiegenoten uit. Tijdens de jaren na 1918 wendden veel kunstenaars en
intellectuelen zich af van de culturele tradities die ze als een failliete boedel
beschouwden, om zich in plaats daarvan over te geven aan een blinde levensdrift,
tastbaar gemaakt in sleuteltermen als ‘dynamiek’, ‘spanning’ en ‘avontuur’. Het
futurisme kanaliseert deze mentaliteit wel op de markantste wijze, maar het
surrealisme met zijn aandacht voor het onderbewuste driftleven en
DE SPRONG IN HET DUISTER

Aan de jonge en jongere dichters.
Cumque alii fugerent subitae contagia cladis
Nec vellent ictae limen adire domus,
Te sibi cum paucis meminit mansisse fidelem
Si paucos aliquis tresve duosve vocat.
Ovidius, Tristia V:4
Maakt het waar!
De vernieuwing, die onze dichtkunst rond '17 onderging, is geknot en
gestuit; ze wordt ondermijnd, en verloopt al, bijkans. Rondom verlamt een
loom aarzlen de harten, en de geesten verliezen veerkracht en moed. De
spieren verslappen, en de drift naar de verten bezwijkt; de trillende
spronglust ontspant zich; men schuwt het gevaar. De zwervers, de felle
ontdekkers zitten thuis, bij den haard, verkleumd en ontgoocheld: een
zwaar vermoeid duister hangt voor hun oogen; hun blik verdoft, en hun
lach is dood. Er loomt een lauwe lamlendigheid door onze aadren, er
heerscht - och waarom niet? - algemeene tevredenheid. Maar er is geen
spanning, geen kracht, en geen durf. Men glimlacht; men resigneert.
Men zegt: de tijd loopt terug, en de vloed werd eb nu; moeten we als
kwallen verzengen op het strand? Laat ons wachten op het keerende tij.
Waarom voorpost zijn, zonder leger? Waarom wagen ins Blaue hinein?
Bloeit dan de dichtkunst niet?
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Ja, ze bloeit; ze bloeit prachtig: Boutens gaf in den voorlaatsten bundel
enkele grandioze gedichten; Leopold bundelde Oostersch, voor kort. Van
Eyck overvleugelt plotsling zich zelf, en zoo Keuls, zoo de Haan; Buning
werd, bijna lijflijk, door een scherende vlam getroffen, en stond oog in
oog, als tevoren, met leven en dood. Bloem werd gewekt uit een dof en
lethargisch sluimren en Roland Holst in een duister inferno gestort (en
niet, ditmaal, zingend ontvoerd naar Elysium); Nijhoff werd, in zichzelf,
en welhaast in den tijd, reeds klassiek. De dichtkunst bloeit; máár: de
dichtkunst, die voor tien jaar ook bloeide. Maar dàt is óns werk niet; en
er is geen enkel excuus voor de vaagheid en slapheid der jeugd; er is geen
enkel excuus voor een crocus, die weigert te bloeien, omdat een
zonnebloem anders en hooger bloeit.
Begin van een manifest door H. Marsman uit het tweede nummer van
de tweede jaargang (februari 1925) van De Vrije Bladen.
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Gedicht door H. Marsman dat onder de titel ‘Vlam’ werd opgenomen in zijn debuutbundel
Verzen (1923).

een anti-culturele beweging als het dadaïsme sluiten er nauw bij aan. Ook Marsman
bewoog mee in deze stromingen die door heel West-Europa golfden. Zijn poëzie
getuigde van een wil tot ‘groots en meeslepend leven’ en zijn manifesten riepen op
tot ‘een sprong in het duister’. Later zou hij deze richtingloze en irrationele ideologie
‘vitalistisch’ noemen. Onder druk van het toenmalige doemdenken zocht hij een
toevlucht in het denkbeeld van een nieuwe gemeenschap, een ‘bezield verband’. Ook
wat dat betreft past zijn optreden bij een algemene tendens: zijn actie werd politieke
reactie toen hij ging pleiten voor een herstel van de Middeleeuwse
standenmaatschappij.
Vanwege de heftigheid waarmee hij zijn manifesten schreef, ‘het stuk jeugd, van
mijzelf en mijn generatie’ dat zijn poëzie bevat, en zijn persoonlijkheid die bepaald
stimulerend geweest moet zijn, bezat Marsman een zeker charisma. Ook al om die
mythe van ‘prins en piraat’ te bestrijden kwam hij ertoe zijn oude ik te verloochenen.
Dat was toen hij omstreeks zijn dertigste voor de keus stond clichématig verder te
gaan met zijn klaroenstoten of te zoeken naar een vernieuwde levensbeschouwing
als basis voor zijn werk.
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Hij vond die tenslotte dankzij Nietzsche en een reis naar het Middellandse
Zeegebied waar hij zich het antiek-christelijke cultuurgoed eigen maakte. Overigens
maakt dat hem niet tot een klassicistisch of zelfs maar klassiek dichter. Klassiek is
hij om ‘een handvol verzen’, een aantal ‘woorden, stuk voor stuk gezuiverd van den
tijd’. Merkwaardig genoeg zijn dat vooral elegische gedichten als ‘De laatste nacht’,
‘Twee vrienden’, ‘In memoriam P.M.-S.’ ‘De bruid’, ‘Zonnige septembermorgen’
en ‘Afscheid’. Hun blijvende waarde schuilt eerder in de bezieling die ze uitstralen
dan in het pakkende beeld of de verrassende zienswijze. Overigens geldt deze
beperking niet voorde geconcentreerde en suggestieve poëzie waarmee hij debuteerde
en beroemd werd, de stedengedichten uit Verzen (1923), beter bekend als ‘het rode
boekje’.
Deze gedichten handhaven wat Marsman zelf opriep en vervolgens zonder succes
bestreed: de mythe van de eeuwig jonge dichter.

Overig werk
Brieven, aan die zeer vèr en zeer nabij is, beide (1921), Penthesileia (1925), De
anatomische les (1926), Paradise regained (1927), De vliegende Hollander (1927),
De lamp van Diogenes (1928), De vijfvingers (1929), Witte vrouwen (1930), Voorpost
(1931), Kort geding (1931), De dood van Angèle Degroux (1933), Porta Nigra (1934),
Heden ik, morgen gij (1936, met S. Vestdijk), Herman Gorter (1937), Poëzie (1938),
Menno ter Braak (1939), Verzamelde gedichten (1941), Poëzie en proza (1943,
bloemlezing), Verzameld werk, IV (1947), Zelfportret van J.F. en andere verhalen
(1954), Vijfversies van ‘Vera’ (1962), Voor de spiegel (1966, bloemlezing), De
briefwisseling tussen P.N. van Eycken H. Marsman (1968), Documenten, brieven en
verspreide publicaties van H. Marsman (= Dl. 2 van Opzoek naar een bezield verband
door J.L. Goedegebuure, 1981).

't Is vol van schatten hier...

303

J. Slauerhoff / John Ravenswood 1898-1936
Door Arie Pos

J. Slauerhoff (l.) op het dek van een van de schepen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd
waarmee hij van 1928 tot 1932 als scheepsarts reizen maakte naar Zuid-Amerika.

Op drieëntwintigjarige leeftijd schreef de latere scheepsarts J. Slauerhoff aan zijn
vriend Roel Houwink ‘nergens voel ik mij zoo levend als op zee’ en ‘Ik zal het dan
ook op zee zoeken’. Wat hij dan ook op zee zocht, het geluk vond hij er niet. De door
velen graag als bij uitstek romantische dichter beschouwde Slauerhoff voelde zich
vanaf zijn jeugd gedoemd tot een ongelukkig leven. Geplaagd door een zwakke
gezondheid die hem maar achtendertig levensjaren gunde, verzette hij zich, in het
besef van de noodzaak en de tevergeefsheid van dat verzet, tegen het hem gedurig
belagend en kwellend noodlot. Zijn bestaan als scheepsarts bevredigde hem evenmin
als zijn bestaan als schrijver en hij voelde zich net zo weinig thuis op zee als aan
wal.
Zijn onvrede met het hier en nu waarin het volmaakte geluk niet was te vinden,
beheerst zijn omvangrijke oeuvre, dat als geheel ontstaan lijkt uit de wens een ander
te zijn, op een andere plaats en in een andere tijd. Tegen de achtergrond van deze
wens krijgen de drie levenslang in zijn werk aanwezige fascinaties, de zee, de vrouw
en het verleden, hun betekenis. Als rusteloze zoeker naar het volmaakte bereist
Slauerhoff de zee die hem moet leiden naar het aardse paradijs en zoekt hij de
maagdelijk reine vrouw van zijn dromen. Maar het ideaal ligt altijd verder dan hij
reiken kan, het geluk blijkt altijd van korte duur en teleurgesteld zoekt hij zijn
toevlucht in het verleden, bij geestverwanten en hun paradijzen.
De gedesillusioneerde gelukszoeker die zich ontheemd voelt in zijn aardse bestaan
komt regelmatig in Slauerhoffs werk voor. H.A. Gomperts heeft dit type eens ‘de
holle man’ genoemd en het samen met ‘de halve vrouw’ als belangrijke motieven in
Slauerhoffs proza en poëzie gesignaleerd. De holle man is mede te beschouwen als
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beeld voor de dichter die alleen kan schrijven als hij is geïnspireerd door de Muze,
een Muze die bij Slauerhoff een zeer eigen gezicht heeft. Van jongsaf voelde hij zich
sterk aangetrokken tot een aantal overleden dichters in wie hij geestverwanten meende
te herkennen. De identificatie ging zo ver dat hij zich lotgenoot voelde van Tristan
Corbière, Arthur Rimbaud en Friedrich Hölderlin, zich de reïncarnatie waande van
Paul Verlaine en zich zelfs voelde samenvallen met de Chinese dichter Po Tsju I.
Hij kon zich zo sterk in zijn voorgangers herkennen door zijn vermogen zich een
overtuigend persoonlijk gekleurd beeld te scheppen, dat historisch aanvechtbaar is
maar door zijn subjectiviteit intrigeert.
Slauerhoffs eerste roman Het verboden rijk (1932) is de meest ingenieuze
herschepping van een dichtersleven, dat in dit boek wordt verbonden met het motief
van de holle man. De geest van de lang overleden Portugese dichter Camoës maakt
zich meester van een doelloos levende marconist. ‘Gedemoniseerd’ door de geest
van de in zijn leven teleurgestelde dichter beleeft deze marconist in een
droomwerkelijkheid flarden van zijn eigen leven en dat van zijn overweldiger. Hij
weet zich met moeite te bevrijden van zijn demon en gaat in de volgende roman Het
leven op aarde (1934) op zoek naar zijn levensvervulling. In Slauerhoffs conceptie
kan de marconist gelden als beeld voor de dichter, vanuit de ether geïnspireerd door
een veelkoppige Muze, bestaande uit zijn geestverwante voorgangers.
Slauerhoffs tevergeefse zoeken naar de ideale vrouw wordt in de verhalen ‘Larrios’
en ‘Het einde van het lied’, beide uit Schuim en asch (1930), indrukwekkend verbeeld.
In het eerste verhaal is Larrios de ideale vrouw die meerdere malen toevallig ergens
opduikt om kort daarna weer spoorloos te verdwijnen. In het tweede verhaal eindigt
een zoektocht in een klooster, waar monniken proberen door hun gezang een
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Reisbeschrijving uit het dagblad Het Vaderland van 7 mei 1933.
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J. Slauerhoff (l.) met zijn echtgenote Darja Collin (1902-1967) en E. du Perron op Gistoux, het
door de Du Perrons bewoonde kasteel.

vrouw uit de aarde te bevrijden die, omdat hun krachten het telkens te vroeg begeven,
nooit verder dan tot haar middel omhoog komt. Deze laatste verbeelding van de
onbereikbaarheid van de ideale vrouw is een verwerking van het halve vrouw-motief,
een motief dat ook in de poëzie voorkomt. Ook het Larrios-motief komt daarin voor,
zoals in het vers met de veelzeggende titel ‘L'arci-belle’ uit de debuutbundel Archipel
(1923):
Ik zag haar vaak, maar altijd verdwijnen
Om den hoek van de straat of met den schoonen droom
Waarin ze voorkwam [...]

Een merkwaardige kant van Slauerhoffs vrouw-thema is dat hij zijn teleurstelling
over de onverwezenlijkbaarheid van zijn ideaal vervormt tot verwijten aan de vrouw,
die hij verbitterd als hoer of als ontrouwe, behaagzieke wellustelinge afschildert,
zoals in zijn geëxposeerde Villon-vertaling uit Saturnus (1930).
De onvrede met zijn bestaan uitte zich ook in verzen en verhalen waarin hij zich,
met cynisme, zelfspot en boosaardige humor, afzette tegen de Nederlandse burgerlijke
bekrompenheid. Hij zocht andere culturen waarin hij zich beter thuis zou kunnen
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voelen en raakte door zijn zeereizen zeer geïnteresseerd in het Oosten, met name in
China. Deze belangstelling resulteerde in romans, verhalen en de dichtbundels
Oost-Azië (1928), onder het pseudoniem John Ravenswood, en Yoeng poe tsjoeng
(1930), grotendeels vertalingen van Chinese verzen via het Frans, Duits en Engels.
In Soleares (1933) bundelde hij oorspronkelijke

J. Slauerhoff aan S. Vestdijk. Du Perron schreef Vestdijk in mei 1931 over de gedichten.

Beste Coll. / Ik las het grootste deel van / je verzen, en bewonder er
veel / van. Wel is de techniek vaak / gebrekkig maar de plastiek is /
buitengewoon sterk de atmosfeer / ook. Van de niet bekruiste vind / ik bv.
Carroussel, Oude prent, Straat / lied buitengewoon. // Wat wil je er mee
doen? Zal ik / ze nog eens aan iemand anders / sturen Du Perron bv.? Wil
je ze publi- / ceeren? (niet alle natuurlijk ik vind / ook dat je wel eens van
mij gestolen hebt!) Ik ben enkle dagen afwezig - als je wilt zal ik ze na
terugkomst terug / zenden. Hart. gr. // Slauerhoff.
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verzen en vertalingen die hij geïnspireerd door zijn bezoeken aan Zuid-Amerika,
Spanje en Portugal maakte. Hij vertaalde eveneens romans uit die landen en situeerde
zijn derde roman De opstand van Guadalajara (1937) in Mexico.
Behalve in andere culturen zocht en vond hij inspiratie in het nabije en verre
verleden. In een groot aantal gedichten schiep hij zich werelden waarin hij zich kon
inleven in historische en mythologische figuren als ontdekkingsreizigers, piraten,
Napoleon, Djengis Kahn en Ra en Endymion. Naar het voorbeeld van Poe, Mac
Orlan en Villiers de l'Isle-Adam schreef hij over fantasiewerelden in de diepzee en
in het verleden. De hang naar het verleden spreekt het duidelijkst uit Saturnus, terwijl
de macabere droomlanden sterk zijn vertegenwoordigd in Archipel en Eldorado
(1928).
Al bevestigt het voorafgaande overduidelijk de romantische trekken van de
schrijver, toch is het voor de literaire situering van Slauerhoff ontoereikend hem
alleen als romanticus te zien. Nog steeds ziet men graag een romantische slordigheid
in zijn werk, die verklaard wordt uit zijn rebellie tegen de gevestigde orde. Deels
blijkt zijn bijna spreekwoordelijke slordigheid echter te berusten op een literair
misverstand. Slauerhoff werd door zijn generatiegenoten herkend als een van hun
oorspronkelijkste en grootste talenten. In de vernieuwing van de Nederlandse poëzie
na 1916 speelde hij naast Nijhoff, Van den Bergh, Marsman en Hendrik de Vries
een prominente rol. De vormvaste dichters van de generatie rond De Beweging
hadden moeite met Slauerhoffs eigenzinnige behandeling van sonnet en kwatrijn en
ergerden zich aan zijn in hun ogen onzorgvuldig taalgebruik. Hij maakte echter de
klassieke vormen bewust ondergeschikt aan wat hij wilde uitdrukken en gebruikte
archaïsmen en ongebruikelijke woordbetekenissen omdat hij daarin vond wat hij
zocht. Dat het Slauerhoff ernst was met de poëzie mag blijken uit zijn postuum
gepubliceerde essay over het vrije vers en uit zijn vroege artikelen over de op hem
invloedrijke dichters Rilke, Rimbaud, Corbière en Laforgue. Zonder de in zijn jonge
jaren sterke invloed van het symbolisme zou zijn poëzie niet zijn wat zij is.
Het was Slauerhoffs vriend E. du Perron die in een uitvoerig artikel, ‘Gesprek
over Slauerhoff’ (1930), de aandacht vestigde op Slauerhoffs eigen stijl en kwaliteiten,
waarna hij een van de visitekaartjes van het door Forum voorgestane ‘ventisme’ kon
worden. Een ander visitekaartje van dit tijdschrift, S. Vestdijk, was zo onder de indruk
van de poëtische kwaliteiten van zijn Leeuwarder school-, studie- en vakgenoot in
medicijnen en letteren, dat hij hem een cahier met zijn gedichten zond ter beoordeling.
Als dank voor de gunstige kritiek droeg hij het vers ‘De caroussel’ aan hem op.
De invloed van Slauerhoff op de dichters na hem is klein geweest. Met name zijn
voorkeur voor klassieke versvormen vond geen navolging bij poëzievernieuwers in
de jaren vijftig en zestig. Zijn leven en werken spreken echter tot nu toe sterk tot de
verbeelding van lezers en schrijvers, is het niet naar de vorm dan zeker naar de inhoud.

De ontdekker
Hij had het land waarvoor hij scheep ging, lief,
Lief, als een vrouw 't verborgen komende.
Er diep aan denkende stond hij droomende
Voor op de plecht en als de boeg zich hief
Was 't hem te moede of 't zich reeds bewoog.
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Onder de verten, waarin 't sluimerde
Terwijl 't schip, door de waterscheiding schuimende
Op de aanbrekende geboort' toevloog.
Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad.
Geen stille onzichtbare streng verbond hen tweeën.
Hij wilde 't weer verheimlijken - te laat:
Het lag voor allen bloot, hem bleef geen raad
Dan voort te varen, doelloos, desolaat
En zonder drift, leeg over leege zeeën.
Gedicht door J. Slauerhoff, gebundeld in Een eerlijk zeemansgraf (1936).

Overig werk
Clair-obscur (1927), Fleurs de marécage (1929), Mo yang ke (1930,onder ps. J.
Ravenswood), Het lente-eiland (Kau-lung-seu) (1930), Serenade (1930), Jan Pietersz.
Coen (1931), Het lente-eiland en andere verhalen (1933), Een eerlijk zeemansgraf
(1936), Compagnie de Mozambique (1936), De erfgenaam (1938), Verzamelde
werken (1941-1958, 8 dln.), De ochtendzon (1942), Verzamelde gedichten (1947, 2
dln.; 1961, 2 dln. in 1 bd.), Dagboek (1957), De laatste reis van de Nyborg en Het
eind van het lied (1958), Larrios (1960), Bloemlezing uit zijn gedichten (1961), Het
eind van het lied (1965), Ster (1972), Een bezoek aan Makallah (1975), Verzameld
proza (1975, 2 dln.), Kaspar Hauser (1976), Alleen in mijn gedichten kan ik wonen
(1978, bloemlezing), Reisbeschrijvingen (1981, bloemlezing), Gedichten (1981,
bloemlezing), Slauerhoff, student auteur (1983), Brieven aan Hans Feriz (1984), Hij
droeg de zee en de verte aan zich mee; de briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr.- J.J.
Slauerhoff (1985).
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S. Vestdijk 1898-1971
Door Maarten 't Hart

S. Vestdijk te Amersfoort, 1925.

Natuurlijk laat zich niet vaststellen wie in de Nederlandse literatuur de grootste is
geweest, maar men kan, zonder de naam van ook maar één Hollandse letterkundige
tekort te doen, beweren dat er binnen onze grenzen geen veelzijdiger literair genie
ooit heeft geleefd dan Simon Vestdijk. Aan de Nederlandse romankunst heeft hij in
kwalitatief en kwantitatief opzicht (52 romans) méér bijgedragen dan enig ander
schrijver. Op het gebied van het korte verhaal nemen zijn dertig novellen een
belangrijke plaats in. Zijn bijdrage aan de Nederlandse poëzie, drie delen gedichten
van bij elkaar 1500 pagina's, werd nog nauwelijks bestudeerd en naar waarde geschat.
Op het terrein van het essay wordt hij nauwelijks geëvenaard. Voeg daar nog bij dat
hij een tiental prikkelende, stimulerende, van ongehoorde kennis der muziek
getuigende boeken over toonkunst schreef, een lijvig, als proefschrift bedoelde
verhandeling over Het wezen van de angst (1968), een verhandeling over Astrologie
en wetenschap (1949), een dialoog over ons tijdsbegrip (Het eeuwige telaat, 1947)
en een omstreden werk over De toekomst der religie (1947), en men kan Menno ter
Braaks typering van Vestdijk als De ‘duivelskunstenaar’ als een opmerkelijke profetie
kenschetsen, daar ze bedacht werd toen pas 10% van Vestdijks werk ontstaan was.
Bij een dergelijk omvangrijk oeuvre laat zich niet zo gemakkelijk één centraal
thema vaststellen. Toch blijkt al vanaf een jeugdverhaal uit 1922 dat eerst in 1981
verscheen, Het dagboek van het witte bloedlichaampje, dat de tegenstelling tussen
een allesomvattende, en alles beheersende passie die vaak uitmondt in een poging
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van de verliefde figuur om zich geheel met de geliefde te vereenzelvigen - in Het
dagboek van het witte bloedlichaampje zeer rechtstreeks doordat de leucocyt zich
met een maagcel, Gastrina, versmelt - en een meer cerebraal ingestelde, koele,
onpartijdige, afstandelijke benadering van het leven (in genoemd dagboek treffend
gepersonifieerd in de hersenschors Schorscel) ten grondslag ligt aan al het werk. De
geest treedt steeds op als ‘Widersacher der Seele.’ In het werk van Vestdijk zijn deze
‘tegenspe-

Gedicht door S. Vestdijk, gebundeld in Fabels met kleurkrijt (1938).

Fabels met kleurkrijt X // Keuvelend met verliefde kronen, / Ruischend
de een, rits'lend de ander, / Zijn beuk en berk gaan samenwonen / Als
lotgenooten van elkander, // In zulk een inn'ge eendracht, dat / Men aan
de witte schors moet vragen / Wie of het berkenloof zal dragen / En wie
in 't najaar 't bruinste blad. // Hier even breed, daar even smal, / Stroomen
hun stammen naar beneden, / Uitwijkend, hunk'rend en tevreden, / Geven
en nemen, een en al, // Tot waar de saamgevoegde wortel / De strengheid
hoedt van 't mijn en dijn, / Alsof met een onzichtb're mortel / De
grensvlakken bestreken zijn. - // Maar lager, diep onder de aarde, / Daar
heerscht de nijd van 't voorgeslacht, / Dat waterdruppelen vergaarde / Met
harig zuigende overmacht, // Elkaar verdringend, moord beramend / In
zulk een schennis van 't verbond, / Dat elk der wezens zich zou schamen,
/ Wanneer 't kon schouwen in zijn grond. // 11-11-'37
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Voor de deur van de school stond Ina Damman, besluiteloos, maar
weinig verward. Ze kende niemand hier, en wie de andere nieuwe meisjes
waren kon je van buiten niet zien. Maar daar Ina Damman niet bang was,
en niet verlegen, en zich eigenlijk van de dingen zoo weinig aantrok, dat
ze niet eens onverschillig deed, wachtte ze maar tot er een bel zou gaan,
of iemand zou roepen, en dan was het altijd nog vroeg genoeg om de
stroom te volgen van al die jongens die nu langs haar heen draafden, en
waar ze zich óok niets van aantrok. Een dikke boekentasch rustte op haar
heup en in haar armboog. Onbestemd keken de lichtblauwe oogen voor
zich uit; het donkere haar boven de matte gezichtkleur gaf een aardige
tegenstelling; men kon zien dat haar bewegingen sierlijk moesten zijn.
Onmerkbaar staken de jukbeenderen iets uit in het ronde, gladde gezicht,
en dat besliste over een zekere indruk van koelheid en onbewogenheid,
die alleen daarom niet aan het woord kwam, omdat haar figuur en kleeren
zeiden: een meisje van dertien jaar, dus lachbuien en zorgeloosheid...
Zorgeloos wàs ze misschien ook wel. In het hoofd van Ina Damman paste
maar éen gedachte tegelijk, en die werd daar dan scherp en rimpelloos en
bijna onmeedoogend bekeken tot hij weer uit zichzelf verdween, zonder
iets in haar gewijzigd te hebben. Zelfs de gedachte aan Piet Soer, met zijn
vies baardhaar waar ze toch zoo vies van was, bracht geen verandering
teweeg. Piet Soer zou met haar heen en weer reizen van Driehuizen, en
hij had gedaan alsof hij erg op de hoogte was, maar Ina Damman zou liever
haar pink afbijten dan hem iets vragen, zoomin, trouwens, als welken
anderen jongen ook. De eenige jongens aan wie ze nog wel eens wat vroeg
waren haar broertjes Frans en Cor. Ze vroeg dan: doen jullie dat even voor
me. Dat was geen bevel, dat was ook geen hartewensch, maar dan liepen
ze als hazen, niet omdat ze bang voor haar waren of zooveel van haar
hielden, maar omdat Ina Damman zelf nooit aan de mogelijkheid van een
weigering scheen te denken.
Begin van het tweede deel van de roman Terug tot Ina Damman (1934)
door S. Vestdijk.
lers’ van de ‘ziel’ steevast soms wijze, soms cynische, vaak al wat oudere leermeesters
waar een doorgaans nog naïeve jongeman vol bewondering tegenop kijkt. Daarbij
kan het moment komen dat de bewonderde leermeester opeens tekort schiet, zoals
dat het geval is in het gedicht ‘De meester’, waarin een jonge schaker voor het eerst
een partij van zijn leermeester wint.
Toch leidt de vereenzelviging van de hoofdpersoon met de geliefde maar zelden
tot de ondergang. Dat is wel het geval in Het dagboek van het witte bloedlichaampje
waarin de leukocyt en Gastrina door versmelting zorgen voor het ontstaan van een
kankergezwel waaraan de jonge student overlijdt. Ook in Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje (1935) leidt de liefde tot ondergang en dood. In later werk blijft het
vaak bij vereenzaming, bijvoorbeeld in De koperen tuin (1950) waarin we aan het
slot de eenzaam in het park ronddwalende Nol Rieske aantreffen.
Naast het identificatie-motief speelt bij Vestdijk ook altijd de, zoals hij het noemt
‘liefdeshouding’ een grote rol. Die liefdeshouding omschreef hij in een essay over
Rilke als ‘het op oneindige afstand plaatsen van het geliefde object en een daarmee
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gepaard gaande objectivatie van de liefde zelf tot een gericht verlangen, dat in beginsel
niet meer te bevredigen, zelfs niet te beantwoorden is.’
Als belangrijk neven-motief laat zich nog noemen dat van het verraad en de
daarmee gepaard gaande wraak. Als Vestdijk ten aanzien van Wuthering Heights
(1847) van Emily Brontë erover spreekt dat het boek laat zien ‘hoe de wraak zichzelf
opheft en de wreker verteert, - maar daarnaast laat het ook de onmogelijkheid van
de liefde zien, de zelfopheffing daarvan’ dan typeert hij daarmee vooral zijn eigen
werk, waarin vaak Op afbetaling (1952) wraak wordt genomen.
Dit alles geldt voor alle typen romans die Vestdijk geschreven heeft. Of het nu
gaat om zijn historische romans, zijn autobiografische romans of

Karikatuur van S. Vestdijk, getiteld ‘Chirurg Vestdijk ontleedt zichzelf’, 1950. Door S. Pennink.
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S. Vestdijk, Doorn, 1958. Foto: Johan van der Keuken.

zijn contemporaine romans, deze aspecten zal men er steeds in terugvinden. Daarnaast
vindt men in de historische romans steevast een evocatie van een bepaald tijdperk
in het verleden, bijvoorbeeld het oude Griekenland in de Griekse romans, de sfeer
tijdens het Twaalfjarig Bestand in Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De
vuuraanbidders, 1947), de magische sfeer in Ierland in de Ierse romans (Iersche
nachten, 1946 en De vijf roeiers, 1951). Wellicht heeft Vestdijk in elk tijdvak van
de geschiedenis na ± 500 v. Chr. een roman willen situeren. Zover is het niet gekomen,
maar opvallend is wel dat elke historische roman een ander stukje geschiedenis
behandelt.
In de autobiografische romans beschrijft Vestdijk zijn eigen leven in Harlingen
als klein kind, en in Amsterdam als medisch student, in totaal acht Anton
Wachterromans. In al deze romans treft ons de bestudering van alle facetten van het
verschijnsel angst.
In de contemporaine romans valt altijd weer het hardnekkig verzet op tegen alle
vormen van Nederlandse kleinburgerlijkheid. Veel romans (bijvoorbeeld De koperen
tuin, Ivoren wachters, 1951, De schandalen, 1953) laten zien hoe die
kleinburgerlijkheid de ondergang bewerkstelligt van een begaafd mens.
Een aparte categorie vormen tenslotte nog de fantastische romans waarin soms
vormen van krankzinnigheid worden beschreven.
In zijn essays probeert Vestdijk vaak een schrijver, een dichter of een componist
aan de hand van één enkele kernachtige omschrijving te typeren. Zo wordt Rilke een
‘barokkunstenaar’ genoemd, en Marsman een ‘Apollinische persoonlijkheid’, en
Bach de ‘onmeewarig geduldige’. Tegen zo'n typering onderneemt Vestdijk dan
gewoonlijk zelf een stormloop; hij probeert hem te ondergraven, hij laat zien wat er
allemaal tegen is, om er dan tenslotte toch voor te kiezen.
Van de poëzie van Vestdijk is vaak gezegd dat ze geconstrueerd, bedacht, cerebraal
is, dat het een spel met vormen is zonder grote inzet,
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Stofzuiger van S. Vestdijk. Vestdijk placht dit apparaat aan te zetten en oordopjes te benutten
om te kunnen schrijven zonder door onverwachte geluiden te worden afgeleid.
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dat er eerder sprake is van vernuft dan van gevoel, eerder van constructie dan van
inspiratie. Dit alles werd in de hand gewerkt door het feit dat Vestdijk zelf nogal
twijfelde aan zijn dichterlijke capaciteiten. Hij vond dat hij teveel aan zijn gedichten
moest werken, dat hij te weinig regels zo maar in kreeg. Maar waarschijnlijk wijkt
zijn werkwijze als dichter nauwelijks af van die van enig ander poëet, en
dientengevolge kan en mag zijn poëzie met dezelfde maatstaven beoordeeld worden
als die van andere dichters. Wie dat doet ontdekt een buitengewoon rijk, veelzijdig,
maar ook moeilijk dichtoeuvre. Hermetische poëzie. Daarin komen gedichten voor,
zoals ‘Apollinische ode’ en ‘De uiterste seconde’, die tot het allerbeste behoren wat
de Nederlandse poëzie heeft opgeleverd.

S. Vestdijk aan A. Roland Holst. Samen publiceerden zij een bundel ‘kwatrijnen overweer’,
getiteld Swordplay, wordplay (1950).

Keuze uit het overig werk
Verzen (1932), Berijmd palet (1933), De oubliette (1933), Vrouwendienst (1934),
Terug tot Ina Damman (1934), De dood betrapt (1935), De bruine vriend (1935),
Heden ik, morgen gij (1936, met H. Marsman), Kind van stad en land (1936), Meneer
Visser's hellevaart (1936), Kunstenaar en oorlogspsychologie (1937), Het vijfde
zegel (1937), Narcissus op vrijersvoeten (1938), Rilke als barokkunstenaar (1938),
Fabels met kleurkrijt (1938), De nadagen van Pilatus (1938), Lier en lancet (1939),
Sint Sebastiaan (1939), Albert Verwey en de idee (1940), De zwarte ruiter (1940),
Rumeiland (1940), De vliegende Hollander (1941), Aktaion onder de sterren (1941),
De uiterste seconde (1944), Het schuldprobleem bij Dostojewski (1945), De Poolsche
ruiter (1946), Mnemosyne in de bergen (1946), De overnachting (1947, met Jeanne
van Schaik-Willing), Stomme getuigen (1947), De vuuraanbidders (1947), Puriteinen
en piraten (1947), Muiterij tegen het etmaal (1947, 2 dln.), Thanatos aan banden
(1948), De redding van Fré Bolderhey (1948), Pastorale 1943 (1948), Gestelsche
liederen (1949), De kellner en de levenden (1949), Avontuur met Titia (1949, met
Henriëtte van Eyk), Swordplay, wordplay (1950, met A. Roland Holst), De glanzende
kiemcel (1950), Ivoren wachters (1951), De dokter en het lichte meisje (1951), De

't Is vol van schatten hier...

verminkte Apollo (1952), Essays in duodecimo (1952), De schandalen (1953),
Zuiverende kroniek (1956), Rembrandt en de engelen (1956), Door de bril van het
heden (1956, bloemlezing), Het glinsterend pantser (1956), De beker van de min
(1957), Merlijn (1957), De vrije vogel en zijn kooien (1958), De arme Heinrich
(1958), De rimpels van Esther Ornstein (1959), De ziener (1959), De laatste kans
(1960), Gustav Mahler (1960), Een moderne Antonius (1960), Voor en na de explosie
(1960), Gestalten tegenover mij (1961), De filosoof en de sluipmoordenaar (1961),
Een alpenroman (1961), De symfonieën van Jean Sibelius (1962), De held van Temesa
(1962), Bericht uit het hiernamaals (1964), Het genadeschot (1964), De zieke mens
in de romanliteratuur (1964), Juffrouw Lot (1965), Zo de ouden zongen... (1965),
De symfonieën van Anton Bruckner (1966), De filmheld en het gidsmeisje (1968),
Gallische facetten (1968), Het schandaal der Blauwbaarden (1968), Vijf vadem diep
(1969), Het verboden bacchanaal (1969), Het proces van Meester Eckhart (1970),
Kind tussen vier vrouwen (1972), Verzamelde gedichten (1972, 3 dln.), De
persconferentie (1973), Verzamelde verhalen (1974), Verzamelde romans (1978-1982,
52 dln.), Droom (1979, onder ps. Petit Moune), Verzamelde muziekessays (1983-...,
10 dln.), De grenslijnen uitgewist; nagelaten verhalen (1984).
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Johan Fabricius 1899-1981
Door Jan Kooistra

Johan Fabricius (r.) met zijn ‘Bursche’ Babbitsj Milan, aan het Piavefront (Noord-Italië), 1918.

‘Dasz Roman Handlung habe, ist ihm selbstverständlich’. Deze notitie van Eisenreich
(1925) over Heimito von Doderer (in: Deutsche Dichter der Gegenwart. Berlijn,
1973) geldt ook voor Johan Fabricius. Geboren in Nederlands-Indië, vroeg verhuisd
naar Nederland, weer terug etcetera, voelde Fabricius zich een man met twee
vaderlanden. Daarin lijkt hij op de verteller uit De schreeuw van de witte kakatoe
(1978). Fabricius werd opgeleid tot schilder. In zijn letterkundig oeuvre toont
Fabricius zich een gretig observator, hetgeen zich overigens ook uit in het illustreren
van eigen werk. Zo illustreerde hij naast De scheepsjongens van Bontekoe (1924)
zijn kinderboek Hansje Bluf of Het zangersfeest van Koning Langelip (1923). Als
Fabricius aan het eind van zijn leven De bruiden in het bad en andere duistere daden
(1981) illustreert, zien we aan de ingetogenheid daarvan de tegenstelling tot de
uitbundige waarneming van het begin. Die waarneming spreekt ook uit Leeuwen
hongeren in Napels (1934) en het kleurrijke De grote Geus (1949). Zowel zijn literaire
als zijn illustratieve werk geeft een ontwikkeling van waarneming naar inkeer te
zien; beide begrippen werken op elkaar in en zijn nimmer geheel afwezig.
Al vroeg raakte Fabricius bekend met de literaire wereld van Oost-Europa; hij
woonde b.v. in Wenen en maakte er kennis met het breed opgezette verhaal dat daar
bijna endemisch is. Waarneming, handeling en
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Fragment uit de roman Herinneringen van een oude pruik (1963) door Johan Fabricius,
geïnspireerd op de ‘Memorie’ van de achttiende-eeuwse Venetiaanse schrijver Carlo Goldoni.

Bravo, bravo, Goldoni, maar als de duivel verhovaardiging / ziet, steekt
hij graag zijn bokspoot uit. // Achter een venster in de smalle straat waar
ik woonde / had ik een jeugdig figuurtje gezien dat mij interesseerde. Laat
/ ik haar naam verzwijgen, die ik pas later zou vernemen, en / er mee
volstaan te zeggen dat ik voor de mij onbekende schone / ontvlamde met
de hevigheid zoals slechts de jeugd / ze kent. Ik dacht aan niets anders
meer, ik loerde mijn aan- / gebedene op, volgde haar op schuchtere afstand
wanneer zij naar / de Mis ging; in de kerk stond ik half achter een pilaar
ver- / scholen en hoorde niets van het Credo en het Amen, zag / de priester
voor het altaar niet, zag de kelk met het bloed en het / lichaam van de
Verlosser in zijn opgeheven armen niet; / ik zag slechts haar. Zij verdween
in een biechtstoel; ik / wachtte, als aan de grond geworteld, tot zij weer
verschijnen zou; / zij bleef ongewoon lang weg, scheen het mij toe; ik
bezwijmde / bijna van spanning en opgewondenheid; ik knarsetandde /
van afgunst, van jaloezie op de priester die haar biecht / mocht aanhoren,
haar fluisterende stem, die ik nog nimmer / vernomen had. Daar kwam zij
weer; zij schikte het sluiertje dat / haar glanzende haren, haar voornaam
bleek, fijn gesneden / gezichtje bedekte; zij streek haar rok glad, die
gekreukt was / door het neerknielen; zij ging naar buiten, vlak langs / mij
heen zonder mij op te merken; ik had haar kunnen aanraken, [...]
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Johan Fabricius op weg naar de Smeroevulkaan, Java, 1935.

forse situering spreken ook uit de eerste Indische romans. Luie Stoel (1957) is er nog
vol van. Na Jongensspel (1963), dit te onbekende meesterwerk over dood en
boosaardigheid, wordt de inkeer duidelijker en treedt de waarneming terug. Heel
duidelijk is dit bij De schreeuw van de witte kakatoe (1978) en De put achter de
kembang sepatoe (1982). Beide novelles tonen het verteltechnisch kunnen van
Fabricius. In de afstand tussen wat hij als romanticus wilde en als realist beschreef
ligt de aard van zijn kunstenaarschap. Fabricius was een man die moest schrijven
wilde hij leven. Daarmee staat hij in de traditie van de grote veelschrijvers uit de
vorige eeuw; met alle gevaren vandien. Te makkelijke navolging van een bron, zoals
dat wellicht het geval is bij De heilige paarden (1959) waar het boek dat als bron
diende, Oemboe Dongga (1928) van ds. D.K. Wielinga, te herkenbaar blijft.
Anderzijds valt steeds weer op hoe gaaf de door Fabricius getekende literaire
werkelijkheid is. Zijn woordgebruik past zich aan bij het onderwerp; prachtig
bijvoorbeeld in Wij Tz'e Hsi, Keizerin van China (1968) waar Oude Boeddha, zoals
zij genoemd werd, niet over heuvels maar heuvelen spreekt.
Fabricius stond als Von Doderer in het leven; niet erboven of ernaast. Wel boven
de stof, hij is vaak een souverein verteller. Het leven is primair, dan pas het denken
erover. Literatuur gaat uit van dat leven, Fabricius is geen levensbeschouwelijk
auteur.
In twee ballades heeft Fabricius het heimwee naar het Oosten getekend. De Kraton
(1945) geeft haast tastbaar de sfeer van tropische hitte weer. Ballade van de
zilverreiger (1960) is vol inkeer. Zoals de oude dichter Li Fong Fang op zoek is naar
het beeld van de eerste geliefde, ‘de kleine Lioe Poe’, zo zocht de schrijver èn dichter
Fabricius naar een wereld die weliswaar voor ons vaak in het verleden ligt, vooral
de Indische met al zijn geheimen als in Dipanegara (1977), maar die door zijn
ambachtelijkheid en artisticiteit algemene geldigheid blijft behouden.
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Tekening door Johan Fabricius, 1929.

Keuze uit het overig werk
Eiko van den Reigershof (1922), De wonderlijke avonturen van Arretje Nof
(1926-1927, 7 dln.), Het meisje met de blauwe hoed (1927), Charlotte's groote reis
(1928), Mario Ferraro's ijdele liefde (1929), De wonderlijke avonturen van Bartje
Kokliko (1930, 3 dln.), Venetiaansch avontuur (1931), Komedianten trokken voorbij
(1931), Melodie der verten (1932), De dans om de galg (1934), De Koning gaat voor
(1938), Kasteel in Karinthië (1938), Eiland der demonen (1941), Nacht over Java
(1944), Halfbloed (1946), Hoe ik Indië terugvond (1947), Hotel Vesuvius (1948),
Mijn huis staat achter de kim (1951), De ontvoering van Europa (1952), Een wereld
in beroering (1952), Gordel van smaragd (1953), De nerstmantel (1953), Toernooi
met de dood (1954), Setoewo, de tijger (1956), Schimmenspel (1958), Mijn Rosalia
(1961), Herinneringen van een oude pruik (1963), Hopheisa, in regen en wind (1964),
Het geheim van het oude landhuis (1965), Weet je nog, Yoshi? (1966), Heintje heeft
kabouters op zolder (1967), Wittebroodsweken met Mama (1969), De duivel in de
toren (1971), Carlinho, mijn kleinzoon (1973), Het gordijn met de ibissen (1974),
Het portret (1974), De wijze goeroes van Benares (1975), Barcarolle (1975).
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Beb Vuyk 1905
Door J.H.W. Veenstra

Bep Vuyk in de tuin bij ‘het laatste huis van de wereld’, Boeroe (Molukken), omstreeks 1934.

Nergens in de Nederlandse literatuur is de dramatische overgang van de kolonie
Nederlands-Indië naar het onafhankelijke Indonesië zo indringend beschreven als in
het werk van de in Delfshaven geboren Beb Vuyk. Met evocaties van de nadagen
van het koloniale bestel in drie romans en van de eerste levensjaren van de nieuwe
republiek in latere novellen heeft zij een episode vastgelegd, die tot de ingrijpendste
blijft behoren in de geschiedenis van moederland en vrijgevochten kolonie.
Cosmopolitisch van afstamming, hunkerde zij vroeg naar een avontuurlijk bestaan.
Een onbekende Madoerese grootmoeder deed haar naar het tropische land verlangen
vanwaar haar vader als kind was verscheept. Gediplomeerd in voedingsleer en koken,
vertrok zij naar Nederlands-Indië in 1929. Zij werkte er aan een opvoedingsgesticht
voor meisjes in het Westjavaanse Soekaboemi.
Zij had dan al romantische verhalen geschreven, waarvan ze er drie geplaatst kreeg
in Eigen Haard. Nadien werden nog twee novellen in De Vrije Bladen gepubliceerd
en één in de bundel Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen (1930,
samengest. door Constant van Wessem). Daarin zijn expressionisme en nieuwe
zakelijkheid te herkennen. De sfeer is er exotisch, het thema de angst door
vereenzaming, de stijl geladen en de beeldspraak vaak overladen.
In 1932 trouwde zij een planter, met wie ze op een eenzame thee-onderneming in
Midden-Java woonde. Al gauw kreeg haar man, Fernand de Willigen, daar ontslag.
Begin 1933 vertrok het echtpaar naar het Molukkeneiland Boeroe, waar de familie
De Willigen een kajoepoetiholieonderneming bezat. Daar werd werkelijkheid Beb
Vuyks verlangen
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Bep Vuyk aan E. du Perron, die in het Borromeusziekenhuis te Bandung was opgenomen.

Namlea 11 Dec. 1938 // Geachte Heer du Perron, / De / vorige mail las
ik juist een / berichtje over Uw opname in / Borromeus in het Bat[aviaasch]
Nieuwsbl[ad] / en ik was al van plan deze / boot aan Uw vrouw te schrijven
/ toen ik Uw brief ontving. Hartelijk / dank dat U zoo gauw / terug schreef.
Hoe ver is / nu het herstel gevorderd. En hoe / zijn Uw verdere plannen.
/ Ons huis staat voor U en / Uw familie open. // Wij hebben hier een
ontzettende / tijd meegemaakt. Er is / geschoten en mijn man / heeft een
kleine duizend / gulden verloren alles door / de eend. Morgen komt / de
resident voor een onderzoek. / Als alles afgeloopen is / krijgt U de stukken.
[p.2] Tropenkolder is reëeler dan menige ziekte / en het is nu na afloop
heel interessant / geweest om het acute stadium / van zoo dichtbij te hebben
kunnen bestudeeren. / Alleen de prijs er voor betaald is nog / al hoog. //
Met interesse heb ik over Uw boxpartij / met Z[entgraaff] gelezen en het
heeft mij nu / opeens duidelijk gemaakt, waarom men / mij op Ambon van
communisme beschuldigde. / Ik heb n.l. daar voor de soos mijn lezing /
over de Indische roman gehouden waarin / ook uw L[and] v[an] h[erkomst]
besproken werd. // Men was algemeen verontwaardigd / dat ik Mevr.
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S[zekely Lulofs] niet een beter plaatsje / in de litteraire zon gunde, maar
/ dat zou wel aan mij liggen, daar /
[p.2] ik een zoo gemeen en pornografisch boek / als Uw L v. H
bewonderde. / Ik behoorde zeker ook tot die communistische / troep! Men
had wel Uw L v. H niet / gelezen maar er was heel veel over geschreven
/ dat het door een vuile communist was / gepubliceerd. Het was een heele
rel, / er waren menschen die mij niet groetten / en dit alles vanwege mijn
openlijke bewondering / voor het vuile boek. Dat Z. hier achter zat / had
ik niet begrepen, want ik was zoo woedend / dat ik slechts bij 2 of 3
fam[ilies] geweest ben / en met hen had ik belangrijker dingen te bespreken
/ dan die roddelpraat. Ik schrijf U maar een kort briefje, / ben heel nerveus
en heb last van neuralgische / hoofdpijn, doordat ik een maand alleen heb
/ gezeten, mijn man op Bara en een gevaarlijke / gek als eenige Europeaan
ter plaatse. Volgende / keer meer. Met vr. gr. 2x B. de Willigen Vuyk
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naar ‘een leven dat mij volkomen leek, snel en hijgend van daden.’ Schrijven bleef
zij er doen. In de roman Duizend eilanden (1937) verwerkte zij ervaringen op de
thee-onderneming, waar ze de Indische verteltraditie leerde kennen. Haar stijl was
er zakelijk en dynamisch door geworden, wat in haar kroniekachtige roman Het
laatste huis van de wereld (1939) het sterkst tot uitdrukking kwam. Het is een
gepassioneerd verslag van een opwindend primitief bestaan. Ook een episode uit
deze periode beschreef zij in de roman Het hout van Bara (1947).
In 1938 leerde zij op Java Du Perron kennen en via hem zijn vrienden, onder wie
Indonesische nationalisten. Zij ging behoren tot de voorhoede die het kolonialisme
bestreed en het Indonesische zelfstandigheidsstreven steunde.
Na tijdens de Tweede Wereldoorlog drieëneenhalf jaar in Japanse
interneringskampen en bij de Kempeitai, de Japanse geheime politie, te hebben
doorgebracht, zette zij zich op Java journalistiek in voor de erkenning van de nieuwe
Republiek Indonesië. Zij en haar man kozen voor de Indonesische nationaliteit,
hoewel zij zich in 1957 gedwongen zagen zich weer in Nederland te vestigen vanwege
de ook hun bedreigende dictatuur van Soekarno. In drie novellenbundels, waarvan
enkele verhalen behoren tot de beste uit ons Nederlandse proza, heeft zij
gebeurtenissen uit die schokkende oorlogs- en naoorlogsperiode vastgelegd. Zoals
zij ook pakkende verslagen uitbracht van recente sentimental journeys naar het
Indonesië van na Soekarno en naar Brazilië. In haar latere levensjaren buitte zij ook
haar tweede grote talent uit, dat van kookster. Na de bundeling van menu-artikelen
in Eet een beetje heet (1965), zette zij de kroon op dit werk met haar magistraal Groot
Indonesisch kookboek (1973), een compendium voor de bereiding van Indonesische
gerechten.
Op een nacht heeft Oom Heintje achter ons huis op Batoeboi de benauwde
schreeuw van een varken gehoord en een paar uur later bij daglicht
ontdekken zij in de alang-alang een breed spoor, alsof een prauw
erdoorheen was gesleept. De Alfoerse tuinjongen wist hier de verklaring
voor. Een slang heeft een varken buitgemaakt en is het struikgewas
ingegaan om het slapende te verteren. Hij haalt dadelijk zijn lange lans en
gaat de alang-alang in, gevolgd door Heintje, die, ofschoon gewapend met
een dubbelloops geweer, zich niet erg veilig voelt. De slang is de kant van
de rivier uitgegaan, waar de bodem moerassig is en de sagobomen dicht
op elkaar staan. Later buigt het spoor om, loopt met een grote bocht om
het huis en als de achtervolgers uit de schemering van de meters hoge
alang treden, ligt de python midden op de weg geen vijf meter van hen af,
opgerold als een scheepstros. De Alfoer kittelt haar met de lans en ze schiet
als een veer de lucht in. Heintje mist de eerste keer, ontzet door de
verschrikkelijke kop drie meter boven de grond; het tweede schot verplettert
de halswervels.
's Middags, na het werk, werpen zij het dier in de prauw, roeien de rivier
af en de baai over naar de Tandjong. Het is een zondagmiddag, we zitten
op het grasveldje thee te drinken als de prauw op het strand loopt. De slang
beslaat de gehele bodem, maar als zij op het strand wordt uitgelegd, kunnen
wij eerst goed zien wat een ontzettend beest het is, zesenhalve meter van
kop tot staart en ruim een meter dik! In het midden puilt de buik geweldig
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uit en duidelijk is de vorm van het varkenslichaam na te gaan. Willem
wordt uitgezonden om een film te kopen en alarmeert de hele kampong.
Het eerst verschijnt de Chinese medicijnmeester, die een bod op de gal
doet, maar nog voor het bieden is afgelopen, stromen de mensen toe. Het
is in jaren niet gebeurd, dat zo'n slang geschoten werd. Onder grote
belangstelling wordt de huid opengesneden en zoals Roodkapje uit de buik
van de wolf rolt het varken uit de buik van de slang. Het is nog geheel
intact, een jong, bijna volwassen beest.
Fragment uit de roman Het laatste huis van de wereld (1939) door Bep
Vuyk.

Overig werk
De wilde groene geur (1947), De kinderen van Boeton Leon (1948), Gerucht en
geweld (1959), De eigen wereld en die andere (1969), Een broer in Brazilië (1971),
Verzameld werk (1972), Reis naar het vaderland in de verte (1983).
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Albert Helman 1903
Door Peter de Boer

Albert Helman in en H. Marsman achter de kinderwagen, omstreeks 1926.

Veel lezers kennen Albert Helman (pseudoniem van Lodewijk Alphonsus Maria
Lichtveld) alleen als de auteur van twee nostalgische, sierlijkevocatieve boeken over
zijn geboorteland Suriname: zijn prozadebuut Zuid-zuid-west (1926) en de roman
De stille plantage (1931). Hij schreef echter veel meer. Zijn oeuvre bestaat uit
tientallen romans en verhalenen dichtbundels, een flink aantal biografieën en
vertalingen, en een vloed van essays, kritieken en wetenschappelijke studies over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Het voert ons naar exotische streken als Mexico,
Zuid-Amerika, Spanje en Noord-Afrika, door Helman alle in zijn drukke leven
bezocht. Ook zijn thema's zijn velerlei: liefde, moed, eenzaamheid, vergankelijkheid
- het is maar een bescheiden greep uit een overvloedig en rijk geschakeerd geheel.
Toch is er één conflict dat heel dit bonte oeuvre beheerst. Helmans gedeeltelijk
Indiaanse afkomst en Surinaamse jeugd hebben tot een chronische innerlijke tweespalt
geleid. Hij bevindt zich tussen twee landen: Suriname en Nederland, en twee culturen:
de Indiaanse (‘primitieve’) en Europese (‘beschaafde’) in. Zijn Indiaanse oorsprong
is hij altijd trouw gebleven, getuige de liefdevolle passages over de Zuid-amerikaanse
Indianen in - bijvoorbeeld - zijn debuut Zuid-zuid-west, het autobiografische Het
eind van de kaart uit 1955 en het monumentale geschiedkundige epos over de vijf
Guyana's De foltering van Eldorado uit 1983. Maar de erudiete cultuurmens die hij
óók is maakt een volledige identificatie onmogelijk. Vandaar het gevoel nergens bij,
nergens thuis te horen, wat hij al in 1929 kernachtig uitdrukte in de titel van zijn
verhalenbundel Hart zonder land.
Helmans werk omvat globaal genomen drie periodes. In de eerste (1926-1932)
schreef hij een sterk esthetiserend, surreëel proza. Behalve Zuid-zuid-west en De
stille plantage moet hier vooral Mijn aap schreit (1928) genoemd worden: zelden
heeft Helman de strijd tussen de irrationele en beschaafde pool in hem zo overtuigend
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uitgewerkt als in deze novelle. In de jaren 1933-1945 ontwikkelde. Helman zich tot
een anarMisschien is het zoo nog het beste: eenzaam te zijn, want alleen de
eenzame geeft acht op de stilte. Twee menschen kunnen bij elkander zitten,
en toch eenzaam zijn; ze spreken woorden, die zijn als een zwijgend
schaakspel tusschen hun beiden in. Maar hun gedachten dwalen alleen
over de leege wegen. Onafzienbare wegen van gelig zand, langs de oevers
der rivier tusschen het kreupelhout. Hun gedachten loopen traag, en
vermoeid van de zon, dan weer snel om een verre schaduw te achterhalen.
Maar toen zij aankwamen was het een schuwe vogel, die opvloog.
Eens heb ik een man gekend, die gaarne sprak, en gaarne lachte in vroolijk
gezelschap. Wanneer hij des nachts thuiskwam, sprak hij tegen de dunne
stijlen van zijn ijzeren ledikant. Doch vóór de slaap kwam, was het hem,
als gleed hij weg in een bruine boot, over donkerblauw water. Naar een
onbekende kust voer hij weg, heel alleen. En telkens als hij dacht te zullen
landen, was het morgen, en werd hij wakker.
Soms verontrustte hem de gedachte, dat hij zoo heel alleen moest wegvaren.
Maar hij voelde hoe broos de boot was, en het water schuimde verraderlijk;
en als hij het vale verweerde zeil heesch, was het alsof een groote witte
hand aan allen een lang vaarwel toewuifde. En daar hij overdag steeds
wist, dat hij des nachts afreisde, heel alleen, zocht hij vroolijk gezelschap,
lachte en dronk wijn. Toch leefde de stilte van de eenzaamheid in hem
elke seconde, en als even alle stemmen zwegen, was het of heel in de verte
een berg in elkander brak. Hij hoorde het schuimende water slaan tegen
de boot. Dan werd hij bang om het broos gevaar; hij lachte met een
vreemde stem, en stiet aan tot een nieuwe dronk. Zoo kunnen vele
menschen samen zijn, en de eenzame leeft toch onder hen.
Begin van de ‘Inleiding’ van Zuid-zuidwest (1926) door Albert Helman.
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cho-socialist. Hij schreef in deze periode een aantal volumineuze romans met een
meestentijds politieke en / of wijsgerige strekking, zoals Waarom niet (1933), De
dolle dictator (1935), Aansluiting gemist (1936) en De rancho der X mysteries (1941).
Na de oorlog ontpopte hij zich tot een partij- en illusieloos cultuurpessimist. In 1952
verscheen De laaiende stilte, een meesterlijke herbewerking van De stille plantage,
waarin het accent van de vooroorlogse ‘nostalgie tropique’ is verschoven naar een
voor Helmans naoorlogse produktie kenmerkende concentratie op het menselijk
drama. Een knappe roman is ook De medeminnaars (1953), dat het verscheurde
gemoedsleven van een verliefde gymnasiast tot onderwerp heeft. Verder was Helman
in deze jaren zeer actief als dichter; zijn verzen gaan vaak over ouderdom en dood.
In 1979 publiceerde hij zijn Verzamelde gedichten.
In de kern is Helmans werk een nimmer eindigend pleidooi voor het recht op
liefde, vrijheid en geluk. Het mag dan ongelijk van kwaliteit zijn, het getuigt toch
tevens van een veelzijdigheid, oprechtheid en strijdbaarheid die Helman tot een van
onze markantste schrijvers maken.

Albert Helman aan de redactie van De Gemeenschap. Eind 1931 trad Helman af als redacteur
vanwege zijn bezwaren tegen de censuur van de rooms-katholieke geestelijkheid.

Amsterdam 26 Maart 1930 // Aan de gezamenlijke redactie / van de
Gemeenschap. // Beste Vrienden, / Tot mijn spijt vond ik eerst om /
middernacht het telegram dat er een spoed-vergadering was, / zoodat ik
ook niet kòn komen. Maar nu heb ik van v Duinkerken / gehoord wat er

't Is vol van schatten hier...

gebeurd is, en kom ik met het volgende voorstel, / dat wat mij betreft de
beteekenis heeft van een òf dit, òf dat. // òf: De Gemeenschap wordt apert
een neutraal tijdschrift, onder / redactie van bijv. Louis en Sijbold, - de
oude redactie treedt af / en wordt redactie-raad (wat dus is: dat ze toch
vergadert, beslist / etc.). Van dit neutraal-worden geeft men kennis aan
het / episcopaat, en weigert op grond daarvan verdere censuur in / welke
vorm dan ook. // òf: Met ingang van 1 April treed ik af als redacteur en
mede- / werker, omdat ik weiger onder welke vorm van katholieke /
censuur ook te schrijven wanneer het niet over geloof en zeden gaat. / Dit
is mijn laatste en onherroepelijke besluit. Ik weet zeker / dat jullie bij eenig
nadenken dit standpunt van mij zult / moeten billijken. Voor mij heeft de
Gemeenschap alleen waarde / als onafhankelijk orgaan. ‘Katholieke’
tijdschriften zijn er / genoeg. // Verzuim vooral niet deze brief als volle /
ernst te beschouwen, en geloof mij, / als steeds van ganscher harte jullie
vriend. / Lou Lichtveld // P.S. Van Duinkerken heb ik reeds van deze brief
op de hoogte gesteld.

Overig werk
De glorende dag (1922, onder de eigen naam Lou Lichtveld), Van pij en burnous
(1927, met Albert Kuyle), Serenitas (1930), Het euvel Gods (1932), Orkaan bij nacht
(1934), De kostbare dood (1936), Ratten (1936), 's Menschen heen- en terugweg
(1937), De sfinx van Spanje (1937), Het is verboden (1937, onder ps. Nico Slob en
met J. Onslee), Het vergeten gezicht (1939), Leef duizend levens (1941), De dierenriem
(1942), Sebastiaan (1944), De diepzeeduiker (1945, onder ps. N. Slob), Een Meidag
is hij ons ontvlogen (1945, onder ps. N. Slob), Ontsporing (1945), Suriname aan de
tweesprong (1945, onder de eigen naam Lou Lichtveld), Teutonenspiegel (1946),
Een doodgewone held (1946), Kleine kosmologie (1947), Omnibus (1947), Afdaling
in de vulkaan (1949), De eeuwige koppelaarster (1949), Mijn aap lacht (1953),
Suriname's nationale aspiraties (1953, onder de eigen naam Lou Lichtveld),
Spokendans (1954), Caraibisch passiespel (1960), Facetten van de Surinaamse
samenleving (1977), Het einde van de kaart (1980), Vriend Pieter (1980), Semi-finale
(1982), Waar is Vrijdag gebleven? (1983), Avonturen aan de wilde kust; de
geschiedenis van Suriname (1982), Hoofden van Oayapok! (1984), Uit en thuis
(1984).
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Cola Debrot 1902-1981
Door Pierre H.Dubois

Cola Debrot te Utrecht, omstreeks 1936. Foto: Bruschwiler.

De vader van de op het eiland Bonaire (Nederlandse Antillen) geboren Nicolaas
Debrot was van Zwitsers-calvinistische, zijn moeder van Frans-Venezolaans
katholieke afkomst: zichzelf noemde hij daarom wel een ‘hispano-suisse’, met
ironische hilariteit, maar ook half in ernst. Want de karakteristiek was treffend door
zijn complexe en tegenstrijdige elementen. Men vindt er niet slechts Debrots
controversiële spanningen van religieus-existentiële aard in terug, maar ook zijn
affiniteit met het tragische, de bewogenheid van een temperament dat sterker leeft
vanuit een voortdurende polariteit dan vanuit de harmonie, een rationalisme dat het
gepassioneerde niet schuwt. Voor deze paradox vond hij de formule ‘romantisch
rationalisme’, waarmee hij een accent meende te leggen dat in zijn visie onvoldoende
in de Nederlandse literaire traditie werd gehoord. Hij vergiste zich daar niet in en
voor de literatuurhistorie loont het de moeite kennis te nemen van de discussie die
hij daarover met Gerard Knuvelder voerde, in boekvorm gepubliceerd onder de titel
Ars et vita (1946). Achteraf moet men vaststellen dat dit accent in de eerste plaats
het zijne was.
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Debrot debuteerde in 1933 in Forum met zijn novelle ‘De Mapen’. Het eerst in
hetzelfde tijdschrift gepubliceerde Mijn zuster de negerin (1935) is een klein
meesterwerk, en tevens het begin van de Nederlandstalige literatuur van de Antillen,
waarin de dramatische spanning tussen blank en zwart, tussen verschillende culturen
en beschavingssferen en de daarmee gepaard gaande sociale discriminatie klemmend
is verwoord. De door de Europese cultuur gevormde intellectueel die Debrot was jurist, arts, politicus en gouverneur van de Antillen - bezat door zijn afkomst en
diepgaande belangstelling méér dan een toevallige binding met de Caraïbische cultuur,
niet alleen van de Nederlands-, ook de Spaans-, Frans-, en Engelstalige, die hij
grondig kende. Zijn werk is van beide bronnen, Europese en Caraïbische, in een zeer
eigen amalgaam doordrenkt.
Dat is zeer sterk het geval in zijn grote roman Bewolkt bestaan (1948) waaraan
hij jarenlang werkte en die onvoldoende bekend werd. Het verhaal, spelend in Europa
en Amerika en op de Antillen, vormt de confrontatie van de auteur met zijn complex
wereldbeeld in een tiental personages die, zonder allegorieën te worden, symbolen
zijn van de eschatologische spanningen tussen hoop en wanhoop, mystiek en
rationalisme, levensliefde en levenshaat, die het bestaan afwisselend verduisteren en
verlichten. De levensrealiteiten van de figuren met hun
De haven van het Nederlandsch Westindisch eiland begon met een lange
geul die eindigde in een grillige baai; op de kaart: een stengel met een tros
bloemen. De toegang was zoo breed, dat vrij groote steamers er makkelijk
in konden keeren, en zoo lang, dat de schepen aan beide zijden langs de
kaden konden aanleggen.
Op een middag, gelijk aan zoovele middagen van de tropen, wendde zich
juist een steamer in de haven; kleine sloepen trokken aan kabels, die telkens
tegen de wateroppervlakte aansloegen, alsof er onzichtbare reuzinnen
bezig waren touwtje te springen. Een jongeman stond op het dek, keek
naar dit alles en dacht: alles is wonderbaarlijk. Het is eigenlijk al
wonderbaarlijk dat ik Frits Ruprecht heet wat voor een ander alleen maar
mag beteekenen: zijn twee voornamen. Het is ook wonderbaarlijk dat ik
hier op dit eiland, waar ik geboren ben, terugkom, omdat mijn vader mijn
moeder volgde, nu ook dood is, en misschien ook omdat ik genoeg heb
van Europa waar men veel te weinig negers ziet. Ik ben blij dat ik voorgoed
rijk ben. Bij een negerin wil ik leven. Ik zal haar noemen: mijn zuster de
negerin. Ik haatte in Europa de bleeke gezichten met hun vischachtige
kilheid, hun gebrek aan broederlijke en zusterlijke sympathie. Begin van Mijn zuster de negerin (1935) door Cola Debrot.
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Cola Debrot aan Menno ter Braak, over de publikatie van Mijn zuster de negerin in Forum.

Utrecht 3 Sept. '34 // Beste Menno, / Het plan van een speciaal Forum/ nummer lijkt mij prachtig. Ik hoop maar dat het / door kan gaan. Dat ik
mijn novelle zoo graag / als boekje wilde zien verschijnen, kwam voor- /
namelijk omdat ik het eens in z'n geheel wilde / zien. Als het speciaal
nummer zou doorgaan, / zou mijn wensch al in vervulling zijn gegaan. /
Binnen een maand ga ik weer flink aan / het schrijven. Het Hart vol Streken
afmaken, en / dan met een nieuw ding beginnen waarvoor / ik zoo min of
meer de gegevens al bij / elkaar heb. Mocht het speciale nummer / niet
doorgaan, dan zou toch de gedeeltelijke / of geheele verschijning van Mijn
Zuster in / October mij een groot plezier verschaffen. / Niet alleen om de
centavos, die ik zal kunnen / gebruiken. Wij hebben hierover weleens meer
/ gesproken, over het zichzelf gedrukt zien - / Mocht je iets gehoord hebben
van den / Vlaamsche Redactie, laat het mij / dan s.v.p. even hooren, een
paar woorden / maar. Ik begrijp zeer goed dat je het / verschrikkelijk druk
zult hebben. / Na de 25ste hoop ik jullie hier te / zien, jullie moeten het
zeker doen! // Hartelijke groeten voor jullie beiden / je Cola
hallucinerende werking, de geografische variaties en de geestelijke beweeglijkheid
van Debrot geven de stof een ongewone spankracht, mede door een stijl waarvan de
tragische ernst ineens kan omslaan in humor. Verrassend zijn ook zijn thematisch
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verwante novellen als Bid voor Camille Willocq (1946) en het postuum verschenen
De vervolgden (1982). Tussen proza en essay vormen de prikkelende Dagboekbladen
uit Genève (1963) een sociaalliterair journaal met diverse verrassende perspectieven.
Als dichter, onder meer van Bekentenis in Toledo (1945) en Navrante zomer (1946),
fascineert Debrot door een soort indirecte bekentenislyriek, waarin de ‘ik’ ofwel
vermomd is ofwel in een geënsceneerde situatie verkeert. Zijn gedichten zijn daardoor
als spiegels die niet de dichter zélf te zien geven, maar een afstraling die zijn waarheid
zichtbaar maken, terwijl zij hemzelf afschermen. Bij weinig schrijvers heeft de
literatuur zo briljant als bij Cola Debrot de paradoxale functie vervuld het onthulde
te verhullen.

Overig werk
Het existentialisme (1947, voordrachten van Debrot, R. Beerling en Jacq. de Kadt),
De afwezigen (1952), Tussen de grijze lijnen en andere gedichten (1970), Verzameld
werk (1985-...., 6 dln.).
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Eric van der Steen 1907-1985
Door S.A.J. van Faassen

Eric van der Steen, 1955.

Toen J.C. Bloem in februari 1933 in het tijdschrift Den Gulden Winckel de als
aflevering van de reeks De Vrije Bladen verschenen bundel Droesem (1933) van
Eric van der Steen (pseudoniem van Dirk Zijlstra) besprak, vertrouwde hij de lezer
toe dat Van der Steen weliswaar een niet bepaald begaafder dichter dan Simon
Vestdijk was, maar, voegde Bloem er aan toe: ‘ik houd veel meer van zijn poëzie’.
Bloems mening, die door iemand als H. Marsman gedeeld werd, staat recht
tegenover die van Henri Borel, destijds als criticus aan Het Vaderland verbonden,
die in zijn bespreking van de in 1932, dus een jaar tevoren, verschenen bundel
Gemengde berichten de twee regels citeerde:
Men schrijft weer Mei. De maan is blank en goed gerezen.
Ik meimer: Eric, zal men na een eeuw dit lézen?

om daar de weinig oorspronkelijke, want voor de onwelwillende criticus wel erg
voor de hand liggende opmerking aan toe te voegen: ‘Ik vrees van niet Eric! Zelfs
na een half jaar al niet meer...’.
Van der Steens poëzie heeft vaker tot dit soort controversen aanleiding gegeven:
je houdt van zijn poëzie, of je vindt het niets. Een middenweg schijnt er niet te zijn.
Wie voor zich zelf wil beoordelen tot welk kamp hij zal behoren, raadple-
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Gedicht door Eric van der Steen, gebundeld in Voorwaardelijke wijs (1938) onder de titel ‘Het
water’. De cijfers voor de strofen geven de uiteindelijke volgorde aan.

11 // Later komen zij boven, / drijven ergens heen - / Als ik niets kon
gelooven / dreven zij daar niet alleen. // 6 // Schommelende haren / nu een
aal ontglipt, / wortels wijzen naar een / oogenpaar, dichtgeslibd. // 5 //
Water - de mond is open, / schijnbaar open van dorst. / Naar de oksels
loopen / slakken, spits als een borst. // 7 // Wie wilde hen beloonen? /
Goudbloemen, voor een bruid? / Wreede anemonen / strekken vangarmen
uit. // 4 // Eigen wil of overvallen - / groen blijft de atmosfeer, / water is
overal en / altijd drukt het zeer. // 1 // Ruischen zoo de boomen, / dat ik
niet slapen kan, / of verwaarloosde droomen? / Het is het ruischen van /
nooit te ontkomen water: / werk, speel, zwoeg, zwerf, blijf, / vecht, bid vroeg of later / siepelt het door je lijf. // 2 // Sommigen kunnen niet
wachten, / zorgeloos laat men zich neer, / 's avonds, meestal bij nacht, in
/ zee of kanaal of meer. // [p.2] 3 // Minnaars drinken zijn beker / sinds de
wereld was, / blijvenden vragen onzeker / of het hen genas, / want wie
zich heeft verdronken / dat hij rust vinden zou / ligt op een wrak gezonken,
/ teeder als over een vrouw. // 9 // Sneeuw bij de Hebriden / en een man
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over boord, / niemand heeft zijn bidden / dan het water gehoord, / zigzag
naar den bodem, / langzaam sluit zich de mond. / Wie daar toevallig zou
looden / vindt een vreemden grond. // 8 // Zenuwachtige geepen / sleepen
hun deel in de wacht. / Schaduwen van schepen / maken bijna nacht / van
den troebelen schemer, / die een hand verbergt, / welke de oogen niet eens
meer / tegen het zand beschermt. // 10 // Visschen, schichtige beesten, /
stuwen hem dan, een satraap, / maar de allermeesten / rusten wel, als in
slaap. / Toch kan ook dit niet duren, / licht wordt men en loom / moeten
zij dansen, uren, / op den wil van den stroom, // 16-20-10-'33
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ge de eveneens onder de titel Gemengde berichten (1976) verschenen verzamelde
gedichten uit de jaren 1932 tot 1958. Hij zal dan onder meer stuiten op het uit de
bundel Voorwaardelijke wijs (1938) afkomstige gedicht ‘Het water’, dat bijna het
hele spectrum van Van der Steens poëtisch kunnen in zich draagt: de melancholische
toon enerzijds, de lichtvoetige (in sommige van zijn verzen zelfs cabareteske) cadans
anderzijds, hetfantaïstische, en zo meer.
De lezer die vervolgens de moeite neemt het gedrukte gedicht te leggen naast het
handschrift, kan dan tevens bemerken dat het ogenschijnlijke gemak waarmee Van
der Steen zijn verzen schreef, schijn is, want in zijn gedichten is wel degelijk met
noeste ijver geschaafd en geschoven.
Van der Steen wordt gerekend tot de, in de wandeling geheten, ‘Amsterdamse
School’, waartoe ook dichters als Gerard den Brabander, Ed. Hoornik, Jac. van
Hattum en Maurits Mok gerekend werden. Deze dichters hebben al naar gelang hun
aard een ironische, cynische of opstandige kijk op de dagelijkse werkelijkheid, mede
als reactie op de in hun ogen hoogdravende en onwezenlijke poëzie van hun
voorgangers. De invloed van J. Greshoff en E. du Perron op de poëzie van deze
generatie werd in het algemeen groot geacht; en dat gold dan niet alleen voor het
cynische of ironische karakter van hun poëzie, maar zeker ook voor de parlando-stijl
daarin.
Van der Steen ontkende deze invloed overigens in zijn artikel ‘Herinneringen aan
drie “fantaistes”’ (Literair Paspoort, december 1955): ‘Toen ik de betrokken verzen
schreef, kende ik Du Perron en Greshoff nauwelijks of niet; het waren de ‘fantaistes’
Toulet, Pellerin en Derème die mij beïnvloedden, met Klabund [...].’ In de poëzie
van de drie genoemde Franse schrijvers trok Van der Steen vooral ‘de ironische
glimlach’, ‘de volmaakte, nonchalant-sierlijke vorm’, en ‘de geringe aandacht voor
de moraal’ aan. Door wie hij ook beïnvloed moge zijn, zeker is dat hij er in een aantal
van zijn gedichten en poëtische korte verhalen in geslaagd is aan deze zelf gestelde
norm te voldoen.

Straatmuzikanten
De grootste horen zit vol scheuren
maar heeft nog een sonoor geluid,
de trommel roffelt uit den treure,
de tuba is er telkens uit.
Alléén zijn zij geen virtuozen
en 't samenspel is ook niet fijn,
het voorspel gaat niet over rozen maar allen kennen het refrein:
Alle muzikanten...
De kleinste staat zich te vervelen,
de horen daarentegen télt,
de violist kan nimmer spelen
omdat hij rond moet gaan om geld.
Zij staan voor niets muziek te maken,
de oogst is dit keer wel héél klein,
zoo gaat het niet - maar allen raken
toch weer op dreef in het refrein:
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Alle muzikanten
komen in den hemel...
Het voorspel is geen keer in orde,
de luisterende stille straat
hoort alle klanken chaos worden
want elk speelt in een eigen maat.
Maar als zij tot het slot doordringen,
als allen aangekomen zijn,
dan gaat het goed - en hoor, zij zingen
in koor, als één man, het refrein:
Alle muzikanten
komen in den hemel
als er in de hel geen plaats meer is...
Gedicht door Eric van der Steen, gebundeld in Nederlandsche liedjes (1932).

Overig werk
Nederlandsche liedjes (1932), Kortom (1938), Controversen (1938), Paaltjens Sr.,
somberder-Schoolmeester (1939), Cadans (1940), Finishing touch (1946, herdrukt
als De beesten de baas, 1957), Loosdrecht (1946), Vice versa (1946, met Max
Schuchart), Zeepbellen en handgranaten (1947), Grote vacantie (1947), In het huis
van den dichter (1947), Zeven dromen (1947), Zo ver mogelijk van Kerstmis af...
(1949), Zestien kwatrijnen uit Het leven in vakken (1955), Alfabêtises, ook wel
genaamd marginalia (1955), Vuurwater (1956), Het leven in vakken (1958), Ja
knikken tegen Drenthe (1964), Uit eten onder 'n tientje in Amsterdam (1971, onder
ps. Eric Esurio), Sportsterren van toen (1971, onder de eigen naam Dick Zijlstra),
Vreemd gaan eten in Amsterdam (1974, onder ps. Eric Esurio).
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Henriëtte van Eyk 1897-1980
Door Marko Fondse

Henriëtte van Eyk, 1952. De tekeningen op de muur zijn van Fiep Westendorp. Foto: H.P.
Blansjaar.

Tot mijn gelukkigste vroege leeservaringen behoort de Camera obscura (1839), een
werk dat nooit veroudert, zoals een goed stijlmeubel niet veroudert. Milieu noch
opvoeding hadden me op die lectuur voorbereid. De daar opgeroepen wereld was
onherroepelijk vergaan en toch vertrouwder dan de mij omringende wereld, die nog
niet artistiek geordend was. Hildebrands ordening van die wereld vol van als
onvermijdelijk ervaren en aanvaard standsbesef bleek nog altijd die van een mild
mens.
Iets later viel Henriëtte van Eyks De kleine parade (1932) me in handen. Er zit
een eeuw tussen die twee boeken, die herhaaldelijk met elkaar vergeleken moeten
zijn. De mentaliteitsverandering die zich in die eeuw voltrok lijkt in De kleine parade
volledig zijn neerslag te hebben gevonden.
De Camera beschrijft met distantie. De alwetende auteur heeft alle draden in
handen, manipuleert en levert het milde commentaar van de toekomstige
mensenherder Beets, toch ook een beetje plaatsbekleder van De Grote Goede Herder
die de wereld nu eenmaal zo heeft ingericht. De Camera toont ons weinig echte
lamstralen, want zó erg blundert de Schepper immers niet.
Henriëtte van Eyk echter leeft in een geheel op zichzelf teruggeworpen wereld
met bijna alleen lamstralen. Geen mildheid in De kleine parade, maar het hatelijkste
en dodelijkste stijlmiddel: honderdpercentige identificatie met een verfoeid
mensenslag, de standsbewuste haves voor wie bezit, rang en titel de exclusieve
legitimatie van hun bestaan vormen. Die hele kliek wordt gepersonifiëerd door
Thérèse, Béatrix Wentinck (met ck!) aan wie Van Eyk haar pen leent om een
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vrouwen-monster neer te zetten zoals alleen een vrouw dat kan. Weerlozen
vernederend en uitbuitend blundert zij haar verwoestend spoor door andermans
bestaan, met een behagen in zichzelf dat iedere gaffe doet verkeren in een persoonlijke
triomf. Van iedere bedreven rottigheid wordt deze superhaai in haar haaienwereld
beter en dat presenteert ze als een strijd tegen de bedroevende moraal van de
onfortuinlijke, want ongefortuneerde medemens. Maar er valt zo veel om te lachen
dat je vergeet dat deze goedgeoliede apparatuur wordt aangedreven door de
onhoorbare motor van verontwaardiging, die zij zelf in een half zinnetje aanstipt in
haar autobiografie Dierbare wereld (1973). Dat vaak snel wegebbende gevoel zette
zij om in een daad, een demokratische handeling, effectiever dan welk socialistisch
traktaat ook. Zij had weelde en

Henriëtte van Eyk met S. Vestdijk in de kinderboerderij in Artis, Amsterdam, 1953. Foto:
Colson.

't Is vol van schatten hier...

321

Voorstadium van het ‘Begin’ uit De kleine parade (1932) door Henriëtte van Eyk.

armoede gelijkelijk gekend en wist dus hoe het in gescheiden werelden toeging als
die elkaar raakten.
Van Eyks humor is én situationeel én uitvloeisel van een unieke stijl. De manier
waarop zij la Wentinck het Nederlands laat radbraken is nooit geëvenaard, ook niet
door haarzelf in het vervolgboek Intieme revue (1936). Maar hóe uniek het samengaan
van de twee componenten in haar humor - situatie en stijl - wel uitpakt, blijkt pas
goed als je De kleine parade legt naast de gelijknamige musical. Het eerste dat
sneuvelde was nu net die stijl.
Henriëtte van Eyks latere werk laat zich op veel punten nauwelijks met haar
eersteling vergelijken. Ter Braak, lang niet blind voor haar kwaliteiten, heeft de
bedreigingen van haar talent heel luciede uitgemeten. Na de door hun grilligheid wat
vermoeiende sprookjesboeken liet zij haar talent uitdeinen in een Nederlands soort
knusheid dat het ook wel zonder haar scherpe observatievermogen had kunnen stellen.
Maar ook dat werk verdient stellig beter dan dat het anno 1984 geheel van de markt
is verdwenen, evenals De kleine parade, een boek waarvoor ik geen echte tegenhanger
ken en daarom als klassiek beschouw.

Overig werk
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Gabriël (1932), Aan den loopenden band (1934, met E. de Nève), Gabriël; de
geschiedenis van een klein mannetje (1935), Als de wereld donker is... (1938), Het
eenig echte (1939), Truus de nachtmerrie (1939), Michiel; de geschiedenis van een
mug (1940), Sinterklaas blijft een zomer over (1940), Sneeuw (1945), Bedelarmband
(1948), Vader Valentijn viert feest (1948), Van huis tot huis (1949), Avontuur met
Titia (1949, met S. Vestdijk), In vredesnaam (1950), Schots en scheef (1951), Het
verhaal van Jonker Flonker (1951, met Bert van Eyk), Een eindje om (1951), De
jacht op de spiegel (1952), De spookdiligence (1953), Klaar... over! (1954, met W.
Hora Adema), Het huis aan de gracht (1956), Avonturen op de Willem Ruys (1957),
Vrouw vermoord... en zo! (1957), Josefine (1962), Kasteel Karsesteyn (1964), Blauwe
Marietje (1966), De regels van het spel; een kleine etiquette-gids (1967), Het
paaspaard en andere verhalen (1969, bloemlezing), De monsters van Stone Valley
(1970), Het ulevellenlaatje (1975).
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Jac. van Hattum 1900-1981
Door Martien J.G. de Jong

Jac. van Hattum in het Drentse Sleen, omstreeks 1923.

De titel van Jac. van Hattums bundel De pothoofdplant (1936) gaf Vestdijk aanleiding
te spreken van een ‘hachelijke bevruchting’ door de aan elkaar tegenstelde invloeden
van Leopold en Du Perron. Deze ook door andere critici genoemde ‘invloeden’
correspondeerden met twee soorten gedichten: lyrische en anekdotisch-realistische,
waarvan de laatste soort door de schrijver zelf werd onderverdeeld in de afdelingen
‘terrestrisch’ en ‘humor’: een onderscheiding die alleen al daarom onjuist lijkt, omdat
er bij Van Hattum geen sprake is van humor, tenzij misschien van ‘humour noir’. In
feite is het zo, dat zijn eerste bundels een Waterscheiding (1941) vertonen tussen
enerzijds lyrische verzen met meer ‘romantisch’ of ‘literair’ gestemd gevoel en
taalgebruik, en anderzijds hekelende en spottende verzen over gestalten en toestanden
uit de dagelijkse (sociale) werkelijkheid, in een taalgebruik dat aan de
‘parlandopoëzie’ van Du Perron en Greshoff herinnert, maar soms met een diepere
ondertoon van innerlijke gekwetsheid, zoals bij Willem Elsschot. De synthese van
de twee toonaarden komt al enigszins tot stand in gedichten uit de eerste (met te
weinig zelfkritiek samengestelde) bundel, zoals ‘Haar zwijgen om het kind’ en
‘Wekdroom’, met de voor Van Hattum zo belangrijke thema's van de dikwijls
pijnigende jeugdherinnering en de moederliefde, en de zelfkwelling van
angstaanjagende droombeelden. Het thema van de verloren liefde speelt een
belangrijke rol in de tweede bundel, Frisia non cantat (1938).
De titel Bilzenkruid (bundel van 1939) slaat op het dodelijk venijn van de ‘Laster’,
waardoor de lyrische ik zich, ook blijkens talrijke andere verzen, bedreigd weet: een
dreiging die samenhangt met een bijna masochis-
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Rijmbrief door Jac. van Hattum aan zijn uitgever A.A.M. Stols, die in 1940 de bundel Alleen
thuis uitgaf (fragment).

Amsterdam 31/12-'39 // Mijn Zeer Geëerden Heer, en dichters toeverlaat,
/ alvorens dan dit jaar zo somber van ons gaat, / kom ik nog met een vraag,
kom ik met een verzoek. / U geeft, het komend' jaar, van mij m'n nieuwe
boek, / m'n bundel ‘Alleen thuis’, door Hoornik saâmgesteld, / geef Gij
voor 't hartebloed mij vast een weinig geld. / Heer Eddy zeide mij, Uw
eêdle adviseur, / dat 'k tien rijksdaalders kreeg. Gij werdt mijn débiteur, /
Gij werdt mijn hoop bij nacht; Gij werdt mijn troost bij dag; / ik, die aan
't eind van 't jaar mijn crediteuren zag / bestormen mijne deur, beleêgren
mijne vest; / geen hemelse gerecht ontfermde zich ten lest: / men liet mij
in de nood, hoezeer het water wies; / ontferm U over mij, alvorens ik
verlies; / alvorens mij de vloed tot aan de lippen staat; / ontferm U Eêdle
Heer en 's dichters toeverlaat. / De Hemel loôn' het U - ziet, hoe de vijand
naakt / en van het Staringplein een felle kampplaats maakt; / ik stel hen
licht tevreê, wanneer ik hen vertel, / dat ik hun binnenkort wat blanke
schijven tel; / vast rukken zij dan in; vast breken zij 't beleg, / als ik hun
bij mijn eer een luttel deel voorzeg. / Heer, help mij uit de nood, waar alles
wankel staat, / men prijze' U niet om niet des dichters toeverlaat. [...]
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Door de dichter in eigen beheer uitgegeven gedicht (1959). Illustratie: Carol van Herwijnen.

tisch gecultiveerd gevoel van ‘anders-zijn’, dat ten grondslag schijnt te liggen aan
de wrede en giftige verbeelding die een goed deel van het later geschreven prozawerk
beheerst. In 1942 verscheen Van Hattums eerste prozabundel Sprookjes en
vertellingen, waarvan de titel bewondering verraadt voor Andersen. Van Hattums
eigen vertellingen lijken echter minder sprookjesachtig, dan wel surrealistisch of
misschien psycho-analytisch. Dikwijls treft een perverse subtiliteit, een zekere
berekening in het bizarre, zelfvernietigende en wrede, waardoor dit proza een
geraffineerd karakter krijgt dat vele van de soms in al te gemakkelijke of ontleende
formules rijmende verzen te enenmale missen. Maar in de thematiek is veel
overeenkomst. Zo herinnert een der laatste, afschuwwekkende verhalen, ‘Miss X,
Abyssus abyssum invocat’, nog aan het al vóór de oorlog gepubliceerde gedicht ‘De
verdoemde’, door zijn verbinding van schoonheid (dichterschap) en wreedheid
(gevaar), van bederf en zuiverheid, in de figuur van een getekende en uitgestotene veel voorkomend motief bij Van Hattum - die echter tegelijkertijd een uitverkorene
is: Andersens lelijke eendje dat een zwaan bleek te zijn, maar dan met dit verschil,
dat het niet alleen kwaad ondergaat, maar zelf ook kwaad sticht: ‘schenner en
geschondene’ (Hoornik).
Een hoogtepunt in Van Hattums oeuvre is het verhaal ‘De zoon van Fokje Wallinga’
(1953), over de briefwisseling van een kinderloze vrouw met haar gefantaseerde
zoon. Het balt alle aspecten samen van de moeder-zoonverhouding die Van Hattum
al min of meer afzonderlijk had verbeeld in talrijke gedichten en vertellingen,
waaronder het aangrijpend realistisch verhaal ‘Moederliefde’ en het meer
sprookjesachtige ‘Moederleed’. Daarenboven kan men ‘De zoon van Fokje Wallinga’
lezen als de parabel van de menselijke eenzaamheid, van het liefdeverlangen, van
de strijd tussen verbeelding en werkelijkheid, en van de wisselwerking tussen die
beide in het kunstenaarschap.
In latere, eerder zwakke gedichtenbundels (Plant u niet voort..., 1959; De liefste
gast, 1961) en in een reeks van acht extatische prozastukken onder de titel De
ketchupcancer (1965), belijdt en bezingt Van Hattum op onverhulde wijze de
homofilie, maar niet zonder dat daarbij diepe gevoelens van bedreiging en
eenzaamheid voelbaar worden.
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Overig werk
Baanbrekertjes (1932), Gedichten (1936), Alleen thuis (1940), Drie op één perron
(1938, 1941 en 1960, 3 dln., met Gerard den Brabander en Ed. Hoornik), Van
Odrimond, Millimas en anderen (1941), Oxalis (1941), Neerlands taal (1943),
Noord-Noord-West (1944), Maatschappelijk hulpbetoon (1944), Wak en water (1945),
De nagels in het vlees (1945), Het brood van Ghisèle (1946), Een zomer (1946),
Mannen en katten (1947), De spiegel (1953), Tien diergedichten (1954), Verzamelde
gedichten (1954), Eule beule bolletje (1954), Het hart aan de spijker (1954), Nieuwe
sprookjes en vertellingen (1957), De wolfsklauw (1962), De kleine danseres (1962),
Geest van vis (1964), De veertjes niet meegerekend en andere verhalen (1965), Het
kauwgumkind en andere kinderverzen (1965), Het heksenkind (1965, bloemlezing),
Vreemd aan het vandaag (1969), Loze aren (1970), Zeven verhalen (1977).
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Maurits Mok 1907
Door Dirk Kroon

Maurits Mok, omstreeks 1960. Foto: Het Parool.

Maurits Mok werd als kind reeds geconfronteerd met de gevolgen van een oorlog:
hij zag de uitgewekenen tussen 1914 en 1918 om zich heen. Opgroeiend nam hij
voorts waar hoe hele ‘klassen’ slachtoffer waren van onrechtvaardige
maatschappelijke verhoudingen. In de jaren dertig leerde hij wat het betekende, jood
te zijn en tot een vervolgde bevolkingsgroep te behoren. De Tweede Wereldoorlog
zou hem tenslotte de krachten der vernietiging in alle hevigheid laten zien. Het wekt
dan ook geen verbazing dat Moks oeuvre ruimschoots de sporen van de ervaren
actualiteit draagt: sociaal besef, sympathie voor de ontrechten, mededogen met de
verdrukten, identificatie met de (joodse) slachtoffers zijn niet weg te denken elementen
in zijn werk. Men vindt ze alle alleen al in het belangrijkste proza dat hij schreef:
Badseizoen (1934, debuut), Het feest van Hercules (1977), De ondergrondse (1979)
en Het haarlint (1982). Daar, maar niet minder in de poëzie, blijkt welke kracht Mok
tegen alle destructieve machten inbracht: die van de verbeelding, die van de
creativiteit. Mok weigert zich neer te leggen bij ondermijnende feiten, al ziet hij deze
steeds onder ogen en moet hij leven met ‘verloren dromen’. In die zin behoort hij
níet tot de generatie, waarover Ed. Hoornik zou opmerken: ‘Wij werden ontgoocheld
geboren’. Met brede adem manifesteert zich bij Mok de verbeeldingskracht: in de
persoonlijk-lyrische reactie op een bijbelboek, Exodus (1938), waarin de uittocht uit
de slavernij wordt bezongen, in Kaas- en broodspel (1938), het door Marsman onder
andere met de Mei van Gorter vergeleken epos over eenvoudige mensen die tot
rebellie overgaan en aldus het ‘rijk der duisternis en zijn trawanten’ intomen. Strijd
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en verzet tegen onderdrukking bepalen ook de toon van De vliegende Hollander
(1941), De spoorwegstaking (1953, een halve eeuw na het historisch gebeuren) en
overig episch werk. Speelt dit episch werk goeddeels in vroegere perioden, de korte
gedichten die Mok na 1945 in toenemende mate publiceert, dragen direkter de sporen
van de oorlog. De poëzie functioneert dan als een bijna onmogelijke vorm van
communicatie met de vermoorden. Zodra echter het gedicht voltooid is weet Moknet als zijn vriend Achterberg - dat hij de doden niet tot leven kan roepen. Niettemin
probeert hij het telkens weer. Zo schrijft hij tal van bundels - bijvoorbeeld Gedenk
de mens (1957) en Achtergrond (1965) - waarin hij de (joodse) verwanten aanspreekt
en herdenkt.
Daarna wordt Moks thematiek weer minder specifiek joods en verwoordt hij
algemeen menselijke situaties. De grondtoon die voortdurend doorklinkt is die van
de vergankelijkheid. Mok ziet de mens als heen en weer geworpen ‘tussen afweer
en overgave’, tussen scepsis en verwachting, tussen vernietiging en bestendiging.
Altijd blijkt er een
Zoo was het eeuwig: water, wind, en wolken,
in kudden drijvend naar den horizont,
als op een vreemde reis verloren volken,
wier hunker nimmer meer den doortocht vond
naar het beloofde land; velden en plassen
staren het wonder van den hemel aan;
en licht en schaduw, grillige gewassen,
verbloeien reeds terwijl zij nog ontstaan;
een wisselen van tinten, een verglijden,
dat mild kan wezen als de moederhand,
totdat de storm zijn kudden gaat berijden
en over het verduisterende land
ontrollen zich de sluiers van den regen,
de boomen staan van huivering doorwaaid,
de plassen steigeren en witte vegen
van schuim worden de ruimte doorgezwaaid;
de dijken staan in dreiging opgerezen,
hun zwarte flanken tarten het geweld,
de openbaring van een hooger wezen,
een teeken voor de eeuwigheid gesteld.
Beginfragment van het epische gedicht Kaas- en broodspel (1938) door Maurits Mok.
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Ansicht van Maurits Mok aan A. Roland Holst, Castellar, 7 juli 1956, met daarop een gedicht
dat werd gebundeld in Gedenk de mens (1957).

7 Rue Garibaldi - Castellar (A.M.) // Alpes Maritimes // Het hoofd der
bergen hangt tegen mij aan / met trossen donker groeisel. Het geluid / der
stilte schuift zich dansende vooruit / en blijft binnen mijn hersenpoorten
staan. // Rivieren in de lagen van mijn huid / verdwijnen naar een dieper
stroomgebied; / de zenuwen der rotsen trillen niet, / het licht beklemmend
tussen noord en zuid. // Totdat ik op een pad boven de lucht / mij op mijn
benen til en houd de wind / tussen mijn droge, toegespitste lippen. // De
einder spant zijn hemelsblauwe lint / rondom het zwart en groen der laatste
klippen, / en alle angsten sterven in een zucht. // Hierbij een impressie van
het landschap. Het / is hier volop zomer en Rienke voelt zich daar zeer /
behaaglijk bij. Hart. gr. van ons beiden. Maurits
uitweg uit de doolhoven van de dood. Onverwacht blijken zich telkens nieuwe
perspectieven te openen. Alle doodservaring neemt het raadsel niet weg. Men ziet
met name in Gedichten van zestig tot zeventig (1977), de verzamelbundel waarin
alle spanningsvelden van Moks pregnante poëzie aanwezig zijn, hoe pool en tegenpool
beide de werkelijkheid uitmaken. Enerzijds is de dichter bijvoorbeeld gebroken door
de krachten der vernietiging als hij denkt aan de vermoorde kinderen, anderzijds
herleeft hij letterlijk in de aanblik van kinderen om zich heen. De laatsten vormen,
evenals geliefden, vrienden en muziek soms een afdoend tegenwicht. De dichter
heeft ‘met Job geleefd’, maar evenzeer met elementaire, onverwoestbare
(natuur)krachten. Zelfs wanneer hij de neergang door de ouderdom weergeeft - onder
andere in Verwaaiende raadsels (1982) - blijft hij ontvankelijk voor de zeldzame
perspectieven van natuur, kosmos, leven. Daarmee verzet hij zich tegen alle
vergankelijkheid. Mensen blijven ‘trillingen in een onzichtbaar weefsel’, al noemt
de dichter zich ‘een stem uit het niet’.

Overig werk
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De rattenvanger (1939), Stormen en stilten (1956), Niemandsland (1958), De
ontmaskering (1963), Dwars door de zomer (1964), Avond aan avond (1970), Met
Job geleefd (1972), Grondtoon (1975), Dorp in de branding (1975), Berijmde
bokkesprongen (1977), Bij brood alleen (1980), Achterwegen (1981), De doorleesbril
(1983), Terug door de tijd (1984).
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Ed. Hoornik 1910-1970
Door Martien J.G. de Jong

Ed. Hoornik, Amsterdam, 1952. Foto: Nico Naeff.

Ed. Hoornik scheen te schrijven vanuit de spanning tussen enerzijds het heden en
de werkelijkheid van de anderen, en anderzijds het verleden en het verlangen van
het ik. In het eerste geval komen er actueel politiek engagement en sociale deernis
aan te pas, en in het tweede introspectief gericht biografisch en metafysisch heimwee.
De niet zelden door schuld- en angstgevoelens beheerste wereld van zijn literaire
werk wordt verbeeld met motieven als eenzaamheid, armoede, mismaaktheid,
ouderlijk huis, dood, hiernamaals, concentratiekamp, dichterschap. Geliefde
personages zijn de moeder, de psychisch of fysisch misdeelde, de achtervolgde (of
bukkende) man, de schrijver, de dubbelganger. Een geliefde kunstgreep is het
dooreenlopen van categorieën als heden en verleden, beul en gebeulde, schrijver en
geschrevene: de laatste tegenstelling in de zin van een min of meer opzettelijke
verwarring tussen de literaire illusie en de schrijfdaad die deze illusie oproept. Op
grond van frequentie en intensiteit van deze - overigens nooit geheel en al
ontbrekende-elementen, is het mogelijk zogenaamde ‘perioden’ in Hoorniks werk
te onderscheiden. Sociaal engagement in de eerste jaren; metafysisch verlangen kort
na de oorlog in bundels als Ex tenebris (1948) en Het menselijk bestaan (1952);
nieuwe wending naar het ‘aardse’ in de toneelstukken uit de jaren vijftig; tenslotte
overheersing van schuld en dood in de grote gedichten De vis (1962) en De overweg
(1965), en in de romans De overlevende (1968) en De vingerwijzing (1969) uit de
jaren zestig.
De eerste periode loopt tot 1940 en begint met gedichten over sociale
wantoestanden en politieke gebeurtenissen uit de zogenaamde ‘crisistijd’.
Hoogtepunten uit die periode zijn, behalve het sociale gedicht ‘De trap’ (in:
Dichterlijke diagnose, 1937), de drie cycli Mattheus (1938), Geboorte (1938) en
‘Requiem’ (in: Steenen, 1939).
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Zijn beste gedichten heeft Hoornik geschreven in zijn tweede periode, die haar
hoogtepunt bereikt in het kleine bundeltje Het menselijk bestaan (1952): een
sonnettenreeks op het thema van de al in eerder werk aangekondigde Tweespalt
(bundel van 1943) tussen tijd en eeuwigheid. Toen Hoornik na de Tweede
Wereldoorlog terugkeerde uit het concentratiekamp, leek hij als dichter volkomen
los-geslagen van de mens en zijn maatschappelijk lot: de dichter sprak alleen nog
vanuit ‘de duisternissen’ waarin hij zich had terug getrokken buiten de kwelling van
de wereld, die hij gelijkstelde met Dachau. In het laatste gedicht van de bundel Ex
tenebris (1946-1948) vereenzelvigt hij zich met een zwaan die achter de
gevangenenverblijven van zijn medemens wordt gedreven naar een plek... waar men
niets meer van de wereld ziet.
In zijn derde periode richt de dichter zich op de aarde en de maatschappelijke
werkelijkheid, maar nu niet in de vorm van het gedicht, maar in die van het toneelstuk.
Zijn eerste proeve werd het drama in verzen De bezoeker (1952), waarvan het
manuscript dicht in de buurt moet hebben gelegen van T.S. Eliots Cocktail-party, in
de één jaar tevoren verschenen vertaling van Martinus Nijhoff.
Bij nader toezien mag men zeggen dat Hoorniks praktijk als dramaturg niet zonder
invloed is gebleven op zijn latere poëzie: in 1962 en in 1965 publiceerde hij de grote
gedichten De vis en De overweg, die typisch dramatische elementen vertonen. Samen
met Hoorniks romans vormt die lyrisch-dramatische epiek zijn vierde en laatste
periode, waarin hij overigens ook enige onvergankelijke korte gedichten heeft
geschreven. De vierde periode is weer introspectief en betekent met name het
hoogtepunt en eindpunt van Hoorniks worsteling met de motieven dood en schuld.
Wat anderzijds niet zeggen wil, dat zijn extraverte,
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Gedicht (1938), uitgegeven als aflevering van De Vrije Bladen, nadat het bij een door het
tijdschrift uitgeschreven prijsvraag was bekroond. Omslag: A.J. van 't Hoff.
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Gedicht door Ed. Hoornik, gebundeld in Tweespalt (1943).

Mijn dochter en ik // Voor Marianne // Terwijl ik lees voel ik mijn
dochter kijken; / Ik laat niets merken en lees rustig door. / Haar leven doet
zich helder aan mij voor:/ Het zal in alles op het mijne lijken. // Niets kan
ik doen, opdat zij zal bereiken, / Wat ik, amper gevonden, weer verloor;
/ Geen vindt van het geluk meer dan een spoor, / Ook zij niet, en ook zij
zal het zien wijken. // Ik sluit het boek; wij zitten naast elkaar; / Geen
woorden tusschen ons; slechts, even maar, / De glimlach van den een tegen
den ander. // 't Is of ik in mijn eigen oogen staar, / En wat daar staat, het
is als water klaar, / Als ik weer langzaam in mijzelf verander.// Ed.
Hoornik.
sociaal-politieke neigingen in die periode helemaal hebben afgedaan. Maar zij waren
anders georiënteerd. Hoornik ontpopte zich in het laatste decennium van zijn leven
als een tijdschriftleider met ongewone gaven. Men mag zeggen dat hij het is geweest
die, in de jaren zestig. De Gids heeft vernieuwd: ‘dáár vooral kan ik mijn sociale
geëngageerdheid kwijt, vooral in speciale afleveringen zoals over Amerika, Hongarije,
Cuba, het onbehagen’, zei hij in een interview. Inderdaad was hij -althans in zijn
dagelijkse leefwijze - tot een soort compromis gekomen. Het extraverte, sociale en
politieke behoorden voortaan tot zijn tijdschriftactiviteiten in Amsterdam, en het
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introverte taalavontuur van zijn literaire werk speelde zich goeddeels af tijdens zijn
vakanties in Spanje.

Ed. Hoornik (l.) met Gerrit Achterberg te Morzine, 1952. Geïnspireerd door deze reis schreef
Hoornik zijn bundel Achter de bergen (1955). Foto: W.S. Nijhoff.

Overig werk
Het keerpunt (1936), Dichterlijke diagnose (1937), Drie op één perron (1938, 1941
en 1960, 3 dln., met Gerard den Brabander en Jac. van Hattum), Steenen (1939), J.
Greshoff, dichter en moralist (1939), Tafelronde (1940), Joosje (1940, met W. Hora
Adema), De erfgenaam (1940), Een liefde (1941), Zal ik vertellen? (1941, met Willy
Hora Adema), Mijn dochter en ik (1942), Tussen de anderen (1942, met Wim Hora
Adema), Doodenherdenking in Dachau (1945), Dit is Walcheren (1945, met Jef Last
en A. den Doolaard), Verzamelde gedichten (1950), Toetssteen (1951), De man in
de stad (1952), Na jaren (1955), De zeewolf (1955), Kains geslacht (1955), Achter
de bergen (1955), Het water (1959), Over en weer (1962), De dubbelganger (1962),
Vijf gedichten (1966), Voor altijd Dachau (1966), In de vreemde (1968), Het kind
in de poëzie (1967), Verzamelde gedichten (1972), Verhalend proza (1973),
Journalistiek proza en brieven (1974), Dramatisch werk (1975), Kritisch proza
(1978).
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Gerard den Brabander 1900-1968
Door Martien J.G. de Jong

Gerard den Brabander met zijn echtgenote, 1931. Foto: F. van der Werf.

Afgezien van zijn zeer zwakke debuut (Vaart, 1932) geven de titels van Den
Brabanders eerste, met weinig zelfkritiek samengestelde bundels wel ongeveer de
aard van zijn toenmalige poëzie aan: als Cynische portretten (1934) bedoelde sociale
anekdoten, waarvan de onzorgvuldige of onbeheerste woordkeuze en de
traditioneel-retorische versificatie verraden dat ze werden ‘gespeeld’ op de Gebroken
lier (1937) van een gekwetst, in aanleg schijnbaar conventioneel romantisch
dichterschap. Nadat het anekdotische element, vooral in de bundel Opus 5 (1937)
en Den Brabanders bijdragen aan de gezamenlijke uitgave Drie op één perron (1938,
1941, 1960, 3 dln.), van een soms gewild aandoende trivialiteit was gelouterd tot de
evenwichtige plastiek van pregnante, sociaal-politieke tijdsgedichten, werd het direkt
lyrische element in Den Brabanders poëzie gaandeweg belangrijker. In de bundel
Materie-man (1940) noemt de dichter zich Ten halve god, maar door het beest
gedragen (‘De centaur’).
De erkenning van het dreigend dierlijke in het menselijk bestaan zelf, verdiept
enerzijds Den Brabanders sociale tijdsbeelden tot kosmische tijdsvisioenen in de
verzenreeks De holle man (1945), en leidt anderzijds tot een conflict tussen lust en
muze in de erotische lyriek van de cycli De steenen minnaar (1946) en Morbide Mei
(1949): genoemde drie bundels vormen hoogtepunten in Den Brabanders oeuvre. De
onmiddellijk na de oorlog verschenen reeks De holle man verbeeldt in negen
ondergangsgedichten van grote plastische kracht de totale ontreddering van het met
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moord en doodslag gevoed brein van de holle man die weet dat de eeuw heeft
uitgeklonken. Uit een reeks van negen

Gedicht door Gerard den Brabander, gebundeld in de ‘nooduitgave’ Later... beter! (1944).

Sluip aan hyena's // Er is geen wezen zuiverder dan zij. / Hoog rijst haar
glimlach boven praat en laster. / Mijn haat sloeg om haar ziel een grimmig
raster / en wijkt als heemhond nimmer van haar zij. // Toon haar verblind
uw vunze tandenrij. / Smijt haar met vooze woorden criticaster. / Haar
lichaam viel ten prooi aan het cadaster, / haar hart klopt heftig en het klopt
naar mij. // Sluip aan hyena's, spring dan laffe honden / en zet uw tanden
in haar weeke zij, // verslind haar vlees met uw verrotte monden: / geen
schooner prooi, geen beter beet dan zij... // O heerlijk lijf, men zal het
doodlijk wonden, / maar stervend klopt haar hart en klopt naar mij.
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gedichten (eveneens voor het merendeel sonnetten) bestaat ook de bundel De steenen
minnaar, waarvan de dichter zich aanvankelijk nog tragisch geslingerd weet tussen
God en schoot. Maar in een bijna bovenmenselijke ascese zingt hij zijn menselijkheid
en zijn aardse lust tot puin, terwille van de onsterfelijkheid en de bovenaardse geliefde,
die de poëzie zelf is. ‘De steenen minnaar’ bereikt die hoogste, bovenaardse liefde
in een platonisch beleefde, Morbide Mei: titel van de cyclus die zowel het eindpunt
van Den Brabanders erotische thematiek als het hoogtepunt van zijn poëtisch
vermogen betekent. In twintig strofen van negen regels met vier rijmklanken en een
driejambisch metrisch schema (triomf van de eenvoud bij een in aanleg retorisch
dichter) bezingt Den Brabander het groeien naar een onaards gebied dat ontstaat nu
door de dood van het lichaam der geliefde alle dom begeren / diep uit mijn wezen
trekt. Met als epiloog: De liefde duurt maar even / en sterfelijk is het wicht... / Het
kost een mensenleven, / toch, wil mij niet begeven, / o lied, o plicht.
De hier geschetste ontwikkeling van Den Brabanders erotische lyriek impliceert
niet het einde van zijn andere, onder meer sociaal gerichte poëzie, maar leidde wel
tot een gelukkige, strakkere beheersing. Behalve retorische verzetsverzen (Gelaarsde
lier, 1945) die meer bij zijn vroegere, wat moedwillige sociale anecdotiek aansluiten,
schreef hij tijdens de bezetting enkele prachtige oorlogsgedichten (‘Stad zonder
Joden’) en nadien nog sober-berustende lyrische verzen, over eenzaamheid, ouderdom
en dichterschap (Gespleten vuur, 1959). Uit deze periode, waarin hij te Amsterdam
de reputatie van ‘laatste bohémien’ verwierf, stamt het gedicht ‘Aangeschoten’:
Vermoeid,
maar nog niet uitgeroeid,
zingt hij nog dat het klinkt
en hinkt,
een manke raaf, door het plantsoen
van Sociale Zaken.
Men wil hem daar de dood aandoen,
doch kan hem maar niet raken,
omdat, als men het schot afdrukt,
hij juist een andre kant opkrukt.
Onzeker op zijn poten,
niet dood, maar aangeschoten,
wankelt hij door de witte sneeuw
en zingt zich weg uit deze eeuw.
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Gerard den Brabander aan zijn PTT-collega J.P.J.A.M. van Daalen over de bundel Drie op één
perron (1938).
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Gedichten (1934).

Overig werk
De nieuwe Adam (1941), De verduisterde dichter (1942), De deur op het haakje
(1943), Later... beter! (1944), 't Spuigat (1944, met Harold de Clauer en M.L.
Yzebrands), Gedichten (1945), Sonnetten (1946), Parijsche sonnetten (1947), Eroïca
in zakformaat (1947), De raaf (1948), Curve (1950, bloemlezing), Recapitulatie
(1952), Onraad (1955), Niets nieuws (1956), Rembrandt en de miniaturen (1956),
Delirium (1957), Verzamelde gedichten (1966), Rembrandt, De monsters en andere
verzen (1980), Verzamelde verzen (1984).
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Ernst, Pieter (pseudoniem van C.E. van Koetsveld) 60
Erts (almanak) 251
Essers, B. 166, 177
Esurio, Eric (pseudoniem van Dirk Zijlstra) 319
Euripides 230
Eurydice 260, 266
Eva 266
Eyck, Charles 240
Eyck, P.N. van 127, 128, 159, 160, 161, 167, 176, 186, 187, 189, 193, 199, 200,
266, 301, 302
Eyck-Benjamins, Nelly van 186
Eyk, Bert van 321
Eyk, Henriëtte van 244, 309, 320, 321
Fabricius, Johan 243, 310, 311
Falkland Samuel (pseudoniem van Herman Heijermans) 115, 150-152
Fantasio (pseudoniem van Cd. Busken Huet) 92
Feijlbrief, J.K. (zie ook: Van Oudshoorn, J.) 169, 170
Feijlbrief-Teichner, Marie 169
Feitama, Sybrand 10
Feith, Rhijnvis 10, 11, 16, 17, 20, 36, 45, 79, 88
Fens, Kees 209
Feriz, Hans 305
Fischer, F. 129
Flanor (pseudoniem van Carel Vosmaer) 104
Flanor (letterkundige vereniging) 112, 126, 138, 140
Flaubert, Gustave 92, 252
Fleuss, J. 69
Floris V. 32
Fontaine, Jean de la 204
Forum (ts.) 163, 164, 188, 190, 202, 223-227, 229, 294, 297, 299, 305, 316,
317
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Franciscus, Sint 286
Franco, Generaal 234
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Franken, Tjebbo 114
Franken Pzn., J. 116, 183, 255
Fraser, Alex. 90
Gandhi, Mahatma 145
Ganymedes 268
Gargon 12
Gaulle, Charles de 298
Geel, Jacob 6, 26, 27
Geldersche Volksalmanak 64
Gemeenschap, De (ts.) 221-227, 243, 274, 285-287, 290, 315
Gemeenschap, De (uitgeverij) 244, 271, 287
Génestet, P.A. de 18, 23, 28, 29, 56, 67, 73-75, 77, 79, 93
George, Stefan 128
Gerlo, Ada (pseudoniem van Annie Salomons) 164
Gerretson, F.C. (zie: Gossaert, Geerten)
Gerritse, Cor 269
Gerron, Kurt 239
Géruzet Frères 124
Getij, Het (ts.) 164, 221, 222, 224, 228, 229, 231, 233, 249, 251
Gewin, Bernard 26, 54, 55
Geyl, P. 199, 200
Gezelle, Guido 145, 199, 245, 263, 285
Gide, André 264, 299
Gids, De (ts.) 27-29, 47, 48, 51, 53, 59, 76, 83, 87-92, 105, 116, 117, 128, 135,
138, 163, 182, 184, 194, 196, 205, 207, 228, 327
Gijselaar, N.C. de 71
Gijsen, Marnix 190, 220, 266, 286
Gillet, L. 189
Gleim, Johan W.L. 21
God 10, 16, 18, 31, 33-35, 51-53, 55, 57, 58, 62, 70, 71, 74, 79, 105, 116, 117,
122, 124, 127, 137, 144, 146, 151, 158, 161, 166, 168, 176, 183, 184, 198-202,
205-207, 227, 230, 247, 248, 263, 267, 268, 270, 283, 285-287, 290, 292, 293,
315, 320, 329
Goebbels, Joseph 225
Goedegebuure, J.L. 302
Goedeljee & Zn., Jan 171
Goens, Johanna Maria van 10
Goens, Rijklof Michaël van 10, 11
Goes, Frank van der 108, 112, 126, 134
Goethe, Johann Wolfgang von 17, 58, 98, 120
Goeverneur, J.J.A. 78, 79
Gogh, Vincent van (uitgever) 159, 281
Gold, N. 297
Goldoni, Carlo 310
Gomperts, H.A. 227, 303
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Gorter, Herman 2, 111-113, 116, 126, 131, 133, 141-145, 148, 149, 158, 159,
180, 184, 187, 197, 198, 246, 285, 286, 302, 324
Gossaert, Geerten (pseudoniem van F.C. Gerretson) 162, 163, 187, 199, 200
Gouw, J. ter 82
Graadt van Roggen, C.J. 241
Graaft, Chr. de 223
Graan, Jan de 73
Grebner, W. 54
Green, Julien 252
Greene, Graham 252
Greeve, J.B. 249
Greiner, A. 120, 133
Greshoff, J. 146, 147, 160, 163, 166, 188-190, 212, 213, 225, 296-299, 319,
322, 327
Grimm, gebroeders 105
Grinniker, Beo (pseudoniem van W.E. Keuning) 268
Groen 18
Groene Amsterdammer, De (weekblad) 252
Groen van Prinsterer, Guillaume 25, 32, 34, 35
Groenevelt, Ernst 251
Groeningen, Aug. P. van 115
Groninger Studenten-almanak 78
Grönloh, J.HF. 205-207
Grönloh-Tiket, A. 207
Groot, Hugo de 92, 103
Groot, J.H. de 270, 293
Groot Nederland (ts.) 113, 135, 169, 171, 172, 184, 189, 190, 194, 205, 227,
234
Grote, Karel de 282
Guido (collectief pseudoniem) 110
Gulden Winckel, Den (ts.) 318
Gundolf, Friedrich 128
Gutteling, A. 161
Guzman 297
Haagsche Post, De (ts.) 137
Haan, Jacob Israël de 127, 161, 162, 164, 187, 201, 214, 215, 301
Haar, Bernard ter 27, 29, 48-50, 92
Haarlemsche Courant, De 52
Hagedoorn, Georgette 228
Hahn, Albert 141
Hall, A.M.C. van 25, 34, 36, 39
Hall, Frits van 251, 252
Hall, J.N. van 205, 207
Hall, Suzy van 251, 252
Hals, Frans 140
Halsema, J.D.F. van 180
Hamminck Schepel, Mimi 100, 104
Hana, Herman 262
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Haren, gebroeders van 92
Hart Nibbrig, F. 167, 172
Hartog, Henri 115
Hartzuiker, J. 8
Hasebroek, Betsy 53
Hasebroek, J.P. 26, 27, 35, 43, 48, 50-54, 59, 60, 71, 83
Hasselaar, Kenau 39
Hattum, Jac. van 227, 299, 319, 322, 323, 327
Hauptmann, Gerhart 151
Hauser, Kaspar 305
Haverman, H.J. 113, 159
Haverschmidt, François 66-68
Heeroma, K. 56, 224, 267, 269
Heije, J.P. 27, 56, 73, 76, 77, 79, 93, 94
Heijermans, Herman 115, 131, 150-152
Heine, Heinrich 91, 180, 226
Heldring, O.G. 34, 60
Helman, Albert (pseudoniem van L.A.M. Lichtveld) 222, 243, 290, 291, 314,
315
Helmers, J.F. 25, 36-38, 42, 79
Helmers, Cato 38
Hem, Piet van der 146
Hermans, W.F. 169
Herwijnen, Carol van 323
Heukelom, J.B. 165
Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) 54-56
Hitler, Adolf 225
Hoekstra, Han G. 227
Hoen, Pieter 't 11
Hoen, W. 't 18
Hofdijk, W.J. 28, 44, 53, 59
Hoff, A.J. van 't 326
Hoffmann, E.T.A. 26
Hoffman von Fallersleben, A.H. 77, 78
Hofstede de Groot, P. 67
Hogendorp, Willem van 299
Hoghe, Andries de (pseudoniem van P.C. Boutens) 184, 185
Hölderlin, Friedrich 303
Holkema, van & Warendorf 189
Holland (almanak) 27
Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen 24, 25, 28,
36
Holson 38
Homerus 10, 35, 79, 97, 104, 149, 184
Hooft, P.C. 94, 103, 128, 265
Hooft-prijs, P.C. 281
Hooft, C.G. 't 159
Hooglandt, Henri (pseudoniem van W.E. Keuning) 268
Hoogstraten-van Hoytema, Elizabeth van 139
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Hoop Jr., Adriaan van der 26, 48
Hoornik, Ed. 227, 278, 299, 319, 322-324, 326, 327
Hooykaas 67
Hora Adema, W. 321, 327
Hora Adema, Willy 327
Horatius 79, 104
Hotz, F.B. 7
Höveker, H. 53
Höveker & Wormser 60
Houten, S. van 64
Houwink, Roel 249, 254, 255, 303
Hoytema, Theo van 113
Huebner, F.M. 220
Huet, Théodore 92
Huf, Paul 133
Hugo, Victor 26, 59, 67, 71, 87, 88, 145
Huisvriend, De (ts.) 78
Huizinga, J. 114, 144, 194
Hulsker, Jan 194
Hulzen, Gerard van 115, 159
Huxley, Aldous 297
Huygens, Constantijn 45, 47
Huygensprijs, Constantijn 200
Huysmans, Joris-Karl 155
Ibsen, Henrik 197
Ikaros 188, 266
Immerzeel Jr., Joh. 26, 39
Immerzeel 79
Ising Jr., Arnold 112, 134
Ising Sr., Arnold 28, 30, 63
Israels, Jozef 92, 95
Istrati, Panaït 279
I 10 (ts.) 294
Jacobs, Eduard 147
Jarry, Alfred 249
Java-Bode, De (dagblad) 92
Jessurun de Mesquita, J. 126
Joannes de Doper 71
Job 325
Jolles, André 154, 159
Jonas 291
Jonas, Henri 292
Jonathan (pseudoniem van J.P. Hasebroek) 51, 52
Jong, A.M. de 226, 239, 279, 280
Jong, Fanny de 252, 253
Jong, Godfried de 78
Jonge Gids, De (ts.) 152
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Jonker, Henk 274
Jorissen, Th. 64
Juliana, Prinses 185
Kadt, Jacq. de 317
Kaiser, W.J. 89
Kalff Jr., J. 152, 159
Kampen, P.N. van 96
Kantelaar, J. 17
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Karel IV, Keizer 47
Karel XV 59
Kasteele, Pieter Leonard van de 11, 18
Kate, J.J.L. ten 29, 44, 48, 50, 51, 53, 57-59, 74, 79, 92
Kelk, C.J. 237, 243, 249-253, 260
Kelk, Constantijn 253
Kelk, Onno 253
Keller, Gerard 28, 30
Kemp, Pierre 226, 237, 245, 246
Keppel, Joost (pseudoniem van W.E. Keuning) 268
Keuken, Johan van der 308
Keuls, H.W.J.M. 301
Keuning, W.E. 267, 268
Keyser, J.P. de 77
Khayyam, Omar 159, 182, 184, 268
Kierkegaard, Sören 197, 198, 292
Kinker, Johannes 6, 24-26, 36, 39, 47
Klaassen, Jan 289
Klabund (pseudoniem van Alfred Henschke) 319
Kleyn, Jan Pieter 11
Kleyn-Ockerse, A. 21
Klikspaan (pseudoniem van J.J. Kneppelhout) 71-73
Kloos, Willem 17, 30, 48, 105, 106, 108-114, 116, 120, 122-124, 126, 128, 139,
140, 149, 173, 177, 178, 194, 263, 266
Kloos-Reyneke van Stuwe, Jeanne 114, 123
Kloot van Neukema, W.C. (pseudoniem van E. du Perron) 299
Kneppelhout, J. 26, 53, 71-74, 93
Knuvelder, Gerard 80, 122, 221, 224, 316
Koch, Pyke 271, 289
Koenen, H.J. 34
Koetsveld, C.E. van 26, 44, 48, 60-62
Kogan, Moissy 289
Kok, Antony 221
Kollwitz, Käthe 145
Komrij, Gerrit 7, 57
Koning, Roeland 267
Kool, Halbo C. 252
Körner, Theodor 79
Kotzebue, August F.F. 11
Krimpen, Jan van 166, 189
Krols, Marcel 239
Kroniek, De (ts.) 113, 114, 159, 172
Kruger, Paul 56
Kruseman, J. 61, 90
Krüseman, Mina 97, 104
Kuenen, A. 67
Kühn, Jenny 129
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Kuijper, Jan 202
Kuitenbrouwer, Henk 223, 291
Kuitenbrouwer, L.M.A. (zie: Kuyle, Albert)
Kultuurkamer, Nederlandse 195
Kunstkronijk, De (ts.) 104
Kunstwereld, De (ts.) 139
Küpper, C.E.M. (zie: Doesburg, Theo van) 235
Kurkdjian, O. 203
Kuyle, Albert (pseudoniem van L.M.A. Kuitenbrouwer) 222-225, 227, 241,
257, 290, 291, 315
Kuyper, Abraham 160
Labberton, J.H. 138, 162
Lafontaine, August 11
Laforgue, Jules 305
Lagerlöf, Selma 197
Lamartine, Alphonse de 50, 59, 88
Landauer, Gustaaf 145
Lang, Heinrich 67
Lange, J.P. 26, 54, 76, 83, 94
Langeveld, D.M. 10
Lapidoth, Frits 119
Last, Jef 224, 226, 278, 327
Lawrence, D.H. 173, 297
Lazarus 17
Lecina, Maria 259
Lederer, Joe 297
Leeuw, Aart van der 160, 162, 164, 165, 175, 176, 187, 192, 193
Leeuw-Kipp, Toos van der 192
Leeuwen, Fred van 246
Lehning, Arthur 254, 294
Leiding (ts.) 186
Lenin 143
Lennep, Cornelis van 80, 82
Lennep, David Jacob van 27, 80, 82
Lennep, Jacob van 27, 53, 55, 59, 60, 69, 70, 80-82, 87, 92, 93, 103
Leopardi, Giacomo 192
Leopold, J.H. 113, 158, 159, 162, 167, 180-182, 192, 196, 246, 301, 322
Lichtveld, L.A.M. (zie: Helman, Albert) 314, 315
Limburg Brouwer, P. van 27
Limburg Brouwer, P.A.S. van 30, 187
Lind, Vera 253
Lindbergh, Charles 222, 223
Linde, Gerrit van de (zie: de Schoolmeester) 55, 69, 70
Lindenburg, Cor 233
Links Richten (ts.) 224, 226
Litterair Paspoort (ts.) 319
Löb, Alfred 239
Lodeizen, Hans 22
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Lodewick, Fernand 245
Lodewijk Napoleon 32
Loghum-Slaterus, van 248
Lokhorst, Emmy van 252
Loman Jr., J.C. 104
Looi, L.J. van 278
Loosjes, Adriaan 25
Loots, Cornelis 25, 36, 37, 39
Looy, Jac. van 6, 110, 111, 132, 153, 154, 257, 279
Looy, S.L. van 257
Looy-van Gelder, Titia van 153, 154
Lorca, Federico Garcia 260
Lucas (apostel) 69
Lucebert (pseudoniem van L.J. Swaanswijk) 48, 194-196
Lucianus 47
Lucretius 180
Luger, Bernt 109
Luiken, Jan 67
Luther, Maarten 57
Luxemburg, Rosa 145
Maarseveen, Johanna van 161, 214
Maas, Willem 237
Maas & Van Suchtelen, firma 126
Maat, Siem de (pseudoniem van N.A. Donkersloot) 266
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 275, 276
Maatstaf (ts.) 269
Maca 261
Mac Orlan, Pierre (pseudoniem van Pierre Dumarchey) 305
Maerlant, Jacob van 128
Maeterlinck, Maurice 133, 150
Mahler, Gustav 249, 250, 309
Mallarmé, Stéphane 134, 252
Malraux, André 298
Man, Herman de 226
Mandeau, Emile (pseudoniem van F. Bordewijk) 273
Mann, Thomas 250
Mannoury, Gerrit 139
Mansfeld, A.J. van 20
Maria 293
Maris, Thijs 134
Marja, A. 227
Marsman, H. 113, 187, 222-224, 227, 231, 233, 243, 249, 252, 254, 255, 257,
266, 285-288, 297, 299, 300-302, 305, 308, 309, 314, 318, 324
Marsman-Barendregt, R. 257, 300
Marx, Karl 142, 282
Maupassant, Guy de 282
Maurik, Justus van 28, 115
Mecano (ts.) 236
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Meekel-Van Schagen, familie 238
Meer de Walcheren, Pieter van der 315
Meester, Johan de 115, 159, 196
Meijer, Arnold 226
Meissner, A. 90
Mendelssohn Bartholdy, Felix 77
Mens, Jan 226
Mens Janz., A. 41
Merkelbach, J. 141
Merken, Lucretia van 10, 12
Mérode, Willem de (pseudoniem van W. Keuning) 239, 267, 268
Metschersky, Boris 250
Meulen, P.H.L. van der 20
Meurs, J. van 21
Meurs, van 138
Meyer, Wibo 254
Middleton Murry, John 263
Mijnssen, Frans 153, 238
Milan, Babbitsj 310
Milst, Nicolaus van 285
Milton, John 58
Moens, Petronella 11
Moens, Wies 220
Mohr, B. 277
Mok, Maurits 319, 324, 325
Molkenboer, Anton 113, 159
Moller, W. 221
Molton, Albert (pseudoniem van C.E. van Koetsveld) 60
Mondriaan, Piet 221
Mont, Pol de 124, 125
Montenuis, Caroline de 70
More, Thomas 145
Moritz, L. 43
Morriën, Adriaan 227
Mortelmans, Frans 8
Moune, Petit (pseudoniem van S. Vestdijk) 309
Mourot, M. 26
Mouw, J.A. dèr 114, 127, 139, 164, 168, 201, 202, 217, 261, 294
Mozart, W.A. 77
Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker) 6, 29, 65, 80, 90, 92,
96-101, 104, 111, 114, 117, 134, 154, 164, 296, 299
Mussert, Anton 284
Musset, Alphonse de 50
Muzen, De (ts.) 27, 76
Muzen-Almanak Vergeet mij niet 102
Naeff, Nico 193, 326
Neaff, Top 160, 193, 210, 211
Napoleon l 17, 24, 25, 33, 38, 87, 190, 226, 250 305
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Nederland (ts.) 92, 104, 120
Nederlandsche Muzenalmanak 26, 49, 51
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Nederlandsche Spectator, De (ts.) 30, 104-106, 120
Nederlandsche Stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde (ts.)
34
Neering, W. 12
Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh) 163, 164, 205-207, 226, 294, 297
Netscher, Frans 30, 109, 115, 116, 133
Neumann, A. 297
Neuman, J.H. 48
Nève, E. de 321
Nicolai, W.F.G. 87
Nierstrasz 79
Nietzsche, Friedrich 164, 294, 295, 302
Nieuwe Gemeenschap, De (ts.) 225, 227, 291
Nieuwe Gids, De (ts.) 84, 105, 106, 108-114, 122, 123, 126, 133, 134, 138, 142,
153, 155, 161, 178, 180, 194
Nieuwe Gids-prijs 130, 135
Nieuwe Rotterdamsche Courant 174
Nieuwe Stem, De (ts.) 280
Nieuwe Vaderlandsche letteroefeningen (ts.) 27
Nieuwenhuis, Th.W. 116
Nieuwenkamp, W.O.J. 115
Nijhoff, Martinus 127, 164, 173, 180, 197, 198, 205, 227-230, 233, 237, 266,
279, 282, 285, 301, 305, 326
Nijhoff, M. (uitgever) 106, 228
Nijhoff, W.S. 228, 327
Nijhoff-Wind, A.H. 228
Nijland-Verwey, Mea 145
Nijlen, Jan van 189
Noot, Jan van der 128
Notenkraker, De (ts.) 141
Nouhuys, W.G. van 30, 189
Novalis (pseudoniem van F.L. Freiherr von Hardenberg) 158, 264
Nu (ts.) 280
Nypels, Charles 289
Ockerse, W.A. 20, 21
Odysseus 176
Oefening kweekt kennis 28, 30, 63
Oldenbarnevelt, Johan van 6, 88, 128, 281
Oliveira, Ed. d' 117
Oltmans, J.F. 27
Ons tijdschrift (ts.) 160
Oordt, Adriaan van 138
Oort, H. 67
Oorthuys, Cas 277
Oosten, Geertruide van 103
Oosterbaan, A.M. 271
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Oosterwijk Bruijn, Louise van 51
Oosterzee, J.J. van 51
Oprechte Haarlemsche Courant 90, 172
Opwaartsche wegen (ts.) 224, 255, 269
Oranje, Willem van 264
Orcus 266
Orlando 136, 137
Orpheus 260, 266
Orpheus (maandblad) 149
Ostaijen, Paul van 211, 224, 231, 298
Otten, Else 115
Otto III, Keizer 296
Oudshoorn, J. van (pseudoniem van Jan Koos Feijlbrief) 159, 169, 170, 172
Oven, Coen van 95
Ovidius 301
Paaltjens, Piet (pseudoniem van F. Haverschmidt) 29, 66-68
Paap, Willem A. 30, 105, 108, 126, 297
Paape, Gerrit 11
Palm, J.H. van der 24, 26, 39, 55, 56, 67
Panhuysen, Jos 264
Panza, Sancho 114
Paoli, Pascal 15
Paradijs, Cornelis (pseudoniem van Frederik van Eeden) 55, 138, 140
Parool, Het (dagblad) 324
Pater, Lucas 10
Paul, Jean (pseudoniem van J.P.F. Richter) 154
Paulus (apostel) 56
Pavert, A. van de 101
Peerlkamp, P.H. 182
Pellerin, Jean 319
Pennink, S. 307
Perk, Betsy 121
Perk, Jacques 22, 30, 105, 106, 109, 116, 120, 121, 123, 124, 128, 129, 138,
196
Perk, Henriëtte 129
Perkens, Duco (pseudoniem van E. du Perron) 297-299
Perron, E. du 167, 190, 194, 195, 224-226, 229, 242, 249, 264, 288, 294-299,
304, 305, 312, 313, 319, 322
Perron-de Roos, Elisabeth du 194, 243, 298, 299
Persephone 109, 126
Perzius 79
Philips-prijs, Marianne 253
Pia, Pascal 297, 298
Pieneman, N. 76, 83, 94
Pierson, Allard 30, 34, 35, 67
Pierson, Hendrik 75
Pilatus 309
Pisuisse, Jean-Louis 148

't Is vol van schatten hier...

Plato 127, 183-186, 200, 204, 273
Poe, Edgar Allan 155, 305
Pope, Alexander 12
Post 145
Post, Elisabeth Maria 11
Posthuma de Boer, Eddy 251, 292
Potgieter, E.J. 6, 25, 27-30, 47, 48, 51-54, 59, 71, 76, 77, 80, 87-92, 94, 103,
128
Po Tsju I 303
Pound, Ezra 292
Praag, H.J. van 147
Praag, J. van 144
Presser, Jacques 251
Prick, Harry G.M. 109
Prijs der Nederlandse Letterkunde 195
Prins, Ada 141
Prins, Arij 105, 127, 134, 155, 156
Prins, Jan (pseudoniem van C.L. Schepp) 162, 203, 204
Prinsen, J. 128
Propria Cures (ts.) 294, 296
Punt, Jan 19
Quack, H.P.G. 134
Querido, Em. 251, 257
Querido, Israel 280
Ra 305
Raadt, P. de 71
Raam (ts.) 285
Racine, Jean 79, 204
Ram, Johan 135
Ramler, Karl W. 21
Randwijk, H.M. van 224, 226, 269, 270
Ravenswood, John (pseudoniem van J. Slauerhoff) 303-305
Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid 26
Rees, Otto van 243
Régnier, Henri de 128
Reijnders, Karel 245
Rembrandt 82, 104, 134, 154, 281, 287, 309, 329
Renan, Ernest 50
Rennefeld, J.H. 34
Renterghem, A.W. van 139, 140
Reuter, Fritz 63
Reve, Gerard 205
Réville, Albert 67
Revius 268
Reyneke van Stuwe, Jeanne (zie Kloos-Reyneke van Stuwe, Jeanne)
Reys, Otto P. (pseudoniem van Jan Greshoff) 190
Riedel, F.J. 19
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Rijk, Maarten de (pseudoniem van N.A. Donkersloot) 266
Rijksdienst Beeldende Kunst 166, 235, 236
Rijmer, Jan de (pseudoniem van J.J.A. Goeverneur) 78, 79
Rilke, Rainer Maria 173, 268, 305, 307-309
Rimbaud, Arthur 303, 305
Ritter Jr., P.H. 254, 305
Rodenko, Paul 246
Roelants, Maurice 224, 226
Roelofsz., Charles 243
Roeping (ts.) 221, 222, 224, 241, 274, 285-287
Roland Holst, A. 160, 162, 163, 166, 167, 189, 191, 192, 194-196, 199, 205,
245, 261, 299, 301, 309, 325
Roland Holst-prijs, Henriëtte 281
Roland Holst, R.N. 116, 131, 145, 173, 174
Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte 111, 113, 114, 131, 144, 145, 148, 149,
173, 194
Rolland, Romain 145
Romein-Verschoor, Annie 144
Roodhuyzen, A. 140
Roorda, 81
Roos, Elizabeth de (zie: Perron-de Roos, Elizabeth du)
Roos, S.H. de 167, 180
Rosen, Friedrich 182
Ross, Herbert D. (pseudoniem van A.M. de Jong) 280
Rössing, A. 109
Rousseau, Jean Jacques 37, 145
Royaards, Willem 211
Royen, J.F. van 167, 187
Royer, Louis 103
Rückert, Friedrich 91
Ruimte (ts.) 220, 221
Ruyter, Michiel Adriaansz. de 38, 249, 250
Saaije Azn., P.A. (pseudoniem van Arnold Aletrino) 139, 140
Sainte-Beuve, Charles-Augustin 91
Salomons, Annie 164
Sand, George 92
Sant, F. van 't 278
Santen, P. van 63
Sapfo 184
Sartre, Jean-Paul 264
Saurin, Jacques 92
Savoye, Maria Christina van 103
Scarron, Paul 252
Schaaf, Nini van der 162
Schadd 99
Schaepman, H.J.A.M. 29, 134, 285
Schaffelaar, Jan van 39
Schagen, J.C. van 238, 247, 248
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Schaik-Willing, Jeanne van 309
Scharten, Carel 119
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Scharten-Antink, Margo 159
Schasz, J.A. (pseudoniem van Gerrit Paape of Pieter 't Hoen) 11
Scheffer, Ary 44, 53
Scheltema & Holkema 128
Scheltema Beduin, Cor 213
Schendel, Arthur van 162, 164, 165, 177-179, 190, 196, 260
Schepp, C.L. 203, 204
Scheurleer 117
Schiller, Friedrich 45, 46, 58, 67, 83, 87
Schimmel, H.J. 27, 30, 60, 86-88, 92, 94
Schimmelpenninck, R.J. 281
Schimmelpenning 38
Schmid 67
Schmidt Degener, F. 180
Schmitt, Janus 169
Schnitzler, Arthur 297
Scholten, J.H. 67
School en Huis (ts.) 208
Schoolmeester, De (pseudoniem van Gerrit van de Linde) 29, 44, 55, 69, 70,
80
Schotel, G.D.J. 86
Schouten, Rob 202
Schouw, De (ts.) 255
Schröder 74
Schröder, Sierk 200
Schuchart, Max 319
Schuitvlot, Nico 159
Schumacher, P. 280
Schut, Pieter N. 67
Schwartze, J.G. 34, 93
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't Is vol van schatten hier, en ik behoef
maar even van mijn tafel op te staan,
't hoofd in den schemer, naar een hoek te gaan,
waar ik iets opdelf en blader en proef.
Herman Gorter, De school der poëzie
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Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940
tentoongesteld in het Letterkundig Museum
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Ik bouw nauwgezet en wanhopig

*

Inleiding tot de periode 1940-1970
Door Jacques Kruithof

*

Lucebert
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Gezichtspunten
In de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vormen de jaren 1940-1945
uiteraard een belangrijke periode, die terecht aan een bijzondere geschiedschrijver
is toevertrouwd. Of in een toekomstige geschiedenis van de Nederlandse literatuur
de Tweede Wereldoorlog ook zo'n buitengewone plaats krijgt aangewezen, staat nog
te bezien.
Het jaar 1940 markeert evenmin als 1945 een duidelijke literaire grens: de
verschijning van een nieuw literair fenomeen, zoals 1860 (Max Havelaar) of 1916
(de eerste bundels van M. Nijhoff en Paul van Ostaijen), jaartallen die in de
periodisering van de Nederlandse literatuurhistorie voorlopig goede diensten bewijzen.
Een meer voor de hand liggend beginjaar van een eventueel nieuw tijdvak zou 1947
zijn, met onder meer de debuten van Willem Frederik Hermans, Simon van het Reve
en (voor de Nederlandse lezer) Louis Paul Boon.
Toch heeft minstens het eerste oorlogsjaar ook strikt literair een ongemene
betekenis door de dood van Menno ter Braak, H. Marsman en E. du Perron. In hen
verloor de literatuur drie coryfeeën die nog decennia lang met hun werk en hun kritiek
invloed hadden kunnen uitoefenen. Natuurlijk hebben zij, Ter Braak nog het meest,
postuum een stempel gedrukt op het werk van veel jongere auteurs. Hun aandeel in
tegenwoordige opvattingen over literatuur is nog altijd van belang. Ongetwijfeld
zouden ze daarenboven aan het onthaal van bijvoorbeeld de Vijftigers enig vuurwerk
hebben bijgedragen.
Dat deze auteurs, met nog enkele anderen uit het interbellum, zo lang de
gemoederen en de pennen in beweging hebben gehouden, wijst er overigens op dat
zij nog geen historie zijn geworden. Tussen de tijd van Forum en de naoorlogse
literatuur bestaan tal van verbindingen, die een scherpe scheiding in twee perioden
twijfelachtig maken. Schrijvers als S. Vestdijk en J. Greshoff verpersoonlijken
dergelijke relaties.
Het is begrijpelijk dat velen na de oorlog hebben gemeend, op een nieuw
‘breukvlak’ te leven, en het begin van een nieuwe époque bij te wonen. Allicht heeft
men daardoor een ‘typisch-naoorlogse’ literatuur gezien of willen zien, waar een
latere historicus eerder continuïteit zal ontwaren.
Van zo'n later perspectief, op comfortabele afstand van het literaire gewoel, kan
nu nog geen sprake zijn. In dit boekwerk ontbreken onvermijdelijk allerlei namen
die Gerard Knuvelder dertig jaar geleden als vanzelfsprekend in zijn Handboek
opnam, waaronder zelfs een winnares van de P.C. Hooft-prijs. Eveneens komen in
dit boek talrijke auteurs niet aan bod die in 1967 nog figureerden in het overzicht
van Lite-
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rair lustrum 1. Er heeft in betrekkelijk weinig tijd een zekere schifting plaatsgevonden,
waardoor menigeen die ooit veel beloofde of aan de weg timmerde, werd
geëlimineerd. Het kan alsnog verkeren, maar in dit opzicht is de periode al
geschiedenis.
Daar staat tegenover dat veel schrijvers, van Ter Braak tot Sybren Polet, van F.C.
Terborgh en Ida G.M. Gerhardt tot Bert Schierbeek en Hans Verhagen, nog steeds
op de een of andere wijze ter discussie staan - om maar een paar namen te noemen.
Het oeuvre van veel auteurs is vooreerst nog niet afgesloten en heeft, in soms bijna
veertig jaar, de nodige veranderingen ondergaan. Bovendien wisselt het zicht op
sommige teksten en auteurs nog telkens. Veel is dus beslist géén geschiedenis
geworden.
Zo is het perspectief van wie nu terugblikt, deels historisch en deels contemporain,
en dat is niet bevorderlijk voor de scherpte van inzicht en formulering. Stelligheid
als in een beschrijving van het naturalisme of het symbolisme ligt nog buiten bereik;
uiteenlopende oeuvres over een kam scheren zodat ze in een keurige stroming passen,
is nauwelijks mogelijk, en werkt al gauw op de lachspieren.
Het begin van de periode die hier in kaart gebracht wordt, is dus onzeker.
Bovendien is niet slechts de literatuur die zij zelf heeft voortgebracht, maar ook veel
van de voorafgaande, nog in hoge mate eigentijds, en dus onderhevig aan
veranderingen in visie en oordeel. Dat maakt ieder overzicht voorbarig, en gebrekkig
als een middeleeuwse wereldkaart.

Oorlogsjaren
De oorlog heeft, behalve de drie al genoemde schrijvers, nog enkele minder
prominente auteurs het leven gekost: de dichter Jan Campert, de socialistische
romancier A.M. de Jong, de joodse publicisten M.H. van Campen, Em. Querido en
E. d'Oliveira, W. Arondeus, Johan Brouwer, en anderen.
Tijdens de Duitse bezetting had de literatuur uiteraard te lijden onder de
oorlogsomstandigheden, in het bijzonder de papierschaarste en de censuur, belichaamd
in de Kultuurkamer. De teruglopende publikatiemogelijkheden werden maar ten dele
opgevangen door clandestiene uitgaven, die trouwens in kleine oplagen verschenen.
Aparte vermelding verdient de literaire bijdrage aan de illegaliteit: tegen de bezetter
gerichte geschriften, de verzetspoëzie en, achteraf wellicht het belangrijkst, het
ontstaan van uitgeverij De Bezige Bij. In de jaren na de bevrijding hebben deelnemers
aan het verzet als Bert Bakker, H.M. van Randwijk en J.B. Charles de waakzaamheid
jegens nazisme en fascisme levend helpen houden.
De keerzijde van de medaille is vanzelfsprekend de collaboratie. Bij ontstentenis
van een Nederlandse Céline of Brasillach kan men alleen wijzen op schrijvers van
het tweede garnituur, zoals Henri Bruning, die redacteur van De Schouw was, op
wangedrag bij tijdschriften als De Gids (J.W.F. Werumeus Buning), op dubieuze
aanmeldingen bij de Kultuurkamer van merendeels oudere of onbetekenende auteurs,
en soortgelijk kleingoed. Het alerte protest onder leiding van Anthonie Donker heeft
waarschijnlijk veel onheil voorkomen.
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In de naoorlogse jaren heeft de bezetting stof geleverd voor een tamelijk groot
aantal romans, van Vestdijk, Hermans, Alfred Kossmann, Harry Mulisch, Jan Wolkers,
enzovoorts. Doorgaans fungeert de oorlog daar als zinvol decor voor thema's die
dezelfde auteurs ook in heel andere contexten hebben uitgewerkt. Slechts bij enkele
schrijvers is de oorlog of het nazisme zelf onderwerp en obsessie geworden: Ed
Hoornik als overlevende van Dachau, en later Jaap Harten en Louis Ferron.
De jodenvervolging, ontegenzeglijk het meest tragische aspect van de oorlog, heeft
op een enkele uitzondering als Adriaan van der Veen na, vooral haar literaire neerslag
gevonden in werk van joodse auteurs. Daarvan hoort overigens maar een klein deel
bij wat gewoonlijk onder literatuur wordt verstaan, zoals het werk van Marga Minco,
van Lizzy Sara May, en poëzie van Maurits Mok. Het leeuwedeel bestaat uit
‘ego-documenten’ (J. Presser): dagboeken als van Anne Frank, Philip Mechanicus
en Etty Hillesum. Van groot belang is het werk van Abel Herzberg en J. Presser, dat
overgaat in geschiedschrijving. Aan het publiceren van documenten en van
herinneringen aan oorlog en concentratiekampen lijkt voorlopig nog geen einde te
komen.
Veelal zijn de ervaringen van Nederlanders in Japanse gevangenschap buiten de
aandacht gebleven; daarin lijkt verandering te komen, mede door de controverse
rond Jeroen Brouwers' Bezonken rood (1981). Gezien het aandeel van de oorlog in
vrij wat recente literatuur (J. Bernlef, Dirk Ayelt Kooiman, J. Ritzerfeld, Ger Verrips)
en in de Nederlandse film van de laatste jaren, ligt de slotsom voor de hand dat deze
ergste historische catastrofe bruikbaar materiaal blijft leveren voor de uitdrukking
en inbedding van moderne thematiek.

Na de oorlog
In de jaren dadelijk na de bevrijding komt het literaire leven maar moeizaam weer
op gang. Het uitgeven van boeken blijft door gebrek aan papier enige tijd bezwaarlijk,
zodat een verscheidenheid aan tijd-
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schriften de literaire openbaarheid gaat bepalen. Dat betekende een tweede stagnatie
na die tijdens de oorlog. Onder zulke omstandigheden kon ‘herrijzend Nederland’
in litteris gemakkelijk gaan lijken op het vooroorlogse ‘vijfstromenland’: een
restauratie van de zuilen uit de jaren twintig en dertig.
Inderdaad nemen bepaalde tijdschriften de oude draden weer op. Rond Donker
ontstaat de bemanning van De Nieuwe Stem (1946-1967), met Jan Romein, Onno
Noordenbos en anderen, maar veelzeggend zonder Dirk Coster. Uit de protestantse
hoek komt Ontmoeting (1946-1964), de katholieken manifesteren zich in het oude
Roeping (1922-1963, nog tot 1975 voortgezet als Raam). Auteurs van linkse inspiratie
vonden elkaar in bladen als De Vrije Katheder (1940-1950).
Hadden tijdens het interbellum confessionele schrijvers als Anton van Duinkerken
of Roel Houwink nog volop deel aan het circuit van besprekingen en verwijzingen
dat de levende literatuur uitmaakt, hun naoorlogse opvolgers verdwijnen allengs naar
de marge. Een tijd lang werd de dichter-predikant Guillaume van der Graft als een
der centrale figuren in de nieuwe literatuur beschouwd, sindsdien is de confessionele
verhaal- en dichtkunst geleidelijk uit de literaire publiciteit verdwenen.
Het onderwerp zou een aparte studie verdienen; hier volstaat de constatering dat
de ontkerstening van de literatuur, al in de negentiende eeuw ingezet, na 1945 voltooid
is. De protestanten, per traditie afkerig van ‘wereldgelijkvormigheid’, hebben in
critici als C. Rijnsdorp en J. van Doorne nog geruime tijd een eigen gezicht bewaard;
bij de katholieken is de overgang, via bij voorbeeld Kees Fens en Wam de Moor in
De Tijd vlotter verlopen. Als symbool kan hier gelden de ‘ontwikkeling’ van Ad den
Besten: eerst innoverend uitgever van de Vijftigers, later achterlopend chroniqueur
van het maandblad Wending (1946-...). De poëzie van Nel Benschop, Maria de Groot
en Huub Oosterhuis is thans gereserveerd voor een subcultuur.
Het marxisme en verwante levensbeschouwingen hebben pas later in deze periode
de wind in de zeilen gekregen; die opleving in de jaren zestig en zeventig (waarover
aanstonds meer) is van tijdelijke aard gebleken.
Resteert de ‘stroom’ die al voor 1940 de belangrijkste was: die van De Vrije
Bladen, Forum, enzovoorts, dus van de vooroorlogse coryfeeën. In de persoon van
Vestdijk, Victor E. van Vriesland en anderen werd deze literatuur voortgezet; de
meeste jongeren bepaalden hun eigen positie door de ‘erfenis’ al dan niet of ten dele
te aanvaarden.
Dat was een van de meest besproken onderwerpen
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omstreeks 1953.
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in de tweede helft van de jaren veertig, samen met het toen opkomende
existentialisme, de internationale politieke situatie (Indonesië, Koude Oorlog), en
het concept van een ‘taak’ voor de nieuwe generatie. In het tijdschrift Libertinage
(1948-1954) meldde H.A. Gomperts zich als vooraanstaand erfgenaam van Ter Braak
c.s.; hij is de nadruk blijven leggen op de ‘vent’, de ‘intenties’, en op literatuur als
‘levenscommentaar’. Naast hem publiceerde onder anderen Pierre H. Dubois, mede
door het (Franse) existentialisme beïnvloed. De werking van Forum doet zich telkens
het sterkst gevoelen bij essayisten en critici, wellicht doordat Ter Braak en Du Perron
niet tot ‘de grote scheppers’ behoorden, zoals Gomperts het uitdrukt. Voor de
scheppende literatuur vormden zij veel minder een lichtend voorbeeld.
Nieuw werk van het al genoemde drietal Hermans, Van het Reve en Boon verscheen
in Criterium (1945-1948): onder andere fragmenten uit De tranen der acacia's (1949)
en uit De avonden (1947), en in Podium (1944-1969): gedeelten uit Zomer te
Ter-Muren (1956). Deze koplopers van de naoorlogse roman laten al zien dat de
moderne literatuur over meer affiniteit met buitenlandse auteurs beschikt dan met
het eigen Nederlandse interbellum. Vestdijk staat natuurlijk buiten kijf, naast hem
zijn uit de ‘stal’ van Forum Willem Elsschot en de oudere Nescio vrijwel de enigen
aan wie in later jaren veelvuldig gerefereerd wordt.
In de poëzie waren de tekenen van een aanstaande vernieuwing moeilijker
waarneembaar. In Podium en Het Woord (1945-1949) kwamen al de latere Vijftigers
aan bod, maar zij publiceerden ook in andere bladen, en toonden nog geen opvallend
gezicht. Overwegend werd de dichtkunst die rond 1940 door M. Vasalis, Bertus
Aafjes, Han G. Hoekstra en anderen al in het oude Criterium werd beoefend,
voortgezet. Te midden daarvan vielen twee grote, grenzen verleggende dichters op:
Gerrit Achterberg en Leo Vroman. Zelf in poëtische conventies grootgebracht, breken
zij beiden niet met rijm en ritme, maar introduceren een andere beeldspraak,
woordkeuze en thematiek. Vooral het existentiële belang dat in hun werk aan de
poëzie wordt toegekend, en dat hen plaatst in een bij Mallarmé begonnen Europese
traditie, maakte bij oplettende tijdgenoten grote indruk.

De poëzie
Wat de poëzie betreft, lag in de jaren na de oorlog het accent nog op de
‘Criterium-trant’ (de anecdote, het ‘klein geluk’, de sonnetvorm), maar weldra viel
daar kritiek op te beluisteren (Ed. Hoornik, Adriaan Morriën),
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Omslag van de derde aflevering van de elfde jaargang (mei/juni 1956). Omslag: Tientje Louw.
Vignet: Jan G. Elburg.

en waren er ook andere geluiden te horen. Dichters als L.Th. Lehmann, Chr. J. van
Geel en Hans Warren bleken minder vast te zitten aan de eng-Hollandse conventies
uit vorige decennia.
In die jaren werden ook de eerste tekenen zichtbaar van een ingrijpende
vernieuwing, die gestalte kreeg in wat bekend staat als de Beweging van Vijftig.
Deze poëtische revolutie op Nederlandse bodem valt, net als voorheen de omwenteling
van Tachtig, het best te begrijpen als een inhaalmanoeuvre ten opzichte van
West-Europa. Jonge dichters zochten aansluiting bij vernieuwende stromingen uit
de jaren twintig, dada en surrealisme (met daarachter het symbolisme als begin van
de moderne Europese poëzie), met het expressionisme en, wat het eigen taalgebied
aangaat, het werk van Paul van Ostaijen en Theo van Doesburg.
Daarmee maakten zij een achterstand ongedaan die voor de oorlog, mede door
toedoen van Forum, was opgelopen; ze verwerkten bovendien eigentijdse auteurs
als Dylan Thomas en Wallace Stevens. Amerika is nu deel van het cultuurgebied
waarin de poë-
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Bloemlezing (1955), ingeleid en samengesteld door Gerrit Kouwenaar. Van l. naar r.: Remco
Campert, Gerrit Kouwenaar, Bert Schierbeek, Jan G. Elburg en (zittend) Lucebert. Foto: Paul
Huf.

zie als internationaal veranderingsproces floreert. De Beweging van Vijftig is als
slagorde van jongeren tegen een verouderde en provinciale literatuur overigens een
betrekkelijk begrip. Veeleer gaat het om ruim een dozijn verwante en met elkaar
bevriende dichters, die een tijd lang in één richting optrokken, en daardoor voor
buitenstaanders al snel een kolonne leken te vormen.
In Het Woord publiceerden latere Vijftigers als Jan G. Elburg, Bert Schierbeek
en Koos Schuur, naast auteurs als Gerard Diels in een aanvankelijk traditioneel kader.
Belangstelling voor het surrealisme (de rol van de droom) bracht een nieuw element,
in dezelfde tijd dat Hans Lodeizen zijn aan Paul Eluard herinnerende poëzie over
het onvoldane en onvoldoende leven schreef.
Het tijdschrift Podium ontwikkelde zich, ook al door enkele fusies, tot ‘het blad
van de avant-garde’ (Gerrit Borgers) bij uitstek, waar de zogenaamde experimentelen
gezamenlijk de produkten van hun verruimde uitzicht kwijt konden. Daarnaast kenden
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zij kleinere, weinig bekeken ‘podia’ als het door Simon Vinkenoog geredigeerde
Blurb (1950-1951), en het tijdschrift Braak (1950-1951, met Remco Campert en
Rudy Kousbroek).
Belangrijke impulsen kwamen voorts uit de beeldende kunst: Cobra, de
Experimentele Groep Holland, het blad Reflex, waar Elburg, Gerrit Kouwenaar en
Lucebert connecties mee hadden.
Het aanzicht van een ‘groep’ wordt verder in hoge mate bepaald door hele en halve
schandalen, in dit geval: dadaïstisch aandoende bijeenkomsten, Podium- en
Cobra-avonden (Christian Dotremont, Lucebert), het spektakel om Jan Hanlo's ‘Oote’
in het parlement, de enquêtes van Elseviers Weekblad en Blurb in 1950-1951, de
uitval van Aafjes (‘de SS in de poëzie’) in juni 1953, en zelfs vele jaren later nog het
mislukte proces tegen de fameuze bloemlezing van Gerrit Komrij. Daarbij horen
programmatische beschouwingen en de leuzen: ‘er is een lyriek die wij afschaffen’,
of: ‘de Nederlandse literatuur is dood, leve de Nederlandse literatuur’ (Lucebert).
Aan deze stigmatiserende verschijnselen voegden de Vijftigers zelf nog enige
meer serieuze toe: de bloemlezingen waarmee zij zich, allicht maar half gewild, als
groep afficheerden. Het begon met Atonaal in 1951, samengesteld door Vinkenoog,
daarop volgden nog de literair-historische verzameling Nieuwe griffels, schone leien
van Paul Rodenko (1954) en de Vijf 5tigers van Gerrit Kouwenaar (1955). Vele van
hun vroege bundels verschenen trouwens in de Windroos-reeks van Den Besten,
weliswaar tussen allerhande afwijkende poëzie, maar het werkte het groepsbeeld
vanzelfsprekend in de hand.
Achteraf is het gemakkelijk te zeggen dat de beweging, alweer net als die van
Tachtig, een kortstondig groepsverband is geweest, noch ooit uitdrukkelijk aangegaan,
noch met zoveel woorden opgezegd. Retrospectief winnen de verschillen het altijd
van de overeenkomsten; de bundeling van krachten is er niet minder effectief om
geweest.
Naar het zich nu laat aanzien, zijn Lucebert en Kouwenaar de belangrijkste dichters
onder de Vijftigers. (Hugo Claus moet als Vlaming hier buiten het beeld blijven).1
Lucebert om zijn opruiende, uitbundige en ontregelende poëzie, van meet af aan op
de realiteit, ook de politieke, en op de beeldende kunst betrokken, Kouwenaar om
zijn steeds soberder en strenger, concreet gebruik van de taal om een enerverende
thematiek mee te bedwingen.
De grootste betekenis van Schierbeek en van Sybren Polet is gaandeweg elders
komen te liggen, waarover later. Kousbroek heeft de poëzie laten varen, en

1

In dit kader kan aan Vlaamse auteurs begrijpelijkerwijs geen aandacht worden geschonken,
toch leidt dat tot spijtige omissies waar bepaalde auteurs of teksten in Nederland, en soms
juist in Nederland, een grote rol hebben gespeeld. Enkele belangrijke namen zijn en passant
in het overzicht vermeld, maar dat doet geen recht aan de feitelijke gang van zaken. Er bestaan
afzonderlijke Vlaamse en Nederlandse circuits, die men buiten de landsgrenzen nauwelijks
kent, maar er is tevens een gemeenschappelijke openbaarheid, waarvan het zwaartepunt
overigens wel in het noorden ligt, en waar juist de meest vooraanstaande auteurs deel van
uitmaken.
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ook Rodenko heeft zijn meeste sporen verdiend als essayist. Vinkenoog vertoeft
sinds jaar en dag in hoger sferen. Het gaat hier om reputaties die mogelijk herziening
behoeven, maar die voorshands de historische rol van de betrokkenen bepalen.
Hans Lodeizen lijkt, precies als Jacques Perk met wie hij dikwijls om zijn vroege
dood is vergeleken, meer een ingelijfde voorloper dan een werkelijke nieuwlichter
(de verhouding tot Achterberg of Vroman is alleszins duidelijker). Hanlo en Schuur
horen, om verschillende redenen, thuis in de marge van de Beweging van Vijftig; de
eerste heeft zijn eigenzinnige positie in de komende jaren bekrachtigd door zich met
de poëzie van na Vijftig in te laten.
Resteren Hans Andreus, de dichter van het licht, Campert, de lichtvoetige èn
zwaarmoedige, en Elburg, die tegenwoordig ten onrechte wat in de schaduw staat:
met de jaren is de diversiteit duidelijker geworden. Inmiddels is het belang van de
‘moderniteit’ enigszins op de achtergrond geraakt (hoewel het idee bij jongeren als
Huub Beurskens, erfgenamen op hun beurt van Vijftig, zeker een rol speelt), zodat
het oeuvre van ieder der vroegere ‘atonalen’ op zijn eigen mérites bekeken kan
worden.
Daarom onder voorbehoud deze karakteristiek van wat de beweging in de
Nederlandse poëzie heeft ingebracht: de lijfelijke en autonome beeldspraak, het congé
aan cynisme, gewilde rationaliteit en bijbehorende vaste (‘absolute’) versvormen,
het aandeel van het spontane en irrationele schrijven, hoe bedwongen ook, de breuk
met een erfgoed van dichterlijke beelden en figuren (topoi: de rozen, zwanen en wat
dies meer zij), de verbintenis met de internationale ‘traditie van het nieuwe’, de
meerduidigheid in syntaxis en interpunctie die de afstand tot het proza heeft vergroot,
en dat alles in een (eertijds hoopvol, thans wat weemoedig stemmend) kader van een
algehele vernieuwing van de Europese of westerse beschaving.
Zoals ‘dada’ tot ‘dadaïsme’ geworden of verworden is, zo is elke vernieuwing,
dus ook de Beweging van Vijftig, in de boekhouding van de literatuurgeschiedenis
opgenomen en onschadelijk gemaakt. Men kan nu de schouders ophalen over
verwijten en schampere opmerkingen van toen (‘vormloosheid en onmacht’, volgens
J.B.W. Polak, ‘zinledig gestamel’ volgens Knuvelder), maar er zijn recente reacties
die, onder het mom van historische rechtvaardigheid, weinig van de toenmalige
afwijken. Het ‘eerherstel’ voor de dichteressen Vasalis en Gerhardt, tot uitdrukking
gebracht in P.C. Hooft-prijzen, wijst erop dat de Vijftigers, ondertussen zelf nolens
volens tot kardinale waardigheid opgeklommen, nog altijd omstreden zijn. Allicht
kan men hun, ooit voornemens om ‘de taal (te) hernemen aan een handvol arme
lieden’ (Vinkenoog) geen beter lot toewensen dan de geprolongeerde pennetwist:
het debat met de Nederlandse provincie dat zij moedwillig hebben uitgelokt.
In 1960 publiceerden René Gysen en Hans Sleutelaar een bloemlezing uit het werk
van ‘jonge dichters uit noord en zuid’. Met andere woorden. Zij besloten hun inleiding
met de opstandig klinkende zin: ‘het wordt tijd om af te spreken: “experimentele”
poëzie heeft nooit bestaan’. Een paar jaar later, in 1964, kwam het tijdschrift Gard
Sivik uit met een bijzonder nummer, ‘Een nieuwe datum in de poëzie’, waarvan het
omslag was versierd met het verkeersbord dat
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Tijdschrift onder redactie van Armando, René Gysen, Hans Sleutelaar, Cornelis Bastiaan
Vaandrager en Hans Verhagen. Eerste nummer van de zevende jaargang (1963).
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het einde van de maximum-snelheid, dus het einde van Vijftig, aangeeft.
Veel meer tekenen van een reactie op de Vijftigers zijn er niet. Mede doordat de
beweging zo spoedig in haar factoren werd ontbonden, hoefde geen nieuwe groep
of generatie front tegen haar te maken. Van een dergelijk verband tussen dichters is
trouwens amper sprake; er zijn slechts drie gevallen van duidelijke, zij het beperkte,
groepsvorming.
Aan het ‘tijdschrift voor teksten’ Barbarber (1958-1971) werkten onder anderen
J. Bernlef, K. Schippers, C. Buddingh' en Jan Hanlo mee. De poëzie werd er beoefend
en benaderd met een scherp oog voor de werkelijkheid, dadaïstisch, speels, zonder
‘hogere’ pretenties, in gewone, rechtstreekse taal en met vormen (de ready-made)
die de status van het gedicht relativeerden. Bij de bescheidenheid van het blad paste
geen vlagvertoon, zoals een nieuwe stroming nodig heeft.
Ambitieuzer bleken de medewerkers van Gard Sivik (1955-1963), en later De
Nieuwe Stijl (1965-1966), al hebben zij nooit hun belang of buitengewone aard nader
weten te verklaren. Hun woordvoerder Piet Calis was maar een korte loopbaan
beschoren, de
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Jan Hanlo (onder) en de redacteuren van Barbarber, van onder naar boven: G. Brands, J.
Bernlef en K. Schippers, omstreeks 1964.

triviale vondsten (Cornelis Bastiaan Vaandrager) werden in Barbarber verre
overtroffen, en de voornaamste dichters, Hans Verhagen en Armando, bleken heel
goed op eigen benen te kunnen staan.
Van grote betekenis is het tijdschrift Raster, dat van 1967 tot 1972 werd geredigeerd
door H.C. ten Berge; nadien bestond het voort in een reeks boeken, waaronder een
grote vertaling van Mallarmé, door Rein Bloem, tot het in 1977 met een gewijzigde
opzet opnieuw periodiek ging verschijnen.
Raster werd uitgebracht na de opheffing van Merlyn (1962-1966), waar
verscheidene medewerkers als Jacques Hamelink en Ten Berge zelf eerder aan hadden
bijgedragen. Het blad nam werk op van uiteenlopende inslag: van de ouderen A.
Roland Holst en F.C. Terborgh, van Verhagen en Armando, van enkele Vijftigers,
en het bood onder meer ruimte aan Hans Faverey. Mede door de grote aandacht voor
buitenlandse poëzie, in vertalingen en beschouwingen, werd zo de traditie van het
nieuwe voortgezet.
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Voor het overige valt uiteraard te wijzen op bepaalde, meer traditionele tijdschriften
als Maatstaf (1953-...), dat Bert Bakker in 1969 uit handen gaf, en dat zich weldra
ontwikkelde in anti-experimentele richting,

Affiche voor een tentoonstelling georganiseerd door het tijdschrift Barbarber.
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Jaap Harten, voorlezend op ‘Poetry for now. Nederlandse poëzie in Engelse vertaling’,
Amsterdam, 1967. Achter hem van l. naar r.: Ed. Hoornik, Riekus Waskowsky, C. Buddingh',
Hugues Pernath en Sybren Polet. Foto: Maria Austria.

Tirade (1957-...) en Hollands Maandblad (1963-...), voortzetting van Hollands
Weekblad, (1959-1962). Overigens voelen vele dichters zich onmiskenbaar niet aan
een enkel tijdschrift verbonden, en publiceren hun werk her en der.
Wel zijn er drie tendensen aan te geven, die tegen het einde van de onderhavige
periode duidelijker worden. Ten eerste is er de voortzetting van de vernieuwing en
internationale oriëntatie die bij Vijftig was begonnen (en die niet uitsluitend tot Raster
beperkt bleef). Vervolgens zijn er dichters die aansluiten bij vooroorlogse poëzie,
het parlando van Forum, het post-symbolisme enzovoorts: Jan Emmens, Judith
Herzberg, Ida Gerhardt. De voorkeur voor negentiende-eeuwse thema's heeft de
naam van neo-romantici opgeleverd voor dichters als Gerrit Komrij, Jacques
Waterman en Dirkje Kuik.
Ook deze verdeling is relatief: er bestaat een druk grensverkeer tussen ‘richtingen’
en bladen (Bernlef, Rutger Kopland, Ad Zuiderent, Verhagen). De diversiteit is in
de jaren zeventig nog toegenomen: een nieuw hoogtij voor het sonnet, een ‘school
van Kouwenaar’, een zijtak van pop- en punk-dichters, en wat daar meer van zij.
Enkele dichters van verschillend belang zijn, ondanks aantoonbare invloeden, heel
aparte figuren: Cees Nooteboom, Wilfred Smit, F. ten Harmsen van der Beek, H.H.
ter Balkt, om een paar namen te noemen.
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Het beeld van de periode is, op de afstand van nu: na Vijftig geen sterke (tijdelijke)
groepering, zelfs niet in de jaren dat het engagement punt van discussie was, geen
historische polemieken of principiële veldslagen, bij niemand het gevoelen iets heel
nieuws te brengen; integendeel, het besef en de wil in een traditie te staan,
overheersen. Een tijdvak dus van (niet altijd vreedzame) coëxistentie.

Roman en verhaal
Tegen het einde van 1945 stelde Vestdijk zijn visie op ‘de toekomst der kunst’ op
schrift. Voor de literatuur voorzag hij geen omwenteling of ingrijpende vernieuwing.
Daartoe ontbrak, literair, ‘de factor van
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een reactie op voorafgaande traditionalistische bestrevingen’; de naoorlogse
maatschappelijke toestand zou ‘eerder een zachte zelfbezinning op traditionele
waarden dan het wagen van dolzinnige experimenten’ in de hand werken. Auteurs
die aandacht en navolging verdienden, leken hem bij voorbeeld Proust, Faulkner,
Kafka, Sartre en Thomas Mann.
In poëticis heeft Vestdijk ongelijk gekregen, maar de naoorlogse roman, en het
verhalend proza in het algemeen, zijn de weg ingeslagen die Vestdijk (wiens
romanproduktie grotendeels pas na de oorlog het licht zag) had uitgestippeld. Anders
dan bij de dichters is er geen radicale inhaalmanoeuvre geweest, groeps- of
schoolvorming heeft zich nauwelijks voorgedaan, en onderscheid in generaties is
gekunsteld.
In hoofdzaak vond de Nederlandse literatuur aansluiting bij het vooroorlogse
modernisme (Proust, Gide, Mann, Musil, Joyce), waarmee de Forum-auteurs al
verwantschap vertoonden, en dat ook in andere landen langdurig heeft doorgewerkt.
Over het geheel is de oriëntatie op buitenlandse literatuur, nu voor het eerst ook de
Amerikaanse, opvallend, en op zichzelf al een breuk met ‘domineesland’.
Het modernisme is overigens een veel minder homogene stroming dan het
naturalisme, en de geschiedschrijving ervan laat nog veel te wensen over.2 Stellig is
de invloed van Proust veel vroeger begonnen, en algemener geworden, dan die van
Joyce bij voorbeeld. Toch lijkt dit grosso modo de voornaamste achtergrond van de
meeste Nederlandse schrijvers, bij Vestdijk te beginnen, en doorgaande tot de
tegenwoordige ‘groep’ rond De Revisor, ook al worden nu wat andere namen naar
voren gehaald (Borges, Nabokov).
Daarnaast is er vanzelfsprekend de gestadige uitwerking van het absurdisme, ook
al geen ware stroming, maar een noodnaam voor aspecten uit het werk van Kafka,
de surrealisten (Artaud), modern toneel en ‘humour noir’. Dikwijls is gewag gemaakt
van de betekenis van het existentialisme; deze lijkt, afgezien van enkele globale
noties die gemeengoed geworden zijn, beperkt tot auteurs als Anna Blaman, Adriaan
van der Veen en Dubois, uit het begin van de periode. Het kenmerkende politieke
engagement van het existentialisme heeft in elk geval zeer weinig navolging gevonden.

2

Het modernisme als vooroorlogse stroming wordt (niet in alle opzichten even overtuigend)
in beeld gebracht door: Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het modernisme in de Europese
letterkunde. Amsterdam 1984. Zie verder de ‘reader’ van Malcolm Bradbury en James
McFarlane (red.), Modernism. 1890-1930. Harmondsworth enz. 1976. De heterogeniteit van
deze stroming blijft een bezwaar; het is goed denkbaar dat men op den duur van deze ene
noemer zal moeten afzien. Het concept heeft evenwel goed dienst gedaan om enkele tendensen
in de twintigste-eeuwse roman wat preciezer in het vizier te krijgen.
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Simon Carmiggelt (r.) met Anton Koolhaas en Jan Willem Hofstra (zittend) tijdens een repetitie
van Het geheim van de idioot door Cornelis Veth, dat onder regie van Koolhaas werd opgevoerd
op het Boekenbal, 1956.
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Harry Mulisch op een plantage bij Havana (Cuba) 1969.

Van het naoorlogse Nederlandse ‘modernisme’ zijn wel enkele karakteristieken
te geven, geen wetten van Meden en Perzen, maar tendenties die sterk van elkaar
verschillende auteurs gemeen hebben, en die tijdens de hele periode constanten
vormen.
(1) De hoofdpersonen in de moderne roman bekommeren zich veelal om een
ontwerp van hun bestaan, in tegenstelling tot het volgen van levensvoorschriften of
deterministische denkbeelden. Vaak leidt dat tot een breuk met het ouderlijk huis,
het milieu of hun eigen verleden, meestal het gevolg van een rigoureuze
ordeverstoring. De personages neigen eerder tot reflectie dan tot handelen (zelfs de
dieren bij A. Koolhaas hebben die eigenschap); ze houden zich dikwijls afzijdig, of
komen pas tot zichzelf buiten het actieve leven van arbeid, gezin en wat dies meer
zij. De essentiële onzekerheid van de verhaalfiguur komt tot uitdrukking in thema's
als de onkenbaarheid van de mens en van de werkelijkheid, de onbetrouwbaarheid
van waarneming en geheugen, de ontoereikendheid van de taal en dergelijke.
Voorbeelden hierbij zijn te geven van het vroege werk van W.F. Hermans tot aan
Dirk Ayelt Kooiman.
(2) In zijn positie als toeschouwer, vooral in beslag genomen door het wikken en
wegen van eigen gedachten en gevoelens, verdiept het personage zich
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Anna Blaman (r.) en Ellen Warmond te Menton.

nogal eens in intellectuele en artistieke problemen en besognes. Daarbij past goed
de rol van de onderzoeker van andermans en eigen leven (Cees Nooteboom, De
ridder is gestorven (1963), Willem Brakman, De biograaf (1975), Dubois, Najaar
(1982), Willem G. van Maanen, Het nichtje van Mozart (1983); onder de recente
auteurs H. Romijn Meijer, Doeschka Meijsing, Leon de Winter en anderen).
(3) De distantie tot het milieu en de sociale werkelijkheid voert tot een kritische
instelling zonder ideologische inslag of bijbehorende praktijk, de visie van de ‘frei
schwebende Intelligenz’. Ook in romans die deels een ‘tijdsdiagnose’ zijn, als
terugblik op de oorlog en het nazisme, maakt de vrijheid van de enkeling een politieke
partijkeuze en daarmee een tendenskarakter onmogelijk (Harry Mulisch, Jaap Harten,
later Louis Ferron). De anti-burgerlijke aard van de roman sinds Flaubert (of zelfs
nog eerder in de negentiende eeuw) blijft onverminderd behouden: verzet tegen
gangbare opvattingen, normen en verhoudingen, toegespitst op de godsdienst (Jan
Wolkers) en andere heilsleren, alsmede op de (seksuele) moraal. Werd al in de jaren
veertig het werk van Hermans, Van het Reve, Anna Blaman en anderen als indecent
beschouwd, om het voorzichtig te zeggen, in de jaren zestig hebben Wolkers, Jan
Cremer en opnieuw Van
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Van l. naar r.: Simon Vinkenoog, Cees Nooteboom en Harry Mulisch in vrouwelijk gezelschap
op het Boekenbal, 1960.

het Reve van zich doen spreken. Het verdwijnen van taboes als op de
homoseksualiteit, in bredere kringen dan voorheen, is ongetwijfeld voor een deel
aan hen te danken.
(4) In samenhang met de onzekerheid van het personage is de verhouding tussen
verteller en figuren vergeleken met vroeger gebruikelijke perspectieven beweeglijk,
en vaak een ongewisse geworden. Bij de introvertie passen het personale vertellen
en de ikvorm, die tevens het aarzelende bewustzijn gestalte geven. Veel schrijvers
blijken zich van verteltechnieken bewust, en maken gebruik van, of spelen met
academische vondsten (Brakman, Ansichten uit Amerika (1981), verscheidene
Revisor-auteurs). Experimenten met de vertelwijze zijn al vroeg te vinden bij Anna
Blaman: Vrouw en vriend (1941), Eenzaam avontuur (1948), later bij Boon,
Nooteboom, Andreas Burnier, Bernlef en anderen.
(5) Geen wonder dat het schrijven zelf een prominent thema wordt, de evenknie
van de ‘immanente poëtica’ der dichters. Naast de beeldende kunst en de muziek is
de literatuur vaak bezigheid en drijfveer van de hoofdpersonen, en de reflectie op
het schrijven om het bestaan te verhelderen, is schering en inslag (Jeroen Brouwers,
Gerrit Krol, maar vrijwel iedere naam is hier op zijn plaats).
(6) Wordt aan literatuur (en kunst) zo'n verlossende rol toegekend, wat trouwens
sedert de Romantiek vrij gewoon is, dan ligt het voor de hand, bestaande verhalen,
mythen, epen en ‘archetypische’ vormen te gebruiken om het eigen verhaal te
structureren: De onrustzaaier (1954) van Van Maanen volgt de evangeliën, Wolkers'
Horrible tango (1967) antieke Egyptische mythen (hierin was Joyce natuurlijk
voorgegaan); de queeste of zoektocht geeft vorm aan veel werk van Hermans en
Terborgh, aan Brakmans Een winterreis (1961), en aan romans van Bernlef, Kees
Ouwens, Doeschka Meijsing en talrijke anderen; het ‘Vatersucher-motief’ werd benut
en gevarieerd door Hella S. Haasse (De scharlaken stad, 1952, specimen van de
verder weinig beoefende historische roman), Brakman, Mulisch, Hermans enzovoorts.
Dit gebruik van ‘dubbele bodems’ strookt met de aandacht voor structuur en
perspectief, voor het geordende karakter van de romanwerkelijkheid: ‘de troost van
de vorm’, zoals Brakman het resultaat doopte.
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(7) Deze ‘troost’ heeft allicht ook te maken met het sterk autobiografische materiaal
dat bijna iedere schrijver in deze periode verwerkt (zodat zelfs een tijd lang de term
‘bekentenisliteratuur’ in omloop is geweest, onder meer voor het proza van
Vinkenoog, Wolkers en Cremer). De herschikking van het eigen leven, zoals
waargenomen door het peinzend bewustzijn van het personage, vindt baat bij nadruk
op de vorm, die immers verheldert en vastlegt. Een voorlopige apotheose van deze
literaire conceptie is wellicht te vinden in het werk van Joyce & Co (pseudoniem
van G.J.M. Meijsing).
Dit zevental kenmerken kan uiteraard niet zonder meer voor de typering van
afzonderlijke auteurs dienst doen, maar heeft vanaf 1945 een tamelijk algemene
geldigheid, die mede verklaart hoe ook ouder werk, van Vestdijk af gerekend, een
vooreerst blij-
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vende ‘moderniteit’ bezit, zelfs waar er referenties aan de toenmalige werkelijkheid
zijn die het dateren. Naast de hier omschreven hoofdstroom in het verhalend proza
laten zich slechts enkele zij-armen apart benoemen. Met de journalistiek is nauw
verbonden de humoristische literatuur, die op wel zeer diverse wijze beoordeeld
pleegt te worden. Godfried Bomans kan worden afgedaan als een epigoon van
Dickens, of beschouwd als interessant genoeg om een monografie aan te wijden
(Jeroen Brouwers); over S. Carmiggelt, die literair in Forum wortelt, zijn de meningen
minder verdeeld: hoewel miniaturist, valt hij tussen hiervoor genoemde schrijvers
niet bijster uit de toon. Via het werk van Annie M.G. Schmidt zijn er verbindingen
met het cabaret, nog altijd een literair randverschijnsel, aan de andere kant lijkt sinds
een jaar of vijftien het traditionele humoristische genre via auteurs als de veelkoppige
Hugo Brandt Corstius, Kees van Kooten en een menigte ‘columnisten’ literair
salonfähig te worden.
Terloops dient melding gemaakt te worden van een aloude Hollandse traditie, die
vooral in de jaren zeventig weer opleefde: het realistische verhaal over kleine mensen
in armzalige kleine levens, met een niet zelden door leedvermaak gekleurde ironie
verteld; in dit genre mag Heere Heeresma als de grootmeester gelden.
Internationaal is er ook sprake van een ‘post-modernisme’: de term is nog
ongelukkiger dan ‘modernisme’, het onderzoek staat navenant in nog kleinere
kinderschoenen. Tot de componenten ervan rekent men het existentialisme (Camus,
Sartre), dat al even ter sprake kwam, de ‘Beat’- en ‘Pop’-literatuur (Kerouac, Ginsberg
en consorten), waarvan de invloed beperkt lijkt tot Vinkenoog, Johnny the Selfkicker
en vergelijkbare perifere verschijningen, en de nouveau roman uit Frankrijk, die
voornamelijk in Vlaanderen (Ivo Michiels) effect gesorteerd heeft.
Niettemin kent ook Nederland een richting in het proza die men als
post-modernistisch kan betitelen, ofschoon de kleurloze benaming ‘ander proza’
ingang heeft gevonden. Al vroeg in deze periode verscheen het werk van Schierbeek,
zoals Het boek ik (1951), dat met procédés als de surrealistische associatie en de
collage het verhaal met poëtische middelen te lijf ging. Eveneens uit surrealistische
ouders werden de romans De god denkbaar denkbaar de god (1956) en het ‘vervolg’
Het evangelie van O. Dapper Dapper (1973) van Hermans geboren. Deze
experimenten zijn, wat in hun aard lag, op zichzelf blijven staan.
Evenmin zijn het werk van Krol en een roman als Mulisch' De verteller (1970)
een aanzet tot vernieuwing gebleken; als zodanig waren ze ook geenszins bedoeld.
In de romans van Sybren Polet, die vanaf Breekwater (1961) de zogeheten
‘Lokien-cyclus’ zijn gaan vormen, wordt een belangwekkender poging ondernomen,
ideeën van de vooroorlogse avant-garde in proza door te trekken, gecombineerd met
denkbeelden van Bertolt Brecht, onder inspiratie ook van andere buitenlandse auteurs
als Arno Schmidt. Gaandeweg is achter deze cyclus een (anarchistisch getint)
wereldbeeld duidelijk geworden, dat Polet ook in poëzie, toneel en essays gestalte
gaf.
Niet in het minst door de kritiek die zij opriepen, vormden allengs enkele aan Polet
soms maar in de verte verwante auteurs rond het einde van deze periode een
‘stroming’: Jacq Firmin Vogelaar, Lidy van Marissing, de Vlaming Daniël
Robberechts. Met het wegebben van de politieke golf van 1968 en daarna lijkt hun
betekenis af te nemen; de onverbiddelijke tand des tijds kan daaromtrent nog anders
beslissen.

't Is vol van schatten hier...

Persconferentie van het Schrijversprotest in Krasnapolsky, Amsterdam, 1963. Van l. naar r.:
Adriaan van der Veen, Bert Voeten, Gerrit Kouwenaar, Bert Schierbeek, Ed. Hoornik, Garmt
Stuiveling, Sybren Polet, Adriaan Morriën en J.J. Klant.
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Essay en kritiek
Op critici heeft de vergetelheid nog meer vat dan op schrijvers en dichters; essayisten
houden denkelijk het midden. Vandaar dat deze schets zeer summier uitvalt en vele,
ooit sprekende namen ontbreken.
Opnieuw begint het overzicht bij Vestdijk, van wiens hand talloze beschouwingen
en besprekingen verschenen op het vertrouwde niveau; zijn bundels over poëzie, De
glanzende kiemcel (1950) en Voor en na de explosie (1960), vormen maar een deel
van zijn altijd doorwrochte en verhelderende commentaren. Hij overvleugelde er
generatiegenoten mee als Van Vriesland en Greshoff, wier ontwikkeling al voor de
oorlog haar beslag had gekregen.
Jongere auteurs blijken zich ten zeerste met Ter Braak en Du Perron verbonden
te voelen, hoewel hun denken door de tijdsomstandigheden begrijpelijkerwijs van
het hunne afwijkt. De aansluiting is te zien bij Gomperts (Jagen om te leven, 1949),
en bij Fokke Sierksma, in de bundel Schoonheid als eigenbelang (1948).
Bij Sierksma is eveneens invloed van het existentialisme te bespeuren, ook bij
Gerard Diels (in Het Woord), Dubois (Een houding in de tijd, 1950), Hans Redeker
(De dagen der artistieke vertwijfeling, 1950), en bij de academicus S. Dresden, wiens
Bezonken avonturen in 1949 verschenen. Zoals gezegd, reageren essay en kritiek
zeer uitgesproken op de ‘theoretische’, levensbeschouwelijke facetten van Forum
en van het existentialisme; schrijvers en dichters, die toch aan dezelfde ‘tijdgeest’
deel gehad zullen hebben, vinden hun voornaamste inspiratiebronnen elders.
De titels van Dubois en Redeker geven vrij precies aan wat kort na 1945 de
schrijvende intellectueel bezielde: het zoeken van een standpunt in een verscheurde
cultuur, het bestrijden, met de middelen van kunst en literatuur, van de ‘anomie’
(Emile Durkheim) die zijn wereld meer dan tevoren kenmerkte en teisterde.
Van deze opgave draagt ook het werk van Paul Rodenko, tegen wil en dank de
woordvoerder van de Vijftigers, de sporen. Hij probeerde de positie van de moderne
schrijver (of dichter) te bepalen door hem te situeren in de Europese traditie: een
continuüm dat alle woelingen en rampen had overleefd. Tegelijkertijd getuigt zijn
werk van aandachtig lezen van de teksten, ter verheldering van beeldspraak,
associaties en dergelijke (Achterberg, Lucebert); de uitleg die hij verschaft, is
menigmaal overtuigender dan de kaders waarin hij het behandelde plaatst.
In de literaire kritiek werd nog lange tijd de dienst uitgemaakt door recensenten
die meer op zulke kaders dan op uitleg bedacht waren. Daaronder wat ouderen, mede
door Forum geschoold, als W.L.M.E. van Leeuwen, C.J.E. Dinaux en J.H.W.
Veenstra, critici uit de Criteriumgeneratie als Hoornik en Morriën (Concurreren met
de sterren, 1959), de eigenzinnige Hermans en tal van jongeren die de literaire tekst,
doorgaans zonder dogmatische of stelselmatige aanpak, benaderden als
‘levenscommentaar’, als uiting van een ‘vent’ of als teken des tijds. De confessionele
en ideologische kritiek, inmiddels ter ziele, heeft tot in het begin van de jaren zestig
haar plaats verdedigd.
Een bijzondere wending in het commentaar op literatuur werd door het tijdschrift
Merlyn (1962-1966)
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Van l. naar r.: L.Th. Lehmann, Ewald Vanvugt, Simon Vinkenoog en Rudolf Geel in de stand
van De Bezige Bij op de boekenmarkt in de RAI, Amsterdam, 1965. Foto: Eddy Posthuma de
Boer.
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Van l. naar r.: Hans Verhagen, Johnny the Selfkicker en Simon Vinkenoog, Den Haag, 1968.
Foto: Ben Wolff.

nagestreefd. Uit onvrede met de gemakzucht, de subjectiviteit en de inadequaatheid
die in de kritiek hoogtij zouden vieren, en uit algemene teleurstelling over het
ontbreken van toepasselijke essayistische begeleiding van de moderne poëzie en
eigentijdse roman, drongen de redacteuren aan op verantwoorde analyse
(close-reading) van teksten en op gemotiveerde waarde-oordelen.
Deze vraag om ‘structurele analyse’ en ‘controleerbaarheid’ kwam niet uit de lucht
vallen. Bij essayisten als Vestdijk en Rodenko viel reeds een zakelijker aanpak te
waarderen; de discussie tussen S. Dresden en D.A.M. Binnendijk (Critiek op de
tweesprong, 1952) had de kwestie al eerder aanhangig gemaakt. Andere impulsen
kwamen uit de universitaire literatuurbeoefening (W. Gs. Hellinga) en uit het
buitenland. Onafhankelijk van Merlyn opereerden in Nederland auteurs als Martien
J.G. de Jong, Paul de Wispelaere, en de voornamelijk speelse geest R.A. Cornets de
Groot op ‘tekstgerichte’ wijze.
Het tijdschrift (onder leiding van Kees Fens, H.U. Jessurun d'Oliveira en J.J.
Oversteegen) kwam bijvoorbeeld in aanvaring met de kampioen van de ‘Zestigers’,
Piet Calis, wiens Daling van temperatuur (1964) ook uit andere hoek (het blad
Kentering, met Peter Berger) fors geattaqueerd werd. Bovendien trapte het op de
tenen van allerlei scribenten in de dag- en weekbladpers.
Uiteraard stuitte het op verzet van ‘personalistische’ critici als Veenstra, Romijn
Meijer en Huug Kaleis; een cause célèbre werd de polemiek met Gomperts (De twee
wegen van de kritiek, 1966). Het blad heeft, evenals Forum, geen lang bestaan gekend,
maar tot ver in de jaren zeventig riep het reacties op (Carel Peeters, K.L. Poll).
Sommigen zijn nu van mening dat Merlyn een incident is geweest (Aad Nuis), anderen
houden het erop dat essay en kritiek er toch enigszins door gecorrigeerd zijn (Tom
van Deel); de toevloed van neerlandici onder de jongere lichtingen in dit genre
bemoeilijkt vooralsnog een conclusie.

Slotopmerkingen
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Tegen het einde van deze beknopte beschouwing passen nog enkele opmerkingen
over aspecten die het beeld helpen vervolledigen.
In overzichten van de moderne literatuur wordt nogal eens de zogenaamde Indische
letterkunde apart opgevoerd: in een bijzondere situatie ontstaan, en daarom gezien
als een zij-arm. Voor de naoorlogse jaren is dat minder juist, vooral door de ondergang
van het koloniale bewind, die aan de afzonderlijke Indische openbaarheid een einde
maakte.
Uiteraard onderscheidt zich het werk van Maria Dermoût, Beb Vuyk, H.J.
Friedericy en anderen alleen al door de verhaalruimte van de ‘Hollandse’ literatuur,
maar namen als van A. Alberts, Kousbroek en Brouwers laten zien dat de verbindingen
met de hoofdstroom in het proza talrijk zijn; de problematiek van het leven ‘tussen
twee werelden’ leent zich bij uitstek voor het modernistische kader. In zijn
Oost-Indische spiegel (1972) heeft Rob Nieuwenhuys de Indische literatuur zorgvuldig
in kaart gebracht.
Intussen kan men vaststellen dat bij een jongere als Marion Bloem het vraagstuk
van de Indische identi-
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teit een rol blijft spelen. Tegelijk doet zich een ‘West-Indische’ literatuur voor, die
niet lijkt terug te grijpen op oudere auteurs als Helman en Debrot, en in het algemeen
aan de Europese traditie tornt (Frank Martinus Arion, Bea Vianen, Edgar Cairo).
Een en ander laat zich, mede door externe invloeden als van Aimé Césaire, overigens
nog niet tot een scherp profiel samenvoegen.
In de loop van dit tijdvak verandert de positie van de literaire tijdschriften, sinds
de achttiende eeuw een belangrijke factor in het intellectuele leven. Behalve de
deconfessionalisering en het ontbreken van een hevig gevecht tussen richtingen,
hebben economische omstandigheden daar aanzienlijk toe bijgedragen.
Boekenpagina's en -bijlagen nemen thans een groot deel van de literaire publiciteit
voor hun rekening. Het traditionele tijdschrift heeft, ook ten gunste van
magazine-achtige bladen, aan belang ingeboet: zijn belangrijkste functie blijft de
voorpublikatie van poëzie, verhalen en fragmenten, het aandeel van het essayistisch
en kritisch commentaar is sterk teruggelopen.
Dat houdt wellicht verband met een curieus verschijnsel: de opkomst van de
columnisten, die het geleidelijk tot de literaire status hebben gebracht. Via schrijvers
als Dick Hillenius en de gelauwerden Kousbroek en Karel van het Reve konden zij
gemakkelijk in verband worden gebracht met het essay, ofschoon hun merendeels
korte stukken weinig gelijkenis vertonen met wat daar nog niet zo heel lang geleden
onder werd verstaan. De bundeling van krantestukken en notities bij lectuur, zoals
in Du Perrons tijd gangbaar was, zal daar wel toe hebben bijgedragen.
Voor een deel valt deze stijging op de ladder na 1970, en dus buiten dit bestek.
De gelegenheid maakt dat het geschiedverhaal hier moet afbreken; het viel al niet te
vertellen zonder veelvuldige verwijzingen naar het inmiddels verstreken anderhalve
decennium. Daaraan zouden nog een paar dingen toegevoegd moeten worden: men
kan niet terugkijken zonder ook het nabije op te merken.
De breuk met het gezin, godsdienst en ideologie werd herhaald in werk van J.M.A.
Biesheuvel, Maarten 't Hart, Jan Siebelink en Ger Verrips; het thema is, met
onvermijdelijk het calvinisme als eerste mikpunt, blijkbaar nog lang niet uitgeput.
Het feminisme, dat tegen het einde van de periode aan de weg begon te timmeren,
brengt ook buiten zijn eigen sub-cultuur een vrouwenliteratuur voort (Hannes
Meinkema, Anja Meulenbelt), bescheiden nog van omvang en kwaliteit, maar
allerminst gespeend van pretenties. Het korte verhaal (Bob den Uyl, F.B. Hotz) zou
een bespreking op een later tijdstip zeker verdienen.
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Staande van l. naar r.: Bert Schierbeek, Jules Deelder, Remco Campert, geknield: Wim de
Vries, Simon Vinkenoog en Gerrit Kouwenaar, Berlijn, 1978.
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Polemieken (Brouwers, Komrij) vertekenen het beeld lichtelijk, hoezeer ze ook van
voorbijgaande aard mogen zijn in de ogen van een toekomstige chroniqueur.
Zo is er wel meer: 1970 is evenmin als het beginjaar 1940 een mijlpaal, een literaire
grensovergang; men kan over de tussenliggende jaren dus weinig zinnigs zeggen
zonder telkens de grenzen te overschrijden. En dan nog geldt het wijze woord van
Johan Huizinga: ‘vormen van het leven en van de gedachte zijn het, wier beschrijving
hier beproefd is. De wezenlijke inhoud te benaderen, die in die vormen heeft gerust,
- zal het ooit het werk zijn van geschied kundig onderzoek?’
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Collaboratie en verzet 1940-1945
Door Lisette Lewin
Arthur Seyss Inquart, op 19 mei 1940 benoemd tot Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied beloofde in zijn eerste redevoering dat de Duitsers zich niet met
onze cultuur zouden bemoeien. Maar eind mei begonnen ze zich al bezig te houden
met de boekhandel. Franse en Engelse boeken, werk van emigranten en van joden
zoals Heinrich Heine mochten niet meer worden verkocht. Veel Nederlanders
verbrandden uit voorzorg en angst hun eigen boeken, die wel verboden zouden zijn.
George Kroonder, clandestien uitgever in oorlogstijd, herinnert zich de vlammenzee
in de Amsterdamse Transvaalbuurt, een joodse buurt. ‘Hele boekenkasten sleepten
ze leeg. Gewone Arbo-boeken, die romanreeks van de Arbeiderspers. Volkomen
zinloos achteraf. De joden waren er toch niet mee gered.’ Vóór 1940 waren er per
jaar zo'n tienduizend nieuwe boeken verschenen. Na de Duitse invasie daalde dat
aantal vrijwel direct tot vijfduizend en daarna zelfs tot zo'n tweeduizend. Een
verwarrende reeks maatregelen en allerlei nieuwe instanties maakten het uitgeven
van boeken steeds onaantrekkelijker. In oktober 1940 kwam er de eerste
censuur-instantie: voor schoolboeken.
Op 27 november werd het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten officieel
geopend; met een afdeling Boekwezen, waarvan de toestemming nodig was voor elke
vorm van legaal drukwerk. Als richtlijn gold dat gezien de papierschaarste voor
boeken slechts toestemming kon worden verleend, ‘waarvan de verschijning als
gewenscht moet worden geacht.’ Vanzelfsprekend gold de papierschaarste niet voor
Duitse propagandalectuur. Achtte Boekwezen een uitgave ‘gewenscht’ dan ging het
advies naar de Abteilung Schrifttum van de Hauptabteilung Volksaufklärung und
Propaganda van het Reichskommissariat. Werd hier de uitgave goedgekeurd dan
ging de aanvraag naar het Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische
Industrie. In november 1941 was er sprake van de oprichting van De Nederlandsche
Kultuurkamer. Die oprichting was officieel een feit op 22 januari 1942 samen met
de Nederlandsche Kultuurraad die vooral tot taak had onze taal te zuiveren van
Engelse smetten. Op 30 mei 1942 verrichtte dr. Tobie Goedewaagen, president van
de Kultuurkamer de officiële opening. Vóór 1 april hadden alle kunstenaars zich
voor deze instantie moeten aanmelden onder bedreiging van gerechtelijke vervolging.
De Kultuurkamer, ingericht naar voorbeeld van de Reichskulturkammer, was
onderverdeeld in gilden, naar tak van kunst. Joden mochten geen lid worden; andere
decadente anti-Duitse elementen evenmin. Schrijvers en dichters moesten zich
aanmelden voor het Letterengilde. Wie lid wilde worden moest zelf in actie komen,
een formulier aanvragen, dat invullen - personalia, tak van kunst en of de aanvrager
rein arisch was - en het ingevulde formulier in de brievenbus gooien. De Kultuurkamer
telde 42.000 leden, orgeldraaiers en kroegbazen met tingel-tangelvergunning
inbegrepen, maar tot verdriet van Goedewaagen en zijn medewerkers werd het
Letterengilde een fiasco. Dat was voor een groot deel te danken aan een
handtekeningenactie onder leiding van prof. dr. N.A. Donkersloot, de dichter Anthonie
Donker. Weliswaar gaven 340 schrijvers zich op maar van het merendeel had nog
nooit iemand gehoord en nadien is van hen ook nimmer meer iets vernomen. De
bekende schrijvers gaven zich, een paar uitzonderingen (bijvoorbeeld Boutens, Van
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Deyssel, Gabriël Smit) daargelaten, niet op. De Duitsers dreigden onder anderen J.C.
Bloem, F. Bordewijk, Antoon Coolen, C.J. Kelk, A. Roland Holst en M.
Székely-Lulofs met harde maatregelen. Deze schrijvers gaven zich op met de
mededeling dat ze niet meer zouden publiceren zolang de Duitsers hier waren. Roland
Holst gaf zich op met

Omslag van een nummer van De Schouw. Illustratie: ‘Bändigung’ door Arno Breker.
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A. Roland Holst aan de Nederlandsche Kultuurkamer.

Aan de Nederlandsche Kultuurkamer: / Tot het laatst toe ben ik op het
standpunt gebleven, / onder geen beding mij uit vrijen wil voor de NKK
/ te melden. Thans blijkt mij uit een missive van / Dr. B., dat ik niet met
een Nederlandsche Cultuur- / maatregel te maken heb, doch met een
Duitsche / politiemaatregel. Waar ik mij naar de politie- / maatregelen van
de bezettende macht schik, ga / ik er dus bij dezen toe over, mij voor een
cul- / tuurkamer te melden, die haar vorming door / dergelijke maatregelen
laat waarborgen. // Naar men mij verzekert, is het aan de leiding / dezer
Cultuurkamer, te beslissen, of ik al dan / niet als lid zal worden
goedgekeurd. // Het moet mij van het hart U te verzekeren, dat / Uw
afkeuring door mij op hoogen prijs zal / worden gesteld. // Juli 1942 / A.
Roland Holst.
een klassiek geworden, vlijmend sarcastische brief, zodat hij direct moest onderduiken.
Met tegenzin gaf ook Simon Vestdijk die als gijzelaar gevangen had gezeten in Sint
Michelsgestel zich op. Nieuw werk van hem is niet in de bezettingstijd verschenen.
Wel hebben de Duitsers vroegere boeken van Vestdijk herdrukt. Bij Boekwezen
circuleerde een Schwarze Liste als handleiding. Daarop stonden tientallen namen
van verboden schrijvers. Dat waren in de eerste plaats de joden, zoals Herman
Heijermans, Carry van Bruggen en Victor van Vriesland. Dan Menno ter Braak die
op de dag van de capitulatie zelfmoord had gepleegd, Du Perron die op dezelfde dag
was overleden en Greshoff die was uitgeweken. Verder een lijst namen van schrijvers
die zich ‘nog’ niet hadden opgegeven voor het Letterengilde, zoals Aafjes, Achterberg,
Bloem, Bordewijk, Morriën, Roland Holst, Vasalis etc. Wat wel in grote oplage
mocht verschijnen waren quasi-wetenschappelijke werken over de Internationale
Joodse Samenzwering door de Eeuwen Heen, streekromans en werk van overijverige
NSB-auteurs zoals Martien Beversluis en Henri Bruning. De houding van de meeste
bestaande uitgeverijen was weinig principieel. Om hun zaak te redden schrapten ze
anti-Duitse alinea's uit hun uitgaven en lieten pro-Duitse boeken verschijnen. Maar
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in het hele land ontstonden spontaan clandestiene uitgeverijen, uitgeverijtjes, reeksen
en reeksjes. In dat opzicht overtreft Nederland elk ander bezet land. Er waren er
ongeveer negentig en er zijn ruim duizend titels verschenen. Er waren uitgaven bij
met een rechtstreekse anti-Nazi-strekking. Er waren er ook die in grote oplagen
werden verspreid om van de opbrengst onderduikers in leven te houden. Maar er zijn
ook bibliofiele meesterwerkjes gemaakt, in kleine oplagen op het mooiste papier dat
er te vinden was, met de meest exclusieve letters. De beste kunstenaars hebben ze
liefdevol geïllustreerd. Schrijvers en dichters die zich niet voor het gilde hadden
opgegeven konden bij deze clandestiene uitgeverijtjes hun werk toch laten drukken.
En kwamen ze zelf niet dan waren er wel anderen die het nodig vonden dat hun werk
bleef verschijnen. Zo is Parken en woestijnen van M. Vasalis meerdere malen herdrukt
bij A.A.M. Stols in Den Haag. De grootste clandestiene uitgever en de enige die na
de oorlog onder dezelfde naam is blijven

De soldaat
De laatste gele blaêren dwar'len neer
op het verregend, zwart geworden plein
van de -kazerne in Berlijn:
't wordt kil en dor - er komt geen zonlicht meer.
En voor een raam, half in een grijzen schijn,
liefkoost een jong soldaat zijn goed geweer:
zijn handpalm wrijft het hout warm-glad van smeer
en olie maakt zijn poetslap tot satijn.
Zijn jeugd - al wat hij deed en leerd' en zag,
is plots'ling vréémd diep in hem weggezonken:
de werk'lijkheid is najaar, storm en strijd.
Zoo staat hij op de scheiding van den dag,
zijn handen om 't geweer, als leeg gedronken
naar wat hem morgen vult: den grooten tijd.
Gedicht door George Kettmann, door Henri Bruning opgenomen in zijn ‘keuze uit de
hedendaagsche revolutionaire poëzie in Noord- en Zuid-Nederland’ Gelaat der dichters
(1944).
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Ochtend
Nooit zal mij d'herinnering verlaten
aan dien rijpenden ochtendstond,
toen het zingen der Duitsche soldaten
zóó fier en zóó eenzaam klonk,
aan hun gesloten marcheeren,
de lichtvlam in de bajonet,
aan dien levenswil, niet meer te keeren,
aan dien luiden, onbuigbaren tred.
En het prille licht van den ochtend,
dat zoo teer aan hun handen viel, zoo zacht en innig vervlochten
met hun harde, heldere ziel.
En ginds, rechts en links, de ramen
waarachter in het donker toen om
dít zingen der jonge Germanen
weer 't korzelig morren begon,
waar de stem dier ontembre Germanen
geen wil, vuur of fonkeling won,
o! het zingen der vrije Germanen
alléén in de ochtendzon!
Gedicht door Henri Bruning, gebundeld in Nieuwe verten (1943).

bestaan is De Bezige Bij. Deze uitgeverij kwam voort uit het Utrechts Kindercomité,
een groep studenten die Amsterdamse joodse kinderen onderbracht op
onderduikadressen.
Het comité had geld nodig. De student Geert Lubberhuizen kwam op het idee een
rijmprent te maken van Jan Campert's gedicht De achttien dooden, met een illustratie
van Fedde Weidema (geb. 1915). Daarmee begint de geschiedenis van deze uitgeverij.
De Bezige Bij, The Busy Bee, L'Abeille laborante, De Doezende Dar of de Quousque
Tandem-reeks (hoe lang nog?) heeft tweeënzeventig clandestiene romans, novellen,
gedichten, rijmprenten en spreuken uitgegeven; werk van onder anderen Roland
Holst, Arthur van Schendel, F. Bordewijk, John Steinbeck, Guy de Maupassant,
Theun de Vries en Vercors (De stilte der zee, 1944). A.A.M. Stols (1900-1973) is
de een na grootste met tweeënzestig clandestiene uitgaven. Hij heeft ook wel een
enkele anti-nazi-uitgave laten drukken maar exemplarisch voor zijn voorkeur is toch:
Valéry Larbaud, La rue Soufflot; romance pour l'éventail de Madame Marie
Laurencin. [La Haye, A.A.M. Stols], 1943 ‘à 20 exemplaires numérotés’. A.A.
Balkema (geb. 1906), al even francofiel, komt op de derde plaats met vijftig titels.
Zijn bekendste reeks is De Vijf Ponden Pers. Voor een uitgave zonder censuur was
er vóór 1943 vijf kilo papier beschikbaar. Dat werd gehalveerd. De naam van de
serie gaf aan hoe nauwgezet het uitgeverijtje de bepalingen naleefde en alles zou
volkomen legaal uit zijn geweest ware het niet dat er in groter oplage werd verspreid
dat in de boekjes stond vermeld en dat bovendien Franse en Engelse klassieken en
werk
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Gedicht door Ida Gerhardt, gebundeld in Het veerhuis (1945).
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A. den Doolaard als spreker voor de zeemansomroep De Brandaris, 1943.

van de jood Kafka de bezetter kwetsten. Adriaan Morriën richtte met Fred Batten en
Balkema La Bête Noire op, aanvankelijk alleen met de bedoeling Le petit ami (1943)
van Leautaud mooi te laten drukken. Een primeur van Het Zwarte Schaap was
Reinaert op reis (1944), een nog niet eerder gebundelde verzameling artikelen van
Menno ter Braak. Balkema's boekhandel in het Amsterdamse Huis aan de Drie
Grachten kreeg in de grauwe bezettingstijd de functie van literaire sociëteit voor
vaste klanten. Die rol vervulde in Utrecht boekhandel Broese van de clandestiene,
eveneens bibliofiele uitgever Chr. Leeflang (geb. 1905). In Bussum gaf George
Kroonder's Bayardpers drieëntwintig titels uit; in Den Haag hadden Bert Bakker
(1912-1969), Cees Bantzinger (1914-1985) en de drukker Fokke Tamminga de
Mansarde-pers, genoemd naar de zolder waar Bantzinger was ondergedoken. In
Leiden richtte een jongen van rond de twintig, Jan Vermeulen (1923-1985), zonder
aanmoediging van buitenaf de Molenpers op, waarin hij onder andere bundels van
Bertus Aafjes en de door hem verafgode Achterberg uitgaf. In Zaandijk drukte de
scholier grafische school Klaas Woudt (geb. 1923) op de drukpers van zijn vader
dichtbundels en onder andere het prachtig verzorgde tijdschrift Zaans Groen. De
Panthéon-pers in Amsterdam gaf werk uit van de Duitse dichter Stefan George, van
andere dichters uit diens selecte Kreis en van Mallarmé, met wie George was
omgegaan. De mooiste clandestiene uitgaven kwamen uit Groningen, uit de drukkerij
van de beeldend kunstenaar H.N. Werkman (1882-1945), die met De Blauwe Schuit
onder andere de Chassidische legenden (1942-1943, 2 dln.) naar Martin Buber uitgaf.
Prachtig ook drukte Werkman voor de Volière-reeks van A. Marja (pseudoniem van
A.Th. Mooij, 1917-1964),
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W.H. Overbeeke en Willem Nagel al ging die hem minder aan het hart dan De Blauwe
Schuit.
Onder de ruim duizend clandestiene uitgaven zijn er ongeveer tien onder te brengen
onder de noemer: oorspronkelijk Nederlands proza. Jaap Romijn, die in Utrecht al
in 1942 als eerste clandestiene uitgever begon met zijn Schildpad-reeks gaf daarin
een oorspronkelijke novelle van Anna Blaman uit: Ontmoeting met Selma (1943).
Ferdinand Bordewijk schreef voor De Bezige Bij de novelle Verbrande erven (1944,
onder het pseudoniem Emile Mandeau). Klassiek geworden is W.A.-man (1944,
onder het pseudoniem M. Swaertreger) van Theun de Vries, eveneens bij De Bezige
Bij verschenen. Het aangrijpendste proza dat de oorlog heeft voortgebracht zijn de
vele ego-documenten, zoals het dagboek van Anne Frank, de brieven van H.N.
Werkman en de brieven van Etty Hillesum uit Westerbork die in de oorlog clandestien
zijn uitgegeven. Maar zo slecht als het klimaat was voor het schrijven van verhalend
proza, zo onweerstaanbaar was de drang tot het schrijven van poëzie. Een
onafgebroken stroom verzen vloeide door het land. Na de illegale vlugschriften en
kranten waren de gedichten de belangrijkste vorm van geschreven verzet. Ze werden
zorgvuldig overgeschreven, getypt of gestencild en doorgegeven. Er waren dichters
bij die nooit eerder een vers hadden gemaakt of er in ieder geval nooit eerder een
hadden laten drukken. Er verschenen twee belangrijke bundels verzetsgedichten: Het
Vrij Nederlandsch Liedboek (1944, De Bezige Bij) en het Geuzenliedboek
(1943-1945,3 dln.); allebei in grote oplagen. Gedichten circuleerden meestal anoniem.
Na de bevrijding bleek dat er ook veel bekende dichters bij waren zoals Geerten
Gossaert, Anton van Duinkerken, Bert Bakker, M. Nijhoff, Gerard den Brabander,
Theun de Vries, S. Vestdijk, Bertus Aafjes, J.C. Bloem, Clara Eggink, Ida Gerhardt.
Naderhand is gebleken dat de bezetters niet van plan waren hard op te treden tegen
de clandestiene uitgeverijtjes die boekjes zonder directe anti-nazi-strekking lieten
drukken. Daarmee zou het vanzelf wel afgelopen zijn wanneer de Duitsers de oorlog
eenmaal hadden gewonnen. Maar dat konden de dichters, schrijvers, illustratoren en
uitgevers van destijds niet weten. Ècht gevaar liepen de naamloze binders, verspreiders
en vooral de drukkers. De meeste drukkers van clandestiene belle-

Ed. Hoornik (staande, derde van rechts) op terugreis uit Dachau in Keulen, met o.a. W.L.
Brugsma (hangend uit het raam, derde van rechts), 1945.
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Rijmprent (1945) met een gedicht door M. Nijhoff. Illustratie: K.L. Links.

trie beschouwden die mooie boekjes als luxe bijzaak en zagen als hun hoofdtaak het
drukken van illegale pers, brochures, vlugschriften en levensreddende valse papieren.
Zulke drukkers waren C. Visser in Huizen, Dick van Veen (geb. 1915) en Frans
Duwaer (1911-1944) in Amsterdam; Jan Hendriks in Utrecht, Fokke Tamminga in
Den Haag en de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie die in 1944
na een inval werden doodgeschoten. Frans Duwaer is doodgeschoten toen hij deelnam
aan een actie van de groep van Gerrit van der Veen. De meester-drukker Hendrik
Nicolaas Werkman, die geen vlugschriften drukte maar louter kunst, is - drieënzestig
jaar oud - doodgeschoten op 10 april 1945. Drie dagen later werd Groningen bevrijd.

't Is vol van schatten hier...

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana aan H.M. van Randwijk.
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Gerrit Achterberg 1905-1962
Door R.L.K. Fokkema

Gerrit Achterberg met zijn echtgenote voor hun huis ‘De Mariahoeve’ te Neede, 1947. Foto:
Emmy Andriesse.

De poëzie van Gerrit Achterberg wordt met steeds terugkerende regelmaat
geïnterpreteerd in het licht van het meeste bekende feit uit zijn biografie: de doodslag
die hij in december 1937 pleegde op zijn hospita. Deze accentuering van het
autobiografisch moment in de gedichten is kortzichtig, omdat ze blind is voor de
metafysische implicaties van Achterbergs thema, omdat ze aan de literaire traditie
voorbij ziet, en omdat ze een algemeen ervaren menselijk tekort ontkent.
Reeds in Achterbergs debuutbundel Afvaart (1931) wordt een existentiële leegte
ervaren, die geconcretiseerd is in een afwezige vrouwelijke verschijning en tegelijk
geabstraheerd is tot een Gij die al eeuwen voor mij schrijdt, / onbekommerd om dezen
tijd. Ver voor 1937 is dus reeds de aanzet te vinden van wat de centrale problematiek
is: de relatie van het hier en nu met het gans Andere, met wat zich aan onze ruimte
en tijd onttrekt. De ruim duizend gedichten die Achterberg schreef, handelen in
meerderheid over de opponerende ruimtes van tijd en eeuwigheid, van leven en dood,
van onvolmaaktheid en volkomenheid, - belichaamd door een een ik- en u-figuur,
die de voornaamste personages in deze poëzie zijn.
Uitgaande van het besef dat het bestaan sinds het ontstaan van de wereld en de
eigen geboorte gebroken is, stelt Achterberg zich als een andere Orpheus ten doel
door middel van zijn poëzie de gebrokenheid te helen, de tijd en de dood te niet te
doen, eeuwigheid, harmonie en evenwicht te bereiken. De metafysische inzet van
de poëzie verkrijgt een existentiële meerwaarde door onze kennis van Achterbergs
lotgeval. Zijn poëzie is niet alleen een eeuwenoude poging het levensraadsel te
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ontsluieren, maar ook een manier zeer schrijnende particuliere wonden te genezen.
Literaire erkenning betekent voor hem dan ook een eerste stap in de richting van
maatschappelijke rehabilitatie. In 1940 schrijft hij over zijn hoop op de Van der
Hoogtprijs aan Marsman: ‘O Marsman, als ik de prijs kreeg, zou ik geloof ik weer
durven leven. D.w.z. als zij, zij, zij, via m'n verzen in de waarachtige zin bekroond
wordt.’
Bij Achterberg is de poëzie het middel tot zingeving van en tot verlossing uit het
bestaan. Het gedicht wordt de zuster van Christus genoemd, waarmee het een
middelaarsfunctie verkrijgt. Dit houdt niet in dat deze poëzie Christus als verlosser
ontkent, maar dié erkenning is pas van later datum, afgezien van de verzameling
orthodox-christelijke gedichten En Jezus schreef in 't zand (1947). In de meeste
gedichten treedt de dichter zelf als een Christus op, die de dood al schrijvend wil
overwinnen. Dit getuigt van onorthodoxe hoogmoed, aangezien in de bijbelse visie
de opwekking uit de doden is voorbehouden aan God. Het is goed mogelijk hier te
spreken van een dualistische verlossingslyriek. Zowel het christendom als de poëzie
hebben uiteindelijk hetzelfde doel, - met deze restrictie dat Achterberg zijn gedichten
‘noodtrappen naar het morgenlicht’ (Verzamelde gedichten, 1963, p. 258) noemt. In
deze lyriek wordt tenslotte de poging de Vrouw als incarnatie van de Liefde in het
gedicht te vangen gelijk aan de poging het volmaakte gedicht te schrijven. De hoop
op dit gedicht is gelijk aan het verlangen eens God te bereiken. Zo staan vrouw,
gedicht en God op één lijn.
De verloren vrouw als symbool van het Andere heeft goddelijke contouren wanneer
zij van haar kant als middelares optreedt in de vroege liefdeslyriek, of als zij zich
manifesteert in de natuur, in de droom. Zij is een Maria, madonna en moeder, in wier
geborgenheid de dichter wil schuilen. In dit opzicht vertoont Achterbergs poëzie
romantische trekken en in wezen blijft zijn poëzie een idealistisch karakter behouden,
ook al gebeurt de jacht op het verlossende woord in het besef dat het op
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Gedichten (1949). Omslag: Dieuwke Aalbers-Kollewijn.
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Gedichten door Gerrit Achterberg, geschreven tijdens zijn verblijf in Avereest tussen juni 1938
en juni 1941, respectievelijk gebundeld in Eiland der ziel (1939) en Osmose (1941).

aarde onmogelijk is het toverwoord te vinden, dat de schijndode (prinses) - vgl. titels
van bundels als Eurydice (1944), Doornroosje (1947) en Sneeuwwitje (1949) - het
leven geeft.
Naast de onmacht de oorspronkelijke harmonie tijdens het leven te bewerkstelligen
staat de archaïsch-godsdienstige visie het onvergankelijke leven geopenbaard te zien
in de omringende natuur, met name tijdens de lente. Het levensbeginsel, dat geweken
lijkt bij de dood, vernieuwt zich telkens in de bloei der natuur. Zo stijgt Eros, de god
van het leven, uit de aarde in de gedaante van een bloem. Deze opstijging van het
leven is tegelijk een ontstijgen aan de dood, of een overwinning van de liefde op de
dood. Eros en Thanatos zijn nauw met elkaar verbonden. Zij ontmoeten elkaar in de
natuur.
Deze natuursymboliek is in veel romantische poëzie te vinden en ook bij Achterberg
bij voorbeeld in een passage als: De bloem herbeeldt uw bloed en mond, / een
helderheid uit dood en grond (Verzamelde gedichten, p. 293). Opmerkelijk is nu dat
in de gedichten, geschreven vóór Doornroosje (1947) er achtendertig gedichten zijn
met de bloemsymboliek en na 1947 nog maar negen op een ongeveer gelijk aantal
gedichten. De symboliek is van karakter veranderd: het woord neemt in toene-
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Democraat
In deze kamer ben ik eindlijk thuis.
Ik zal geen vers meer schrijven dat mijn leven
uiteen moet rukken om te zijn geschreven.
Ben ik een dichter, dan is 't per abuis.
Ik lees het nieuwe boek. De kachel suist.
Geertruida staat een overhemd te strijken.
Ik heb maar van de bladzij op te kijken
om te beseffen welk geluk hier huist.
Zo zal het door de jaren blijven duren.
We krijgen straks een kind en mijn pensioen
zal voor onze ouwe dag het zijne doen.
We hoeven niet voortijdig te verzuren.
Ook leven wij in vrede met de buren.
De ene heet Van Brakel, de ander Griffioen.
Gedicht door Gerrit Achterberg, gebundeld in Hoonte (1949).
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mende mate de symboolfunctie van de bloem over. Hetgeen de overgang aanduidt
van een overwegend romantisch getinte poëzie naar een meer symbolistisch gekleurd
dichterschap. De verschuiving gebeurt op een tijdstip dat Achterberg voornamelijk
sonnetten gaat schrijven, dus bewuster zelf gaat formuleren en formeren.
Bij Achterberg kan in elk geval op een gegeven moment de u-figuur, het
levensbeginsel, overal komen (p.548), blijkens de eerste strofe van ‘Radium’ (p.400).
Deze aldoordringing is een gevolg van het uiteenvallen van het levensbeginsel in
ontelbare deeltjes (p.408), die weer andere verbindingen aangaan. Het levensprincipe
kan zich nu in beginsel overal voordoen, maar bovenal in de woorden, in het gedicht.
Vandaar Achterbergs rijke putten na 1947 uit de vaktalen van diverse disciplines:
elk woord kan, als de bloem destijds, de u belichamen. Dat zoeken naar het
sleutelwoord maakt zijn bestaan zinvol:
Ik smeed het woord
dat naar u heet,
en ik besta
bij de gena
van deze blinde bezigheid.

En dat het woord in den beginne bij God was, wist Gerrit Achterberg door zijn
protestantse achtergrond en opvoeding maar al te goed.

Gerrit Achterberg en zijn echtgenote Cathrien Achterberg-van Baak (beiden op de rug gezien),
bladerend in het Liber Amicorum dat Achterberg ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
op 20 mei 1955 kreeg aangeboden van zijn vrienden. Achter de tafel van l. naar r.: Ellen
Warmond, Anthonie Donker, Jetty Rodenko, A. Roland Holst en mevrouw Kamphuis-Simons
Cohen. Foto: Maria Austria.

Overig werk
De zangen van twee twintigers (1925, met Arie Jac. Dekker), Eiland der ziel (1939),
Dead end (1940), Osmose (1941), Thebe (1941), Huis (1943), Meisje (1944), Sintels
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(1944), Morendo (1944), Limiet (1946), Stof (1946), Radar (1946), Sphinx (1946),
Energie (1946), Cryptogamen (1946), Existentie (1946), Hoonte (1949), Mascotte
(1950), Oude cryptogamen (1951), Cenotaaf (1953), Ode aan den Haag (1953),
Ballade van de gasfitter (1953), Autodroom (1954), Cryptogamen III (1954), Voorbij
de laatste stad (1955, bloemlezing), Spel van de wilde jacht (1957), Cryptogamen 4
(1961), Vergeetboek (1961), Het weerlicht op de kimmen (1965, bloemlezing), Zestien
kwatrijnen (1968), Dertig verzen van Gerrit Achterberg (1968, bloemlezing),
Blauwzuur (1969), Zeven gedichten (1979), Acht kwatrijnen (1980), Achtergebleven
gedichten (1980).
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[Kleurenillustraties]

Rijmprent (1943) met een gedicht door Jan Campert. Illustratie: Coen van Hart, pseudoniem van
Fedde Weidema.
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Ansichtkaart (1945) uitgegeven door De Bezige Bij ‘ten bate van de slachtoffers van de huidige
tyrannie’. Getekend door K.L. Links.
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Gedicht (1944) door J.B. Charles, gebundeld in Zendstation (1949). Omslag: H.N. Werkman.
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Gedichten (1942).
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‘Zwerversbroek’ van Belcampo, gedragen tijdens de tocht waarvan hij verslag deed in De
zwerftocht van Belcampo (1938).

Verhalenbundel (1946) met een omslagtekening geïnspireerd op het verhaal ‘Het grote gebeuren’
uit dezelfde bundel. Omslagillustratie: F. Hazeveld.
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Rijmprent (1973) met een gedicht door Gerrit Achterberg, gebundeld in Eiland der ziel (1939).
Illustratie: Thijs Overmans.
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Ida Gerhardt aan Bert Bakker, uitgever van de bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966)
door Neeltje Maria Min.
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Een bundel versjes voor mensen tussen zes en zesennegentig jaar (1950). Omslag: Wim Bijmoer.
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Gedichten (1953). Omslag: J. Roëde.
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Godfried Bomans, 1953. Door Kees Verwey.
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Lofdicht (1946) op de Duitse schilderes van vlinders en bloemen Maria Sibylla Merian
(1647-1717).
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M. Vasalis 1909
Door Peter Berger

M. Vasalis tijdens de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs van de Jan-Campertstichting,
Den Haag, 1974. Foto: Ben Wolff.

De met belangrijke prijzen onderstreepte faam die M. Vasalis verwierf is omgekeerd
evenredig aan de omvang van haar oeuvre. Afgezien van een novelle, enige kritische
beschouwingen en enige redevoeringen, publiceerde zij slechts drie dichtbundels:
Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten
(1954). De literaire prijzen die zij ontving culmineerden in de Staatsprijs voor
Letterkunde (P.C. Hooftprijs) 1982.
Vasalis heeft haar dichterlijke en haar maatschappelijke loopbaan altijd streng
gescheiden gehouden. In haar maatschappelijke leven was zij vele jaren als M.
Droogleever Fortuyn-Leenmans kinderpsychiater. Het is dan ook opvallend dat de
schrijfster zeer pertinent terughoudend, gesloten, over haar persoonlijk leven is. M.
Vasalis en M. Leenmans gaan elk hun eigen weg.
De hier genoemde splitsing is van betekenis voor de poëzie zelf. Opvallend vaak
ontmoeten we een vrouw die in de gewone stroom van het dagelijks leven en de
dagelijkse handelingen getroffen wordt door een bepaald fenomeen, waardoor de
dingen dan ineens in een ander licht komen te staan. Woorden als ‘ineens’, ‘toen’,
‘plotseling’ komen dan ook opvallend veelvuldig in haar gedichten voor. Het is
kenmerkend voor haar verzen: een plotselinge bewustwording, een wak in het
dagelijkse waarin ineens het besef van een-andere werkelijkheid door de dingen
heenbreekt. Of beter: een besef van de werkelijkheid zoals zij werkelijk is. Eerbied
voor de gewoonste dingen is een veel geciteerde versregel van Vasalis. En dat is niet
een wat zoetsappige liefdesverklaring aan het alledaagse, maar uitdrukking van het
besef dat juist in het ogenschijnlijk gewone het buitengewone van het bestaan zelf
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zich kan aandienen. Het geeft ook aan dat de dichteres zich tot het gewone leven
bepaalt. Ter toelichting van het laatste: heel scherp leeft bij de dichteres het besef
dat de mens, dat elk mens, ooit in het paradijs van het onbewuste heeft geleefd. Maar
de ratio heeft de scheiding tussen ik en wereld definitief gemaakt. Het verstand staat
echter in dubbellicht: want het relativerende ervan stelt een mens ook in staat die
breuk met het paradijs, het verdriet om het bestaan te relativeren: wijl men om het
bestaan niet wenen moet. Aanvankelijk overheerst het gevoel uit het paradijs
verdreven te zijn. Zo noemt ze kalkoenen haar broeders en later, in haar tweede
bundel, boompjes haar zustertjes. Er is nog wel verwantschap met dieren en bomen,
maar ze valt er niet mee samen. Echter, allengs, bij toenemend bewustzijn, breekt
ook het verschrikkelijk besef van tijd en eeuwigheid door. En dan is het verstand een
reddend verweer tegen de radeloosheid. Het is ook de plicht voor de volwassene om
helder van geest te blijven, en de angst niet in een poëtische roes te ontlopen. Op
deze wijze krijgt de uitspraak eerbied voor de gewoonste dingen ook nog de betekenis,
dat men zich uit zelfbehoud en eigenwaarde helder en nuchter tot de gewone dingen
des levens moet bepalen. Uit deze levenshouding laat zich haar overgave verklaren
aan haar heel andere roeping, die van zorgende mens, een arts, het toegewijd zijn
aan een ‘gewoon’ leven dat zich niet verdraagt met de pose van literaire figuren en
met publiciteit.
Zo ziet men Vasalis in haar eerste bundel dus als verdrevene uit het paradijs,
waarbij aan de ene kant dreigt dat het leven te ordelijk en te gewoon wordt, en verkeert
tot park, en aan de andere kant, de emotionele, de gedaante krijgt van de
verschrikkelijke leegte van de woestijn. Het ‘gewone’ leven kan en mag niet verzaakt
worden. Maar anderzijds kan een te grote ‘orde’ in de dagelijks reddende discipline
begrepen worden als een verzaking van het essentiële van het bestaan: besef ik

Begrafenis van mevrouw T.
Door de smalle, gewonden, stijgende laan
Waadden we langzaam achter haar aan.
Van het zwijgen deden de kelen pijn,
Van het trachten zoo stil als zij te zijn.
Acht sombere zwarte vreemdelingen
deden toen stijf de laatste dingen...
het graf was zoo klein, een zwarte wig grond
in het fonkelend groen als een smalle wond.
De zon scheen innig rondom op 't gras
omdat zij een goede moeder was.
Haast blij, want alles blonk en geurde,
haast dood als ik dacht, wat er gebeurde...
Toen, na wat zacht en haaprend praten,
hebben we haar alleen gelaten.
Gedicht door M. Vasalis, gebundeld in Parken en woestijnen (1940).
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Gedicht door M. Vasalis, gebundeld in De vogel Phoenix (1947).

voor Dicky // Kind. // Er was een lichte warmte boven zijn gezicht / als
van de aarde 's avonds als de zon verdween / en als een wind in het gordijn
ging licht / zijn adem in en uit zijn lippen heen. // Hij was het leven,
zichtbaar bijna zonder schaal / en niets dan leven, tot de rand geschonken
/ en zonder smet of schaduw neergezonken / en opgestegen in de brooze
bokaal. // Hoe wijd was nog de doorgang tot het leven / en hoe toeganklijk
voor zijn eb en vloed... / hoe licht en stil en schoon is met de dood / hij op
het leege strand alleen gebleven.
plotseling de enig werkelijke zonde: / dat ik door het verwonderlijkste nauw geraakt,
/ zonder besef door het bestaan gezegend / en door de schadelijkste dingen nauw
geschonden, / ver van de werkelijkheid ben weggeraakt. (‘Cannes’ in: De vogel
Phoenix, 1947). De dichteres zal geen eigen wereld in een oeuvre gestalte geven,
geen eigen poëtische werkelijkheid, een eigen mythe als ontkenning van het ‘gewone’
bestaan. De gedichten zijn ‘momentopnamen’ vanuit het ‘gewone’ bestaan, scherp
grensgebied tussen dag en eeuwigheid. Momenten van verhevigd inzicht waarin
hevige emotie en heldere intelligentie neerslaan in formuleringen van grote luciditeit.
Flitsen ook waarbij zij steeds rekenschap geeft van haar eigen bestaan, haar eigen
groeiende bewustwording van en houding in het leven. Zo is de eerste bundel te zien

't Is vol van schatten hier...

als het verslag van groei van meisje tot vrouw, de tweede het verslag van een gerijpte
vrouw.
In de derde ziet men een vrouw staan op het keerpunt van middelbare leeftijd naar
zich aankondigende ouderdom, die onder ogen gekomen moet worden. Het is niet
voor niets dat de bundels om de zeven jaar verschenen. De drie bundels markeren
drie levensfasen. Dat laatste moet heel nadrukkelijk gezegd: fasen in het leven. De
gedichten hebben niet het doel in zich de poëzie te dienen, maar zijn pogingen om
in het leven tot een waarachtige verstandhouding te komen met het bestaan.
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Haar poëzie is in die zin therapeutisch dat ze als middel dient om het oude verdriet
om het bestaan te integreren in de volwassenheid, die tegelijkertijd een verlies en
een opdracht is. Juist in de laatste bundel is het gevecht om deze waardigheid te
behouden tragisch en visionair. Waar het de dichteres niet om poëzie als poëzie gaat,
is er ook iets van te begrijpen, dat zij de pen neerlegt als zij innerlijk tot klaarheid is
gekomen. Een eenzame bevrijding, een harde wanhopige levensaanvaarding waarin
schrijven als genezingsproces heeft afgedaan. En waarin orde (park) en chaos
(woestijn) zijn verzoend.
Zo, aan de rand van het nog niet en niet meer zijn
en van tomeloze leven
voel ik voor 't eerst in zijn volledigheid
en aan de lijve het vol-ledig zijn:
een orde, waarin ruimte voor de chaos is,
en voel de vrijheid van een grote liefde,
die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.

M. Vasalis (r.) in gesprek met koningin Juliana, in gezelschap van Chr. Leeflang en W. Schouten
van de CPNB op het Boekenbal, 1953. Foto: Nationaal Foto Persbureau.

Overig literair werk
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Drie novellen (1940, met J. Campert en E. Eewijck), Kunstenaar en verzet (1958).
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Ida G.M. Gerhardt 1905
Door Jan van der Vegt

Ida Gerhardt, omstreeks 1940.

Een van de meest karakteristieke trekken van het dichterschap van Ida Gerhardt is
misschien dat zij zich al in een vroeg stadium van haar ontwikkeling een dichteres
met een opdracht heeft gevoeld. De titel van een van haar bundels verwijst daarnaar:
Kwatrijnen in opdracht (1949). Die opdracht hield in een stem te laten horen tegen
het bederf van natuur en gemeenschap, zoals zij in haar land zich dat zag aftekenen.
In het materialisme van de moderne wereld zag zij een verval van oude waarden, die
voor haar zowel een Christelijke als een antieke achtergrond hadden. De eerste wordt
vooral zichtbaar in haar bundel Het levend monogram (1955), waarvan de titel duidt
op de vis, het oude symbool van het Christendom. Het belang dat antieke waarden
voor haar hebben, blijkt overal uit haar poëzie, maar het kreeg een treffende
verbeelding in het episch-didactische gedicht Twee uur: de klokken antwoordden
elkaar (1971). Daarin laat zij scholieren in een symbolische handeling partij kiezen
voor de humanistische waarden van de antieke cultuur. Het was een verbeelding die
aansloot bij het werk dat zij in een belangrijk deel van haar leven heeft gedaan als
lerares klassieke talen. Dat zij vertalingen maakte uit Lucretius en Vergilius is in dit
verband geen bijkomstigheid.
Holland, het land waartegenover zij een haast profetische roeping voelt, stelt haar
teleur. Het lijkt alsof zij daarom uitwijkt naar een mytisch land: Homerisch is dit
land. Er gaat / van het toevallige niets om. Zo
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Gedicht door Ida Gerhardt, onder een gewijzigde titel gebundeld in Het sterreschip (1979),
gekopieerd voor de schilderes Jeanne Bieruma Oosting.
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Het vers van Gorter
Het vers van Gorter heeft de geur van graan
dat bloeit en stuift: die reuk van hemels zoet
met erdoorheen het aardse evengoed;
dat zegt de tarwe en het brood al aan.
En koren geurt weer uit het brood vandaan.
Hij schreef vanuit die kringloop overvloed
- het waait ons uit de woorden tegemoet het vers dat in het zonlicht kan bestaan,
de volle dag trotseert. Het voedt als brood
en bloeit als koren, stuifmeelovertrild.
Het vers van Gorter: franke gulheid noodt
dat wie hier nadert toch de honger stilt
die hij verborg of nimmer uit kon spreken.
Brood met de geur van graan. Gij moogt het breken.
Gedicht door Ida Gerhardt, gebundeld in De ravenveer (1970).

omschrijft zij Ierland in de bundel De ravenveer (1970) en ook in De slechtvalk
(1966) en Vijf vuurstenen (1974) roept ze het op. Het is voor haar een land dat
beantwoordt aan haar aard, die zij herkent in ‘De zalmen’ (De ravenveer), dieren die
krachtens ingeschapen moeten / elf stroomversnellingen bestaan en de zwaartekracht
tarten. In deze vissen, maar ook in trotse, eenzelvige roofvogels, vond zij de symbolen
voor eigen weerbarstige eenzelvigheid.
De belangrijkste symboliek in haar werk is die van het water, het archetypische
symbool dat in Gerhardts poëzie met een complex van beelden is verbonden. Centraal
staat hierin het rivierenland, waar zij opgroeide, waar ze de schokkende
kinderervaringen had die ze in Het levend monogram in poëzie verwerkte. Dat is het
water waarop het sterreschip vaart, een rijk en veelbetekenend symbool waar zij een
van haar latere bundels naar noemde (1979), verschenen kort voor haar werk in 1980
met de P.C. Hooftprijs bekroond werd.
Het water speelt ook in haar vroegste bundels een rol, zoals in Het veerhuis (1945)
waarin zij zich zo'n huis aan het water als woonplaats voorstelt. Het water kan hier
het oude doodssymbool zijn, maar de natuurbeleving waarin het een rol speelt, kan
ook een idyllisch karakter hebben. Dat staat niet los van de idee van de Tuin van
Epicurus, waaraan zij enkele gedichten wijdde. Dat is het symbool voor een natuurlijk
bestaan in sobere eenvoud. In Buiten schot (1947) krijgt zoiets het romantische
karakter van het afweren van de buitenwereld.
Ida Gerhardt is een dichteres die strenge, traditionele vormen met groot
vakmanschap beheerst. Haar werk is daardoor ‘klassiek’ in meer dan één betekenis.
Zelf ziet zij het wezenlijke van de poëzie als een aangeraakt worden door wat van
hogere orde is. Dat wat een vers tot een vers maakt / is niet van sterfelijke oorsprong
staat in Het sterreschip (1979). Dat is voor haar ook de grond van haar opdracht.
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Ida Gerhardt tijdens het uitspreken van haar dankwoord bij de aanvaarding van de Prijs voor
Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1979. Foto: Jan
Holvast.

Overig werk
Kosmos (1940), Lucretius, De natuur en haar vormen, boek I en V (1942, diss.),
Sonnetten van een leraar (1951), De argelozen (1956), De hovenier (1961), Vroege
verzen (1978), Nu ik hier iets zeggen mag (1980), Verzamelde gedichten (1980),
Dolen en dromen (1980), De zomen van het licht (1983).
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Hans Warren 1921
Door Jan van der Vegt

Hans Warren, omstreeks 1975. Foto: Wim Riemens.

Zo lang het duurt een eeuwigheid gelukkig is een regel uit de bundel Herakles op de
tweesprong (1974) en de paradox erin is karakteristiek voor heel de poëzie van Hans
Warren, waaruit een hunkering naar schoonheid spreekt. Schoonheid en geluk zijn
kwetsbaar, want ze worden bedreigd door vergankelijkheid en dood. Of de reactie
daarop nu aanvaarding, weemoed of woede om de oeverloze / en onverbiddelijke
dood (Tussen hybris en vergaan, 1969) is, het besef van die kwetsbaarheid is niet
uit Warrens werk weg te denken.
Zijn schoonheidsgevoel is georiënteerd op de antieke cultuur. Prachtig blijkt dit
uit het gedicht over de dansende Etruskische knaap in Saïd (1957), een schenker van
schoonheid die nooit afwezig is: De Etrusken staan in ons / op dit moment.
De natuur is voor Warren een belangrijke bron van schoonheid. Het landschap
van Zuid-Beveland waar hij opgroeide en waar hij - met onderbrekingen - ook steeds
heeft gewoond, leeft in veel van zijn verzen. Dat hij als ornitholoog zijn sporen heeft
verdiend (hij publiceerde Nachtvogels in 1949), is aan al die gedichten te zien die
aan vogels zijn gewijd. Maar sterker dan de herfstelijke weemoed waartoe de
vergankelijkheid in de natuur hem inspireert, is de emotie om het voorbijgaan van
een schoonheid die erotisch wordt ervaren, die van de jeugd.
Veel van Warrens gedichten zijn erotisch. Zijn debuutbundel, Pastorale uit 1946,
plaatst in een landelijk decor de verliefdheid op een meisje, maar in volgende bundels
maakt de dichter geleidelijk duidelijk dat de homoseksuele liefde voor hem van
wezenlijker betekenis is. Ook in dit opzicht heeft hij een aanknopingspunt met de
Griekse cultuur, met de antieke en met het werk van de moderne dichter Kaváfis,
van wiens poëzie hij een vertaling maakte die van veel affiniteit getuigt. Hoe dit zich
in zijn persoonlijk leven ontwikkelde, wordt openhartig verteld in de reeks Geheim
dagboek, waarvan het eerste deel in 1981 verscheen.
In de bundel 't Zelve anders (1975) herdrukte Warren zijn debuut, voorzien van
commentaar in versvorm, vol ironie en zelfspot. Deze ongewone publikatie laat ook
zien hoe zijn stijl geëvolueerd is.
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Aanvankelijk schreef Warren gedichten in een traditionele, gebonden vorm. Met
Leeuw lente (1954) raakte hij even in de ban van de experimentele stijl, maar daar
kwam hij snel van terug. In de latere bundels vindt hij een evenwicht tussen enerzijds
een heldere formulering in een strakke ritmiek, waarbij zo nodig traditionele vormen
worden toegepast, en anderzijds een zeer nuchtere, anecdotische stijl, waarmee hij
aansluit bij poëzie zoals die in de jaren zestig en zeventig naar voren kwam.
Afgezien van het dagboek publiceerde Warren aan proza na de korte roman Steen
der hulp (1975), waarin over de oorlogsjaren wordt verteld en ook de homoseksualiteit
een rol speelt, in 1976 nog het boek Demetrios, waarin autobiografisch materiaal is
verwerkt. Bovendien schrijft hij al sinds 1951 literaire kritieken voor de Provinciale
Zeeuwse Courant.
Verfijning en gratie horen bij de kwaliteiten van Warrens poëzie en nuchtere
anecdotiek of erotische openhartigheid weet hij altijd binnen die sfeer te houden.
Het gedicht dat hij in Winter in Pompeï (1975) zijn ideaal noemde, bevat, als een
Bataks doodkistje, een geheim dat niet te duiden is / maar dat blijft trekken.

Reiger
Smalle stille vogel
gebogen aan de waterkant
de winter kaatst grijs uit je ogen
eb en vloed schuiven fluisterend
door eindeloze kreken
een broze riethalm breekt
vogel die half luisterend
naar 't woelen van een verre vis
en halfbevroren van gemis
de snavel in de veren steekt.
Gedicht door Hans Warren, gebundeld in Vijf in je oog (1954).
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Gedicht door Hans Warren, gewijzigd en verkort gebundeld in Tussen hybris en vergaan (1969).

Ik leef met je van dag tot dag / ik zeg je de kleinste dingen, / en ik, die
nooit bid, bid soms / tot de ‘onbekende god’ voor geval / voor geval. /
mijn kamer, eens een tempel om je relikwieën / is leeg van je, maar binnen
mij / rust je skelet, je huid / ligt onder mijn huid, je ogen / zien wat ik zie.
/ Moet ik nog verder zeggen wie je bent? / Vandaag, na twee jaar zwijgen
/ Kwam weer eens een brief / Twee jaar heb je, zwaar ziek, de dood /
verwacht. / Ik heb het niet geweten. // (in de trein tussen / Breda-Gilze
Rijen, / 16 aug 1966).

Overig werk
In memoriam Dr. Jac. P. Thijsse (1947), Eiland in de stroom (1951), Vijf in je oog
(1954), Een roos van Jericho (1966), Kritieken (1970), Schetsen uit het Hongaarse
volksleven (1971), Verzamelde gedichten 1941-1971 (1972), De Olympos (1973),
Een liefdeslied (1974), Betreffende vogels (1974), Buiten is dichtbij; Dirk van Gelder
en de natuur (1976, met Sietzo Dijkhuizen), Sperma en tranen (1976, onder ps. Engel
Piccardt), Zeggen wat nooit iemand zei (1976), De vondst in het wrak (1978), Behalve
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linde, tamarinde en banaan (1978), Een otter in Americain (1978), Verzamelde
gedichten; 1941-1981 (1981), Dit is werkelijk voor jou geschreven (1982,
bloemlezing).
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Leo Vroman 1915
Door T. van Deel

Zelfportret door Leo Vroman, geschonken aan Jan en Aty Greshoff op 11 oktober 1940.

Aan het slot van zijn, met eigen tekeningetjes verluchte boek Bloed (1968) vat Leo
Vroman de bedoeling ervan zo samen: ‘Wat ik je vooral wou geven is
nieuwsgierigheid, en dan bewondering, en liefde voor je bloed, voor ieders bloed.’
Dat is in het kort gezegd ook de boodschap van zijn poëzie, die zich steeds explicieter
uitlaat over het gebrek aan liefde in de wereld, over de dreiging van oorlog en
kernbom. In het grote leerdicht Liefde, sterk vergroot (1981) legt Vroman letterlijk
het vergrootglas op het levende en het dode, zijn poëzie detailleert tot in verrukkelijke
en gruwelijke finesses die allemaal uitdrukking geven aan zijn liefde voor het leven.
In Avondgymnastiek (1983) - een ander woord voor poëzieschrijven - traint Vroman
zich in de voorstelling van zijn eigen dood of die van Tineke, zijn vrouw. Ergens
anders vraagt hij zich af:
Zie ik ooit lijfloos op mij neer
de dag dat ik het bed uit kolk
en als een wolk in een wolk
niets dan het ochtendgloren scheer?
En ben ik hier dan heus niet meer?

In velerlei variaties, en met een stilistische en versificatorische souplesse die
ongehoord is in de Nederlandse poëzie, behandelt Vroman deze kluwen van liefde,
leven en dood. Zijn nieuwsgierigheid - een bundel heet ook zo: Nieuwsgierig (1980)
- naar het leven verplicht hem tot een oog in oog staan met de dood. Ook in dromen,
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zoals in Het verdoemd carillon (1981), heerst angstige nieuwsgierigheid naar de
dood.
De bioloog Vroman liet zich al vanaf zijn vroegste gedichten gelden. Het
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Aflevering van de door Anton Koolhaas geschreven en door Leo Vroman geïllustreerde strip
‘Stiemer en Stalma’, die in 1937 verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
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Leo Vroman aan Jan Greshoff (fragment).

New York, 24-11-'46. // Beste Allen, / Vanuit Manila heb ik al eens
geschreven maar / Uw eventuele antwoord nooit ontvangen door al dit /
gereis. Ik woon nu hier, wellicht voor zeer lang, / heb verlof voor 3 mndn.
(= tot Mei) om in die tijd een / studievisum te krijgen maar blijf voorlopig
(hoewel / onbetaald) in uniform. Ik heb een paar dingen geschreven / in
2 Knickerbockers van deze maand zoals U misschien / heeft gezien of zult
zien, en allerlei kleine teke- / ningetjes. Uit het spoor van vrienden dat U
hier / nagelaten heeft zijn Uw bezigheden in New York af te / lezen na
enige oefening. Gisteren heb ik Dola de Jong / ontmoet en daarbij
misschien wel de laatste van Uw ken- / nissen leren kennen. // Wat mij
betreft: ik ben weer geheel de oude. / [tekening] / Eerlijk gezegd ben ik
bezig aan een boek, dat Tineke heet. / Ik vertaal het in 't Engels maar wil
het bovendien graag / in 't Hollands uitgegeven hebben. Het stukje ‘de
adem van / Mars’ wordt er een deel van. Ik heb alleen dat (= het 2e) / en
het 1e hoofdstuk klaar. Het gaat over al deze jaren, en / de afwezige Tineke
is er de achtergrond van. // Eigenlijk had ik U al eerder moeten schrijven,
ik / ben dus gewoon ondersteboven van schaamte, het kaakrood / stijgt
mij daardoor naar de schamen; maar ik, mijzelf / kennende, vergeef het
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me. Ik doe op 't ogenblik alle moeite / om berucht te worden wegens mijn
verstrooidheid zodat ook / deze ten goede aangewend kan worden. Alleen
dingen die / vrienden en werk betreffen onthoud ik, maar ik vergeet / alle
getallen boven de 3 en heb dus wellicht mijn ogen / en oren zo wijd open
dat er een gevaarlijke tocht ontstaan / is onder mijn schedeldak. [...]

Leo Vroman met zijn echtgenote Tineke Vroman-Sanders en dochter Geraldine, omstreeks
1950.
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Een voorbeeld nog: het is nacht.
Ieder slaapt. Behalve ik.
Eensklaps, een ogenblik
gilt mijn moeder. En wacht:
in de kinderkamer verschikt
een lichaampje, Geraldine lacht.
Een radiator hikt even.
Peggy Ann kreunt, is weer stil.
Tineke in mijn armen
trilt, maar haar warme wil
treedt zelfs niet naar buiten;
haar krioelende stromen stuiten,
kringelen en spiralen,
vormen een zo verbaasd
complex dat haar ademhalen
zich een halve minuut verhaast.
Dan wordt het weer uitgewaasd.
Daar ligt nu mijn eigen kale
kop een centimeter naast
en vervormt zich haast van verlangen
om iets van dit uitgeraasd
filmkluwen op te vangen.
Maar al wandelt zij door de tropen,
baadt in de Brantas, verdrinkt
bijna, haar kindje drinkt,
zij strijkt jurkjes, naait rode knopen
in New York City - slechts klinkt
haar adem die stijgt en zinkt
als een branding, waarlangs wij lopen;
straks gaan haar ogen open,
vinden de mijne dicht
in een rimpelend gezicht.
Rimpelend om een reden
van God weet hoe lang geleden:
bloed? zonlicht?
Slot van het gedicht ‘Het vlees van de wereld’ door Leo Vroman, gebundeld in De
ontvachting en andere gedichten (1960).

vertrouwen op wat organisch is, op de ‘structuur waar ik verliefd op ben’, leidt tot
bittere conclusies, overigens kenmerkend luchtig geformuleerd, als deze: Ach wat
groeit het leven goed / als het niet van mensen moet.
Behalve heel veel poëzie, heeft Vroman ook proza gepubliceerd, niet alleen korte
stukjes, Snippers (1958), zelfs een roman Het carnarium (1973). Nooit verloochent
hij in dat andere genre, ook niet in zijn populairwetenschappelijke Bloed of in de
Brieven uit Brooklyn (1975) of in de tekeningen uit Huis en tuin (1979), die speelse
natuurlijkheid die zo kenmerkend is voor zijn manier van rijmen. Het is alsof bij
Vroman het dichterlijk denken de wereld als vanzelf in rijmpositie brengt: ‘wij en
alles horen bij elkaar’, wat tegengesteld is raakt in het gedicht verzoend, wat ver van
elkaar afligt komt heel dichtbij, het kleinste detail is een universum, wijd en eeuwig
als een speldeprik.
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In het gedicht ‘Oude flessen waarin planten groeien’ uit Nieuwsgierig (1980) is
een biografische ervaring aangrijpend verwerkt tot een antidotum tegen doodsangst,
een voor Vroman heel vertrouwde beweging:
vertel mij nog eens dat ik heus doodga
zo lekker als ik eens deed in Japan
op die berg en vertel me dan
dat die toen niet bestond en dat ik nu besta

Tekening door Leo Vroman voor S. Vestdijk, die redacteur was van het internationaal cultureel
maandblad Centaur, omstreeks 1946.

Overig werk
Gedichten (1946), Tineke (1948), Gedichten, vroegere en latere (1949), Poems in
english (1953), Inleiding tot een leegte (1955), De adem van Mars (1956), Uit
slaapwandelen (1957), Surface contact and thromboplastin formation (1958, diss.),
De ontvachting en andere gedichten (1960), Twee gedichten (1961), Fabels (1962),
Manke vliegen (1963), 126 gedichten (1964), Almanak (1965), Het Grauwse Diep
(1966), De trapeze, 10 (1967, met Anton Koolhaas), Oorkonde (1967), God en godin
(1967), Voorgrond, achtergrond (1969), Ballade van mezelf (1969), 114 gedichten
(1969), 262 gedichten (1974), Just one more world (1976), Brieven over en weer
(1977, met J. Greshoff), De cultuurgeschiedenis door en voor televisie vereenvoudigd
en van uitleg voorzien (1984).
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Guillaume van der Graft 1920
Door Jan van der Vegt

Guillaume van der Graft, omstreeks 1980. Foto: Hans Vermeulen.

Als Van der Graft in zijn bundel Vogels en vissen (1955) schrijft: Ik geloof / met de
taal, dan raakt hij met die woorden de kern van zijn dichterschap. Dat niet alleen
omdat geloof voor de theoloog en predikant W. Barnard (hij gebruikte zijn officiële
naam voor zijn talrijke publikaties op theologisch en liturgisch gebied en een enkele
keer voor een dichtbundel) vanzelfsprekend een essentiële zaak is. Vestdijk noemde
overigens ongeloof een wezenlijk aspect van de poëzie van Van der Graft (in Voor
en na de explosie, 1960). Deze paradox raakt het hart van het werk aan, want het
religieuze is bij Van der Graft doortrokken van gevoelens als twijfel en angst en de
ervaring van ballingschap. Hij noemde zijn eerste bundel niet voor niets In exilio
(1946), niet alleen omdat een deel van deze gedichten tijdens een gedwongen verblijf
in Berlijn in de oorlogsjaren is ontstaan.
Geloof heeft bij Van der Graft een existentialistische dimensie. Bij een dichter
voor wie de taal een wijze van bestaan is, ligt dan de verschuiving van het woord
naar het Woord (in de zin van de aanhef van het Johannes-evangelie) voor de hand.
Zo kan hij een dichter zijn die zegt met de taal te geloven.
Vanaf zijn vroegste verzen is de taal voor Van der Graft bovendien een speelveld
geweest waarop hij gretig zocht naar meerduidigheid, de ruimte die het woord krijgt
om meer te betekenen dan in de code van de
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Gedicht door Guillaume van der Graft, gebundeld in Het oude land (1958).
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Nieuwjaarswens door Guillaume van der Graft met het gedicht ‘De Luistervink’, eerder
gebundeld in Achterstand (1946).

taal is vastgelegd. Daarnaast laat zijn werk vaak een associërend spel met beelden
zien. Beide verschijnselen wijzen op een zekere verwantschap met het werk van de
Vijftigers, Van der Grafts generatiegenoten. Met hen deelt hij ook de voorstelling
van het woord als concreet, tastbaar, levend. Het wezenlijke verschil is echter dat
dit bij Van der Graft te maken heeft met de existentieel ervaren religie.
Karakteristiek voor de dichter-predikant is het beeld dat hij in het gedicht
‘Schrijvenderwijs’ (Vogels en vissen) voor de woorden gebruikt. Als hulpeloze,
blatende dieren komen ze naar hem toe. De dichter is zo de woordenherder. Van der
Graft kiest ook andere, verwante beelden. In Landarbeid (1951) noemt hij zich imker
van de woorden en in Winter en later (1984; de eerste bundel die verscheen na de
chronologisch samengestelde Verzamelde gedichten van 1982, 2 dln.) boer van het
/ alfabet. Het zijn enkele van de vele metaforen die de heel nauwe relatie tussen
dichter en woord laten zien. In dit opzicht is er een duidelijke verwantschap met
Nijhoff.
Die is er ook in de hang naar een eenvoudig, natuurlijk bestaan. De bundel Het
oude land (1958) is er bijvoorbeeld aan gewijd, met portretten van meester-timmerman
Vasse en anderen. Toch laten alleen al de titels Landarbeid en Een stadsmens (1961)
zien, dat dit niet vrij van ambivalentie is. Wel kiest de dichter uit de natuur zijn meest
zeggende beelden: vogels en vissen, die respectievelijk naar dag en nacht, bewustzijn
en het onderbewuste verwijzen. En ook: Wie werkelijk gelooft is als een vogel (Een
stadsmens). De dooi is in Winter en later beeld voor een nieuw begin na de dood
van de winter. Dat is de hoop die in dit werk vaak contrasteert met sterke gevoelens
van angst en met doodsbesef, maar die steeds weer blijkt te domineren. Winter en
later besluit met de roep van de haan, waarmee de opstanding wordt gesymboliseerd.
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Keuze uit het overig werk
Achterstand (1946), Poëzie in praktijk (1948), Mythologisch (1950), De vijf maagden
(1953), Woorden van brood (1956), De maan over het eiland (1957), Een ladder
tegen de maan (1957), Te vroeg en te laat (1960), Tussen twee stoelen (1960), Overzee
(1961), Gedichten (1961), Lieve gemeente (1962), De tale Kanaäns (1963),
Schijngestalten (1963), Een keuze uit zijn gedichten (1964), Binnen de tijd (1965),
Huis, tuin en keuken (1966), Advent, Kerstmis, Uitvaart (1968), Gebeden voor de
gemeente die zich op het Pascha voorbereidt (1969), Een vork om de zondag te vieren
(1969), Stem van een roepende (1969), Op een zuil zitten (1973), Liedboek voor de
Kerken (1973), Na veertig (1973), Oude en nieuwe gedichten (1975), Papier als
reisgenoot (1975), Op een stoel staan (1970-1980, 3 dln.).
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J.B. Charles 1910-1983
Door Sjoerd Leiker

J.B. Charles (rechts vooraan) in gesprek met Prins Bernhard op de Maliebaan te Utrecht, 1945.

‘Ik heb in de oorlog tot mijn ontsteltenis gemerkt dat veel intellectuelen zich op
gemakkelijke wijze lieten overtuigen van de vijandelijke en landverraderspropaganda,
die zei dat de oorlog voorbij was en verzet tegen de bezetter niet alleen formeel
illegaal, maar ook ethisch ongelegitimeerd was. ‘Dat schreef J.B. Charles (pseudoniem
van W.H. Nagel) in Volg het spoor terug (1953). Charles, jurist, verzetsman en ook
kunstenaar, begon al in de jaren veertig met de geschiedschrijving van het verzet.
‘Ik wil iets onderzoeken’, zo luidt zijn verantwoording. ‘En ik wil enige
geschiedvervalsers een stok tussen de benen steken.’ Hij maakte duidelijk dat verzet
wèl gelegitimeerd, dat wil zeggen gewettigd was. Eén van de kernpunten in zijn
betoog, dat hij voortzet in Van het kleine koude front (1962), is dat niet Nederland
op 14 mei 1940 heeft gecapituleerd, maar ons leger in de vesting Holland. De
onvoorwaardelijke overgave van de rest van onze strijdkrachten, in Zeeland, volgde
op 19 mei. De Duitse bezettingsmacht hield zich niet aan het ook door Duitsland
geratificeerde Landoorlogsreglement. Die overeenkomst hield onder meer in dat de
vijand van de Nederlanders geen persoonlijke diensten kon vorderen voor zijn
oorlogsvoering en dat hij niet zou mogen ingrijpen in de binnenlandse politiek van
het door hem bezette land.
Aan de pogingen om ons volk te nazificeren, aan de deportatie en de uitroeiing
van onze joodse medeburgers, aan de verplichte tewerkstelling van Nederlandse
mannen in Duitsland (de mensenjacht) waren, volgens Charles, Nederlandse
ambtenaren van hoog tot laag medeplichtig. Uit lafheid. Om zichzelf veilig te stellen.
Hij weet waar hij het over heeft, hij was zelf van 1938-1941 onder eigen naam
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij kantongerechten in Groningen. Zijn
aanklachten tegen een NSB-er en een Duitse officier wekten de woede van de bezetter.
Hij ontsnapte aan arrestatie door onder te duiken. Verzetsvrienden bezorgden hem
een persoonsbewijs op naam van Karel Wolters, die zich in Assen liet aanstellen als
Rode Kruis-koerier. Zijn Drentse gastvrouw vond Karel geen naam, die bij hem paste
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en zei: ‘We zullen je Charles noemen.’ Tegen het einde van de oorlog was hij
plaatsvervangend Gewestelijk Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in
de provincie Utrecht.
Als auteur stelde Charles zich ten doel het beschrijven van de achterMaar dat is nog steeds geen reden om te schrijven. Het is nu 1952. Het
eerste hoofdstuk schreef ik eind 1948. De strekking daarvan bevat iets als:
ik sta nu drie lange jaren achter de gebeurtenissen, zodat ik er welhaast
objectief over schrijven kan. Maar sedertdien telden wij weer drie jaren
af en onze kijk op alles is al weer anders. Niet principieel anders, meen
ik. De titel Volg het spoor terug betekende dat de oorlog van 1940-1945
een glimp van de huid was van de demon, die over ons leven heerst, en ik
nam op mij, te laten zien dat wij niet werkelijk bevrijd zijn van zijn
demonie. Toen ik in plaats van woorden in enige overmoed mijn eerste
werkelijke daden tegen deze demonie stelde, in Duitsland in 1939, is
daarmee bij mij iets ingezet, dat nog niet opgehouden is te reageren. Ik
heb geleerd dat er één avontuur is, meer levensgevaarlijk dan alle andere
mogelijke avonturen, dat is het waagstuk om te trachten te handelen naar
de eis van zijn hoogst persoonlijke intellectuele en ethische bloedvaten en
kringspieren en ressentimenten, het z.g. geweten. Die daarmee begint,
woelt zich los uit zijn gemeenschap, woelt zich bloot, geeft zich bloot. Hij
zal zich altijd weer opnieuw laten provoceren door het beleid van de
gemeenschap, die zijn lidmaatschap en zijn ondergeschiktheid claimt, hij
zal zich laten uitdagen, door subjectieve onrechtmatigheid en materieel
onrecht, en hij zal zijn goed en zijn leven daaraan verliezen.
Fragment uit Volg het spoor terug (1953) door J.B. Charles.
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Essay (1953). Omslag: A. en B.A.M. Bornkamp.
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Gedicht door J.B. Charles, in gewijzigde vorm gebundeld in Het geheim (1952).

Mijn zonnebril van plastic // Mijn dag is goed - / mijn zonnebril van
plastic doopt de bomen / het gras de stoepen en de deuren / in zachte
transparante groene olie, / er kan mij niets gebeuren. // Het ochtendblad
is tevergeefs gekomen, / de bus wordt niet geleegd, ik zet / mijn zonnebril
van plastic op en leg / een film van zachte zomerolie over alle dingen / en
ik leid U zacht naar Hollywood. // De oude daken van de huizen gaan op
ons bevel / zacht aardbeienrood gloeien / de hemel wordt doorschijnend
edelstenenblauw, / en krijtwit als de as van kostbare sigaren / gaan kleine
wolken in geheime opdracht varen. // De duif landt dankbaar voor mijn
voet / en toont hoe ik hem met mijn transparante / zachtgroene balsem
witter en leiblauwer maakte. / Klapwiek nu maar weer heen, vandaag is
alles goed, / vandaag zijn wij bereid ons voort te planten. // Willem.
gronden van het nazisme (fascisme), het waarschuwen tegen de macht achter de
machten, tegen ‘partijdigheid met de Boze - de meest demonische eigenschap, die
ten uitvoerlegging van het recht kan hebben.’ De bron van zijn schrijverschap is,
volgens mij, ‘de rechtsontroering.’ Zelf noemt hij in Hoe bereidt men een ketter
(1976) als aandrift ‘de razernij en de depressies’. Het typeert de heftigheid van zijn
emoties, het lijden aan het zien van onrecht.
J.B. Charles was een kunstenaar, die het recht ter harte ging.

Overig werk
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Een suite van de zee (1944), Terzinen van de mei (1944), Ontmoeting in den vreemde
(1946), De criminaliteit van Oss (1949), Zendstation (1949), De meineed (1951),
Het geheim (1952), Lezend over misdaad (1953), Waarheen, daarheen (1954), Het
paradijs (1955), Gedichten (1955), De menseneter van Nowawes en andere verhalen
(1956), Het strafrecht en de onmens (1956), Beeldroman (1956, met Emmy
Andriesse), Eendracht ontkracht (1959), Ekskuseer mijn linkerhand (1959), De vrouw
van Jupiter (1961), Mijn kleine koude oorlog (1961), De gedichten tot 1963 (1963),
Topeka (1966), Voor kinderen van ezeldrijvers (1966), De warme slager (1973), De
blauwe stoel (1980), Turner Court (1982), Naar de Barbiesjes (1983).
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C. Buddingh' 1918-1985
Door Rob Schouten

C. Buddingh' met zijn echtgenote
Foto: Henk Kuiper.

Cees Buddingh' wordt wel gezien als een van de meest kameleontische schrijvers
uit onze hedendaagse literatuur. Zijn werk is in de loop van zo'n dikke veertig jaar
door vele, vaak heel verschillende stromingen beïnvloed. Hij debuteerde in 1941 met
de bundel Het geïrriteerde lied, die nog onder invloed staat van de romantische
vooroorlogse poëzie van Marsman en Slauerhoff. Het zijn zwaarmoedige verzen,
die soms in sarcasme omslaan, en dan aan Du Perron doen denken - In het veel latere
‘In memoriam E. du Perron’ schreef Buddingh': Jij hebt me, boven alles, laten zien
/ wat echt in me was en wat aangeleerd pathos.
Een heel andere kant van zijn persoonlijkheid kwam tot uiting in de gedichten die
hij in het curieuze oorlogstijdschrift De Schone Zakdoek publiceerde, en die onder
invloed van het surrealisme en de onzinverzen van Morgenstern staan. Zo'n gedicht
is bijvoorbeeld ‘Kosmos’: Er was een huis van glas. / Voor ieder venster stonden
negen vazen, / En ook die vazen waren weer van glas. Uit dezelfde tijd stamt ‘De
blauwbilgorgel’, zijn beroemdste vers. Zelf zei hij eens over dit soort werk: ‘ik ben
voor surrealistische poëzie eigenlijk te rationeel, te verstandelijk.’
Na de oorlog werd hij achtereenvolgens beïnvloed door de poëzie van ‘het kleine
geluk’ maar ook door de Vijftigers die zich daar juist hevig tegen verzetten en daarna
ook weer door de reactie dáárop van de neorealisten in de bladen Gard Sivik en
Barbarber.
Zo zou men kunnen gaan denken dat zijn werk geen eigen karakter heeft maar dat
is toch een vergissing. Er is wel degelijk een constante: steeds zoekt hij een uitweg
uit de retoriek en probeert hij gelijkmatig te blijven in een wereld die hem eigenlijk
somber stemt.
Er wordt weleens gedaan alsof Buddingh' voornamelijk een humoristisch dichter
is. Dat is hij óók wel, maar dan op een niet misleidende maar openhartige manier.
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Als deze Dordtse Chinees, zoals hij zich in een van zijn recente bundels noemt, bij
voorkeur schijnbaar triviale

Gedicht door C. Buddingh', in gewijzigde vorm gebundeld in 128 vel schrijfpapier (1967, met
K. Schippers)

In 1936 / lazen we allemaal / enthousiast / marsman en slauerhoff// nu,
dertig jaar later, / dertig jaar wijzer geworden, / lezen we toch maar liever
/ noordstar en van schagen
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Aankondiging van een tentoonstelling van werk door C. Buddingh'.

De blauwbilgorgel
Ik ben de blauwbilgorgel,
Mijn vader was een porgel,
Mijn moeder was een porulan,
Daar komen vreemde kind'ren van.
Raban! Raban! Raban!
Ik ben de blauwbilgorgel,
Ik lust alleen maar korgel,
Behalve als de nachtuil krijst,
Dan eet ik riep en rimmelrijst.
Rabijst! Rabijst! Rabijst!
Ik ben de blauwbilgorgel,
Als ik niet wok of worgel,
Dan lig ik languit in de zon
En knoester met mijn knezidon.
Rabon! Rabon! Rabon!
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Ik ben de blauwbilgorgel,
Eens sterf ik aan de schorgel,
En schrompel als een kriks ineen
En word een blauwe kiezelsteen.
Ga heen! Ga heen! Ga heen!
Gedicht door C. Buddingh', gebundeld in Gorgelrijmen (1953).

onderwerpen als ‘het kleintje pils’, ‘FC Dordrecht’ en de alledaagse gebeurtenissen
in het eigen leven aansnijdt, is dat om de diepte die in de oppervlakte schuilgaat te
laten zien en tegelijkertijd de veronderstelde diepte van de kosmos te relativeren.
Hector is dood. Agamemnon is dood. / Helena is dood. Maar wat zou u denken
van een lofzang / op het blaasvoetbalspel? Tegenover de pathetiek van het grootse
en mythische houdt Buddingh' de aantrekkelijke nuchterheid van het alledaagse hoog.
Voor sommigen gaat hij daar te ver in. Met name zijn dagboeknotities en de
hyperautobiografische sonnetten, waaraan hij nog steeds bezig is, kregen nogal wat
kritiek. Maar de gedichten die hij in zijn Barbarber / Gard Sivik-tijd schreef, laten
hem zien als een schrijver, die in de democratiseringsdrift van de literatuur uit die
tijd een heel eigen terrein voor zijn rekening nam: niet de taal, niet de inzichten in
de werkelijkheid, maar de gevoelens werden van hun traditionele
verhevenheidsverplichting ontslagen.
Zo besluit hij zijn ‘Ode aan de poëzie’: Poëzie: gewoon een kwestie van aderlaten.
Daarmee in woord en daad zijn eigen en andermans dichtersader ontlastend, maar
tegelijkertijd aangevend dat poëzie nog steeds heilzaam en noodzakelijk kan zijn.

Keuze uit het overig werk
De laarzen der Mohikanen (1943), Vier gorgelrijmen (1944), Het huis (1945), Het
biggetje Boris (1946), Water en vuur (1951), Gorgelrijmen (1953), Vrijwel op slag
(1953), Lateraal (1957), West Coast (1959), Het mes op de gorgel (1960), Eenvouds
verlichte waters (1960), Zo is het dan ook nog weer een seen keer (1963), Deze kant
boven (1965), Misbruik wordt gestraft (1967), Een pakje per dag (1967), 128 vel
schrijfpapier (1967, met K. Schippers), Wil het bezoek afscheid nemen? (1968),
Lexicon der poëzie (1968), De avonturen van Bazip Zeehok (1969), Leve het bruine
monster (1969), Wat je zegt ben je zelf (1970), Gedichten 1938-1970 (1971), Verveling
bestaat niet (1972), Tussen neus en lippen (1974), En in een mum is het avond (1975),
Daar ga je, Deibel! (1975), Het houdt op met zachtjes regenen (1976), Een mooie
tijd om later te worden (1978), De eerste zestig (1978), Dagboeknotities 1967-1972
(1978), De tweede zestig (1979), Verzen van een Dordtse Chinees (1980), Niets
spreekt vanzelf; aforismen (1980).
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L.Th. Lehmann 1920
Door Peter de Boer

L.Th. Lehmann (r.) met E. van Moerkerken (geb. 1916), schrijver onder het pseudoniem Eric
Terduyn, in de Jardin du Luxembourg, Parijs, 1953. Foto: E. van Moerkerken

L.Th. Lehmann schreef weliswaar twee geestige romans en een al even geestig
toneelstuk, zijn bekendheid dankt hij toch vooral aan de poëzie. Hij debuteerde in
1940, negentien jaar jong, met de bundel Subjectieve reportage. Nog in datzelfde
jaar verscheen Dag- en nachtlawaai, in 1941 gevolgd door Schrijlings op de horizon.
Samen met Gedichten (1948) vormen deze bundels Lehmanns jeugdwerk. Daarna
publiceerde hij nog vier bundels: Het echolood (1955), Een steen voor Hermes (1962),
Who's who in Whatland (1963) en Luxe (1966).
Het vroege werk blinkt uit door de virtuoze hantering van traditionele versvormen.
Het is exuberant en humoristisch, maar ook beklemmend, zoals dit fragment uit
‘Polder bij nacht’:
Elk horizontlicht stijgt als een raket,
elk ademrhythme wordt een stoottrompet,
mijn vuisten kloppen in de hordenkolder.
Wij stormen blindlings de tot wenteltrap
ontzette vlakte op: geen dronkenschap,
maar training in de Rotterdamsche polder.

Het latere werk is geserreerder en bovendien bedient Lehmann zich hierin van het
vers libre. Maar de humor is gebleven, zij het minder kolderiek aangezet dan voorheen
en meer toegespitst op ironie en understatement.
Ook de thematiek is ondanks de stijlbreuk weinig veranderd. Lehmann schrijft
typische ik-lyriek. In vrijwel ieder gedicht verwoordt hij een onzeker levensgevoel,
door hemzelf eens omschreven als zijn ‘weiflende volwassenheid’. Hij geeft zich
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echter zo burlesk bloot dat zijn ware gevoelens toch weer achter de gegrimeerde lach
van de clown verdwijnen. Op deze ambivalente wijze werkt hij zijn thema's uit. Vaak
dicht hij

Gedicht door L.Th. Lehmann, gebundeld in Dag- en nachtlawaai (1940).

Lover's lane // De herfstwind blaast over het gras / En ik lig met mijn
lief aan de dijk / Elke keer dat een fietslicht ons raakt / Heffen wij het
gezicht, tegelijk // Als verdronkenen, wier hoofden slap / Door de stroom
worden opgericht / En een verre schipbreuk is ons / Meer lief dan een
vuurtorenlicht // Want het eendenkroos aan onze voet / En de brandnetels
boven ons hoofd / Hebben in stilte ons hier / Een blijvende rustplaats
beloofd. // Misschien spoelt de kant hier eens weg / En verdrinken wij in
de sloot / Misschien valt er morgennachts neeuw / En vriezen wij samen
dood. // In je lichaam, zo vel over been / Is je ogenvuur opgebrand. / Op
mijn speurtochten onder je jas, / Voel ik de koorts aan mijn hand. // [p.2]
Waarom lig je zo huiverend stil / Is er niets meer na deze nacht? / Onze
fietsen steken uit 't gras / Als het sein van een komende dag. // Als je kus
is gedoofd in die hoest / Beminnen wij toch niet meer. / Als de fietsen hier
zijn verroest / Ziet niemand ons ooit weer. // October 1938
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over angsten: het bezweren, weglachen ervan lijkt zijn voornaamste doel.
De jeugd is een ander belangrijk thema in zijn werk. Tegenover de zuivere
kinderwereld stelt hij de dwaze wereld der volwassenen met haar ontluisterende
plichten. Ook de geliefde komt vaak ter sprake, in het jeugdwerk gekscherend
(Gezegend 't kleed dat de oriëntatie / op heel je lichaamskaart gemakkelijk maakt),
later ernstiger en met een open oog voor het amoureuze echec. Het belangrijkste
thema, zeker in het latere werk, is het reizen. De reis, gekoppeld aan saillante locaties,
fungeert als een baken in de tijd. Men moet de tijd, aldus Lehmann, ‘vullen met
plaats’. Zo wordt het verstrijken van de tijd met behulp van de statische ruimte een
halt toegeroepen.
In de surreële roman De pauwenhoedster (1955) wordt eveneens veel gereisd en
prikt Lehmann de amoureuze illusies door. De grondtoon wordt bepaald door
melancholie en eenzaamheid. Dit is nog sterker het geval in Lehmanns tweede roman,
Tussen Medemblik en Hippolytushoef (1964), dat een beeld geeft van het Leidse
studentenmilieu: ‘Het is veel en niets, onbenullig en belangrijk, irrelevant en
absorbant’. Ambivalentie en ennui: zij zijn niet alleen kenmerkend voor deze roman,
maar voor Lehmanns hele oeuvre. De virtuositeit en speelse ernst waarmee hij deze
zaken in zijn privé-theater voor het voetlicht brengt, maken het tot een boeiend
oeuvre.

De zin van het leven en zo
Als aan de minimum eis:
Onsterfelijkheid, eeuwige jeugd
zonder lichamelijke of geestelijke ongemakken,
voldaan is,
zouden we er eens over kunnen praten
of het de moeite waard is
je ergens voor in te spannen.
Gedicht door L.Th. Lehmann, gebundeld in Luxe (1966).
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Achterhoofd van L.Th. Lehmann op de achterkant van zijn bundel Luxe (1966). Foto: Jutka
Rona.

't Is vol van schatten hier...

L.Th. Lehmann verkleed als Sinterklaas lezend in De Vrijdenker, 1953. Foto: E. van Moerkerken.

Overig werk
Het verbreken (1944, onder ps. S. Colmar), Verzamelde gedichten (1947), Mens en
grondspoor (1963, met Bert Schierbeek).
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Bertus Aafjes 1914
Door Michel van der Plas
De Aafjes, die priester had willen worden en in 1936, een-en-twintig jaar oud, de
studie daartoe (op het groot-seminarie te Warmond) afbrak was nog een idealist. Een
kind van de natuur, doordrenkt van zuivere schoonheidsdromen, zag hij zich in staat
en misschien wel geroepen een soort ‘Troubadour van God’ te worden: een zwerver
met een onbegrensd vertrouwen in hemelse zorg voor de mens, zoals voor leliën des
velds en vogelen des hemels, en als zodanig ook exemplarisch voor zijn medemensen.
Wereldvreemd? In elk geval ongekunsteld. Een voetreis naar Rome (1946) (overigens
als fietstocht begonnen) kon de proef op de som leveren. Het gedicht over die unieke
ervaring werd acht jaar later, in de hongerwinter van '44-'45, geschreven. Het is een
sleutelgedicht geworden, getuigend van de spanning tussen het aardse en hemelse,
een ontdekkingsreis eindigend in protest tegen de meegekregen moraal, waarin het
lichamelijke en het lichaam zelf in het teken van de zonde stonden, èn in een
belijdenis, - van geloof in ‘een nieuwe heldere harmonie en zuiverheid’, in onbevlekte
aardsheid als bestaansvervulling. Van deze thematiek is Aafjes' poëzie nauwelijks
meer losgekomen, hetzij dat de natuurlijke, aardse gegevenheden er bloemrijklyrisch
in bezongen worden, hetzij dat de oude weemoed om de steeds steels terugkerende
zedelijke noties weer gevarieerde gestalte krijgt. Ook het andere vroege thema: de
onbekommerde zwerflust bleef constant, zowel in poëzie als in proza. In zekere zin
is het gehele oeuvre van
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Gedicht door Bertus Aafjes, gebundeld in Gedichten (1947).

Gij zijt zo warm van hart // Gij zijt zo warm van hart, wanneer het bed
gespreid, / De blinden dichtgedaan en 't huis is toegesloten; / Gij zijt een
voorjaarsboom vol onverwachte loten / Van blinde donk're drift tot diepste
schuchterheid. // En als ik in de nacht uw zachtheid heb genoten, / Weet
ik vaak 's morgens niet, wat mij 't meest heeft verleid? / Misschien uw
borstjes wel, die burcht van tederheid; / Zij zijn zo week en warm, de door
uzelf ontblootte. // Ik ben aan u verslaafd, als aan een minnedrank, / O
teder ornament, o welig borstenpaar: / De roosjes op uw duin staan
wieg'lend naast elkaar, / Als verweg uitgebot, maar van dezelfde rank. /
En 'k droom zo gaarne voort, na 't woeden van de zinnen, / In 't dal
rozemarijn tussen de heuveltinnen.
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Rijmprent (1942) met een gedicht door Bertus Aafjes (1942). Tekeningen: Hil Bottema.

Aafjes één lang reisverhaal. Een neo-romanticus trekt de wereld door en doet daarvan
beurtelings verrukt en verbijsterd verslag. Reizen is het ‘godengeschenk’. De reiziger
slurpt gulzig aan de niet aflatende bron van mirakelen; hij bezit een bodemloos
vermogen tot verwondering. Zijn goed vertrouwen wordt beschadigd, maar nooit
voor lang, zeker niet voorgoed. Titels van gebundelde relazen-onder-weg als De
wereld is een wonder (1959), Morgen bloeien de abrikozen (1954), In de schone
Helena (1962) verraden levenslust, blijmoedige benadering, nooit verstommende
verwachting. Naïviteit lijkt zelfs begrepen te worden als enige aanvaardbare
levenshouding die het bestaan dragelijk maakt. Men zwerft met een neo-romanticus
door de wereld wiens proza altijd lyrisch is en in wiens poëzie de rozen blijven
opengaan. Ergens onderweg, of aan het eind, moet ‘het onzegbaar zuivere’ van vóór
Adam's zondeval, weer opdoemen uit de tijdelijke verduistering van de schepping.
Intussen maakt het ervarene, in geschonden staat onuitsprekelijk, eenzaam. Vormt
Aafjes' werk een aaneenschakeling van hymnische momenten, het verantwoordt
tegelijk de ‘naamloze droefenis’ van kwetsbaren, gebrokenen: Adam en Eva na de
tuin, Van Gogh, een beschadigd kind, het zwarte schaap, de dichter met zijn
uiteindelijk geheim in zijn koningsgraf. Het onbedorvene wordt immers zijns ondanks
voortdurend aangetast. Zo wordt tenslotte ook de hymne haperend, het vloeiende
lied staccato. Rusteloos blijft de geboren ontdekker. Aan verkenningen van de antieke
wereld schakelen zich tochten naar de Nieuwe (Logboek voor Dolle Dinsdag, 1956)
en mysterieuze duistere (zwart Afrika, Japan). De voorspelling uit Het koningsgraf
(1948): 'k Vind in mijn eigen boom haast geen verblijf krijgt letterlijke en figuurlijke
bevestiging. De ‘trekvogel’ kent geen vaderland meer en doolt van streek naar streek,
van droom naar droom, maar vluchtig, haastig, anders komt de werkelijkheid ertussen.

Keuze uit het overig werk
Het gevecht met de muze (1940), Het zanduur van den dood (1941), Een laars vol
rozen (1942), Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag (1943), Per slot van
rekening (1944), In het atrium der Vestalinnen (1945), Maria Sibylla Merian (1947),
Gedichten (1947), De zeemeerminnen (1947), Verzamelde gedichten (1948), In den
beginne (1949), Egyptische brieven (1950), Arenlezen achter de maaiers (1950),
Vorstin onder de landschappen (1952), De karavaan (1953), Capriccio Italiano
(1957), Vrolijke vaderlandse geschiedenis (1958), Goden en eilanden (1960), Italiaans
schetsboek (1960), De Italiaanse postkoets (1962), Odysseus in Italië (1962),
Dooltocht van een Griekse held (1965), De denker in het riet (1968), Een ladder
tegen een wolk (1969), De rechter onder de magnolia (1969), De koelte van een
pauweveer (1971), Mijn ogen staan scheef (1971), De vertrapte pioenroos (1973),
Een lampion voor een blinde (1973), De laatste faun (1974), Limburg, dierbaar oord
(1976), In de Nederlanden zingt de tijd (1976), Het rozewonder (1979), De wereld
is een wonder (1984, bloemlezing), Zeventig aforismen (1984).
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Adriaan Morriën 1912
Door Pierre H. Dubois

Adriaan Morriën met scheermesjes tussen zijn oogleden in Do your thing (1969), een film voor
tv gemaakt door K. Schippers en Joes Odufré. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

Dat Adriaan Morriën, ‘een zoon van gereformeerde ouders en een jongen uit het
volk’, zoals hij zich zelf wel eens heeft omschreven, moeilijk in een literair verband
te plaatsen is, komt omdat hij wat terzijde staat, zoals hij ten gevolge van ziekte in
zijn jeugd ook vervreemdde van zijn milieu en evolueerde naar een hedonistisch
individualisme. Hij debuteerde met een gedicht in Forum, toen hij drieëntwintig was
en zijn eerste bundels, Hartslag (1939) en Landwind (1942), verschenen vlak voor
en in het begin van de oorlog. Zij werden vermeerderd herdrukt in Het vaderland
(1946) en deden hem kennen ‘als de meest “vrouwelijke”, de passiefste en gevoeligste
van de nieuwe generatie van dichters, anderzijds ook als degene die van de realiteit
bijna geen invloed heeft ondergaan’. Aldus Hoornik, voor wie overigens het begrip
realiteit op dat moment een beperkte betekenis had en refereerde aan de door oorlog
bedreigde wereld.
In dat perspectief was Morriën inderdaad een romanticus, wiens verzen over liefde,
verliefdheid, sensualiteit, verwachting, moederlijkheid, natuur, verlangen, een
traditioneel-dichterlijke sfeer van verdroomde werkelijkheid opriepen die nauwelijks
aan de dreigende buitenwereld herinnerde. Aan die thematiek is eigenlijk in de loop
der jaren niet zo heel veel veranderd, alleen het hedonisme is toegenomen, de
zinnelijke realiteit werd agressiever en het individualisme kreeg een provocerend
karakter met van tijd tot tijd exhibitionistische uitschieters.
De toon van zijn poëzie is tegelijkertijd veel persoonlijker geworden. In
Vriendschap voor een boom (1954) overheerst nog een arcadisch klimaat, waarin
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nauwelijks conflicten herkenbaar worden of beheerst door een harmonieuze wijsheid
en aanvaarding. Maar in Kijken naar de wolken (1956) worden andere geluiden
hoorbaar met de erkenning van minder idyllische realiteiten:
Ik kan het onbegrijpelijke niet begrijpelijk maken.
Ook niet als ik het andere namen geef.

Vanaf dit ogenblik is er onder de rustige en bezwerende toon, die be-

Alleenspraak
Niet om alleen te zijn heb ik mij afgezonderd;
ik smacht naar lachen, naar het lieve woord
van vrienden en vriendinnen, niemand is zoo snel verwonderd,
zoo spoedig door een blik, een blanken arm bekoord.
Maar 't leven is al gauw een hopeloos verdriet
voor wie van ongerepte schoonheid droomen;
wij vinden soms een kort, voorloopig onderkomen,
maar langer dan een zomer duurt het niet.
Wij worden eenzaam met den eersten regen,
wanneer de stormwind om de muren dreunt
en 't hart dat levenslang 't verlangen heeft verzwegen,
vermoeid aan verre eeuwigheden leunt.
Gedicht door Adriaan Morriën, gebundeld in Landwind (1942).
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Verhalen (1957). Omslag: Huik Gomperts.
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houden blijft, een ander accent waarneembaar, waarin hevige emoties en angsten
opdoemen. De lyrische beschouwelijkheid, die in zekere zin afstandigheid is, krijgt
een betrokkenheid waarin de dichter zelf centraal staat, het ouder worden en de
naderende dood beginnen beslag op hem te leggen, maar zij intensiveren tegelijkertijd
het leven. Daarover staan opmerkelijke verzen in een bundel als Avond in de tuin
(1980).
De uitdagende individualist openbaart zich voornamelijk in het proza, in enkele
bundels verhalen, Een slordig mens (1951), Mens en engel (1964), korte schetsen
als Een bijzonder mooi been (1955) en, over zijn dochters, Alissa en Adrienne (1957),
en vooral in een paar bundels dagboeknotities en aforismen, Cryptogram (1968),
waarin ook verzen, herinneringen en een reisverslag zijn opgenomen, en Lasterpraat
(1975). Zijn verhalen, verrassend van vondst, zijn schaamteloos natuurlijk, of beter:
van een natuurlijke schaamteloosheid en een flitsende originaliteit van beeld. Vooral
zijn persiflages op de wereld van de letteren vallen op, waarvan hij ondanks alles
deel uitmaakt, maar waartoe hij door spot en ironie tevens afstand weet te scheppen.
In dat literaire bedrijf heeft Morriën een aanzienlijke rol gespeeld door zijn langdurig
hoofdredacteurschap van Litterair Paspoort, kritisch periodiek over buitenlandse
literatuur, als poëziechroniqueur in Concurreren met de sterren (1959) en als vertaler
van vooral Franse literatuur. Voor deze laatste activiteit ontving hij in 1962 de
Martinus Nijhoff-prijs.
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Adriaan Morriën aan Simon Vinkenoog.

Amsterdam, 5 Dec. 1953 // Beste Simon, / Je bezoek aan Amsterdam heeft
je waarschijnlijk doen / verstommen. Zijn jullie er in geslaagd al het geld
in te zamelen? Ik /voelde mij heel klein en bescheiden worden naast deze
beide grootste / schrijvers van de moderne wereldlitteratuur. Jullie hadden
ook zo'n / haast! Alsmaar je overal even laten zien en en passant geld
inzamelen. // De Bezige Bij liet mij je manuscript lezen. Na de paar /
bladzijden die je mij ervan had laten lezen (of was dat niet hetzelfde?) viel
het/ mij reusachtig mee; ook ‘taalkundig’. Ik vind het veel beter dan het
boek / van Hans (Andreus), dat ik in April in de trein en hier las en dat
voor mij / een vervelend litterair bijsmaakje had. Het leek zo
vanzelfsprekend, maar was / zo geforceerd. Dat had ik eerder van jou
verwacht en dat bleek nu juist / anders te zijn. Het is een aandoenlijk en
zuiver werkje, in je eigen slordige / toontje, dat mij soms irriteert, maar
dat hier een soort eigen stijl is ge- / worden. Ik ben het ook niet eens met
de omissies van Wim Nagel. Ik vind / dat je alles moet laten staan, ook de
flikkerachtige passages, hoewel die /
[p. 2] met een zekere reserve schijnen te zijn geschreven en er dikwijls
een / beetje bijhangen. Op deze hele kant van je bestaan had je misschien
/ wat dieper in moeten gaan. Maar tenslotte blijft het hele boek aan / de
oppervlakte. Ik zeg dat niet bijwijze van bezwaar. Integendeel, / in die
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beschrijving van de oppervlakte, met stemmingen, atmosferische / details,
gevoelens en met verwijzingen naar de droom, lijkt het mij /juist heel goed
geslaagd. Psychologische diepgang, uitvoerige karakter- / beschrijving
had het geheel waarschijnlijk bedorven. Nu heeft het iets van / een wazig
tableau, dichterlijk, hedendaags toch ook wel. Het enige dat / je misschien
weg zou kunnen laten is die droom, tegen het eind (niet de passage / met
de hond, bedoel ik). Daar wordt de zaak geforceerd en krijgt het weer /
litt. pretentie, geloof ik. // Zou je mij nog heel gauw een uitvoerige brief
voor Litt. Pasp. / kunnen sturen? Over prijzen enz., voorzover bekend, en
verder natuurlijk over / wat er aan belangrijks is verschenen. // Les voix
du silence zal ik je naar Parijs laten zenden. Ik heb mijn / vertaling nu
bijna klaar en zal mij daarna aan mijn andere plichten wijden. // Met
vriendelijke groeten / Adriaan

Overig werk
De gruwelkamer van W.F. Hermans, of ik moet altijd gelijk hebben (1955),
Verzamelde gedichten (1961), Moeders en zonen (1962), Het gebruik van een
wandspiegel (1968), Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden (1973), Een
mooi dik meisje zonder borsten (1976).
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Belcampo 1902
Door G.W. Huygens

Belcampo oog in oog met het door Isaac Israels geschilderde portret van Lodewijk van Deyssel,
1965. Foto: Manuel van Loggem.

Belcampo - aldus noemde zich de barbier Schönfeld, een figuur uit Die Elixiere des
Teufels (1815-1816) van E.T.A. Hoffmann. Ruim een eeuw later werd het de
auteursnaam van de Amsterdamse student Herman Pieter Schönfeld Wichers, toen
deze in Propria Cures en elders zijn verhalen publiceerde. Het moet tevens een
hommage geweest zijn aan de bewonderde Hoffmann, met wie hij behalve zijn
veelzijdigheid ook een naar het bizarre tenderende fantasie gemeen had, alsmede (op
bescheidener niveau) zijn talent als prozaïst.
Speels en bizar waren zijn studentikoze prozastukken in hoge mate; op originele
wijze nam de auteur hierin een loopje met de realiteit en de mogelijkheden binnen
de grenzen der natuurwetten. Telkens overschrijdt hij de grenzen van het mogelijke,
wat hij met consequente logica volhoudt; hij heeft zich daarbij, naar de woorden van
Ter Braak, ‘niet op het fantastische geworpen om zich aan de consequenties der
nuchtere alledaagsheid te onttrekken, maar om in het spel zijner fantastische
verhoudingen de dingen van het alledaagse des te scherper te doen uitkomen.’
Romantische en surrealistische elementen gaan samen met een ironiserende humor,
waar het de mensen en de menselijke natuur en instellingen betreft. Deze humor
wordt versterkt door effectieve stijlmiddelen: originele metaforen en vergelijkingen,
spelen met bestaande zegswijzen, alles met behoud van een eenvoudige, heldere
schrijftrant.
Gebundeld verscheen dit proza als Verhalen van Belcampo (1935); door gebrek
aan belangstelling van uitgeverszijde werd het (met veel succes!) in eigen beheer
gepubliceerd. Opvallend is het slotverhaal ‘Bekentenis’ waarin het Hoffmanniaanse
dubbelgangersmotief een rol speelt: de onmaatschappelijke, toch wel naar
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geborgenheid verlangende verteller, ontmoet ‘zichzelf’ als gevestigd burger en
huisvader, en wisselt om het jaar met hem van bestaan.
Zwerflust en praktische zin waren de schrijver eigen. Hij had een onbeDe sluier boven ons werd steeds dichter en opeens weerklonk het, zoo
machtig alsof de zon tot luidspreker geworden was en in het zuiverste
Nederlandsch: Siddert gij zondaars! Houdt U gereed, gij die rein zijt!
Dit was het sein tot groote manoeuvres, want nauwelijks waren deze
klanken weggestorven of, ik zou zeggen, recht boven de molen van Rosman
opende zich in de sluier een groot vierkant luik en daardoorheen was het
of ik in een brandende oven keek, zoo'n felle wemeling van rood en geel
en blauw was daar. Uit het gat kwamen vlammetjes naar beneden dansen,
zich losmakend van 't vuur, neen, het zijn geen vlammen, het zijn rozen,
losse rozen en guirlandes van rozen en in losse blaadjes uiteenvallende
rozen, steeds komen ze lager, al die neerdwarrelende rozen zijn samen als
een hangende pilaar van levend licht. Als ze nog dichterbij komen zijn het
eerder blaadjes van appel- en perebloesem en verspreiden ze zich zoo
talrijk als bij een rukwind in een bloeiende boomgaard.
Maar ook dat zijn het niet, het zijn engelen, drommen engelen met
loswapperende rokken, met zachte, spitse vleugels en haren van
donkergoud, die tuimelend op Rijssen afkomen en maar heel af en toe een
wiekslag doen.
En terwijl ik er een volg, die afdwaalt in haar vlucht, zie ik opeens, meer
naar 't Oosten een tweede gat, waardoor 't naar binnen stort, maar hier
geen vlammend licht of rozeblaren, veel eerder koffiedik, dat uit een tuit
stroomt, een dikke straal van drab, die zich naar beneden oplost in
glinsterende zwartigheid en nog dichter bij in sprinkhanen en duivels,
schorpioenen en monsterlijke torren, bepantserde gediertes met in handen
en pooten of als een uitgroeisel aan zich vast stroppen en sabels, ladders
en eierklutsers, pieken en bootshaken en geweldige blikopeners, een
hellebaard voor zich uit of een zaag onder zich door.
Fragment uit het verhaal ‘Het grote gebeuren’ door Belcampo,
gebundeld in Nieuwe verhalen (1946).
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Verslag van een trektocht door half Europa (vijfde druk, 1969; eerste druk, 1938).
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Artikel uit het dagblad Het Vrije Volk van 24 december 1952.

zorgde jeugd genoten in het Overijsselse Rijssen, de achtergrond van verscheidene
verhalen, evenals Amsterdam, waar hij de studie in de rechten voltooide. Kort daarop
ondernam hij een avontuurlijke tocht door Zuid-Europa, de kost verdienend als
portrettekenaar; evenals Hoffmann was hij ook in deze kunst bedreven. Het kostelijke
boekje De zwerftocht van Belcampo (1939) met rake observaties en meditaties,
vestigde definitief zijn naam. Na dit alles ondernam hij nog de medische studie om
als studentenarts te Groningen een nuttige ambtelijke functie te vervullen die hem
tijd liet voor persoonlijke liefhebberijen.
Verscheidene verhalenbundels, ook met novellen van groter omvang, zagen het
licht, onder andere Nieuwe verhalen (1946), met de visionaire beschrijving van de
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dags des oordeels Het grote gebeuren (1959), Sprongen in de branding (1950),
Tussen hemel en afgrond (1959) en andere, alle in 1979 bijeengebracht in Al zijn
fantasieën. Zelfs de zwakkere verhalen hierin blijven leesbaar door de
onweerstaanbare vondsten, waarmee mens en wereld bespot worden op soms scherpe,
meestal zachtaardige wijze. Hoewel hij kritisch is ingesteld en met name de
bekrompenheid hekelt, vervalt hij nooit tot hinderlijke zedenprekerij. Zelf zegt hij:
‘Het enige wat ik de mensen wil voorhouden zijn verhaaltjes in de hoop dat zij daar
wat genoegen aan beleven en hun sores, wanneer zij die hebben, een tijdje kunnen
vergeten. Ook van de wereld willen verbeteren is daarin geen sprake.’
Buiten deze fantasieën vallen de spiritueel bewerkte, tot aardse dimensies
teruggebrachte levens van heiligen De toverlantaarn van het christendom (1975) en
Rozen op de rails (1979). De epicuristische, volstrekt ondogmatische en agnostische
wereldbeschouwing die aan zijn werk ten grondslag ligt zette hij uiteen in De filosofie
van het belcampisme (1972).

Overig werk
Liefde's verbijstering (1953), De fantasieën van Belcampo (1958), Bevroren vuurwerk
(1962), Luchtspiegelingen (1963), Verborgenheden (1964), De ideale dahlia (1968),
Kruis of munt (1974), Het grote gebeuren (1974), Het woeste paard (1974), De drie
liefdes van tante Bertha (1982), De eerste Nederlandse tiftie (1983, met Wim G.J.
van Dijk), Sint Joris (1984).
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[Kleurenillustraties]

S.Carmiggelt, 1974. Door Sylvia Quiël.
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Begin van het verhaal ‘Vazal’ door H.J. Friedericy, gebundeld in Vorsten, vissers en boeren
(1957).

Vazal // Aroe Tjenrana liet zich langzaam uit het groote / bed glijden. Hij
had de laatste uren van den nacht / onrustig geslapen, / half zittend / tegen
een stapel kussens. / Hij zocht met zijn beenige voeten de / geborduurde
muilen en schopte zacht een van de jon- / gelieden wakker, die in zwaren
slaap, de sarongs over / het hoofd getrokken, voor zijn legerstede lagen.
De jongen / ontwaakte traag, besefte toen wie hem gewekt had, sprong /
op, plooide slaapdronken met onhandige vingers de / sarong naar behooren,
zette de fluweelen muts op en zei, / den rug licht gebogen: ‘Ja, Heer’. Toen
verdween hij / snel naar het achterhuis. Aroe Tjenrana trok een ouder- /
wetsche witte met zilveren knoopen aan, / vouwde de sarong, om de jas,
om de heupen en trad / naar buiten op de voorgalerij van het groote op
palen ge- / bouwde hoofden-huis. Hij ging zitten in een rotanstoel / en
staarde voor zich uit. De zon was nog niet op en / in het grijze licht was
het gelaat van den edelman / oud en vermoeid. Het feest was voorbij. Voor
de eerste / maal na den oorlog met de Hollanders had hij de / heilige banier
van Tjenrana kunnen reinigen. Voor / het eerst na bijna vijfentwintig jaar
had plaats / gevonden, wat hij ontelbare malen zoo hevig gemist / had: het
groote feest ter eere van de machtigste der / Tjenrana'sche regalia. De
Hollanders hadden deze / feesten nooit gewild. Wat zij daarbij hadden
gedacht? / Het was hun zeker ernst geweest in hun streven om / het land
vooruit te brengen. Zij hadden irrigatie- / werken aangelegd, nieuwe
rijstsoorten verstrekt, / de maïscultuur ingevoerd; zij hadden wegen ge- /
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maakt en ziekenhuizen en scholen gebouwd. / Maar waarom waren zij
blind geweest voor de / macht, die de ‘aradjangs’ bezaten? Of ? en dat /
was een veronderstelling, die Aroe Kahoe eens op / een avond had
uitgesproken - waren zij bang voor / die macht? Begrijpen deed hij het
niet. Hij wist/
[p.2] alleen, dat het welzijn van zijn geslacht en van Tjenrana on- /
verbrekelijk verbonden was met de vlag, die de eerste Aroe van / Tjenrana
uit de handen van een schoone hemelinge, de / stammoeder van de Aroe's
van Tjenrana ontvangen had op / nog geen vijftig meter van de plaats waar
hij nu zat. [...]
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J. Greshoff aan Josepha Mendels over Rolien en Ralien, dat door bemiddeling van Greshoff bij
Querido werd uitgegeven in 1947.

Berlington (Vermont) / 16 July 44 // Zeer Geachte Mejuffrouw Mendels,
/ Mijn bericht over uw boek deed wat lang op zich wachten, omdat ik /
het boek tweemaal las met een zekere tusschentijd. Het is een /
voortreffelijk boek, dat bij herlezing wint. Het is vol, maar dan / ook
letterlijk vòl, kostelijke vondsten. Het is ànders van opvatting / en
schriftuur dan alle andere Nederlandsche verhalen over jeugd. / En het is
zoo verbazend knap, dat ik mij eenvoudig niet / voor kan stellen dat dit
een eersteling zou zijn. Waren wij nog in / Nederland dan zou ik het
geestdriftig voor ‘Groot Nederland’ / aannemen. Het is ècht en toch uit de
verf, natuurlijk en toch intelligent! / De eenige bedenking is, dat hier en
daar (sporadisch) de toon iets / geforceerd is: een tikje ‘tè’. // Als dit
werkelijk een eerste werk is, lijkt het mij belachelijk en / onrechtvaardig,
om van een belofte te spreken. Het is een volledig welslagen. / Mag ik
hoofdstuk 7 ‘water’ opnemen in een boek dat dit najaar / bij Querido
verschijnt met bijdragen van alle Nederl. schrijvers buiten / Nederland.
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‘In de Verstrooiïng’. En onder uw eigen naam? Gaarne p.o. gunstig /
antwoord. //
[p.2] Q.[uerido] interesseert zich voor uw boek. Ik heb er een / zeer
dwepend rapport over geschreven en ik hoop dat zij / naar aanleiding
daarvan met u in verbinding zullen / treden. // Met vriendelijke groeten
uw dw. / J. Greshoff apt 1619 Tudor Tower / 25 Prospect Place Manhattan
/ New York 17 (NY) USA.

Anna Blaman, 1950. Door Paul Citroen.
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Affiche (1975) voor een toneelstuk van Pierre Sala met Josepha Mendels in een van de
geïmproviseerde hoofdrollen.
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Collage door Willem Frederik Hermans, getiteld ‘Heren op grote hoogte’, 1983.
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Kopij-envelop, waarop Adriaan Morriën, Willem Frederik Hermans en Adriaan van der Veen
hun oordeel geven over een inzending van Leo Vroman.

Leo Vroman / 2 gedichten / 31/12-46 // zie: G.M. Sanders / Rembrandtkade
60’ Utrecht // wordt opgenomen // Erg origineel en geestig, lijkt mij.
Ondanks de slordigheid die / overigens ook haar rol speelt. // Hij is
waarschijnlijk stapelkrankzinnig / of bezig het te worden, maar het is
ontzettend goed. / W // Zeer kostelijk, zeer goed. De / constructie is niet
zoo argeloos; hij raas- / kalt niet, maar hij is inderdaad waanzinnig; / geef
mij iedere dag zoo'n / waanzinnige. Wat zijn / daarnaast al die lijdende /
dichters van ons, die / A besprak! / vdV.

Roman (1971). Omslag: Peter van Poppel.
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Roman (1954). Omslag: H.C. Broer.
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Drieluik, 1973. Links: Koningin Juliana; midden: Gerard Reve; rechts: Jakhals. Door Albert
Koop.

Programma voor het toneelstuk Herodes door Abel J. Herzberg, dat in première ging op het
Holland Festival 1955.
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Affiche (1980) voor de film naar de romans De Taal der Liefde (1972) en Lieve Jongens (1973)
door Gerard Kornelis van het Reve.
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Godfried Bomans 1913-1971
Door Michel van der Plas

Godfried Bomans. Foto: Maria Austria.

Wanneer Godfried Bomans drieëntwintig jaar oud is en als student in de rechten te
Amsterdam weinig vorderingen maakt, schrijft hij een vroegere buurjongen een brief
waarin het heet: ‘Ik ben toch niet voor advocaat geboren, zeg nu zelf eens. Een
advocaat meer bij de duizenden. Hoeveel meesters in de rechten zijn er in Haarlem:
120! Hoeveel sprookjesvertellers? Geen een.’ Sprookjesverteller wordt hij, bovenal,
een fantast die een eigen kleine wereld creëert in de marge van een voortdurend
moeilijk bevonden maatschappij. Een bepantserde jonge man, in het defensief
tegenover de verwachtingen en eisen van zijn ambitieuze vader, zijn geordende
katholieke milieu en een vulgairagressieve samenleving, hurkt neer bij insecten en
kinderen of schept kleine zonderlingen en wordt er ontwapend. Hier zijn wezens die
verwonderde aandacht verdienen: hier kan meer mededogen en daarmee gepaard
gaande innigheid en tederheid uitgewisseld worden dan in de met onvrede beleefde
maatschappij. Ook Erik of het klein insektenboek (1941) is zo'n sprookje. De zoon
van de in het openbare leven zo geslaagde Mr. J.B. Bomans schijnt in te stemmen
met diens zelfbekentenis: ‘Hij speelde een beetje met de mensen’. De observator
houdt zich op een afstand en bedient zich uit zelfbescherming van spot ten aanzien
van zijn maar rare medeburgers (Memoires of gedenkschriften van minister Pieter
Bas, 1937; Kopstukken, 1947). Tot het spelen behoort mystificatie, het bewust
scheppen van verwarring omtrent zichzelf of zogenaamde historische persoonlijkheden
(de ‘Spoon’-verhalen). Een serieuze benadering van wereld en mensen wordt haast
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marginaal. Die treft men aan in Wandelingen door Rome (1956) en de kroniek Een
halve eeuw Trappistenleven (1950), de geschiedenis van de Cisterciënser abdij te
Zundert: een kleine gemeenschap. Zelf sticht Bomans zijn leven lang besloten clubjes
en genootschappen, enerzijds mogelijkheden tot verdwijning, anderzijds kansen op
warmte voor ‘een jongetje dat lief gevonden wil worden’.
Bijna al het overige werk laat de geamuseerde of geërgerde toeschouEn ja, behoef ik het nog te vermelden? Ik geraakte verliefd. Het droevig
relaas mijner herhaalde omdolingen op de paden der liefde vormen zeker
de meest beschamende bladzijden uit dit boek. Ware ik niet zulk een
verknocht dienaar der waarheid, ware ik niet vastbesloten in deze
bladzijden niets weg te laten wat wel, en niets toe te voegen wat niet is
gebeurd, het zou U nimmer ter oore zijn gekomen.
Doch het besluit is gemaakt, wat de gevolgen ook zijn. De eene helft mijner
lezers mag het boek vol walging ter zijde leggen, de andere vol schamper
leedvermaak de lezing vervolgen, ik ga door. Men moge zich afvragen
aan welken lichtzinnigen schavuit het vaderland gedurende vijf jaar de
opvoeding der Jeugd, de beoefening der Wetenschap en de behartiging
der Kunsten heeft toevertrouwd, nogmaals, ik ga door. Ik geraakte dan
verliefd. Het was geen gewoon meisje. Zij geleek in niets op de
babbelachtige, gillende schepsels, die ik tot nu toe gezien had. Afgronden
van zielediepte schenen mij achter haar glanzende oogen verborgen: ik
schreef in het geheim gedichten, waarin ik mijzelf met een nietswaardigen
ellendeling vergeleek die niet waardig was den schoenriem van haar
dienstmaagd te ontbinden (om niet te spreken van haar eigen schoenriem).
Dat mijn hart een oven was, in stilte brandende. Dat ik mijn leven voor
haar veil had. Als zij wenschte dat ik mij zou dooden, dan zou ik mij
dooden. Als zij liever wenschte dat ik nog wat bleef leven, welaan, ik zou
dit ellendig bestaan rekken. Dat de pen, waarmede ik deze armzalige
gedachten neerschreef, in mijn hartebloed gedoopt was. Dat ik het niet
waagde mijn blik naar haar op te heffen, noch zelfs haar aan te spreken.
Dit laatste was zeker waar.
Fragment uit Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas
(1937) door Godfried Bomans.
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wer zien bij de dwaze menselijke samenleving. De bespiegelingen (‘in ernst en luim’),
gesteld in een welverzorgd, ietwat belegen proza, zijn die van een zelfverzekerde
man voor wie de waarden en waarheden sinds zijn jeugd vaststaan, een onbekommerde
bovendien in wie trekken van de eeuwige student waarneembaar schijnen. Deze
mijmeraar, ook op radio en televisie manifest, kon de status krijgen van een nationaal
orakel, een moderne vader Cats. In zijn latere levensjaren echter begonnen twijfels
en angsten te knagen aan de geestelijke bagage. Het herdenken van jeugd en
opvoeding, geloof en folklore werd doortrok-

Godfried Bomans aan A. Roland Holst.

[p.2] Je bent als het ware voorbestemd het middenpunt van een
pelgrimsoord / te worden. Ik zou het heerlijk vinden om bij voorbeeld drie
keer / 's jaars met een groep ellendelingen, allen stichters van maandbladen,
/ barrevoets naar Bergen te trekken en even te kijken of hij er nog is. / Een
blik door het raam zij voldoende. En dan weer terug door de regen / naar
onze morsige ledikanten. Al die met inkt bespatte cultuurdragers, / met
hun hoorspelen en dijkbreukbijdragen, ik heb er genoeg van. Jij / bent nog
een koraalrif van dat verzonken eiland, waar ook van Lennep / en Thijm
gewoond hebben, de vrije strandjutters, die raapten wat de / zee des levens
hun bracht. Wij zijn allemaal aandeelhouders in een / ingewikkeld
visserijbedrijf en de Vis wordt Duur Betaald. Ik vraag / me af: waarom
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vier je die 65 jaar zo stilletjes? Ik denk dat je het / niet oud genoeg vindt
om ermee voor de dag te komen. Het is de bronzen / medaille van de tijd,
je kunt die laten zien in een kleine kring, maar / de gouden plak is het niet.
Negentig jaar, die laat je zien, dan heb / je wat. Moge je die halen, beste
Jany, dan krijg je ook het ere-lid- / maatschap, zelfs als je dan nog veel
zou eten, hetgeen God verhoede. / Een oppervlakkig waarnemer zou, deze
missive beschouwend, kunnen menen / dat ik mijn cigarette op de
bovenrand daarvan een ogenblik had neerge- / legd, maar jij weet wel dat
het de sporen zijn van het vuur mijner / genegenheid, daar ben je dichter
voor, en daar ben ik zo blij om, / anders had ik deze brief helemaal opnieuw
moeten typen, want het is / gebeurd toen hij al bijna af was en ik dacht:
ja, je kunt me nog meer / vertellen. Er is niets meer aan de orde, met
uitzondering van mijn / hartelijke groeten aan Annie en je beide broers,
mede namens Pietsie. // à Dieu! / Godfried / 22 Mei 1953.
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Ansichtkaart door Godfried Bomans verstuurd aan Jan Engelman, 30 juli 1941.

ken van skepsis; de man die overal antwoord op wist ging meer en meer vragen
stellen; de bepantserde speler en spotter legde een deel van zijn vermommingen af.
De boeken tussen In de kou (1969) en Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat
(1972) spreken het besef uit dat de tijd van de sprookjes voorbij is. En hier en daar
wordt nu zelfs het verlangen hoorbaar naar begrip en meeleven voor een wezen dat
haast angstvallig verborgen was gehouden. In zekere zin vormt Op reis rond de
wereld en op Rottumerplaat, vrucht van een bar eenzaam avontuur, de bekentenis
van een nederlaag: spelen als levenshouding leidde tot een geestelijke failliet. De
mystificator die niet buiten publiek kon en altijd beweerd had op een eventueel
onbewoond eiland de pen in het zand te zullen werpen, schreef in die concrete situatie,
èn gaf er zich bloot, uiteindelijk, met veel van zijn levenslange kwetsbaarheid. Het
was het einde van het rollenspel. Het jongetje, dat lief gevonden wilde worden was
als schrijver op zijn best, wanneer hij niet optrad in mystificerende verdwijntrucs;
wanneer hij het spelen opgaf.

Keuze uit het overig werk
Bloed en liefde (1937), De huistyran (1939), De drie koningen (1941), Een eeuw
achter (1944), De nieuwe kerststal van de pastoor (1944), Het ontbijt van Koning
Habbeba (1944), Sint Jeanne d'Arc (1944), Het duel (1945), Sprookjes (1946),
Sprookjes (1947), De avonturen van Bill Clifford (1948), De avonturen van Tante
Pollewop (1948), Buitelingen (1948), Liefde, dood en minne (1948, met Antoon
Coolen), Onstuimige verhalen (1948), Wonderlijke nachten (1949), De avonturen
van Pa Pinkelman (1952), De onsterfelijke Pa Pinkelman (1952), Pa Pinkelman in
de politiek (1952), Capriolen (1953), Jan de zebra (1953), Het locomotiefje (1953),
Het luie jongetje (1953), De ontevreden vis (1953), De verliefde zebra (1953), De
ijdele engel (1953), Nieuwe buitelingen (1955), Pinkelman omnibus (1955), Op het
vinkentouw (1957), Memoires van Minister Pieter Bas (1958), Noten kraken (1961),
Omnibus (1962), Op de keper beschouwd (1963), Sprookjesboek (1965), Van de hak
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op de tak (1965), Pim, Frits en Ida (1966), Denkend aan Vlaanderen (1967),
Mijmeringen (1968), Van hetzelfde (1969), Beminde gelovigen (1970), Van dichtbij
gezien (1970), Oude en nieuwe buitelingen (1970), Een Hollander ontdekt Vlaanderen
(1971), Korte berichten (1971), De man met de witte das (1971), Dickens, waar zijn
uw spoken? (1972), Van mens tot mens (1973), Thomas Robert Spoon (1973), Een
mooie tijd (1974), Facetten (1975), Aspecten (1976), Aforismen (1977), De wereld
van Godfried Bomans (1977, bloemlezing), Groot verhalenboek (1979), Bloed en
liefde, en ander toneelwerk (1979), De glimlach die blijft (1981).
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Annie M.G. Schmidt 1911
Door Reinold Kuipers

Annie M.G. Schmidt, geflankeerd door Leen Jongewaard en Hetty Blok bij de uitreiking van
de Gouden Harp van het Comité voor Nederlandse amusementsmuziek (Conamus), 1967. Leen
Jongewaard en Hetty Blok speelden respectievelijk de rollen van Gerrit en Opa en Zuster Clivia
in de door Annie M.G. Schmidt geschreven tv-serie Ja zuster, nee zuster. Foto: Henk Lindeboom.

Een auteur wil tegenwoordig nog wel eens een Nationale Figuur worden. Dit gebeurt
dan meestal niet door zijn werk sec, hoewel het er natuurlijk een rol bij speelt. Als
hij uitmunt door wat als maatschappelijk afwijkend gedrag wordt ervaren, maakt hij
een goede kans, de massa in opwinding te brengen. Annie M.G. Schmidt heeft haar
landelijke geliefdheid niet aan enigerlei frats te danken. Zij heeft gewoon met haar
schrijfwerk jong en oud aan zich verknocht. Generaties zijn nu al met haar poëzie
en proza voor kinderen opgevoed of, misschien beter gezegd, aan het dooie fatsoen
in gedrag en taalgebruik onttrokken. ‘Lachen mag van God’ zijn woorden van de
dochter uit een Zeeuws domineesgezin-met-een-zekere-vrijgevochtenheid die, na
wat gezoek om aan haar HBS-diploma een passend vervolg te geven, bibliothecaresse
werd om, haar eigen hartstocht indachtig, anderen, vooral ook kinderen, te laten
lezen. Van 1932 tot 1946 was zij, laatstelijk als directrice, aan openbare bibliotheken
verbonden.
Zij schreef als kind al. Een spontaan loflied op de radio in de jaren twintig werd
door Philips beloond met een ontvangtoestel, het eerste in de ouderlijke pastorie. De
keer dat vader voor de Hilversumse microfoon moest preken hoefde het gezin Schmidt
niet bij de dorpsdokter te luisteren. De dokter en zijn vrouw konden naar de pastorie
komen. Een wedstrijd met gedichten van de Maatschappij Zeeland leverde het
HBSmeisje en haar moeder een weekend in Londen op. Willem Kloos, door moeder
met gedichten van de tiener geconfronteerd, constateerde ‘waarachtigen aanleg’ en
dat ‘diep in haar, zoals men 't noemt, iets zingt’. De bibliotheek-assistente debuteerde
met twee gedichten, light verse toen al en nog steeds tot haar oeuvre-in-boekvorm
behorend, in Opwaartsche Wegen van november 1938.
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In 1946 ging Annie M.G.Schmidt op de redactie van Het Parool werken, als chef
van de documentatie; zij was tenslotte bibliothecaresse. Alras droeg zij light verse
bij aan het jeugdblad Ruim Baan. Voor een personeelsfeest van het dagblad was zij
als schrijfster, componiste en actrice actief in een geïmproviseerd journalistencabaret,
dat als De Inktvis ja-

Annie M.G. Schmidt aan J.W.F. Werumeus Buning.

Amsterdam 2 maart 51 // Geachte Heer Werumeus Buning / Het is
moeilijk uit te drukken hoeveel pleizier U / mij met Uw brief deed. Per
slot van rekening heb ik door / Uw werken met U gewandeld en gedanst
en gekookt en / gehuild en wijn gedronken en daarna het glas bekeken -en
/ het is een eigenaardige gewaarwording, van een zo / verre onbekende
vriend een compliment te ontvangen. / Voor de oorlog op een van die toen ook al onzinnige - / litteraire tea's of lunches of wat het was in de
boeken- / week heb ik U eens schuchter benaderd. Uw afwijzendheid /
deed mij toen wreed aan; nu kan ik haar alleen maar / waarderen, omdat
ik zelf publiek leer kennen. // Als er nog weer iets van mij uitkomt waarmee
ik zelf blij / kan zijn, zal ik het U toezenden; voor het meeste wat ik /
schrijf geneer ik me. De krantenstukjes-schrijver wordt / mishandeld, het
kleine beetje talent wat hij heeft moet geld / opbrengen: iedere dag moet
ik mijn ‘dochtertje-talent’ de straat / opsturen; over een paar jaar zal het
een opgeverfde sloerie / zijn. Misschien vergis ik me, maar ik heb 't idee
dat schrijvers / zich vroeger konden permitteren arm te zijn. Nu moet
iemand / die afstand wil bewaren tussen zich en de maatschappij - en een
/ schrijver is toch zo iemand - die afstand met geld betalen. // Intussen -
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een sonnet zal ik nimmer schrijven! // U nogmaals met warmte dankend
voor de ruggesteun / die U mij gaf. // Hoogachtend / Annie Schmidt
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ren zou voortbestaan en haar met Wim Kan en Wim Sonneveld in relatie zou brengen.
Op 24 mei 1947 verscheen haar eerste kinderversje in Het Parool, niet lang daarna
haar eerste column.
In 1950 verschenen En wat dan nog?, light verse, en Het fluitketeltje, kinderversjes;
deze boekjes maakten haar naam zowel bij volwassenen als bij kinderen tot
gemeengoed. Haar populariteit werd nog versterkt door Jip en Janneke (1953-1960,
8 dln.), uit Het Parool gebundelde verhaaltjes voor kinderen waarvan het eerste boekje
in 1953 uitkwam, en het radio-feuilleton van de Vara In Holland staat een huis
(1952-1958), dat als De familie Doorsnee in boekjes en op grammofoonplaten
voortleeft; wie kent er geen liedjes met de muziek van Cor Lemaire uit? Op En wat
dan nog? volgden nog zo'n tien boeken met light verse, lyrics en soms ook sketches,
op Het fluitketeltje nog ruimschoots zoveel bundels kinderversjes. Jip en Janneke
brachten het in de oorspronkelijke dosering tot acht boekjes. De columns heetten,
ook in boekvorm, Impressies van een simpele ziel (1951-1953, 3 dln.), later ook In
Holland staat mijn huis (1955) en, in samenwerking met Henri Knap, De vrouw zo,
de man zus (1955) en Mevrouw averecht, meneer recht (1963); de keuze eruit heet
Troost voor dames (1962). Uit ruimtegebrek noem ik van haar werk-van-langere-adem
voor kinderen slechts de Abeltjes (1953 en 1955), de Wiplala's (1957 en 1962),
Minoes (1970), Pluk van de Petteflet (1971) en Otje (1980). Voor de Vara-televisie
schreef zij in de tussentijd ook nog Pension Hommeles (1957-1959) en Ja zuster,
nee zuster (1966-1968), samen met Cor Lemaire en voor kinderen bedoeld maar
populair bij alle leeftijdsgroepen; liedjes eruit zijn evergreens. Haar musicals van
Heerlijk duurt het langst (1965) tot Ping ping (1984) met tot zijn dood John J. de
Crane als producent, Paddy Stone spoedig als regisseur en Harry Bannink als
lijfcomponist vulden schouwburgen in het hele land; de liedjes zijn onvergetelijk.
Ik duid hier nog maar even de blijspelen, schoolboekjes en cabaretteksten aan om
de magistrale produktiviteit van Annie M.G. Schmidt enigermate recht te doen. Eens
stelden geleerden een schema van vereisten voor kinderboeken op, met betrekking
tot de woordkeuze, de zinsbouw en zo; toen zij het werk van Annie M.G. Schmidt
aan hun wetenschappelijke beginselen toetsen, bleek dit voor honderd procent aan
wat zij nodig achtten te voldoen, met alle onorthodoxie die haar waarmerk is en
waarmee zij het Nederlandse volkje op haar manier heeft bevrijd.
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Pagina uit Doorsnee in doorsnee (1956) van Annie M.G. Schmidt.
Illustratie: Wim Bijmoer.

Overig werk
Brood en mangelpers (1950), Dit is de spin Sebastiaan (1951), Het schaap Veronica
(1951-1953, 2 dln.), Cabaretliedjes (1952), Veertien uilen (1952), De toren van
Bemmelekom (1953), De lapjeskat (1954), Weer of geen weer (1954), Ik ben lekker
stout (1955), Op visite bij de reus (1956), Huishoudpoëzie (1957), Het beertje
Pippeloentje (1958), Drie stouterdjes-serie (1958), Prelientje-serie (1958), Iedereen
heeft een staart (1959), Dag meneer de kruidenier (1960), Woelewippie onderweg
(1960), Dikkertje Dap en een heleboel andere versjes (1961), Ibbeltje (1961), De
wim-wam reus en andere liedjes voor de jeugd (1961), Pluis en Poezeltje-serie (1963),
Vingertje Lik en een heleboel andere versjes (1964), Het gedeukte fluitketeltje (1966),
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Het beest met de achternaam (1968, bloemlezing), En ik dan? (1969), Floddertje
(1973), Water bij de wijn (1973), Het fornuis moet weg! (1974), Tom Tippelaar
(1977), Waaidorp (1979-1981, 2 dln.), Er valt een traan op de tompoes (1980), Een
visje bij de thee (1983, bloemlezing).
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S. Carmiggelt 1913
Door Reinold Kuipers

S. Carmiggelt (l.) met Willem Elsschot te Antwerpen. Foto: Joop Scheltens.

Beroep: journalist. Dit tekstje moet op menig door S. Carmiggelt ingevuld formulier
te lezen zijn. Hij is na een diplomaloos geëindigde schooltijd als Haagse
kranteschrijver, naar de zede van 1930 of daaromtrent eerst als volontair en dus
factotum, begonnen. Tot zijn zeventigste verjaardag is hij, inmiddels sinds lang
Amsterdammer, het medium dagblad voor zijn schrijverschap trouw gebleven. Van
1946 af was, algauw dagelijks, bovenaan in de rechterkolom op de derde pagina van
Het Parool een cursiefje van hem te vinden; vervolgens schreef hij nog wekelijks
voor het blad, tot welks inner circle hij in de illegaliteit van de Bezetting al behoorde.
De gedisciplineerde werknemer Kronkel (‘Kronkel is met vakantie’ was op gezette
tijden te lezen, ‘Kronkel is ziek’ sporadisch) werd de gedisciplineerd gepensioneerde
Carmiggelt. Sinds de dag van ‘het laatste stukje’ is nauwelijks nog iets nieuws van
hem in druk te zien geweest. ‘Schrijft hij nog?’ vragen zijn bewonderaars elkaar.
Carmiggelts conformatie aan de journalistiek, een maatschappelijk scherm voor
een intens kunstenaarschap, had in de jaren vijftig nu en dan een komisch bijeffect.
Een litteratuurpaus van die tijd (wie was hij ook alweer?) wilde de cursiefjesschrijver
wel eens genadiglijk op een schouder kloppen en zeggen dat Simon zo iets aardigs
had geschreven. Tot de letteren werd hij door de registrerende letterkundigen amper
gerekend, maar zijn gebundelde stukjes bereikten een massaal publiek, dat lang niet
uitsluitend uit gretige lachebekken bestond. Honderd dwaasheden (1946) was meteen
al een best-seller. Jaarlijks verschenen voortaan via de zelftucht die de melancholieke
humorist op de been hield nieuwe boeken, zoals zijn eigen favorieten Kroeglopen
(1962) en Kroeglopen 2 (1965), tot, achtendertig jaar na Honderd dwaasheden, de
bundel Kronkels met de voor Carmiggelts meelevende fans geruststellende titel Ik
red me wel (1984). Ik vraag mij af hoe de fans zich redden, doch als zij herlezen
vinden zij de stukjes toch altijd weer nieuw, realiseer ik mij blijde.
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Begin van de handschriftversie van de Kronkel ‘Vergeten’ door S. Carmiggelt, gebundeld in
Slenteren (1975).

Vergeten // In een zijzaal van het provinciale hotel vierde men een /
carnavals-feest. Ik zat in de ouderwet- / se lounge een boek te lezen omdat
het nog geen bedtijd was / en hoorde het feestgedruis. Er werd joelerig /
gezongen. Ondanks de officiële zedelijke kritiek, hingen / er toch worstjes
op borstjes en preitjes op dijtjes, maar het / meest aangeheven lied was
toch de feestneus van / Toon Hermans, een perfecte voltreffer van jaren
geleden die nooit ster- / ven zal. Toen ik even een pakje sigaretten ging /
halen passeerde ik de ingang van de zaal en keek / naar binnen. Tussen de
oliesheiks, de boertjes in blauwe / kielen, hofdames van Lodewijk de
Veertiende en / een wat achterhaalde meneer de Uil uit de fabeltjeskrant
/ bewoog zich een lange, opzienbarende gestalte die zich had / verkleed
als geraamte met een doodskop. / Hij liep vrolijk op het as- / kruisje vooruit.
// Toen ik terugkeerde bij mijn boek in de lounge / namen daar net twee
carnavalviersters plaats. / ‘Hè, effe weg uit die herrie’ zei de een. Ze / was
een dikke vrouw van middelbare leeftijd gekleed / als haremdame. Wat
de ander voorstelde kon / ik niet thuisbrengen. Blijkbaar stond ik daarin /
niet alleen, want de haremdame vroeg: / ‘Wat ben jij eigenlijk, Ans?’ /
‘Ach, zigeunerin of zoiets’, antwoordde Ans. ‘Ik / heb maar wat
aangetrokken. Mij kan het niet / schelen. Maar je weet, André is gek met
carnaval. / Een Brabander. Dat gaat nooit over.’ // Er viel een stilte. In de
verte werd nu ge- / zongen: ‘Gij moet niet zo schudden met uw gat’ /- ook
een evergreen. // ‘Als wat is André eigenlijk?’, vroeg de eerste / vrouw.
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// ‘Als de dood’. // ‘Jakkus, is hij dat? Wat vindt-ie daar nou zo / leuk aan?’
// ‘Leuk... leuk...’, zei de zigeunerin. ‘Hij heeft / dat akelige pak gehuurd,
zie je. Nou had hij / natuurlijk van alles kunnen nemen. Maar / 't moest
persé dit wezen. De dood. Daar / heeft hij het in de laatste tijd telkens over
[...]
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‘[...] houdt van de Mensheid, maar Carmiggelt houdt van de mensen’ zei de vrouw
van de Mensheidlievende auteur eens tegen mij; de M was te horen, de m ook, teder.
In deze vergelijking is Carmiggelts werk voor een belangrijk deel gekarakteriseerd.
Wat er niet in uitkomt, is de taalvernieuwing die hij op een ambachtelijke manier
heeft beoefend. De schrijver van de grappige krantehoekjes, die steeds minder een
humorist werd en zich slechts in hoge nood bemoeide met wat op de Mensheid leek,
hanteerde zijn werktuigen, de woorden en de zinnen, als de horlogemaker die ooit
zijn buurman was; in de loop van de jaren werd hij subtieler, quasi effectlozer doch
doeltreffender. Wie zich in schrijven wil oefenen, moet zich spiegelen aan zijn
meesterschap, zoals aan dat van de door hem bewonderde Willem Elsschot, die op
zijn beurt Carmiggelt hoogschatte.
De hechtheid van Carmiggelts proza is die van een dichterlijk oeuvre. Dat hij ook
gedichten heeft geschreven, verbaast hierom niet. Dat deze onder de termen light
verse en anecdotische poëzie zijn te vangen, ligt bij de entertainer, de habitus die het
journalistepak meer en meer verving, voor de hand.
De zoon van een vertegenwoordiger in Nederlands fijnste vleeswaren en de
winkelierster van Het Nieuwe Hoeden- en Pettenmagazijn heeft het
sociaaldemocratische milieu dat hem heeft voortgebracht nimmer verloochend. Hij
is bijna tot het uiterste tolerant. Let wel: bijna.
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‘Kronkels’ (1956). Omslag: Bertram Weihs.
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‘Kronkel’ door S. Carmiggelt uit het dagblad Het Parool van 2 maart 1966.

Keuze uit overig werk
Vijftig dwaasheden (1940), Allemaal onzin (1948), Het jammerhout (1948, onder ps.
Karel Bralleput), Het panorama (1950, onder ps. Karel Bralleput), Klein beginnen;
avonturen met kinderen (1950, Louter leugens (1951), Poespas (1952), Speciaal
voor u (1953-1974, 21 dln.) Al mijn gal (1954, onder ps. Karel Bralleput), Vliegen
vangen (1955), Spijbelen (1956), Fabriekswater (1956, onder ps. Karel Bralleput),
Haasje over (1957), Kraaltjes rijgen (1958), Een toontje lager (1959), Duiven melken
(1960), Een stoet van dwergen (1961), Tussen twee stoelen (1962), Dag opa (1962),
We leven nog (1963), Weet ik veel (1963), Later is te laat (1964), Mooi weer vandaag
(1965), Een hand vol kronkels (1966), Fluiten in het donker (1966), Morgen zien we
wel weer (1967), Je blijft lachen (1968), Alle kroegverhalen (1969), Twijfelen is
toegestaan (1970), Gewoon maar doorgaan (1971), Rondje van de zaak (1971), Ik
mag niet mopperen (1972), Elke ochtend opstaan (1973), De gedichten (1974), Brood
voor de vogeltjes (1974), Slenteren (1975), Dwaasheden (1976), Ze doen maar
(1976), Residentie van mijn jeugd (1977), Vroeger kon je lachen (1977), De rest van
je leven (1979), Mooi kado (1979, in 1983 herdrukt als Met de neus in de boeken),
De avond valt (1980), Verhaaltjes van vroeger (1981, bloemlezing), Welverdiende
onrust (1982), Mag 't een ietsje meer zijn? (1983, bloemlezing), Alle kroegverhalen
(1984).
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Tjalie Robinson / Vincent Mahieu 1911-1974
Door G.L. Cleintuar

Tjalie Robinson legt de officierseed af. Als legervoorlichter van het KNIL werd hij tot kapitein
bevorderd, 1945-1946.

‘Ik ben halfbloed’. Dit is een verwijzing naar een uitgangspositie en tegelijk een
persoonlijk credo van Robinson / Mahieu. Als Indo, zoals hij zich bij voorkeur
noemde, was hij ook cultureel een ‘kind’ van zowel Indonesië als Nederland. Deze
positie wordt vaak vereenzelvigd met ‘marginaliteit’; een soort beklemde hachelijke
existentie tussen twee culturen of beschavingen, waaraan men deelneemt maar waartoe
men niet echt behoort. Omstreeks 1960 was dit ook nog de positie van Robinson /
Mahieu. Later bleek hij zich echter gedistantieerd te hebben van die toestand van
‘een ezel tussen twee hooibergen, die niet weet wat hij kiezen moet om op te vreten’.
Een herwaardering bracht hem ertoe in 1972 te verklaren, dat ‘de Indo’ sedert zijn
ontstaan ‘zestien generaties oud’ was en ‘al verdomd ver afgeweken van de “rechte
stam” (Nederland of Indonesië). Wie dan nog gelooft in re-assimilatie is niet goed
snik.’
Als formulering was dit misschien nieuw. Onveranderd was echter gebleven zijn
creatieve opvatting van Indo-identiteit. Een existentieel speuren naar zijn authentieke
Zelf, waarvan de filosoof zou zeggen dat het diep in ons altijd al is geweest en tegelijk
nog steeds in staat van wording is. Wat hierbij aansloot was zijn weinig begrepen
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‘jagersfilosofie’, vooral uitgedrukt in Tjies (1956) en Tjoek (1960). Voor Robinson
/ Mahieu was het leven zelf - en daarmee het zoeken naar een identiteiteen
ononderbroken jacht met telkens andere wapens. De mens-als-jager kon die wapens
beheersen en bedreven zijn in het spoorzoeken,

Illustratie door Tjalie Robinson bij een ongepubliceerd feuilleton van hem.
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Tjalie Robinson, hoofdredacteur van het Indische tijdschrift Tong Tong, aan Anne Wadman.
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helemaal zeker overwinnaar te worden was hij nooit. Het prooidier kon zelf ook in
hinderlaag liggen en de jager onverhoeds bespringen. Dan werd de jager gejaagd en
dus zelf prooi. Maar het belang van het jagen zelf en van de confrontatie met het
prooidier zou steeds evenredig blijven aan de slimheid, de kracht en de behendigheid
van de prooi.
Het is een kritiek-in-beelden op bepaalde moderne vormen van cultuur en
samenleving. Een poging ook tot ontmaskering van valse heroïek bij de moderne
mens in zijn omgaan met zwakkeren in de levende natuur, de exploitatie van
medemensen, de vernietiging van ecologische evenwichten. In jagerstermen: de
belangrijke prooidieren worden uitgeroeid, risico's en uitdagingen ontweken en de
jager gedeclasseerd tot een schijnheld, die geen acht slaat op de zin van het jagen
maar wel het aantal gedode prooidieren telt. In dit denken past ook de afschuw van
explosieve verstedelijking van ‘platteland en rimboe’. Die vervangt immers zinvol
menselijk avontuur, vertrouwen in God, en in eigen vermogens en
verantwoordelijkheid, door schema, systeem en kritiek arme onderschikking aan
allerlei autoriteiten? Het is een existentieel ervaren benauwenis wegens snel smaller
wordende leefmarges voor strijdbare mensen, die als individuen dreigen onder te
gaan. Het doet Robinson / Mahieu schrijven politiek te haten, omdat ‘elke politiek
van de mens een volgeling of een leider wil maken volgens systeem. En ik haat
systemen voor mensen’.
En toegespitst op zijn schrijverschap: ‘Als je je gaat bewegen op gedachtenbeelden
die nog niemand kent, als je dus als echte Indo spreekt, heeft het omzichtig woorden
kiezen en zinsconstructies fabriceren geen zin, omdat je volmaakt nieuwe waarden
hanteert.’
Ik zag Didi voor het eerst op m'n vijftiende jaar. Tot dan had ik me matig
voor meisjes geïnteresseerd. Om de waarheid te zeggen: ik was zoals alle
jongens van die leeftijd in die tijd een verstokt vrouwenhater. Meisjes of in onze taal: keetjes -waren minderwaardig, zwak en ‘tjèngèng’: het
waren huilebalken. Omgang met meisjes werd door elke respectabele
jongen gemeden. Toen eens een verse onderwijzer uit Holland de klas
door elkaar gooide en een paar jongens naast meisjes wilde zetten op één
bank, brak een compleet oproer uit. Het was kort na de eerste wereldoorlog,
een heel andere tijd, mannelijker en stoerder. Die melkboer beledigde ons
zwaar. Er vielen vele klappen en er werd heftig gebruld, maar de jongens
bleven koppig en kwaadaardig naast de bank staan. De meisjes waren gaan
zitten. Maar gechoqueerd en overdreven preuts op het uiterste hoekje van
hun bank. De hoofdonderwijzer kwam eraan te pas. De opstand werd
gedempt, want de oproerlingen kregen gelijk.
Zo was de verhouding tussen jongens en meisjes in de tijd toen ik naar
mijn vijftiende jaar toe groeide. Ik zag dus doodeenvoudig niets belangrijks
in meisjes. Diep in m'n hart koesterde ik natuurlijk wel de een of andere
tedere genegenheid voor een meisje, maar liever stak ik mijn hand in het
vuur dan dit ooit toe te geven, als het ook maar in de verste verte vermoed
werd. Ook de meisjes hielden zich streng afzijdig van de jongens. Wat
hun motieven waren, weet ik niet. Misschien gekrenkte trots, misschien
werden we zo'n beetje beschouwd als canaille. We zagen er toen ook veel
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goorder uit dan nu: elke jongen liep op blote voeten. Tot z'n tiende jaar
ongeveer in tjelana monjet, daarna in korte blauwe broek en kebaja. We
waren vechtersbazen, vruchtendieven, katapultduellisten en ruwbekken,
zwommen in kali's en scharrelden in de kampongs. We waren allemaal
Tom Sawyers en Huckleberry Finns.
Fragment uit Tjies (1956) door Vincent Mahieu, alias Tjalie Robinson.

Werk
Onder ps. Vincent Mahieu: Tjies (1956), Tjoek (1960). Onder ps. Tjalie Robinson:
Piekerans van een straatslijper (1954), Ik en Bentiet (1974), Piekerans bij een
voorplaat (1975), Piekeren in Nederland (1983).
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H.J. Friedericy / H.J. Merlijn 1900-1962
Door G.P.A. Termorshuizen

De intocht van het bruidspaar Friedericy te Gowa (Celebes), 1928.

Een romantisch verlangen naar avontuur had Friedericy toen hij nog op de
schoolbanken zat doen kiezen voor een loopbaan in Nederlands - Indië. Pas toen hij
in Leiden studeerde, gingen idealistische overwegingen mede een rol spelen bij zijn
keuze voor een carrière in tropisch Nederland. Net tweeëntwintig jaar oud, werd hij
als bestuursambtenaar geplaatst op Zuid-Celebes, een gebied dat vijftien jaar daarvoor
onder Nederlands gezag was gebracht en waar nog pioniersarbeid moest worden
verricht om ‘het land en het volk vooruit te brengen’. Dit laatste schrijft hij in een
van zijn - in 1961 onder de titel De eerste etappe gebundelde - brieven aan zijn ouders
aan wie hij vertelt over zijn werk, zijn tournees in de binnenlanden, het landschap
en vooral over de mensen daar, de Boeginezen en Makassaren. De omgang met hen,
met name met hun Hoofden en oude adel, boeide hem nog het meest. Dank zij hen
verwierf hij zich van de feodale samenleving, van wat nog maar kort daarvoor de
vorstendommen van Bone en Gowa waren, een grondige kennis die hem jaren later
het materiaal verschafte voor zijn litteraire werk.
Welke andere belangwekkende posten Friedericy in later jaren ook vervulde,
letterlijk onvergetelijk voor hem bleef de periode - een achttal jaren - die hij had
doorgebracht op Celebes. Het was dit steeds weer aan denken dat zich tenslotte uitte
in een aantal verhalen en romans die alle gesitueerd zijn in de streken waar de schrijver
zijn loopbaan begon. In Japanse gevangenschap kwam zijn eersteling ‘Reigerdans’,
tot stand. ‘Ik kan,’ zo verklaarde hij veel later, ‘de onbegrijpelijke overgang in mijn
geest om [...] litterair gevangeniswerk te gaan verrichten alleen verklaren als een
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poging tot vlucht uit de realiteit. ‘Reigerdans’ is het poëtische, technisch zeer
geraffineerd geschreven, verslag van een door Boeginese vissers uitgevoerde dans
met een zeer verrassende en niet minder dramatische ontknoping. Bewust minder
literair verteld is het eveneens in de Japanse tijd geschreven ‘Bloed’. In dit, een
bloedvete tot onderwerp hebbende, verhaal vond hij zijn geheel eigen, directe, stijl

Brief door H.J. Friedericy, bewerkt gebundeld in De eerste etappe (1961).

6/4 '24, Bantaeng // Geliefden, / Tot groote ergernis van jullie allemaal,
/ ben ik weer eens vergeten waarover ik het in mijn / vorige brief had. //
Ik vermoed dat jullie zoo langzamerhand / Celebeskenners gaat worden.
Jullie hebt met / me rondgereisd; van Watampone uit toch- / ten gemaakt
naar Soppeng, naar Palopo, / naar Maros, van Maros naar Makassar / en
weer terug, dan naar Sindjai, Bikeroe, / Tombolo en nou gaan we 't schoone
Ban- / taeng bekijken. // 't Is de leelijkste afdeelingshoofdplaats / die ik
tot nog toe gezien heb. Kavalje's van / huizen, droevig-slechte wegen een gat. Twee / jaar geleden is de heele toko-(winkel)buurt / afgebrand,
vandaar dat de zaak op 't oogen- / blik door onooglijke krotten van petro/ leumblik en bamboe is opgebouwd. [...]
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die paste bij de levendige, wat laconieke verteltrant die al duidelijk herkenbaar is in
de brieven aan zijn ouders. Samen met drie andere verhalen werden ‘Reigerdans’ en
‘Bloed’ in 1957 gebundeld in Vorsten, vissers en boeren. Tien jaar eerder, in 1947,
was al verschenen Bontorio, zijn debuut onder het pseudoniem H.J. Merlijn. Deze
historische roman - zijn titel ontlenend aan de hoofdfiguur die als aroe (= vorst) van
Bontorihoe kortweg Bontorio wordt genoemd - is een zeldzaam voorbeeld van een
‘koloniale’ roman die zich geheel afspeelt binnen de Indonesische samenleving, in
dit geval de adellijke kringen van Bone. Friedericy's vermogen zich in die samenleving
in te leven en zijn evocatieve verteltalent maakten Bontorio tot een bijzondere literaire
prestatie. Dit geldt althans de eerste twee delen. Het derde deel, waarin de schrijver
zijn ideaal van een ethisch koloniaal bestuur opdringt aan de intrige, werd een
mislukking en is daarom ook weggelaten in de herdruk van het boek, die in 1958
verscheen onder de titel De laatste generaal. Een hoogtepunt in Friedericy's oeuvre
is het eveneens in 1958 verschenen autobiografische De raadsman. In een sober
maar door de ironische toon lichtvoetig proza wordt verteld over de ervaringen van
een jonge Toewan Petoro (= Nederlands bestuursambtenaar) die in zijn veel oudere
Makassaarse bestuursassistent Toewan Anwar, veel meer dan een raadsman, een
vriend en vader vindt. Wanneer zij elkaar na de oorlog voor het laatst weerzien, heeft
de kolonie zich al definitief losgemaakt van het moederland.

Rechts van de auto van l. naar r.: Pa Corné, Poe Noll en H.J. Friedericy, tussen 1925 en 1928
te Soenggoeminasa (Celebes).

De dief, die haar met koude belangstelling had bezien, lachte plotseling
hard en onbeschaamd, zodat uit de dichte kring van toeschouwers een
verontwaardigd gemompel opsteeg. Aroe Bontorihoe werd grauw, haar
ogen puilden uit, alsof zij geworgd werd en haar mondhoeken begonnen
te trekken. Toen draaide zij zich om en met zware tred beklom zij de trap.
Zij trok zich terug in haar slaapvertrek, doch na een kwartier kwam zij,
bleek en met een dodelijke woede in de ogen en om de mond, naar buiten
en zij nam plaats aan het raam, van waaruit zij den dief het eerst gezien
had. Zij liet de leden van de rijksraad komen en deelde hun met scherpe
stem mede, dat de Gowase schurk, die daar beneden vastgebonden stond,
gestraft zou worden - en onmiddellijk - met het afkappen van beide handen.
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Daarna zei ze, het gezicht reeds van het viertal afgewend en kijkend uit
het raam: ‘Nu! Ik wacht!’
Bleek en zwaar ademend zag zij toe hoe het vonnis voltrokken werd.
Kleine druppeltjes zweet verschenen op het bolle voorhoofd. De ogen
verstarden. Zij greep de kleine vergulde spijlen van het raam, de knokkels
wit. Zij kon zich niet losrukken van hetgeen zij zag. Slechts eenmaal klonk
een kreet van pijn en woede en wanhoop. Daarna bleef het stil. De
schemering viel toen iemand fluisterde: ‘Dood’. Aroe Bontorihoe trachtte
op te staan, doch zij was onmachtig het zware lichaam op te hijsen.
Gesteund door dienaressen werd zij naar haar slaapvertrek gebracht.
Gedurende drie dagen gedroeg zij zich als een zieke. Zij weigerde alle
voedsel en braakte zelfs water weer uit.
Na deze gebeurtenis vreesden de raadsleden en de andere dorpshoofden
haar nog meer dan tevoren. Als zij een oproep ontvingen om naar het
zwarte huis te komen, werden zij stil en vroegen zich angstig af of zij iets
misdaan hadden. Zij vreesden haar ogen, die, als zij woedend fonkelden,
verlammend op hersens en ledematen schenen te werken.
Meestal eiste Aroe Bontorihoe een hoge opbrengst van de haar toekomende
aandelen in de oogsten van granen en vruchten. Want zij was hebzuchtig
en gierig.
Fragment uit de roman Bontorio de laatste generaal (1947) door H.J.
Merlijn, pseudoniem van H.J. Friedericy.

Overig werk
De standen bij de Boegineezen en Makassaren (1933, diss.), Verzameld werk (1984).
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Max Dendermonde 1919
Door D.W. van der Klis

Max Dendermonde, 1943. Foto: E. van Moerkerken.

De belangrijkste vraag in het werk van Max Dendermonde is die naar de zin van het
bestaan. Als beginnend dichter zocht hij al naar de essentie van het leven, bijv. in
Water en brood (1941). In de romantische vroege dichtbundels en novellen zoekt hij
naar momenten van geluk in de harde (oorlogs-)realiteit.
Ook in het proza uit de jaren vijftig en zestig proberen de hoofdpersonen de als
negatief ervaren maatschappij buiten te sluiten. Zij leven in een schijnwereld, omdat
zij steeds opnieuw verraad moeten plegen aan zuiverheid en schoonheid. In hun
streven naar een leven zonder valse schijn krijgen zij vaak steun van een
vertrouwenspersoon. De enige manier voor hen om het bestaan zinvol te maken, is
te kiezen voor de waarachtige liefde, de ‘tweezaamheid’. Deze bereiken zij niet, als
zij hun vrijheid niet willen verliezen of als de liefde niet volledig is (het motief van
de kinderloosheid.) Mét de liefde aanvaarden zij maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Ontkomen aan deze drukkende verantwoordelijkheid,
bijvoorbeeld via vrouwen of drank, is onmogelijk. Zelfs na de dood van de geliefde
kan die verantwoordelijkheid blijven bestaan, via een kind of door een schuldgevoel,
als de hoofdpersoon in kwestie zich onvoldoende heeft opgeofferd.
In de boeken tot 1960 komen de hoofdpersonen als overwinnaar tevoorschijn uit
hun innerlijk zuiveringsproces. Alec wint zijn strijd tegen de technische vooruitgang
in De wereld gaat aan vlijt ten onder (1954), Bernard overwint in De dagen zijn
geteld (1956), ‘de chaos’, die is ontstaan door drankgebruik en de in zijn leven
ingrijpende dood; en Chris geeft in De deur op een kier (1958) zijn leven in een
schijnwereld op. Alle drie krijgen zij dan ook de vrouw die aanvankelijk onbereikbaar
was: respectievelijk Helen, Elizabeth en Jacqueline.
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In de boeken die verschenen in de zestiger jaren bereiken de hoofdfiguren de
tweezaamheid niet. Leonard in Een blauwe maandag op aarde (1965) kon in de
oorlogsjaren zijn zuiverheid niet bewaren en trad op de

Begin van de novelle Bruin, rood en groen (1942) door Max Dendermonde.

1. // Bruin, rood en groen // Château de Brion, / novelle door Max
Dendermonde // Vervloekt, ik ben verdwaald! In dit verlaten land lijken
alle wegen / op elkaar, vooral in een nacht als deze, waarin regen en schaars
maanlicht / met elkaar vechten. Welke weg zal ik nu nemen, de linker, de
rechter? Of zal / ik maar op goed geluk rechtaan rechtuit doorlopen?
Teruggaan lijkt me / niets... Nee, niet terug naar dat vervloekte Château
de Brisente, waar / men voor lieden van mijn slag slechts tochtige kamers
beschikbaar heeft en waar / zelfs de lelijkste keukenmeid niet willig is.
Leve het Château de Brion, / leve Gringolette, die nog maagd was tot ik
de dekens met haar deelde. / En avant! Niet blijven staan! Overigens zijn
deze viersprongen lastige vraagstukken; / als geografische uitvindingen
zijn ze volkomen mislukt. Vooruit, de oude / beproefde manier. Ik sluit
de ogen, verhef mij op mijn tenen, trek mijn rechterbeen / op en met één
slag draai ik mij rond. Mijn mantel vliegt hoog op / en regendroppels
zwaaien alle kanten heen. Nu de ogen weer open. Verdraaid, waar ben /
ik? Van welke kant ben ik gekomen? Hindert niet, ik sla de weg in, die
recht / voor me ligt... // Eensdeels tref ik het vannacht: het is volle maan.
Het kan nog niet erg laat // zijn, omstreeks het negende of tiende uur,
vermoed ik, want nu en dan, / als de wolken en de heuvels de horizon
vrijlaten, zie ik, dat de maan juist / van de kim is vrijgekomen. Als het
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niet zo regende, zou het eigenlijk een / pracht nacht zijn, een waardige
bekroning van drie dagreizen. Die regen / is dubbel lastig: ten eerste word
je aan alle kanten nat, zelfs van onderen, / want de plassen zijn hier talrijk:
donkere poelen, die zilveren spiegels worden, / zo gauw de maan weer te
voorschijn komt, zilveren spiegels, met de verwering / van regenkringen.
En ten tweede wordt alles loodzwaar om je lichaam. [...]
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beslissende momenten te weifelend op. Daarmee verloor hij Trude én Amsterdam.
Ook de hoofdfiguren in de vier novellen Inzake de liefde en in Trap op, traf af (beide
1967) laten hun kans op de waarachtige liefde voorbijgaan en leven verder in de
sleur. In het wat apart staande Kom eens om een keizer (1968) tenslotte gaat Eric, de
pseudo-keizer Wilhelm II, ten onder in zijn schijnwereld.
In de verhalen uit de zeventiger jaren leren de hoofdfiguren leven met de weinig
interessante werkelijkheid van alledag, zoals Theo in Vaarwel, plumpudding, cognac
en sigaren! (1974). In deze jaren publiceert Dendermonde behalve reportages - een
oude liefde - weinig door zijn jarenlange reizen door Amerika.
Na zijn vestiging in Florida wordt de produktie weer groter. Het gevoel van
ontheemdheid - dat we al bij ‘buitenman’ Leonard in Een blauwe maandag op aarde
zagen - komt dan sterker naar voren in Dendermondes werk. Het kan de liefde mede
in de weg staan, zoals bijvoorbeeld in Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht
(1983).
De kern van Dendermondes oeuvre is in al zijn boeken dezelfde gebleven: de
problemen in het leven kunnen alleen worden overwonnen door de liefde. ‘Dat is
zelfs de aanvaarding van de bestaande maatschappij.’ En die is niet prettig, zoals
met name de novelle De lijsters van de laatste lente (1982) laat zien.

Max Dendermonde met zijn tweede vrouw, 1955. Foto: Nico Naeff.
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Die ouwe, goeie schurk, dacht Alec. Hij verscheurde de brief langzaam
en liet de snippers in de mand dwarrelen. Er stond een fles aan zijn
rechterhand en een klein glaasje. Hij vulde het glaasje, dronk het leeg. Het
was zijn derde. Hij dronk 's ochtends al, elke dag. Als hij er vijf op had,
begon hij zich energiek te voelen, boosaardig. Hij liep dan vloekend door
de kamer, ging plotseling achter de schrijfmachine zitten en ratelde vele
woorden op het papier, hield dat een paar uur vol en was dan doodop. Hij
viel op zijn bed en sliep zwaar en onrustig. Om drie uur nam hij een
douche, warm, koud, warm, koud. Hij at iets en stond om vijf uur fris
achter de bar, dan begon hij met zijn werk, eigenlijk zijn enige vaste
ontspanning. Sinds hij de uitputtende methode van het glas en de fles
toepaste, las hij nooit meer iets over.
Hij vluchtte in de slaap, daarna onder de douche, daarna achter de bar. En
dan was hij gered. Want daar was het leven nog dragelijk. Hij was er
iemand in wie men geloofde.
Als men zei: ‘Een whisky,’ dan kwam er een whisky. Het was veel
gemakkelijker een syfon te bedienen dan een schrijfmachine, veel
gemakkelijker andere mensen te kennen dan jezelf.
Monsieur Jacquard dronk altijd Pernod, drie, en dan niet één meer.
De zware man met het kale hoofd, en de zwarte bril - hij heette Faulkes dronk altijd stout, zeker vijf glazen. Joan wilde alleen maar sinaasappelsap,
met een klein stukje ijs.
Bert onveranderlijk soep, alle soorten.
De hooghartige, vaag-glimlachende William was een whisky-puur-drinker;
hij nam er twee, soms drie. Meneer Mencken - als hij over was uit
Simonshill - dronk vier, vijf grote glazen pure rum. Hij werd er niet veel
anders van, alleen wat scherper, moediger.
Helen dronk elke dag iets anders, je kon het van tevoren nooit weten.
Professor Pousekovsky daarentegen had maar één drank op zijn programma
staan, chocolademelk.
Fragment uit de roman De wereld gaat aan vlijt ten onder (1954) door
Max Dendermonde.

Overig werk
Tijdelijk isolement (1941), Bruin, rood en groen (1942), God in de toren (1942), Het
kind en de dood (1946), Muziek in de herfst (1946), Eiland van Circe (1947), Het
vermoeden (1952), Het leven betrapt (1952), De weglopers (1958), Tot zover
voorlopig (1959), De bazuinengelen (1964), Snipperdagen (1967), Amerika door de
achterdeur (1977), De duiven boven moeders graf (1977), Ben je daar nog? (1982),
Verhalen van vroeger (1983), Ik geef jou een gedicht of wat (1983), Ga mee op een
enkele reis (1984).
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Adriaan van der Veen 1916
Door Pierre H. Dubois

Adriaan van der Veen (staande) met J. Greshoff. Foto: Edith Visser.

De jeugd van Adriaan van der Veen werd zoals die van velen van zijn generatie
gekenmerkt door de economische en maatschappelijke crisis van de dertiger jaren.
Hoewel het slechts in geringe mate een rol speelt in zijn werk, wordt de geest en de
thematiek daarvan er sterk door bepaald. De angst voor de armoede heeft er meer
dan eens stem in gekregen, zij het minder voor de armoede als zodanig, behalve in
het vroegste werk, dan voor wat zij meebrengt aan vernedering, verlies aan zelfrespect,
twijfel en onzekerheid, aan frustraties van allerlei soort. Dat is bepalend voor een
levensgevoel, de verhouding tot anderen, het schept achterdocht en wantrouwen
jegens het leven.
In het oeuvre van Van der Veen is dat duidelijk merkbaar. Na zijn eerste proeven,
de novellen Geld speelt de groote rol (1938), Tusschen kantoor en archief (1939)
en de verrassende, surrealistische, Oefeningen (1938) volgde een deels op dezelfde
stof gebaseerde eerste roman Wij hebben vleugels (1946), die de authenticiteit
illustreert van een schrijverschap dat aan de banale, alledaagse, neerdrukkende realiteit
poogt te ontkomen door het romantische verlangen en de droom en daar overtuigend
in slaagt. Het blijft een van zijn beste boeken.
Veel succes oogstte hij met zijn romans, Zuster ter zee (1949) en vooral Het wilde
feest (1952), waarvoor hem de Van der Hoogt-prijs werd toegekend. Het in Amerika
spelende verhaal over de liefde tussen een niet-Joodse Hollandse jongeman en de
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Joodse emigrante Vera verbeeldt aangrijpend het probleem van het ‘Joodse vraagstuk’,
voor wie het, als anti-semitisme of als ‘verdraagzaamheid’, een probleem is, maar
ook symbool van wat er aan dierlijk driftleven in de mens aanwezig is.
Dit boek werd door enkele meer of minder geslaagde romans, Spelen in het donker
(1955), Doen alsof (1960), De boze vrienden (1962) en De idealist (1965) gevolgd,
die zijn talent bevestigden zonder de betekenis

Aantekeningen door Adriaan van der Veen over de voortgang van zijn werkzaamheden aan
Zuster ter zee (1949).

11 Oct. '45 // Het gaat nu wel goed 's morgens. De Vries - Tine / wordt
lang, moeilijk. Het beste is nu maar vast te / schrijven. Hij gaat nu vertellen
over New York en hoe / hij er toe kwam dienst te nemen; daarvan en van
zijn / afscheid nemen vertelt hij, dat hij zoveel goeds over / haar heeft
gehoord. // De tweede dag is de dag waarop hij over zijn jeugd / begint te
spreken. Hij verschijnt heel anders aan haar, / misschien vagelijk
getroebleerd en dan volgt ten- / slotte de ruzie. // De Vries maak ik iets
gecompliceerder en minder de / man, die alles wil veranderen. Meer een
nogal / bijzondere vent, en dat is vrijwel alles. De tweede / dag zou hij
kunnen vertellen, dat hij in het huis / is geweest, en dat niemand eenige
notitie nam / van hem. // Ik moet maar gewoon doorschrijven en afwachten
/ hoe het afloopt. Later kan ik altijd wijzigen, / etc.
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Pas in de middag werd ik wakker. Haastig kleedde ik me aan; op kantoor
zou ik Larchmont wel opbellen: Vera moest ik zo gauw mogelijk zien. Zij
moest mij nu vertrouwen. Op Grand Central hoorde ik de feesttoeters al;
midden in de grote hall sprongen mannen en vrouwen in een grote kring
rond, feestmutsen op de rode, verhitte gezichten. Hier en daar zat er een
op de trappen, een fles aan zijn mond. De toespraken op kantoor had ik
gemist, door een zijdeur liep ik ongezien naar mijn kamertje. In het grote
kantoor werd gezongen, ik hoorde de typistes gillen, protesteren. Het feest
was overal doorgedrongen. Ik ging zitten en keek naar de deur. Straks zou
ik er heengaan, er moest feestgevierd worden. De oorlog was gewonnen,
voor ons, dat had de politieman gezegd. Onverschillig nam ik het pakje
ongeopende brieven op mijn lessenaar in mijn hand en toen zag ik het
dossier. Met een paperclip zat er een memorandum van de baas aan vast.
‘De eerste uit Holland. Met grote spoed passende tekst ontwerpen voor
de kranten.’
Ik sloeg de map open en pakte de mooie, glinsterende foto's op. Ik bekeek
ze nauwkeurig, een voor een. Er moest een passend tekstje bij gemaakt
worden. Wat paste bij dat schreeuwende geraamte van een kind en bij die
verschrompelde mummie's? Ik bleef kijken, ik kon er mijn ogen niet van
af houden. Mijn keel was dichtgeknepen. Sommige waren uit
concentratiekampen, andere uit het hongerende Amsterdam. Voor die
doodskoppen van kinderen had de politieman de oorlog gewonnen. Ik liet
de foto's door mijn handen glijden en keek naar de achterkant; ze waren
van een persbureau en copyrighted. Het briefje van de baas frommelde ik
in elkaar en gooide het uit het raam. Een feestelijke sneeuwstorm van
papier daalde nog uit alle vijftig verdiepingen. Een typistetje, dat uit een
raam tegenover me leunde, wuifde me toe en keerde een papiermand buiten
het venster om. Zou ik de foto's naar beneden laten zweven? Gillend zouden
de mensen weglopen. Zou het meisje die groteske bekjes, die gapende
kindergezichtjes met de in doodsangst grote ogen als haar toekomstige
kinderen willen zien? Een man was nu naar haar toe gelopen en zoende
haar in de nek. Zij spartelde in zijn armen. Er werd feest gevierd.
Begin van het zesde hoofstuk van het tweede deel van Het wilde feest
(1952) door Adriaan van der Veen.
ervan te accentueren. Een autobiografische trilogie, Kom mij niet te na (1968),
Vriendelijke vreemdeling (1969) en Blijf niet zitten waar je zit (1972) vormde als het
ware een zelfonderzoek naar de waarde van zijn schrijverschap als rechtvaardiging
van zijn leven. Dit hoofdmotief, de intentie tot zelfherkenning en plaatsbepaling,
wordt soms weliswaar overwoekerd door het anekdotische en het mémoire-karakter,
maar is toch heel boeiend. In het derde deel heeft Van der Veen het over het schrijven
als een ‘doen-alsof’-bestaan; dat heeft hem enerzijds gered uit zijn jeugdmilieu (al
in een van zijn vroegste verhalen luidt het: ‘ik moet schrijven immers om er uit te
komen’), anderzijds ondermijnt het doen-alsof de zin ervan en voert tot een penibele
gespletenheid. De paradox is dan gelegen in de poging de zinloosheid, zowel van
het bestaan als van het schrijven, door schrijven te bezweren.
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Die poging heeft zijn volgende roman, In liefdesnaam (1975) tot een beklemmend
en soms aangrijpend boek gemaakt. Van der Veen beschrijft daarin de gewetenscrisis
van een man die geconfronteerd wordt met de ziekte en de dood van zijn vrouw op
het moment waarop hij, aanvankelijk min of meer zijns ondanks, in een liefdesaffaire
met een veel jongere vrouw betrokken raakt. Wat vooral treft in deze, met de
Vijverberg-prijs bekroonde roman is de wijze waarop de auteur het haast onontwarbare
kluwen tegenstrijdige gevoelens van schuld, zelfverwijt, medelijden, liefde, verraad,
zo dwingend op de lezer overbrengt dat deze zich geen oordeel over de personages
aanmatigt. Wel over de roman, die tot de beste van Van der Veen behoort.

Overig werk
Idylle in New York en andere verhalen (1942), Jacht in de diepte (1947), Alibi voor
het onvolkomen hart (1953), De man met de zilveren hoed (1957), De geluksvogel
(1977), Het vroege werk, 1946-1955 (1978), Niet meer bang zijn (1980), Zwijgen of
spreken (1983).
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Anna Blaman 1905-1960
Door Aad Meinderts

Anna Blaman, Rotterdam, 1949. Foto: Nico Naeff.

‘Als je liefde niet aanvaard wordt, berg ze dan als de illusie van het grote en
volkomene diep in je hart.’ Dit inzicht, waartoe Jeanne Brondag, de hoofdfiguur van
de clandestien uitgegeven novelle Ontmoeting met Selma (1943), is gekomen, moet
gezien worden in relatie tot de centrale thematiek van Anna Blaman (pseudoniem
van Johanna Petronella Vrugt): de gecompliceerde (liefdes)verhoudingen tussen
mensen, die verlangen naar een wezenlijk contact, maar daartoe niet in staat blijken
te zijn. Blamans ‘grondthema is dat der menselijke eenzaamheid’. Nadruk binnen
deze verhoudingen krijgt de ‘erotisch georiënteerde menselijke relatie’, die zij niet
anders kan zien ‘dan als een grondslag van leven die maar al te vaak het menselijk
bestaan zeer breed en zeer langdurig beïnvloedt’. (Maatstaf, 1954).
In het oeuvre van Anna Blaman krijgt het gebrek aan wezenlijk contact, het
eenzaamheidsbesef, ‘die wormstekigheid diep in mijn ziel’ - zoals George Blanka
het in Blamans debuutroman Vrouw en vriend (1941) formuleert -, extra dimensie
doordat zij haar romans en verhalen voor een belangrijk deel situeert in pensions,
cafés en andere oorden van vluchtige contacten.
Eenzaam avontuur (1948) is de gepassioneerde zoektocht van de wanhopig
verliefde Bart Kosta naar de ondoorgrondelijke, onbereikbare Alide. Deze roman,
die Anna Blaman tot een bekend en met name in confessionele kringen tot een berucht
schrijfster maakte, staat in het teken van het conflict tussen de geïdealiseerde en de
reële liefde. Alide is in haar raadselachtigheid verwant aan Sara Obreen uit Vrouw
en vriend, de ‘vrouw met de tien gezichten’.
In 1949 zou Eenzaam avontuur bekroond worden met de Van der Hoogtprijs.
Anna Blaman wees echter deze prijs af. Ter motivatie van haar weigering schreef
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zij: ‘Tegenover de lof van de Commissie staan bezwaren, die voor een groot deel
niet het artistieke raken.’ De Commissie had gemeend in het in deze roman gestelde
probleem een ‘op de spits gedreven eenzijdigheid’ te zien en had Blaman gesuggereerd
in haar toekomstig werk voor ‘een levensvoorstelling op een bredere grondslag’ te
kiezen.
Is Eenzaam avontuur de scherpzinnige analyse van een romantische liefde, waarin
de jaloezie Kosta tot gekmakens toe kwelt, Op leven en dood (1954) beschrijft de
‘liefde binnen de begrenzing van het bloed,

Eindfragment van de onvoltooide roman De verliezers (1960) door Anna Blaman.

het gaf hem een ellendig misselijk gevoel in z'n maag en z'n keel. Maar
hij ademde opzettelijk / diep. Z'n maag woelde in zijn lichaam, hij
kokhalsde van walging en hij steunde zacht en zonder / het zelf te merken.
Hij dacht nog: doodgaan is moeilijk, verschrikkelijk, / vooral voor een
mens. En toen zag hij grijze beweeglijke draden voor / z'n ogen spannen,
in 't begin een doorzichtig net, en in z'n oren begon een / zoemtoon die
hem doof maakte. Hij dacht niet meer, hij zag beelden / over doodgaan
voor z'n geest. Een vlieg die je doodsloeg, een hond / die een
strichninespuitje kreeg en doodviel als door de bliksem getroffen / en een
mens die moeilijk lag dood te gaan, uren, misschien wel maanden of /
jaren, hij wist het niet meer. Alles deed hem pijn, alles walgde in hem, het
was alsof z'n / hersens in zijn hoofd bewogen en alsof zijn maag in z'n
lichaam schommelde, en / het net voor z'n ogen, grijze draden, werd
zwaarder en donkerder. Hij dacht / toen plotseling nog, moeilijk, het was
alsof z'n hoofd scheurde en verpletterd / werd onder zware mokerslagen:
Hoe is me dat nu toch overkomen? Hij / wist het niet meer, hij kwam uit
een volslagen niets en daar viel hij weer / in terug. En het gas stroomde
maar door, en het electrische licht bleef / maar branden. Alles ging door
in dat huis, in heel de wereld, er was / niets van belang dat ook maar even
op een schokkende manier uit de maat/raakte, niets-
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binnen de beperkte menselijkheid, maar volmaakt vervullend’. De verliezers (1960)
- de titel verwijst naar Camus' ‘être avec les victimes’ - is in nog grotere mate een
roman van de realistische liefdesrelatie: ‘het menselijk tekort (het onbegrip, het
misverstand) [...] ruïneert hier een mensenleven, desondanks blijft de menselijkheid
(hier in de zin van talent voor liefde) onaangetast’ - zoals Blaman in een brief aan
haar uitgever schreef.
Op leven en dood is wellicht haar meest intrigerende roman. Hij getuigt van haar
verwantschap met het literair existentialisme en geeft een scherp getekend beeld van
haar kunst- en levensbeschouwelijke opvatting. Anna Blaman toont dat het individu,
als panacee tegen de ‘onvolledige relatie tussen mens en bestaan’, geneigd is zijn
heil te zoeken in een ideologie van christelijke, communistische of van welke andere
signatuur dan ook. Al op een van de eerste bladzijden overdenkt de literatuurcriticus
Stefan: ‘Niets is ooit uit de tijd wat de mens aangaat, die nog maar uiterst zelden
onvervalst in de literatuur besproken werd, en zeker waar het zijn oermenselijke
problemen betreft; zijn erotiek en zijn verhouding tot anderen’. Deze woorden kunnen
gelden als typering én rechtvaardiging van het schrijverschap van Anna Blaman, dat
bekroond werd met de P.C. Hooftprijs 1956.

Derde druk (1949) van het romandebuut (eerste druk, 1941). Omslag: Fons Montens.
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Bericht uit het dagblad Het Parool van 21 juni 1949.

Overig werk
De kruisvaarder (1950), In duizend vrezen; toneelspel in één bedrijf (1950), Ram
Horna en andere verhalen (1951), In duizend vrezen (1956), Overdag en andere
verhalen (1957), Het Costerman-oproer (1957), Het De Vletter-oproer; wagenspel
(1958), De prinselijke wagenmaker (1959), Verhalen (1963), Anna Blaman over
zichzelf en anderen (1963, herdrukt in 1977 als Mijn eigen zelf), Fragmentarisch
(1978), De rode beuk en andere verhalen (1978), In duizend vrezen, gevolgd door
Het Costerman-oproer, Het De Vletter-oproer en De prinselijke wagenmaker (1983).
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Josepha Mendels 1902
Door F. Balk-Smit Duyzentkunst

Josepha Mendels.

‘Soms doe ik uren over een komma’ zegt Josepha Mendels en meer laat zij niet los
over wat haar beweegt te schrijven zoals ze schrijft, tenminste waar het gaat om
overwogen beslissingen. Alles wat de keus van leestekens te buiten gaat, de
naamgeving van personen bij voorbeeld, wordt haar ingegeven, toegefluisterd, soms
voorgezegd in een droom, al dan niet opgewekt na het innemen van een slaapmiddel
luisterend naar de melodieuze naam Orthedrine. Aldus deelt zij mee in het Woord
vooraf bij de tweede druk van Als wind en rook (1979; eerste druk 1950). ‘Schrijven
is luisteren’ zegt Josepha Mendels. Op wat men hoort heeft men zelf zo goed als
geen actieve invloed.
Daar we luisteren meer dan schrijven verbinden met ontvankelijke stille aandacht,
open staan, een zekere passiviteit, van oudsher met Het Vrouwelijke geassocieerde
gemoedstoestanden, zou Josepha's auteurs-adagium erop kunnen wijzen dat haar
schrijverschap het strikt vrouwelijke vertegenwoordigt. Dat is zeker het geval, maar
dan wel op een ook voor onze tijd volstrekt nieuwe, autonome en vanzelfsprekende
wijze. Dat het ideaal van haar jeugd was, zeventien kinderen van zeventien
verschillende vaders te krijgen illustreert dat vrouwelijke element uitstekend en leert
ons tevens dat passiviteit daarvoor een wel zeer onvoldoende karakterisering is.
In het verhaal-in-een-roman ‘De kinderen van Mevrouw Staphorst’ komt vader
al na een paar bladzijden om het leven, eenvoudig omdat hij niet ter zake doet in de
door de kleine Rolien verzonnen geschiedenis. In Josepha Mendels' romans (Je wist
het toch..., 1948, uitgezonderd) is de man een enigszins beklagenswaardig wezen,
voor wie de lichamelijke liefde niet meer betekent dan ‘met zijn speelgoed spelen’
(Rolien en Ralien, 1947) of ‘van je taartje snoepen’ (Als wind en rook), reden waarom
er in geen enkele roman (uitgezonderd alweer Je wist het toch...) van liefdesgeluk,
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laat staan huwelijksgeluk sprake is. Wel verlangt in Heimwee naar Haarlem (1958)
de hoofdpersoon Roberta naar een bestendig huwelijksleven, maar in het gezinnetje
van Annette, dat daarvoor model staat, heeft de echtgenoot en vader openlijk
buitenechtelijke verhoudingen, waar de (trouwe!) intelligente Annette alle begrip
voor heeft. Niet echt ideaal dus.
Josepha Mendels heeft een buitengewoon intieme, haast mythische relatie met de
taal, wat zelfs voor een auteur zeldzaam is. Zij leeft met de taal samen, tot in de
kleine lettertjes, die in Rolien en Ralien een magi-

Josepha Mendels aan Simon Vinkenoog, 1953.
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sche functie vervullen. Ralien is het kritische alter ego van Rolien, die van haar
klasgenoot Ernie, een hooghartig en beetje boosaardig meisje, met stelligheid weet
‘nee, een Arnie heeft zij niet’. Hier is de oeroude symboliek van Alpha en Omega
werkzaam, evenals in het drama van de kleine Rebecca in Als wind en rook, die
zichzelf, nauwelijks per ongeluk, bijna vergast. Ze speelt met de gaskraan, die de
keus biedt tussen de letters A (An) en Z (Zu). Terwijl zij hem op de A heeft gezet
komt, nog juist op tijd, haar moeder binnen. A betekent hier het einde en Z een nieuw
begin. Een omkering van wat we gewend zijn, die niet verwonderlijk is voor een
auteur die er de voorkeur aan zou geven als honderdjarige geboren te worden, om te
eindigen in de moederschoot. Een omkering. Een omwenteling. Terwijl toch iedere
tittel of iota op zijn plaats valt, zoals slechts is voorbehouden aan authentiek,
uitzonderlijke schrijverschap.

Josepha Mendels met haar zoontje Eric, 1948.
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Debuutroman (1947). Omslag: Suzanne Heynemann.

- Over reizen gesproken, zou jij naar Parijs willen, Rolien?
- Neen, antwoordt ze, liever naar Amsterdam, want ik kan daarginds niet
praten.
- Maar zou jij naar Parijs willen om je in een jongetje te laten veranderen?
- In een jongetje? herhaalt ze verrast.
- Ja heus, dat kan. Maar je moet er heengaan voor je twaalfde verjaardag.
En dan kom je terug in een groen manchester pakje.
Nu komt haar moeder binnen. - En met korte haren, zegt haar Vader nog.
Deze kleine fantasie schenkt hem de kinderlijke voldoening een ogenblik
te mogen geloven aan een zoon. Dat hij deze woorden ook aan het kind
meegedeeld heeft, ontgaat hem. Evenals de uitwerking ervan. Het
merendeel der ouders zaait zo kwistig het eerste zaad, waaruit die sombere
en geweldige plant, eenzaamheid, verrijst. En wanneer onverwacht iets
van haar schaduw hen bereikt, stoten zij in naïeve verbazing een of ander
zinnetje uit, als: - Hoe komt ons kind toch zo... van wie heeft ze dat in 's
hemelsnaam?
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Die avond, als ze zich heeft uitgekleed, gaat ze naakt voor de spiegel staan.
- Ik heet Rolien, zegt ze, en dan zal ik Rudolf heten. Maar wat zullen ze
daar aan me veranderen? Haar hand glijdt over haar borstjes, omsluit de
schuchtere welving, glijdt langs haar smalle dijen. Ze ontdekt de eerste
donzige haartjes en denkt: dit hebben de poppen toch niet. Zelfs de oude
Moederpop is blank en glad en ik heb het wel... Ik heb het wel. Dat strelen
van haar eigen koele vingers over haar warme huid is iets heel prettigs.
Ze herhaalt het de avonden die volgen. En zo wordt het een spelletje. Haar
spelletje, dat niemand anders in de wereld kent.
Fragment uit Rolien en Ralien (1947) door Josepha Mendels.

Overig werk
Alles even gezond bij jou (1953). Bon appétit; Frans koken in de Lage Landen (1954),
De vader van Robinson Crusoë (1954), Zoethout en etamien en andere novellen
(1956), De speeltuin (1970), Welkom in dit leven (1981).
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Abel J. Herzberg 1893
Door A. Middeldorp

Abel J. Herzberg met zijn kleinzoon.

In Brieven aan mijn kleinzoon (1964) beschrijft Herzberg hoe hij aan het sterfbed
van zijn grootvader staat; de oude man legt de handen op zijn hoofd en zegent hem.
‘Het is net, of dit moment nooit is voorbijgegaan. Net of iemand het gefixeerd heeft.’
‘En nog prevelen zijn lippen de oeroude zegen van de priesters: “De Here zegene je
en behoede je, Hij late Zijn aanschijn over je schijnen, en Hij zij je genadig, Hij zij
bezorgd om je en Hij geve je vrede.”’ Er is een grote afstand ontstaan tussen het
levensgevoel van de kleinzoon en de godsdienst van de grootvader, maar de
grootvader is altijd bij hem gebleven. ‘Hij is met mij de Duitse kampen ingegaan en
heeft mij behoed.’
In Amor fati; zeven opstellen over Bergen-Belsen (1946), plaats Herzberg als motto
de woorden uit het Oude Testament, ‘ook als zij in het land van hunne vijanden zullen
zijn, zal ik hen niet verwerpen...’. De zegen van de grootvader, de woorden uit
Leviticus en het levenslot van de vervolgde zijn drie belangrijke facetten van het
werk van Herzberg. De lijn van de opeenvolgende geslachten, de bestendiging van
de godsdienst daarin - hoe ver men ook van die historische godsdienst af mag staan
- doordringen het heden. In Herodus (1955) schrijft Herzberg: ‘De actualiteit van
het verleden, die is het, die ons interesseert. Er is in beschouwelijke zin geen gisteren
en geen morgen. Er is alleen een eeuwig vandaag.’ De actualiteit van het verleden
geldt niet alleen het goede, zoals dat gestalte kreeg in de Joodse voorvaderen, maar
ook het kwaad, gepersonifieerd in de tiran Herodes. ‘De vrees voor de figuur van
Herodes spookt rond in de verbeelding der mensen, en dat ware ondenkbaar, wanneer
deze figuur niet in een of andere vermomming temidden van ons zou leven.’ Het
besef van de eeuwige bescherming
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Wij hebben eens aan tafel gezeten, toen er gebeld werd en er een man
kwam vragen, of hij een kaartje kon krijgen naar Antwerpen. Ik weet van
die avond nog alles. Ik weet, wat we gegeten hebben en als het er toe deed,
zou ik het je vertellen. Ik weet, hoe de lamp gebrand heeft en het licht in
de gang kapot was, zodat ik het gezicht van de man niet kon zien. Ik weet,
dat mijn moeder woedend werd, toen zij hoorde, wie er was en dat zij hem
de deur wou wijzen. Want ze had zijn zuster, een heel arm meisje,
uitgehuwelijkt, voor haar uitzet en inrichting van haar woning gezorgd en
ook de bruidegom werk verschaft. Maar in sjoel, dadelijk na de voltrekking
van het huwelijk, was die broer op haar toe gekomen en had haar openlijk
uitgescholden voor alles wat maar lelijk was, zodat iedereen het horen
kon. Dat was geen wonder, zei mijn moeder, want hij droeg een medaillon
op zijn jas met het portret van Karl Marx. Die man woonde in Antwerpen,
had de reiskosten niet om naar huis terug te gaan, en kwam nu, alsof er
niets gebeurd was, vragen, of mijn vader hem die geven wilde.
Mijn vader stond op, liet de man binnenkomen en gaf hem, wat hij
verlangde. En toen de man weg was, zei hij tegen mij: ‘Als die man, die
ons beledigd heeft, bij ons moet aankloppen om hulp, dan is hij door God
gestraft. En dat is genoeg’.
Als mijn vader in zijn leven nooit iets anders gezegd had, was dit voor
mijn opvoeding voldoende geweest. Ik was toen niet veel ouder, dan jij
nu bent en heb dit altijd in mij rondgedragen. Pas na lange jaren begreep
ik waarom. Het is een kenmerkende joodse gedachte, die wel doet denken
aan de leerstelling: ‘Heb uw vijanden lief’, maar toch een heel andere
strekking heeft. Want hier gaat het niet om de houding jegens de vijand,
maar om de eerbiediging van de tegen hem uitgesproken straf. Hij is
verslagen. Komt hij bij zijn vroegere vijand om hulp, dan mag je die niet
weigeren, omdat dit in strijd zou zijn met de goddelijke gerechtigheid. De
situatie van die avond herhaalt zich voortdurend. Denk maar eens aan de
nazi's na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben vaak aan joodse deuren
geklopt om hulp.
Fragment uit Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een
Joodse emigrantenfamilie (1964) door Abel J. Herzberg.
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Abel J. Herzberg aan Victor E. van Vriesland, van wie in september 1915 het verhaal ‘Exartatiën’
verscheen in De Beweging.

4 September 1915 // Beste Viccie, / Mijn dank voor de toezending van
je proza -/ Frieda zal je apart schrijven. Zooeven was ik bij de Haan / en
sprak hem erover. Hij schat het zeer. Wat mij betreft, / ik begin hoe langer
hoe meer te begrijpen, dat ik over / litteratuur niet goed kan oordeelen.
Wij kunnen ons / zeker niet tevreden stellen met een oppervlakkig /
aanvoelen, een niet-ontleedende critiek, een ‘mooi’ - ‘leelijk’ / ‘gaat nogal’
enzovoorts. En toch kan ik 't in de meeste gevallen / niet veel verder
brengen. Zoo - als je wilt weten hoe ik 't vind, / laat ik je dan eerlijk zeggen:
griezelig, rottend, vergiftigd. / Dit zijn voor jou prachtige eigenschappen.
Ik vind een / kerel die over de grond kruipt naar de hand van 'n juffrouw
/ erg, en als je 't droomt nog erger. Zoo meer. Intusschen / weet ik zeker
dat er veel is dat - als ik 't maar scherp kon / vatten - ook voor mij ‘mooi’
is. Maar daar heb je 't juist: / Hier schiet ik te kort - Alleen dit nog: Wat
er het beste en / het slechtste aan is, het is dat 't Viccie is. // Zoo zul je
begrijpen dat voor mij ook het onderwerp - als je / het zoo noemen mag van belang is. Ik meen niet alleen de / manier waarop - het zijn immers
ook zulke subjectieve dingen,/exaltatiën. Ja zóó vreemd sta ik er tegenover,
dat ik / de brief niet sluiten kan zonder een ‘slaap wel Vergiftigde /
opium-schuiver.’ // Abel J. Herzberg.
van de zegenende hand schenkt Herzberg de kracht de meerdere te blijven van de
tiran, ook als hij in Bergen Belsen direct met hem wordt geconfronteerd. Vanuit die
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positie kan hij bijdragen tot het inzicht in datgene waartoe de mens in staat is, en
waartoe hij, als men niet oppast, kan worden gebracht. Want ‘wij hebben de heiden
ontmoet en zullen hem weer ontmoeten’. In Brieven aan mijn grootvader (1983)
vraagt de schrijver zijn grootvader ‘even bij God aan te lopen’ om te vragen of Hij
de mensheid niet behoeden kan voor een derde wereldoorlog. Maar God voelt daar
niet zo veel voor; Hij doet al zo veel, wat de mens zelf niet kan. ‘Ik, God, laat de
regen neerdalen op de aarde als de aarde dorst heeft en als zij het in de winter koud
krijgt, zend ik haar een deken van sneeuw.’ De mens moet zelf de dingen doen die
hij kan; hij heeft de talenten gekregen om de samenleving zo in te richten dat er vrede
heerst. Wat nu nog moet gebeuren moet de mens zelf doen. Als overtuigd zionist
leeft Herzberg in de hoop en de verwachting dat er een plek zal zijn met een
samenleving waarin de ontredderde mens zich zal kunnen vernieuwen. In het
voortbestaan van het Jodendom krijgt de gerechtvaardigdheid van zijn bestaan gestalte.

Overig werk
De huidige toestand der Joden (1932), De nieuwe drankwet (1932), Vaderland (1934),
De weg van den Jood (1939), Tweestroomenland (1950), Kroniek der jodenvervolging
(1950), Sauls dood (1958), Het proces Eichmann (1961), Eichmann in Jeruzalem
(1962), Twaalf jaar Duitse jodenvervolging (1962), De drank- en horecawet en u
(1967), Pro deo; herinneringen aan een vooroordeel (1969), De schaduw van mijn
bomen (1969), Om een lepel soep; over advocaten en cliënten (1972), De memoires
van koning Herodes (1974), Drie rode rozen (1975), De man in de spiegel (1980,
bloemlezing), Twee verhalen (1981).
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J. Presser / J. van Wageningen 1899-1970
Door A. Middeldorp

J. Presser.

Presser heeft de relatie tussen het schrijverschap en het leed van de Tweede
Wereldoorlog eens gekarakteriseerd met een woord van Camus: ‘Nommer le
désespoir, c'est le dépasser’; wie de wanhoop een naam geeft, komt verder dan de
wanhoop. Tijdens de oorlog verschijnen illegaal gedichten van Jacques Presser, onder
de schuilnaam J. van Wageningen; onder datzelfde pseudoniem worden ze in 1945
bijeengebracht in de bundel met de veelzeggende titel Orpheus en Ahasverus. De
bundel is een lyrisch dagboek uit de bezettingsjaren over de tijd na de onverwachte
wegvoering van de jonge vrouw van de dichter in 1943. Ik heb een ganse nacht en
dag geloofd, / Dat ik die vlotte, lichte tred herkende / En toen niet meer. Toen kwam
het formulier / Met naam en stempel, nummer van barak, [...]. Ook als
historieschrijver was Presser een bewogen mens, ‘een bewogen herbelever’ is hij
genoemd. In zijn grote werk Ondergang; de vervolging en verdelging van het
Nederlandse Jodendom 1940-1945 (1965, 2 dln.) ziet hij het als zijn taak nog eenmaal
op aarde de klacht, de aanklacht te laten weerklinken van hen die ondergingen. ‘Zij
hadden niemand anders in deze wereld dan de geschiedschrijver, die hun boodschap
kon doorgeven.’ Een bijzondere plaats neemt in Ondergang het grote zevende
hoofdstuk in over Westerbork; verreweg de meeste van de ruim honderdduizend
weggevoerde Joden hebben in dit doorgangskamp verbleven. Vandaar vertrok iedere
dinsdag, twee jaar lang, een trein naar de vernietigingskampen in Polen. Het was een
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uiterst geraffineerde streek van de Duitsers, de geïnterneerde Joden een schijnbare
autonomie te verlenen. Een

Gedicht door J. Presser, geschreven in 1956 onder het pseudoniem J. van Wageningen en
gepubliceerd in Maatstaf van mei 1957.

De Achterblijver // Zo ver, zo laat en zo verloren: / Wie taalt naar aalmoes
of beklag? / De doden kunnen 't niet meer horen, / De levenden staan om
de vlag. // Zij hebben d'exodus verkozen, / Want heeft een Jood zichzelf
verstaan, / Dan hunkert hij naar Saron's rozen /En boven Askalon de maan.
// Dan weigert hij gedwee te wachten / Van oud pogrom tot nieuw pogrom
/ En slaat in, zonder wrok of klachten, / De weg naar huis en ziet niet om.
// En ik blijf hier, alleen, gevangen, / Tot in de stilte dooft de stem, / Die
vraagt naar 't doel van míjn verlangen: / Naar welk, naar wèlk Jeruzalem?
// J. van Wageningen
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‘gunst’ die diepe verdeeldheid bracht in het kamp, die een aantal gevangenen tot
collaboratie met de vijand verleidde. De Duitse commandant gaf wekelijks het aantal
Joden op dat weggevoerd moest worden; de leden van de Joodse ordedienst moesten
de lijsten met namen opstellen. Presser schrijft: ‘[...] de lezer zal uit de voor hem
neergezette feiten en feitjes, gegevens en getallen hoogstens slechts een glimp krijgen
van dit dal van Josaphat; zo ergens dan moet hier de verbeeldingskracht aanvullen,
pogen aan te vullen. De geschiedschrijver heeft niet meer te bieden dan het weinige
waartoe de documenten hem in staat stellen.’ Tijdens de vijftien jaar dat Presser aan
Ondergang werkte heeft hij met verbeeldingskracht het historische beeld van
Westerbork aangevuld in het verhaal De nacht der Girondijnen (1957). Het is de
bekentenis van een jonge Joodse geschiedenisleraar, die in het kamp meewerkt aan
het opstellen van de lijsten met namen van hen die op transport moeten. ‘Goed laat
me weigeren. Wat denk je dan, dat gebeurt? Dan zit ik komende dinsdag in de trein...’.
De vertellende hoofdfiguur, Suasso als lid van de ordedienst, Jacob als gevangen
Jood, bevrijdt zich uit zijn schizofrene positie als hij een kind uit zijn klas en een
oude rebbe de trein in moet sturen. Hij komt in de strafbarak terecht met de zekerheid
dat hij de eerstvolgende trein in zal gaan; in die barak schrijft hij het verhaal dat hem
bevrijdt, waardoor Suasso verdwijnt en Jacob terugkeert. De bekentenis heeft een
duidelijk literaire vorm, een verhaalstructuur, maar is daarnaast zo echt, dat het een
document lijkt van iemand die de verschrikkingen persoonlijk heeft meegemaakt.
‘Ik hoef gelukkig niet literair te doen’, schrijft Jacob ergens.
De historicus die in staat is het beeld dat feiten en documenten hem bieden met
de verbeelding te vervolmaken, dat is Presser ten voeten uit.
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Omslag van De nacht der Girondijnen, het boekenweekgeschenk voor het jaar 1957, geschreven
door J. Presser. Omslag: Henk Krijger.

Het duivelspact. Ik trek het woord in, het is niet echt, het is literatuur. Ik
was geen Faust, hij geen Mephisto, en och, de Gretchen... Geen Mephisto
was hij, zeker niet, maar een Duitser, bij wie ik al de eerste dag de beste
moest denken aan Tucholsky's omschrijving: hij kocht zich een
honde-zweep en een kleine, bijbehorende hond. Hij droeg inderdaad een
karwats en liep, neen, schreed daarmee als een vorst over de grote
middenstraat tussen de barakken, de Boulevard des Misères, daarbij
religieus (dat is het woord) gegroet: de heer over leven en dood. Iets van
die verering daalde natuurlijk ook af op mij, die achter hem aanliep, zijn
adjudant. Zijn Sancho Panza? Ach nee, hoogstens een beetje zijn Leporello.
Maar ik deed het; ik vond het niet onaangenaam. Je vond het lèkker, zegt
Jacob, erken het maar. Inderdaad, het prikkelde me pleizierig. Ik begon al
man te worden, blijkbaar.
De O.D.: Cohn's meesterlijke organisatie. Een kleine honderd man, de
joodse SS in de volksmond. Heel raak, want we waren èn Joden èn SS-ers,
helemaal aangestoken door onze vijanden, die we in loop, in houding, in
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kleding, zelfs in manier van spreken, nadeden: ‘zackig’, ‘schneidig’. We
bekten af, we duwden weg, we joegen op. Wij, een paar intellectuelen,
kantoorbedienden, werklieden, handelsreizigers en venters, we waren voor
de anderen ongetwijfeld het weerzinwekkendste tuig, dat God had
geschapen, boeven en gangsters; ik voel me nu, nù, wee om mijn maag,
als ik aan ons, aan mij, terugdenk. Het enige wat ik voor de tiende, voor
de honderdste maal zou willen herhalen, is dat dit alles waar is, dat dit zo
en niet anders is geweest. Vraag me dan verder niets meer, ik weet het
niet. Ik ga nu, al schrijvend, immers steeds meer beseffen, dat ik mezelf
hoogstens nog herken. Maar kennen, neen, mezelf kennen, doe ik niet,
waarachtig niet.
Fragment uit De nacht der Girondijnen door J. Presser.

Overig werk
Das Buch ‘De tribus impostoribus’ (1926, diss.), Platenatlas voor de algemene
geschiedenis (1932), De Tachtigjarige oorlog (1941, onder ps. B.W. Schaper),
Napoleon (1946), Amerika; van kolonie tot wereldmacht (1949), Beeldbaarheid en
beeldvorming in de jongste Amerikaanse historie (1947), Historia hodierna (1950),
Gewiekte wielen; Richard Arkwright (1951), Moord in Meppel (1953, onder ps.
Haggi Mami Reis), Drievoudig afscheid (1961), Schrijfsels en schrifturen (1961),
Moord in Moordrecht (1962), Europa in een boek (1963), Moord in de Poort (1965),
Uit het werk van J. Presser (1969), Gesprekken met Jacques Presser (1972, in 1981
herdrukt als Dingen die niet voorbijgaan).
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Marga Minco 1920
Door A. Middeldorp

Marga Minco, 1967.

Een belangrijk thema in het werk van Marga Minco is: de vereenzaming van de mens
die door een boze macht wordt geïsoleerd. De geschiedenis achter het grootste deel
van het oeuvre handelt over het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar
ook als dat lot nog niet de bron is van de verhaalstof, in Meneer Frits en andere
verhalen uit de vijftiger jaren (1974) ontmoet de lezer al mensen die in de macht
geraken van krachten waar tegenover ze weerloos zijn. De absurde situaties in de
verhalen uit de vijftiger jaren vertonen een beklemmende overeenkomst met de
historische werkelijkheid na 1940. De mens heeft de neiging op het absurde verbaasd
en ongelovig te reageren: ‘Hier kan zoiets niet gebeuren’. Dat is ook de reactie in
Het bittere kruid (1957), de kleine kroniek van de ondergang van een Joods gezin.
De vertellende ik, die in het boek als lid van het gezin de ondergang meebeleeft, is
een jong meisje; haar verhaal wordt gevoed door feiten uit het leven van Marga
Minco. In geserreerde stijl, met een zuiver gevoel voor het navrante detail, wordt in
tweeëntwintig korte scènes het verhaal verteld; het verhaal van de ondergang en van
de hoop. Het bittere kruid is een van de symbolen van de nacht van de bevrijding uit
de Egyptische slavernij op seideravond. Maar in het bittere zit ook de associatie met
het leed, dat geproefd wordt tot in lengte van dagen. Dat het in 1945 niet afgelopen
was, toont Marga Minco in De val (1983), het verhaal over de laatste uren van Frieda
Borgstein en haar gruwelijke einde: de val in de straatput met kokend water, symbool
van de holocaust. Frieda heeft geleefd met de doden, haar man en haar kinderen, die
in de oorlog in de val liepen. ‘Zo lang zij leefde, zo lang haar herinnering werkte
hield zij hen aanwezig; daarmee rechtvaardigde zij haar bestaan.’ Heden en verleden
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zijn in Marga Minco's werk onlosmakelijk met elkaar verbonden; in haar
verhaaltechniek is de flash-back belangrijk. Het gaat bij haar meer om het beleven
van het verleden in het heden, dan om het noteren van historische feiten.
De roman Een leeg huis (1966), in de publieke belangstelling wellicht wat in de
schaduw gebleven, is een hoogtepunt in haar oeuvre. Het is een knap gecomponeerd
‘dubbelverhaal’ over de jonge Joodse vrouw, die na de oorlog zichzelf en haar
zelfstandigheid hervindt - in tegenstelling tot haar dubbelganger - en zo het verleden
en de dood overwint. De hoofdpersonen in Marga Minco's werk zijn vrouwen, zowel
in haar vroege absurdistische verhalen als in haar boeken over de oorlog. Zij zijn
vaak gedoemd zich ter wille van hun voortbestaan te onderwerpen

Begin van Het bittere kruid (1957) door Marga Minco.

Het begon op een dag dat mijn vader zei: / ‘We gaan eens kijken of
iedereen er weer is.’ / We waren net thuis gekomen van een lange /
vermoeiende tocht naar de Belgische grens, die / we noodgedwongen
hadden moeten ondernemen omdat / alle inwoners van de stad / hadden
moeten evacueren. Zodra het gerucht / de ronde deed dat de D. troepen
onze stad naderden / pakte iedereen ijlings het hoognodige bijelkaar / en
verliet de stad. In eindeloze rijen trokken / we naar de Belg. grens.
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‘Ze rijden voorbij’, zei mijn moeder. We luisterden naar de geluiden
die van buiten kwamen. Het motorgeronk verwijderde zich. Enige tijd
bleef het stil. Daarna hoorden we opnieuw auto's door de straat gaan. Het
duurde nu langer voor het weer rustig werd. Maar toen viel er een stilte,
die we nauwelijks durfden verbreken. Ik zag mijn moeder naar haar half
gevuld theekopje kijken en wist dat ze het leeg wilde drinken. Maar zij
bewoog zich niet.
Na enige tijd zei mijn vader: ‘We wachten nog tien minuten, dan steken
we het grote licht aan’.
Maar voor die tien minuten om waren, ging de bel. Het was even voor
negenen. We bleven zitten en keken elkaar verbaasd aan. Alsof we ons
afvroegen: Wie zou daar zijn? Alsof we het niet wisten! Alsof we dachten:
Het kan net zo goed een kennis wezen die op visite komt! Het was immers
nog vroeg in de avond en de thee stond klaar.
Ze moeten een loper gehad hebben.
Ze stonden in de kamer voor we ons hadden kunnen verroeren. Het waren
grote mannen en ze hadden lichte regenjassen aan.
‘Haal onze jassen even’, zei mijn vader tegen mij. Mijn moeder dronk
haar kopje thee uit.
Met mijn mantel aan, bleef ik in de gang staan. Ik hoorde mijn vader iets
zeggen. Een van de mannen zei iets terug. Ik kon niet verstaan wat het
was. Ik luisterde met mijn oor tegen de kamerdeur. Weer hoorde ik mijn
vaders stem en weer verstond ik het niet. Toen draaide ik me om, liep de
keuken door, de tuin in. Het was donker. Mijn voet stootte tegen iets ronds.
Het moest een bal zijn.
Zacht trok ik het tuinpoortje achter me dicht en rende de straat uit. Ik bleef
rennen tot ik op het Frederiksplein kwam. Er was niemand te zien. Alleen
een hond liep snuffelend langs de huizenkant. Ik stak het plein over. Het
was alsof ik alleen was in een verlaten stad.
Fragment uit Het bittere kruid (1957) door Marga Minco.
aan wat anderen voor hen denken en doen. De macht verschijnt altijd in de gedaante
van een man. In Een leeg huis brengt Marga Minco de synthese tot stand: het het
gaat niet alleen om de bevrijding van de Joodse vrouw, maar ook om de vrouw in
het algemeen, die haar lot niet door de macht van de ander bepaald wil zien.
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Marga Minco met geblondeerd haar, op haar onderduikadres, omstreeks 1943.

Debuut (1957). Omslag: H. Berserik.
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Overig werk
De andere kant (1959), Kijk 'ns in de la (1963), Het huis hiernaast (1965), Terugkeer
(1968), De dag, dat mijn zuster trouwde (1970), Verzamelde verhalen (1982).
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Anne Frank 1929-1945
Door A. Middeldorp

Anne Frank.

Als de ondergang niet haar lot was geweest, zou in dit museum waarschijnlijk meer
werk van Anne Frank gelegen hebben dan Het achterhuis; dagboekbrieven 12 juni
1942-1 augustus 1944 (1947). Op 4 april 1944, enkele maanden voor haar arrestatie
schrijft zij: ‘Met schrijven word ik alles kwijt, mijn verdriet verdwijnt, mijn moed
herleeft. Maar, en dat is de grote vraag, zal ik ooit nog iets groots kunnen schrijven,
zal ik ooit eens journaliste en schrijfster worden? Ik hoop het, o ik hoop het zo, want
in mijn schrijven kan ik alles vastleggen, mijn gedachten, mijn idealen, mijn
fantasieën.’ ‘Ik weet wat ik wil, ik heb een doel, een mening, ik heb een geloof en
een liefde. [...] ik zal niet onbetekenend blijven, ik zal in de wereld voor de mensen
werken!’
Anne Franks dagboek bestaat uit brieven aan een fictieve vriendin, Kitty. Binnen
de kleine wereld van de twee Joodse families die in het achterhuis zijn ondergedoken,
kan zij met Kitty vertrouwelijker praten dan met de mensen om haar heen. Haar
dagboekvriendin kan zij deelgenoot maken van haar gevoelens, haar dromen, haar
reacties op de buitenwereld, haar spanningen in de relatie met haar ouders. Schrijvend
kan zij stand houden.
Anne Frank heeft van het begin af geweten, welk lot haar bedreigde. ‘Westerbork
moet vreselijk zijn.’ ‘Als het in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in verre
barbaarse streken leven, waar ze heen gezonden worden? We nemen aan dat de
meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing. Misschien is
dat wel de vlugste sterfmethode. Ik ben helemaal van streek.’ Anne Frank ervaart
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het zelf als een wonder, dat ze niet al haar verwachtingen opgeeft, maar het is haar
niet mogelijk ‘alles op de bouwen op basis van dood, ellende en verwarring’.
Er zit iets tegenstrijdigs in, Anne Frank en haar werken op te nemen in de collectie
van een letterkundig museum, zeker wanneer men - overigens niet ten onrechte literatuur beschouwt als een zelfstandige creatie, die los gekomen is van de aanleiding.
Het achterhuis is geen arrangement van de werkelijkheid, waarin het eigenlijk van
geen belang is te weten wat de auteur zelf heeft meegemaakt. Het is een document
humain dat moet blijven verontrusten, dat een aanklacht moet blijven.
Anne Frank heeft zelf het verschil tussen haar dagboek en literatuur aangevoeld.
Als ze over haar toekomstig schrijverschap droomt, schrijft ze: ‘Na de oorlog wil ik
in ieder geval een boek getiteld “Het Achterhuis” uitgeven, of dat lukt blijft nog de
vraag, maar mijn dagboek zal hiervoor kunnen dienen.’ Het dagboek heeft nooit de
bouwstoffen kunnen leveren voor literair werk; het document humain dat Anne Frank
ons heeft nagelaten, blijft direct verbonden met de werkelijkheid waarin het werd
geschreven en met de werkelijkheid van nu. ‘Ik hoop maar één ding, namelijk dat
deze Jodenhaat van voorbijgaande aard zal zijn, dat de Nederlanders zullen laten
zien wie zij zijn, dat zij nu niet en nooit zullen wankelen in hun rechtsgevoel. Want
antisemitisme is onrechtvaardig.’

Overig werk
Weet je nog? (1949), Verhalen rondom het Achterhuis (1960), Verhaaltjes en
gebeurtenissen uit het Achterhuis (1982).
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Lieve Kitty,
Gisteravond sprak minister Bolkestein voor de Oranjezender er over, dat
er na de oorlog een inzameling van dagboeken en brieven van deze oorlog
zou worden gehouden. Natuurlijk stormden ze allemaal direct op mijn
dagboek af. Stel je eens voor hoe interessant het zou zijn, als ik een roman
van het Achterhuis zou uitgeven. Aan de titel alleen zouden de mensen
denken, dat het een detectiveroman was.
Maar nu in ernst. Het moet ongeveer tien jaar na de oorlog al grappig
aandoen, als wij vertellen hoe we als Joden hier geleefd, gegeten en
gesproken hebben. Al vertel ik je veel van ons, toch weet je nog maar een
heel klein beetje van ons leven af. Hoeveel angst de dames hebben als ze
bombarderen, bijvoorbeeld Zondag, toen 350 Engelse machines een half
millioen kilo bommen op IJmuiden gegooid hebben, hoe dan de huizen
trillen als een grassprietje in de wind, hoeveel epidemieën hier heersen.
Van al deze dingen weet jij niets af en ik zou de hele dag aan het schrijven
moeten blijven als ik alles in de finesses zou moeten navertellen. De
mensen staan in de rij voor groenten en alle mogelijke andere dingen, de
dokters kunnen niet bij de zieken komen, omdat om de haverklap hun
voertuig wordt gestolen, inbraken en diefstallen zijn er plenty, zo zelfs dat
je je gaat afvragen wat de Nederlanders bezielt dat ze opeens zo stelerig
geworden zijn. Kleine kinderen van acht en elf jaar slaan de ruiten van
woningen in en stelen wat los en vast zit. Niemand durft voor vijf minuten
zijn huis te verlaten, want als je weg bent is je boel ook weg. Iedere dag
staan advertenties in de krant met beloningen voor het terugbezorgen van
gestolen schrijfmachines, perzische kleden, electrische klokken, stoffen,
enz. enz. Electrische straatklokken worden gedemonteerd, de telefoons in
de cellen tot op de laatste draad uit elkaar gehaald. De stemming onder de
bevolking kan niet goed zijn: iedereen heeft honger, met het weekrantsoen
kan je nog geen twee dagen uitkomen, behalve met koffiesurrogaat. De
invasie laat lang op zich wachten, de mannen moeten naar Duitsland. De
kinderen worden ziek of zijn ondervoed, iedereen heeft slechte kleren en
slechte schoenen.
Fragment van een dagboekbrief van 29 maart 1944 uit Het achterhuis
(1947) door Anne Frank.
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Programma bij de Nederlandse versie van de Amerikaanse speelfilm The diary of Anne Frank
(1959), gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Omslag: H. Scheublein.
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Hella S. Haasse 1918
Door Wam de Moor

Hella S. Haasse met haar dochters Ellen en Marina op de Dam, Amsterdam, 1955.

Nadat Hella S. Haasse in 1945 had gedebuteerd met de gedichtenbundel
Stroomversnelling, werd zij in 1948 bekend door haar novelle Oeroeg. In dit werk
over de tegenstelling tussen twee mensen van verschillend ras riep zij reminiscenties
op aan haar jeugd op Java. Pas in 1969 zou zij er terugkomen en een verslag schrijven
van haar indrukken en reflecties, Krassen op een rots (1970).
In Haasse's werk, zoals zich dit vervolgens in een regelmatige produktie van
romans ontwikkelde, staat centraal het thema van de inwijding, van de samenhang
tussen het ik en de buitenwereld. Haar korte toneelcarrière wijst er al op dat zij een
neiging had naar buiten te treden en zich te exponeren. Tezelfdertijd keerde zij naar
binnen om er te reflecteren op de werkelijkheid in heden en, vooral, verleden.
In 1949 verscheen de tweedelige historische roman Het woud der verwachting,
een vie romancée van Charles d'Orléans die in zijn traditionele, lineaire opbouw
lezers tot in het heden is blijven boeien. Veel moderner qua opbouw was een andere
historische roman, De scharlaken stad (1952). Daarin wordt het thema van het zoeken
van de eigen identiteit gesitueerd in het leven van Giovanni Borgia, op een wijze die
in haar latere romans gewoon blijkt: de chronologische volgorde wordt losgelaten,
flashbacks en wisselend point of view zorgen voor een compositorisch innemend
vlechtwerk. Zo geldt dat bijvoorbeeld voor de grote roman De ingewijden (1957),
waarin zes personages vanuit zes verschillende gezichtspunten de werkelijkheid tot
leven roepen. Allemaal proberen ze uit de beperking van groep of milieu te kruipen
om ingewijde te worden in wat Alofs genoemd heeft ‘de beleving van een grotere,
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allesomvattende werkelijkheid’. Deze roman is in het opzicht dat er sprake is van de
onbekende moeder naar wie gezocht wordt, een voortzetting van een kleine roman
die Haasse onmiddellijk na haar eerste roman had geschreven en die even beroemd
is geworden als Oeroeg: De verborgen bron (1950). Elin Breskel, de schilderes, de
vrouw die na
‘Je moet maar een verlanglijst maken,’ begon mijn vader. Ik knikte. Ik
was van plan voor Oeroeg en mij buksen te vragen, die wij mee op jacht
zouden kunnen nemen, maar ik betwijfelde sterk, of mijn vader de
noodzaak van een dergelijk geschenk zou inzien. ‘Over een paar maanden
krijg ik verlof,’ ging mijn vader voort. ‘Ik wil graag wat gaan reizen, wat
van de wereld zien, nu ik het me nog kan permitteren. Je begrijpt wel, dat
ik je niet mee kan nemen. Ik heb er over gedacht om je naar Holland te
sturen, naar een kostschool of iets dergelijks. Aan het eind van deze cursus
doe je toelatingsexamen, dan zul je toch naar de HBS moeten. En het leven
hier...’ hij maakte een gebaar om zich heen. ‘Je komt veel te kort, op deze
manier. Je verindischt helemaal, dat hindert me.’ Ik zette me schrap bij de
wastafel. ‘Ik wil niet naar Holland,’ stootte ik uit. De verhalen van Gerard
flitsten mij door het hoofd: regen en kou, bedompte kamers, saaie
stadsstraten. ‘Ik wil hier blijven,’ herhaalde ik, ‘en Oeroeg...’ Mijn vader
onderbrak me met een ongeduldige beweging. ‘Oeroeg, Oeroeg,’ zei hij,
‘altijd Oeroeg. Je zult ééns zonder Oeroeg moeten. Die vriendschap duurt
me lang genoeg. Ga je nooit om met jongens uit je klas? Vraag er een paar
hier, als je jarig bent. Ze kunnen gehaald en thuisgebracht worden met de
auto. Ik begrijp wel, dat je aan Oeroeg gehecht bent,’ voegde hij er aan
toe, toen hij mijn gezicht zag. ‘Het was ook onvermijdelijk. Ik moest iets
voor die jongen doen. Maar Oeroeg gaat aan het werk, als hij van school
komt, en jij moet verder leren. Bovendien -’ hij aarzelde even, vóór hij er
aan toevoegde: ‘Je kunt dat toch begrijpen, jongen. Jij bent een Europeaan.’
- Ik dacht er over, maar de belangrijkheid van dit laatste feit, dat ik een
Europeaan was, vermocht niet tot mij door te dringen.
Fragment uit Oeroeg (1948), door Hella S. Haasse.
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haar huwelijk en eerste kind zelfmoord zou hebben gepleegd, blijkt voor de
hoofdfiguur Jurjen Siebeling in De verborgen bron een onbekende. Maar hij vormt
zich wel een beeld van wat creativiteit voor haar betekende en wordt zich zo bewust
van zijn eigen opvattingen over creativiteit. Daarin speelt het begrip vrijheid een
centrale rol.
Een hoogtepunt in dit oeuvre is De tuinen van Bomarzo (1968), aangekondigd als
essay, maar te lezen als een labyrintisch geconstrueerde roman met de historische
figuur van Orsino Orsini als centraal personage. De schrijfster liet hier haar
verbeeldingskracht gelden, zelf dwalend door de tuinen met hun vegetatie, ruïnes en
monsterachtige beelden. Zo las zij vier, vijf eeuwen later ‘het geheimschrift van zijn
(Orsini's) beeldenpark, reusachtige hiërogliefen, ware monumenten, een rebus in
steen...’
Haasse's bijzonder compositorisch vermogen heeft zij ook aan de dag gelegd in
haar roman Huurders en onderhuurders (1971), een parabel met satirische strekking.
Die satire geldt de kwetsbaarheid en onwaarachtigheid van menselijke relaties, de
dubbele bodems daarin. Schijn en werkelijkheid is dan ook een belangrijk thema in
deze roman.
In het werk dat hierna verschenen is, roept Haasse op verschillende manieren het
verleden tot leven. Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven (1976) is
een voorbeeld van haar vermogen om de uitdrukking van de thema's die haar
beheersen buiten zich te zoeken.

Begin van de roman De verborgen bron (1950) door Hella S. Haasse.
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I // (uit een brief van Jurjen Siebeling aan zijn / vrouw Rina) // ...Het huis
ligt verborgen in de schemering der / bossen, zoals een schelp ligt op de
bodem van / de oceaan. Tussen de muren hangt een suize- / lend geluid
van wind in bladerkronen, van re- / gen-droppels op het zand, van het
onzichtbare / vluchten van dieren door dicht struikgewas. / Het huis is aan
drie zijden van het bos geschei- / den door diep, met kroos bedekt water;
een brug voert tot op de binnenplaats, een / hof, geplaveid met platte grijze
ste- / nen, waartussen het gras omhoogschiet. / De ramen houden het
spiegelbeeld van de bo- / men gevangen en schijnen groen als deze. /
Klimop kleeft langs muur en / dak, en over de balustrade van het terras /
groeit een wildernis van rozen. Achter het huis / is een kom van glooiende
grasvelden, een klei- / ne vallei vol berkenbomen, - ik vermoed / dat daar
in het najaar nog viooltjes bloeien - / verder alleen het bos, niets dan het
bos, / schemerig en groen. Ik stond tussen de stam- / men, tot aan mijn
knieën in varens en / laag kreupelhout, en waande me op de bodem / van
de zee. Het is wonderlijk, maar er zijn / weinig vogels. Ik heb intens
geluisterd, maar / niets anders gehoord, dan het ritselen van / de bladeren
in de wind en het bonzen van / mijn eigen hart. Er waren ogenblikken, dat
/ ik meende te dromen - een van die dromen, / vol van een verre,
halfvergeten verrukking, / die me het gevoel geven alles reeds eerder /
[p.2] te hebben beleefd. [...]
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Hella S. Haasse (r.) met vader, moeder en broer te Batavia, 1938.

Haar verhaal gaat verder waar dat van Choderlos de Laclos - Les liaisons
dangereuses (1782) - ophield. De schrijfster identificeert zich in hoge mate met
Madame de Merteuil.
Verstand en gevoel, werkelijkheid en fictie, mannelijk en vrouwelijk, dat zijn de
tegenstellingen die in dit werk steeds terugkeren. Ook in de twee laatst verschenen
historische romans zijn ze aan de orde. In 1978 kwam de grote roman Mevrouw
Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter uit, in 1981 het vervolg daarop, De
groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Beide werken gaan over een
achttiende-eeuws adellijk echtpaar. Hun leven ontvouwt zich in stukjes
geschiedschrijving, brieven van tijdgenoten, alles geordend door een interpreterende
geest en tot in de puntjes gedocumenteerd.
Hella S. Haasse is niet alleen als romanschrijfster van betekenis, maar ook als
essayiste. Haar autobiografie Zelfportret als legkaart (1954), de essays uit de bundels
Leestekens (1965) en Zelfstandig, bijvoeglijk (1972), zo gedistingeerd en
gedistantieerd als zij geschreven zijn, komen voort uit dezelfde drang naar weten
wat het eigen wezen is en wat anderen bezielt. In Leestekens gaf zij zo zuiver op de
thematsiche ontwikkeling van andere auteurs gerichte leesverslagen - Vestdijk en
Koolhaas zijn daarbij, Canetti en Gombrowicz -. In Zelfstandig, bijvoeglijk beziet
zij auteurs als Multatuli, Vestdijk, Hermans en andere op hun opvattingen omtrent
de verhouding tussen mannelijk (zelfstandig) en vrouwelijk (bijvoeglijk) die zij er
blijkens hun boeken op nahouden. Weinig auteurs hebben de achtergestelde positie
van de vrouw zo subtiel en tegelijk duidelijk in het licht gesteld als Hella Haasse.
Voor haar werk ontving zij onder meer de Constantijn Huygensprijs 1981 en de
P.C. Hooftprijs 1984.
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Boekenweekgeschenk voor 1948 door Hella S. Haasse. Omslag: J.F. Doeve.

Overig werk
Kleren maken de vrouw (1947), Het versterkte huis; kastelen in Nederland (1951),
Een Amsterdamse jongen redt de beurs (1951), Het treurig spel van Jan Klaassen
en Katrijn of Ongeschikt voor de Houwelijcke Staat (1951), Hoe de Schout zichzelf
aan de schandpaal bracht (1951), Liefdadigheid naar vermogen of Graag of niet
(1951), Klein reismozaïek; Italiaanse impressies (1953), De vrijheid is een assepoes
(1955), Een kom water, een test vuur (1959), Cider voor arme mensen (1960), Anna
Blaman (1961, met Alfred Kossmann), De meermin (1962), Een draad in het donker
(1963), Een nieuwer testament (1966), Persoonsbewijs (1967), De brug (1970),
Tweemaal Vestdijk (1970), De meester van de neerdaling (1973), Het licht der
schitterige dagen; het leven van P.C. Hooft (1981), Ogenblikken in Valois (1982),
Dewegen der verbeelding (1983).
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Alfred Kossmann 1922
Door Pierre H. Dubois

Alfred Kossmann met zijn echtgenote te Ksar-es-Souk, 1964. Foto: Jac. Lijs.

In De smaak van groene kaas (1965), waarvoor hij de Vijverberg-prijs ontving,
schrijft Kossmann: ‘Twintig jaar geleden, pedante dwangarbeider in Straatsburg,
koos ik het toerisme als levenshouding en het schrijverschap als roeping. Toerisme
eist van de mens, dat hij nergens bij betrokken raakt, een getuige blijft, glimlachend,
geïnteresseerd maar vrij alles observeert, ook zijn eigen leven, en zo'n levenshouding
maakt iemand niet tot recensent. De toerist heeft immers geen oordeel, bekommert
zich niet om een oordeel, karakteriseert gaarne, maar kritiseert nooit’.
Dit citaat geeft een goede kenschets van Kossmanns schrijverschap. Van jongsaf
is hij een geïntrigeerd toeschouwer geweest van zijn eigen leven en dat van anderen.
Hij was dit in de gedichten waarmee hij debuteerde, Het vuurwerk (1946), en schrijft
het daaraan toe dat hij al omstreeks zijn dertigste de illusie opgaf dichter te zijn, een
zelfmiskenning, niet alleen gezien de bundels die nog zouden volgen. Maar al vanaf
zijn eerste proza, het met de Van der Hoogt-prijs bekroonde De nederlaag (1950),
was hij die observator, de jonge intellectuele dwangarbeider onder het bombardement
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in de apocalyptische chaos van het ten ondergaande nazi-rijk, van wie hij zegt: ‘Hij
voelde zich heel vrij, op een oneigenlijke manier door zichzelf kwijt te raken.
Glimlachend stond hij zo, ongevoelig voor vermoeienis en kou, en veegde de wissels
schoon, alsof hij er niets mee te maken had.’ Dit laatste zinsdeel typeert Kossmann,
en die afstand stelde hem in staat in een reeks korte romans, De linkerhand (1955),
De hondenplaag (1956) en De bekering (1957), die hij bundelde onder de titel Studies
in paniek (1967) een beeld te geven van mensen ‘die uit hun eigen ontwikkeling
stapten, amok maakten, hun levensvorm doorbraken’.
Hij deed dat in zekere zin ook zelf, toen hij de journalistiek vaarwel zei en letterlijk
een leven als schrijvend reiziger begon. In de werken die daaruit ontstonden, o.a.
Reislust (1963), Reisverhaal (1966), Clownsreis (1967), was hij een schrijver die
ook de reiziger die hijzelf was observeerde. Het reisverhaal wordt vermomming van
autobiografische overpeinzingen. En dit element werd sterker, toen een ernstig
auto-ongeval hem in 1972 invalide maakte, waardoor hij jarenlang op de observatie
van een beperkt gebied en speciaal van zichzelf was aangewezen.

Alfred Kossmann (tweede van links) in het Heidelberg-Lager, waar Kossmanns romandebuut
De nederlaag (1950) voor een deel speelt. Rechts van de schrijver de man die model stond voor
IJzerpan.
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Romandebuut (1950), in 1951 bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Omslag:
Jeannette Kossmann-Markus.
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Begin van De nederlaag (1950) door Alfred Kossmann. Bij de publicatie in boekvorm verviel
de bovenste helft van het handschrift.

Men kon gelukkig zijn, zelfs over zijn moeder met innigheid peinzen, als
men niet haar weer in / tranen voorstelde bij het afscheid; zelfs aan Liesje
denken alsof men van haar hield, / broer en vader, vrienden, kamer, boeken
en werk met het weemoedige bedrog van het afscheid- / nemen
vertrouwelijk en sympathiek in zijn gedachten oproepen - en men was er
god zij dank / vrij van en op weg naar de chaos. Men kon ook aan die
chaos denken, aan de wirwar van / vernederingen en moeilijkheden, aan
vermoeienis en aan lager wal raken, aan zwaar werk, aan / mishandelingen,
vechten en verwondingen, aan honger, winterkou en bommen - men kon
dat / beter niet doen. Neen, dan kon men beter toekomst en verleden beide
terugdringen en luisteren / naar de toevallige kameraad, die men zich
gekozen had omdat hij de enige was die behoorlijk / Nederlands sprak en
die nu vertelde over zijn bijzondere talenten. En dat was ook immers / het
belangrijke punt in de leefregels, die men voor zichzelf had opgesteld:
geen / gevoelens en geen overwegingen, alleen het jou realistische interesse,
de alles doorziende blik, / de anecdotische zienswijze. Johannes luisterde
/ dus. De tekenaar naast hem was lang en knokig, hij had een hard fanatiek
gezicht met starre / en koude ogen, een metalige stem en een dorre pedante
spreekwijze. ‘Ken je van / Meek’ zei hij, ‘dat is een vriend van mij,
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tenminste, hij is veel ouder, 40 denk ik, een / verdomd goed tekenaar,
werkelijk uitstekend en die zegt dat ik veel meer talent heb dan / Jo Spier.
Ik heb een tijd in de trant van Pol Dom gewerkt, zie je, maar ik leg me nu
/ op het humoristische genre toe, daar moet je geest voor hebben, nou
humor heb ik genoeg, / zegt van Meek en ik was al heel ver, al zeg ik het
zelf, toen die oppakkerij er / weer tussen kwam. Nou moet ik zeker kolen
gaan sjouwen of zoiets. Daar raak je van achterop, dat / beloof ik je. Je
moet rekenen, voor die gewone jongens is het niet zo erg, maar voor mij
wel...’. / Anecdotisch gezien, dacht Johannes, is dit nu de flauwe pedanterie
van de half- /
[p.2] intellectueel, het fanatisme van de autodidact, het egoïsme van de
mens / zonder het minste sociale gevoel. [...]
Dit resulteerde in Laatst ging ik spelevaren (1973), het ironisch-gedistancieerd relaas
van wat hem overkwam, en De seizoenen van een invalide lezer (1976).
Het bracht hem ook weer terug van het reisverhaal naar de roman. Met name Geur
der droefenis (1980) werd een belangrijk hoogtepunt in zijn oeuvre, waarvoor hij de
Constantijn Huygens-prijs zou ontvangen. In deze geschiedenis staat een schrijver
centraal, Thomas Rozendal, die veel op Griekse eilanden verblijf houdt. Er wordt
een scherp, somber beeld in gegeven van personages die in de oorlog volwassen zijn
geworden en door de verwarrende gebeurtenissen en ontwikkelingen daarna in een
tragische dubbelzinnigheid zijn komen te verkeren. De kern van de met grote
vaardigheid gecomponeerde roman komt hierop neer dat levenservaringen zich
omzetten in herinneringen die weer uiteenvallen in brokstukken feiten, waarheid,
verzinsel, hersenspinsel en droom. Daardoor wordt de werkelijkheid onherkenbaar
vervormd en de beleving ervan tot een onontwarbare chaos gemaakt waaruit de ‘geur
der droefenis’ opstijgt. Interessant, maar in mindere mate een som van de
levenservaringen en de problematiek van de schrijver en daardoor wat vrijblijvender,
is de roman Hoogmoed en dronkenschap (1981).

Overig werk
De vernietiging (1943), De dansschool (1943), Distels voor vakgenoten (1948, onder
ps. Philip van Son), De bosheks (1951), De moord op Arend Zwigt (1951), Het
Salamanderboekje (1952, anoniem), Tegenspoed is niet te koop (1953), Apologie
der varkens (1954), De veldtocht en andere gedichten (1959), De rijmende dood
(1959), Anna Blaman (1961, met Hella Haasse), De misdaad (1962), Proeve van
vaderland (1967), De vrouwenhaters (1968), Gedichten 1940-1965 (1969), De
architect (1969), De wind en de lichten der schepen (1970), Martelaar voor een
dagdroom (1970), Ga weg, ga weg, zei de vogel (1971), Waarover wil je dat ik
schrijf? (1972), J.H. Isings (1973), Weerzien van een eiland (1977), O roos, je bent
ziek (1979), De vrijheid, de leegte, de dood (1981, bloemlezing), Een gouden beker
(1982), De middag van mijn leven (1982), Drempel van ouderdom (1983), In alle
onschuld (1984).
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[Kleurenillustraties]

Affiche met een tekst en een tekening door Jan G. Elburg.
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Gedichten (1952). Omslag: Lotte Ruting.
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Stripverhaal (1957), oorspronkelijk verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1937.
Omslag: Leo Vroman.
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Eerste jaargang, vierde nummer (augustus 1950). Omslag: Lucebert.

Gerrit Kouwenaar en Adriaan Morriën aan Simon Vinkenoog, vanuit Boekarest, 24 juni 1951.
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Dag Simon, hij staat hier / nog, zijn snor is drie meter / groot. Er is hier
een congres. / Men voelt aan onze jaspanden: / goede kwaliteit. Men tekent
/ onze karikaturen: goede be- / doeling, geen dubbelzin. Verder: / bolle
meisjes, zigeuners, caviaar. / Dag dag, ook aan Suzanne, met /
kameraadschappelijke groeten / van tovaritsj: Gerrit. // Bonsoir, Suzanne.
Zal je goed op Simon, de / blonde Absalom van de hollandsche poëzie,
passen? / In Boekarest zijn geen gouden munten, maar wel / mooie
zigeuners op blote voeten, die op een drempel slapen / en dromen stelen.
Noroe. Adriaan (Morriën).

Pagina uit het gedicht Goede morgen haan (1949) door Gerrit Kouwenaar. Tekeningen: Constant
Nieuwenhuys.
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Begin van het handschrift van de roman Het zwart uit de mond van Madame Bovary (1974) door
Willem Brakman.

Voor Aleister Crowley. // Het zwart uit de mond van madame Bovary. //
Waar te beginnen. Ieder begin is wel goed, want zelfs als zuigelaar /
hurkend knaapje met knikkers of bebrild scholier voortschuifelend dicht
langs de huizen altijd / was ik wel op weg naar het punt waar ik nu zit te
schrijven. / Laat ik beginnen bij de dag dat ik in tranen uitbarstte, wat /
toch voor een volwasssen man een opmerkelijk feit is. Het was de / dag
dat ik meende tevergeefs op J. gewacht te hebben. Staande onder het
parkeer- / dak, dat geschraagd door dikke stenen zuilen om mij heen /
stond als een tempel, staarde ik verlaten uit over het verkeer v.d. /
Boulevard en liet begeerte, verlangen, eenzaamheid en heimwee / de vrije
loop, zodat de afwezige geliefde in alle standen en onderdelen als een /
lauwe film voor mij afliep en wel tegen de schrille achtergrond van
vijandige / geluiden. De akoestiek onder het parkeerdak is waar ik stond
al te goed, zodat er een over- / vloed aan joelende cretins de lucht
verscheurde met feilloos / gekozen galmen. Ik ben leraar ik houd niet /
van kinderen. Dit lijkt mij geen tegenspraak, eerder een logisch / verband.
Wie de hysterie in al zijn vormen wil bestuderen / die begeve zich naar
een schoolplein / maar dat doet nu allemaal niet ter zake. Ik wachtte en
mijn angst nam toe naarmate / de wijzer het fatale punt naderde waarop
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zij verlossend zou verschijnen / of dodelijk wegblijven. Starend, mij / al
geestelijk bufferend voor de klap werd ik aangesproken / door een oud
vrouwtje, rechtsonder, een porseleinen, bijna doorzichtig vrouwtje. Ik heb
niets tegen oude vrouwtjes, / ik wil zelfs gaarne voldoen aan een verzoek
tot begeleiding / naar een overkant maar ik heb een feilloos oog voor
onecht / gedrag en dit vrouwtje nu gedroeg zich onecht. het was zo'n
vrouwtje van ik maak de beste / appeltaart van de hele buurt. Ze hield een
/
[p.2] schouder onnodig scheef, de magere blauwgeaderde klauwtjes (met
rode / nageltjes) ver van het lichaam afgehouden alsof ze voortdurend /
een wankel evenwicht dreigde te verliezen. [...l

Affiche voor een opvoering van het toneelstuk Tanchelijn. Kroniek van een ketter (1960) door
Harry Mulisch.
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Harry Mulisch aan Gerrit Borgers, Amsterdam, 1975.
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Affiche (1983) voor een produktie van Poezie Hardop over Lucebert. Ontwerp: Frans Lases.
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Affiche (1967) met een gedicht door Lucebert, getiteld ‘monk’ en gebundeld in Val voor vliegengod
(1957). Ontwerp: Frank Beekers, Lies Ros en Rob Schröder.
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Remco Campert aan Gerrit Borgers, redactie-secretaris van het tijdschrift Podium, waarin
opgenomen het Vlaamse literaire tijdschrift Tijd en Mens, 1955.

REDACTIE REMCO / waarin opgenomen / HART, LONGEN EN
INGEWANDEN. // Beste Gerrit, / hierbij dan toch nog / een gedicht, dat
ik zelf mooi vind. / Het doodskruisje achter de titel is / belangrijk. Parker
was een bop-saxofonist, / die vorige maand is gestorven (34 jaar). // Dag
groet Annie hartelijk en jezelf. / Remco
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Van l. naar r.: Hans Faverey, C. Buddingh' en Remco Campert, 1977. Foto: Mischa de Vreede.
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Willem Frederik Hermans 1921
Door Frans A. Jansen

Willem Frederik Hermans te Ramnastua (Noorwegen), 1961. Foto: Terbjørn Fjellang.

‘Mijn leven heeft weinig avontuurlijks. 't Voornaamste avontuur bestaat uit
pennestrijd tegen malloten, samenzweerders, boerenbedriegers en imbecielen’, schreef
Willem Frederik Hermans op zijn een-enzestigste jaar in het voorwoord tot zijn
bundeling polemische stukken Mandarijnen op zwavelzuur, Supplement (1983). Wat
het eerste betreft: in het Amsterdamse onderwijzersgezin waarin hij in 1921 geboren
werd, bracht Hermans een sombere jeugd door in de schaduw van een oudere zuster,
die echter in mei 1940, bij de inval van de Duitsers, tesamen met een neef zelfmoord
pleegde; hij studeerde fysische geografie, promoveerde in 1955, was van 1957 tot
1973 lector aan de Groningse universiteit en vestigde zich tenslotte in 1973 als
schrijver in Parijs; hij publiceerde in de loop der jaren behalve romans, verhalen en
essays ook poëzie, toneelwerk en vertalingen. Wat de tweede geciteerde zin betreft:
Hermans' leven en werk zijn voortdurend begeleid door polemisch lawaai, dat de
waardering vertraagd heeft; katholieken voelden zich beledigd door de roman Ik heb
altijd gelijk (1951; de gerechtelijke vervolging leverde echter vrijspraak op); politiek
links achtte hem een fascist; humanisten verwierpen zijn mensbeeld. Wat is de essentie
van dit schrijverschap, dat zoveel weerstanden oproept?
Als essayist en polemist stelde Hermans in zijn gebundelde stukken Mandarijnen
op zwavelzuur (1964) in felle bewoordingen de afhankelijkheid van vele van zijn
collega-schrijvers van politieke, maatschappelijke, religieuze of ethische
(waan)systemen aan de kaak. In de bundel Het sadistische universum (1964) vindt
men zijn literair credo, dat het psychologisch realisme de rug toekeert: het literair
werk is een functioneel geconstrueerde wereld en kan geen afbeelding van de
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werkelijkheid zijn; de roman moet geen realistisch, naturalistisch of psychologisch
verhaal zijn maar een mythisch, waarin de personages personificaties zijn van aspecten
van het menselijk bestaan zoals dat in diepste wezen is.
In zijn gedichten en vroege verhalen bemerkt men Hermans' aandacht voor
irrationele aspecten en voorde nachtzijde van het bestaan; surreaIk steek de waterstromen over zonder de minste moeite en zonder dat
ik mijn schoenen hoef uit te trekken. Bij de driepoot gekomen kijk ik rond
naar alle richtingen, maar zie niemand. Zonder reden houd ik vervolgens
mijn rechteroog voor de kijker van het meetinstrument. Precies voor de
kruisdraden zit een sneeuwhoen tegen de helling waar de kijker op gericht
is, klapt met z'n vleugels zonder weg te vliegen, pikt iets op van de grond,
verdwijnt dan uit het gezichtsveld.
Aarzelend loop ik de richting uit waarheen de kijker was georiënteerd.
- Hé! Arne!
Hij ligt op de grond, vlak bij mij.
- Hé, hé, stamel ik.
Hij ligt achterover, een been gekromd, het andere gestrekt. Duidelijk zie
ik de gladafgesleten zool van zijn laars, die bovendien is opengescheurd.
Zijn achterhoofd ligt tegen een steen. Iets dat op gele pudding lijkt,
besmeurt de steen. Het zit vol vliegen van een soort die ik hier nog niet
eerder heb gezien, grote, blauwe. Blauw als de wijzers van een pendule.
Zijn mond is op een vreemde manier gesloten, de slechte tanden van zijn
bovenkaak, rusten op zijn onderlip, of hij op het allerlaatste ogenblik nog
pijn heeft moeten verbijten. Verder is zijn gezicht precies zo als ik het
gezien heb in zijn slaap: onbegrijpelijk oud en moe, gerimpeld als de schors
van een eik. Maar dit is geen slapen. Dit is nooit meer slapen.
Mijn hand voor mijn mond schijnt mij het verder ademhalen te willen
beletten.
Er lopen ook vliegen over zijn baard, over zijn voorhoofd, over zijn half
gesloten ogen. Maar geen enkele mug.
Fragment uit de roman Nooit meer slapen (1966) door Willem Frederik
Hermans.
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Gedicht door Willem Frederik Hermans, geschreven toen hij als student in een Amsterdams
oudemannentehuis woonde en onder de titel ‘De verzamelaars’ verkort en gewijzigd gebundeld
in Overgebleven gedichten (1968).

Weet je wel dat de grijsaards in het gesticht / Altijd met een collectie
bezig zijn / Terwijl de wind met zaklantarenlicht / Roert in het afval op
het binnenplein. // Wonend in kamers langs geschrobde gangen / Waarin
de morgen plassen water giet, / Zodat, als iemand naar buiten zou
verlangen, / Men ogenblikkelijk de sporen ziet. // Aan tafels waarop
aardewerk zijn kringen / Drukte als stappen die men nooit meer hoort /
Gordijnen die men telkens uit moet wringen / En zelden sluit, omdat de
nacht niet gloort. // Je denkt dat althans zij 's nachts kunnen slapen. / Maar
in het maanlicht komen zij overeind, / Of zij vergeten zijn iets op te rapen
/ Als een verzuim het oud geweten schrijnt. // Hun handen nooit gedrukt
meer door bezoekers, / Bekruipen aderen als groene pieren. / Hun vingers
worden onafhankelijke dieren / Die hen verlaten en gezelschap zoeken. //
Weet je dat bij de grijsaards in het gesticht / Wanneer zij bezig met hun
collectie zijn, / De bril zakt van *..* zo ook uit 't gezicht / Het licht wordt
krap, zij worden koud en klein. // ATVA 1946
listische elementen treft men ook aan in zijn foto's en collages, die hij zijn hele leven
door gemaakt heeft, en in zijn beide grotesken De god denkbaar denkbaar de god
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(1956) en Het evangelie van O. Dapper Dapper (1973). De roman De tranen der
acacia's (1949) beschrijft de identiteitscrisis van een in de Oorlog opgegroeide
jongeman: noch in het politieke (het verzet) noch in het psychologische vlak (vader-,
moeder-, zusterfiguren) slaagt hij erin een weg te vinden in de ondoorzichtigheid
van de werkelijkheid. Het thema van het gefnuikte genie en de zinloosheid van de
woede van de machteloze vinden we onder meer in Ik heb altijd gelijk. De roman
De donkere kamer van Damocles (1958), die de auteur grotere erkenning opleverde,
kan men tegelijkertijd lezen als een spannend oorlogsverhaal, als een psychologisch
verhaal over het identiteitsprobleem en als een filosofisch verhaal dat de
onkenbaarheid van de mens en zijn leven tot thema heeft. Als Hermans' meesterwerk
wordt Nooit meer slapen (1966) beschouwd, dat men eveneens op drie manieren kan
lezen: als het verslag van een (mislukt) geologisch onderzoek, als het psychologisch
verhaal van een ambitie en als een filosofisch verhaal waarin de speurtocht naar
meteorieten gezien moet worden als een ‘Graalqueeste’, die de hoofdpersoon echter
slechts tot het inzicht brengt dat hij geen inzicht heeft in de principiële
onbegrijpelijkheid van het leven; de roman is dan de ironisering van de klassieke
‘Bildungsroman’. In Herinneringen van een engelbewaarder (1971),

Willem Frederik Hermans (r.) met Rudy Kousbroek in het automobielmuseum te Turijn,
omstreeks 1965.
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een opnieuw in de Oorlog spelende roman, wordt getoond dat het menselijk handelen
niet doelgericht is, dat het een aaneenschakeling is van verwarringen en vergissingen.
Te beginnen met dit werk krijgt een satirische benadering van de mens en zijn leven
meer nadruk, terwijl tegelijkertijd het vertellen als zodanig (intrige, stijl) aan aandacht
wint. De in de academische wereld spelende romans Onder professoren (1975) en
Uit talloos veel miljoenen (1981) passen in dit laatste kader. Hermans, door velen
beschouwd als onze grootste na-oorlogse schrijver, kan niet bij een literaire stroming
ingedeeld worden. Wel kan men zeggen dat zijn thematiek, waarin het
waarheidprobleem de kern is, aansluit bij die van de Romantiek: als romantisch
rationalist ziet hij twee wegen die de mens in staat stellen om in de chaos van zijn
wereld ordenend op te treden; betrouwbare en controleerbare uitspraken kan hij alleen
doen met de middelen van de logica en de exacte wetenschappen (‘De mens is een
chemisch proces als een ander’); daarbuiten, in de filosofie, ethiek, psychologie, in
de mens- en maatschappijwetenschappen, bestaan geen zekerheden en alleen in
literatuur en kunst kunnen met irrationele middelen ‘waarheden’ worden ‘aangetoond’
(‘Romanschrijven is wetenschap bedrijven zonder bewijs’). Deze positie tussen
(neo-)positivisme en (neo-)romantiek houdt de erkenning in dat de wereld van de
mens grotendeels onkenbaar is (zelfs de taal is een onbetrouwbaar instrument) en
het universum kan daarom sadistisch worden genoemd omdat de mens over
onvoldoende middelen beschikt zijn bestaan daarin te begrijpen. Hermans' personages
zijn personificaties van aspecten van zijn wereldbeeld: zij zijn eenzamen die
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Illustraties bij de reeks aanvallen op Nederlandse literaire reputaties Mandarijnen op zwavelzuur
(1964) door Willem Frederik Hermans. Van boven naar onder: ‘Doctor Victor’, ‘Paul Rodenko
met maatstaf’ en ‘Prof. Dr. Mr. W.H. Nagel’.
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Willem Frederik Hermans aan Jan Hanlo.

[p.2] Over zo'n nabijheid kan zelfs niets worden gezegd. Wie er / toch
iets over zegt, beseft niet dat hij praat over een / ‘nabijheid’ met schending
van zijn belofte dat hij zou / praten over een niet-besefte-nabijheid. // Om
niet in mijn maniakale schoolmeesterlijkheid te vervallen / (voor deze
keer) beantwoord ik de rest van je brief aforis- / me gewijs. // Nood leert
bidden - maar bidden is niet hetzelfde als / filosoferen. // God zag dat het
(t.w. de schepping) goed was. Ik vroeg: /goed waarvoor? Jij antwoordt:
goed voor God. // Guinness is good voor you... Beste Hanlo, je godsopvat/ ting komt bedenkelijk dicht in de buurt van die van Sade. // De mens als
chemisch proces. Ik bedoel: primitieven zijn / (soms) animist, d.w.z. ze
praten niet alleen over de mensen, / maar ook over dieren, planten, stenen,
voorwerpen, alsof ze / bezield zijn. // De moderne wetenschap kan over
alles: stenen, planten, / dieren, mensen alleen iets zinrijks zeggen door te
doen / alsof het onbezield is. // Dit heeft met determinisme of causaliteit
niet zoveel / te maken, als vroeger wel eens is gedacht. Wittgenstein / zegt:
Der Glaube an den Kausalnexus ist der Aberglaube. // Ziel is iets waarover
au fond niets te zeggen valt. Ik / bedoel: in het gunstigste geval maken wij
een roman of een / gedicht. Ik zeg niet dat dit niet de moeite waard is,
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maar / wel dat er geen wereldbeschouwing op gebaseerd kan worden. //
Een wereldbeschouwing op de natuurwetenschappen baseren / is trouwens
in de praktijk ook niet mogelijk, d.w.z. het / zou noodgedwongen een
onleefbare wereldbeschouwing zijn, / alleen al omdat geen wetenschap
bewijzen kan dat de mens / moet leven. // Ik groet je hartelijk en dank je
voor je brief. // Tot ziens / Hermans
hun wereld vaak verkeerd interpreteren (‘de meeste mensen houden hun paranoia
voor de waarheid’), die in het contact met andere interpretaties overgeleverd zijn aan
moedwil (het bedrog van de anderen), misverstand en toeval; de helden, uitvinders
en onderzoekers slagen er niet in hun superioriteit te realiseren, zij mislukken, gaan
ten onder aan de discrepantie tussen de wereld en hun voorstellingen daarvan. In dit
wereldbeeld, waarin tenslotte de natuurkrachten (machtsdrift, agressiviteit) het
winnen, is geen plaats voor begrippen als vrijheid en verantwoordelijkheid, noch
voor ethisch of politiek idealisme; zelfs het offer voor de goede zaak is zinloos (‘Van
jungle tot concentratiekamp, dat is de richting waarin de wereldgeschiedenis zich
ontwikkelt’). Uit Hermans' werk spreekt een deernis met de mens maar meer dan
deze deernis kan de auteur de lezer niet bieden. Dit pessimistisch wereldbeeld, dat
ver afstaat van het personalisme van Ter Braak en Du Perron of van het (in wezen
ethisch) existentialisme van Sartre, toont hier en daar verwantschap met het werk
van Sade, Kleist, Schopenhauer, Freud, Céline, Wittgenstein.

Keuze uit het overig werk
Kussen door een rag van woorden (1944), Horror Coeli en andere gedichten (1946),
Conserve (1947), Hypnodrome (1948), Moedwil en misverstand (1948), Het behouden
huis (1951), Paranoia (1953), Description et genèse des dépôts meubles de surface
et du relief de l'Oesling (1955, diss.), Het geweten van de Groene Amsterdammer of
Volg het spoor omhoog (1955), Drie melodrama's (1957), Een landingspoging op
Newfoundland en andere verhalen (1957), Het zonale beginsel in de geografie (1958),
Erosie (1960), Drie drama's (1962), De woeste wandeling (1962), Wittgenstein in
de mode (1967), Een wonderkind of een total loss (1967), Overgebleven gedichten
(1968), Annum veritatis (1968, onder het ps. Pater Anastase Prudhomme S.J.),
Fotobiografie (1969), De laatste resten tropisch Nederland (1969), Van Wittgenstein
tot Weinreb (1970), Hollywood (1970), King Kong (1972), Periander (1974),
Machines in bikini (1974), De raadselachtige Multatuli (1976), Boze brieven van
Bijkaart (1977), Bijzondere tekens (1977), Houten leeuwen en leeuwen van goud
(1979), Ik draag geen helm met vederbos (1979), Dood en weggeraakt (1980), Filip's
sonatine (1980), Homme's hoest (1980), Geyerstein's dynamiek (1982), Klaas kwam
niet (1983), Waarom schrijven? (1984).
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Simon van het Reve / Gerard Kornelis van het Reve / Gerard Reve 1923
Door Herman Verhaar

Gerard Kornelis van het Reve met Hanny Michaelis te Parijs, 1954.

De schrijver Gerard Reve (voorheen Gerard Kornelis, bij zijn debuut Simon van het
Reve) is een grote, verwarrende clown, tegelijk vermakelijk en tragisch als een echte
clown pleegt te zijn. Aan de ene kant manifesteert hij zich graag als hofdichter en
volksschrijver en houdt hij ervan zijn volk en vorstin te choqueren met grappen en
grollen die soms ‘taboedoorbrekend’ zijn, maar soms ook domweg misplaatst. Aan
de andere kant is hij een eenzame eenling en van een metafysiche ernst als geen
ander in de levende Nederlandse literatuur. In zijn werk, van de debuutroman De
avonden uit 1947 tot de laatste boeken die er tot dusver van hem verschenen (de
bundel verspreide publicaties Schoon schip en de kleine roman De stille vriend, beide
1984), is deze tegenstelling constant aanwezig en wordt zij maar zelden opgelost.
Men weet met Reve vaak niet precies waar men aan toe is, of hij wel meent wat hij
schrijft of dat je het ironisch moet opvatten. Volgens Harry Mulisch in zijn pamflet
uit 1972 ‘over het geval G.K. van het Reve’, Het ironische van de ironie, zegt iemand
die ironisch spreekt ‘het tegendeel van wat hij meent, maar zodanig, dat een ander
dat doorziet’, terwijl Reve zou zeggen ‘wat hij meent, maar zodanig, dat de ander
dat niet doorziet en denkt nog steeds met ironie te doen te hebben.’ Maar dat is een
erg eenzijdige visie op deze voor zoveel literatuur essentiële stijlfiguur, waarmee
een schrijver indringend om begrip vraagt en gewoonlijk vooral de spot met zichzelf
drijft. Reve hanteert de ironie niet voor de grap, maar uit noodzaak; omdat hij de
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ernst van zijn problemen en zijn thema's (van de homosexualiteit en de
sadomasochistische obsessie tot het verval en de dood, Genade en Verlossing) niet
anders kan aanduiden dan door ze met ironische distantie te relativeren. Dat
overvloedig gebruik van ironie een schrijver ongrijpbaar maakt, wat Mulisch Reve
verwijt, is waar, maar is er natuurlijk juist ook een functie van. In het bijzonder een
schrijver als Reve heeft die functie nodig en is zo'n virtuoos van de ironie geworden,
omdat het in de literatuur beproefdste middel om je als schrijver ongrijpbaar te maken
- het verzonnen verhaal, de fictie - hem niet ligt en zijn sterkste kant niet is. Al zijn
boeken zijn dan ook in wezen autobiografisch, de meeste onverhuld: Op weg naar
het einde (1963), Nader tot U (1966), De taal der liefde (1972), Lieve jongens (1973),
Oud en eenzaam (1978), Moeder en zoon (1980) en de

Gedicht door Gerard Kornelis van het Reve, gebundeld in Nader tot U (1966).
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Gerard Kornelis van het Reve (r.) met Tijger (Bruno Albeda) voor het altaar van de Allerheiligste
Hartkerk tijdens de huldiging na de ontvangst van de P.C. Hooftprijs 1968, Amsterdam, 1969.
Foto: Eddy Posthuma de Boer.

talrijke bundels wel geredigeerde maar op zichzelf authentieke brieven; enkele andere
zijn niet minder autobiografisch, maar verhuld door het gebruik van de derde persoon,
die dan echter een ‘vermomd ik’ is, zoals in De avonden en De stille vriend, dat de
schrijver zelf bij de presentatie zijn ‘eerste autobiografische roman in de hij-vorm
na De avonden’ noemde. Toen Reve een fictieve roman in de eerste persoon schreef
(Een circusjongen, 1975) deed hij dat in de vorm van een (quasi-)autobiografie en
maakte hij van zijn leven een mythe, een eigen creatie, - wat kennelijk diende als
compensatie voor zijn onvermogen om over iets anders te schrijven dan zijn echte
leven en werkelijkheid, waartoe uiteraard ook zijn dromen behoren en de fantasieën
die hij ‘revistisch’ noemt, over de meedogenloze jongen die andere jongens aan zich
onderwerpt en martelt en door hen als slaven gediend en aanbeden wordt, met de
schrijver zelf in de dubbelzinnige rol van mede-aanbidder en toeleverancier van de
slaven. Op dit terrein is Reve's vermogen tot fantaseren haast onbegrensd, maar een
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geloofwaardige werkelijkheid fantaseren is hem vrijwel onmogelijk. Ook het formeel
fictieve werk dat onbetwist tot het beste behoort wat hij schreef, de novellen De
ondergang van de familie Boslowits (1946) en Werther Nieland (1949), is
autobiografisch van aard. Dat wil allemaal niet zeggen dat men Reve mag
vereenzelvigen met de ‘ik’ uit wiens gezichtspunt hij, al dan niet in vermomde vorm,
schrijft; maar wél dat het autobiografische materiaal de stof uitmaakt waarop hij
bouwt en waardoor hij begrensd wordt. Waar hij het loslaat, leidt dat tot een overigens vakbekwame - flauwiteit als Wolf (1983) of tot - niet minder vakbekwame
- kitschproducten als de Tien vrolijke verhalen (1961) en De vierde man (1981), die
voornamelijk van belang zijn omdat de schrijver ze zelf als zodanig ontmaskert door
ze in een ironisch kader te plaatsen. Dat deed hij niet met zijn toneelexperiment
Commissaris Fennedy (1962), dat ten onder ging aan een overdaad aan techniek bij
gebrek aan stof. Met een verzonnen verhaaltje heeft Reve ons zelden iets te bieden.
Zijn ironie daarentegen, zijn stijl, zijn verbale talent en scherp observatievermogen,
zijn behoefte aan precisie, de grappen en grollen waarmee hij zijn gevoelens van
verlatenheid en zijn angst voor het verval en de dood de baas probeert te blijven: dat
alles is het beste en meest eigene waarover hij beschikt en waarmee hij zijn lezers
vermag te amuseren en te ontroeren. Het zit in bijna al zijn boeken, ook in de
zwakkere. Frits van Egters, de hoofdpersoon in De avonden, die zich in laatste
instantie beroept op de Almachtige; de circusjongen, die zijn leven overdraagt aan
de Vorstin en aan de Moeder Gods; de wat oudere schrijver George Speerman in De
stille vriend, die de moeder van God ‘hijgend’ vraagt om voor ons allen te bidden,
‘nu en in het uur van onze dood’: de leeftijdsverschillen zijn groot, de kwaliteit
wisselt, maar de ironische combinatie van kolder en ernst is dezelfde. Deze combinatie
is ook kenmerkend voor Reve's gedichten.
Hoe men ook over hem denken mag, Gerard Reve neemt in de Nederlandse
literatuur - en die niet alleen - een unieke plaats in; zijn werk is met dat van geen
ander te vergelijken. Aanvankelijk, na De avonden, is hem ‘naturalisme’ verweten,
Hollands binnenhuisrealisme. Later heeft hij zelf zich geplaatst in de Europese
romantisch-decadente traditie. Deze kwalificaties zijn niet onjuist, maar ze doen hem
ook geen recht. De avonden is niet alleen een realistisch verslag van dagelijks leven,
maar ook een dromenboek vol symboliek; en de Nederlandse realistische traditie is
er niet alleen een van bekrompen burgerdom, maar ook van helderheid en eenvoud,
afkeer van l'art-pour-l'art en gewichtigdoene-
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rij, - terwijl de romantisch-decadente traditie troebel en zwaarwichtig is, zonder de
verlichte afstand die Reve in acht pleegt te nemen. Men moet dan ook niet te zwaar
tillen aan het kader waarin hij zichzelf plaatst, zoals ook niet aan wat hij zelf zijn
grote thema's noemt en misschien zelfs niet aan zijn communistische afkomst en
overgang tot het katholicisme, al gaat het daar vaak over. Reve kan goed lullen over
het boze communisme en de Genade, Maria als vierde persoon Gods en de Verlossing,
maar op dreef is hij toch pas echt als hij het heeft over gewone dingen en kleine
mensen met hun klein-menselijke lasten en lusten, wantrouwen, hoop en angst, over zichzelf dus gewoonlijk. Uit het kleine en alledaagse ontspringt dan vanzelf het
Grootse en Verhevene, of het wordt ertoe herleid. Ook de homoseksualiteit en het
‘revisme’ behoren tot die in wezen kleine lasten en lusten, want de schrijver Gerard
Reve (die overigens heel veel heeft betekend voor de emancipatie van de
homoseksuelen in Nederland) is wel Heel Anders, maar vooral toch ook gewoon en
dan al gek genoeg; iemand die voortdurend geboeid en met afkeer, zonder hoop en
vol verwachting, met ernst en zelfspot in de spiegel kijkt. Zoals gezegd: een echte
clown.

Debuutroman (1947). Omslag: I. Spreekmeester.
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Gerard Kornelis van het Reve aan een ‘kunstbroeder’.

In het atelier ‘Pati Et Contemni AoDo 1968’ / Greonterp, Huize ‘Het Gras’,
15 Maart 1969./ (05157)9377 /(020) 944754 // Waarde Kunstbroeder! /
Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert. Heb je nog, / temidden van
je overstelpende bezigheden, gelegenheid gehad / bij de bevoegde
Autoriteiten stappen te ondernemen inzake / een mij toe te kennen Lintje?*)
Als het lukt, zal ik je / schier dagelijks in mijn gebeden gedenken. // Wij
worden al tien dagen geteisterd door oostelijke stormen, / bij een
temperatuur van omtrent het nulpunt, met ijzel, / natte sneeuw &
ondergekoelde regen. Op den duur word je er / manies van. Drinken maakt
het alleen maar erger. Door / enige hulp van de Heilige Maagd ben ik van
de Alkohol af, / al enige maanden. Dat wil zeggen: ik ben geen
geheelonthouder / geworden, maar laat het eenvoudigweg staan, omdat
het / me niet meer smaakt, & ook slecht bekompt, behalve bij / uiterst
gunstige, hartverwarmende omstandigheden - en / dan nog is gewone
roodwijn het sterkste, wat ik ooit gebruik. // Heel veel plezier & liefs van
je kunstbroeder. / (Gerard Kornelis Franciscus, Markies van het Reve) /
Gerard K van het Reve.

Keuze uit het overig werk
*) Een professoraat is ook goedt.
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The acrobat and other stories (1956), Vier wintervertellingen (1963), Zes gedichten
(1965), Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard
(1967), A prison song in prose (1968), Vier pleidooien (1971), Onze vrienden of een
uitgever in de bocht (1972), Het zingend hart (1973), Het lieve leven (1974), Ik had
hem lief (1975), Brieven aan kandidaat katholiek A. (1976), Drie toespraken (1976),
Een eigen huis (1979), Vergeten gedichten (1979), Brieven aan Wimie (1980), Archief
Reve 1931-1960 (1981), Brieven aan Bernard S. (1981), Drie woorden (1981),
Brieven aan Josine M. (1981), Zeergeleerde vrouwe (1981), Archief Reve 1961-1980
(1982), Brieven aan Simon C. (1982), In gesprek; interviews (1983), Brieven aan
Wim B. (1983), Brieven aan Frans P. (1984).

't Is vol van schatten hier...

108

Harry Mulisch 1927
Door F.C. de Rover

Harry Mulisch op het dak van de St. Bavo, Haarlem, 1956.

‘Het oeuvre van een schrijver is, of behoort te zijn, een totaliteit, één groot organisme,
waarin elk onderdeel met alle andere verbonden is door ontelbare draden, zenuwen,
spieren, strengen, kanalen [...]’ Deze visie van Harry Mulisch op het schrijverschap
verklaart waarom zijn werk, ondanks de grote variatie ook in genres, zo'n hechte
samenhang vertoont. Thematisch wordt het oeuvre bijeengehouden door de
magisch-mythische levensfilosofie van Mulisch: voortdurend poogt hij de systemen
te duiden die achter het menselijk handelen schuilgaan. De werkelijkheid wordt in
zijn werk niet gekopiëerd, maar getransformeerd. Het gaat hem zowel om het
vastleggen van het ‘mythisch moment’, als om het ontraadselen, misschien wel
ontmaskeren van de mythe, waarbij zijn uitgangspunt blijft: ‘Het beste is, het raadsel
te vergroten’. Mulisch' wijze van schrijven baseert zich op de paradox: beweging
tegenover stilstand, leven tegenover verstening, tijd tegenover eeuwigheid.
In vele uiterlijke verschijningsvormen is de steeds terugkerende mythe in dit werk
de Oidipous-mythe, of althans Mulisch' interpretatie daarvan: de mens zal trachten
de dood te overwinnen, hetzij door hem met gelijke wapens te bestrijden (dat wil
zeggen met zijn eigen dood), hetzij door God te worden. Overwinnen van de dood
betekent het overwinnen van de lineaire (chronologische) tijd. Dat lijkt ook mogelijk
in het
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Harry Mulisch aan Garmt Stuiveling, die voor de radio Mulisch' debuutroman Archibald
Strohalm (1952) besprak.

Haarlem, 19.iX.'53, / Anna v. Burenlaan 47 // Zeer geachte heer
Stuiveling, / Het is kwart voor vier, mijn linkerhand draait de radio uit, en
/ met de rechter schrijf ik u al. // Ik kan alleen maar zeggen, dat uw
bespreking van Strohalm mij / overweldigd heeft, - zo zeer, dat ik niet
eens mag zeggen dat ik / het er mee eens was: het zou te ijdel schijnen.
Lieve help, / ik wist niet wat ik hoorde! Méént u het allemaal? Ik heb /
niet te klagen over de besprekingen van mijn werk, maar u hebt / er de
kroon op gespannen. Ik ben u zeer dankbaar; het komt / me voor, dat er
een zekere moed voor nodig was om een dergelijk / werk ten aanhore van
een dusdanig heterogeen publiek zo te / bespreken als u het deed. // Genoeg.
Ik zou tòch ijdel schijnen, - schijnen? Ik zal het / wel zijn, ik ben het
inderdaad, sommigen haten mij er om en / waarschuwen mij er voor, de
goede zielen. Dat er, zodra ik schrijf, / van ijdelheid geen spoor meer is,
kunnen ze niet begrijpen. IJdel / of niet-ijdel, dat is hun alternatief. Wie
eens ijdel is, is / altijd een dief. // Ik klets maar wat, ik kan geen brieven
schrijven, ik word er / altijd een beetje neurotisch van. Ik ben u zeer
dankbaar. / Spoedig, hoop ik, zal ik het u ook mondeling verzekeren. //
Met vriendelijke groeten, / Uw Harry Mulisch // Apropos, zou het niet
mogelijk zijn, dat / de een of andere vlijtige VARA-dienaar een / afschrift
maakt van uw rede en mij / die toezendt? HM
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teruggaan naar het begin, naar de moeder, en het innemen van de plaats van de vader
(door zich met hem te verenigen of door hem te vernietigen). Zo is de mens in staat
zichzelf opnieuw te verwekken: verleden-heden-toekomst schuiven tot één moment
ineen. De Oidipous-mythe als poging de lineaire tijd te doorbreken; in zijn toneelstuk
Oidipous Oidipous (1972) presenteert Mulisch zijn hoofdpersoon dan ook als uitvinder
van de chronologische tijdmeter: de klok.
Het magisch element in Mulisch’ schrijverschap betreft het schrijven zélf. Het
duiden van de mythe achter de werkelijkheid geschiedt door middel van Het Woord.
Mulisch geeft dit de magische kracht terug die het eenmaal had bij de Egyptische
god Thoth, de griffier bij het dodengericht van Osiris, maangod, ogengenezer en
uitvinder van het schrift: de hiëroglyfen. Diens nakomeling in de Hellenistische tijd
is Hermes Trismegistes, vader der hermetische wetenschappen, Meester der
Veranderingen, bron der alchimie. Dit laatste is voor Mulisch synoniem met schrijven:
een wetenschap die zich verheft tot het goddelijk wonder.
Het magisch-mythische vormt het grondpatroon van Mulisch' ‘schrijverij’. In de
vorm waarin het zich manifesteert kan een ontwikkeling aangegeven worden in drie
periodes, die ongeveer parallel lopen met de jaren vijftig, zestig en zeventig.
In de eerste periode, aanvangend met de roman Archibald Strohalm (1952) waarin
de gelijknamige hoofdpersoon jammerlijk faalt in het ontwerpen van een alomvattende
filosofie, publiceert Mulisch romans, novellen en toneelstukken, waarin een bonte
mengeling van mythologische, magische en ook psychologische motieven overheerst.
Deze periode wordt afgesloten met Het stenen bruidsbed (1959): historische
gebeurtenissen en klassieke mythologie vermengen zich, maar nog grotendeels op
de manier van de verbeelding, de fictie. In de tweede periode staat de realiteit op de
voorgrond.
In 1961 verschijnt Voer voor psychologen, een verzameling sterk autobiografische
geschriften, een ‘sleutel’ voor de interpretatie van het gehele oeuvre. In datzelfde
jaar heeft een naar zijn zeggen beslissende gebeurtenis plaats: hij bezoekt het
proces-Eichmann in Jeruzalem. De zaak 40/61 (1962) karakteriseert hij als ‘een
verslag van een ervaring’. Het boek is een oproep tot waakzaamheid voor de
‘doodgewone mensen’ die handelen als machines. Nog twee reportages volgen, nu
over levende (idealistische) mensen: Bericht aan de rattenkoning (1966) en Het
woord bij de daad (1968). Maar het ideaal blijkt een utopie; het willen realiseren
van de mythe betekent het einde van de mythe. De verbeelding keert terug op de
plaats waar zij thuishoort: in het schrift. Evenals Het stenen bruidsbed is De verteller
(1970) te beschouwen als een boek dat een nieuwe periode aankondigt: het onderwerp
is de oorlog, maar de vormgeving is die van de literatuur. Het boek is een ver
doorgevoerde fragmentatie van parodieën op stijlen en genres, aforismen en invallen.
De fascinatie door het woord uit zich nu ook in de vorm van literatuur die het meest
de aandacht op zichzelf vestigt: poëzie. Maar Mulisch verloochent zijn thema's niet:
Freud én Oidipous blijven een rol spelen. Dat geldt met name voor het proza: de
mythe wordt vervat in herkenbare, menselijke situaties. De roman Twee vrouwen
(1975) en de novelle Oude lucht (1977) zijn voorbeelden van glasheldere verhalen
waarachter zich echter een complex mythologisch gebeuren vol ‘bekende’
Mulisch-motieven afspeelt. Datzelfde kan gezegd worden van zijn meest succesvolle
roman, De aanslag (1982), opgebouwd volgens structuurprincipes van het klassieke
drama. Mulisch
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‘En toen barstte de storm los. Die kwam door het luchtdrukverschil of
zoiets, het stond later in de kranten. Door de hitte van de stad begon het
te stormen uit de heuvels. Toen begon alles natuurlijk nog veel harder te
branden, maar er kwam tenminste lucht, begrijpt u wel. Ik weet niet hoe
ze het klaar heeft gespeeld, maar ze begon weer te lopen; en geen idee
waarheen en hoelang. De bombardementen hielden in elk geval op, alleen
hier en daar zat nog een machine in de lucht. Ik weet niet, ze was in elk
geval opeens uit de branden in een soort koelte. Ze kon niets meer zien,
moet u begrijpen, haast niets tenminste, maar plotseling voelde ze dat ze
op gras liep en overal lagen mensen, en toen kwam ze in het water. De
Elbe. Ze zegt, zo'n zaligheid kan zelfs in de hemel niet bestaan als toen
dat water van de Elbe. Overal stonden mensen roerloos tot hun nek in het
water, zonder kreunen of spreken, alleen maar in het water. Ze maakte het
kind nat en nam het over haar schouder en ging ook zo ver mogelijk in
het water staan, en toen kwam het vliegtuig. Op misschien tien meter
hoogte en het kwam met het gillen van de mensen. Alle kanonnen schoten,
maar als u het mij vraagt begreep ze het niet meer. Ze dacht dat iets in
haar been beet en het kind ontglipte haar en ze voelde om zich heen door
het water, maar ze kon het niet meer vinden...’
Fragment uit Het stenen bruidsbed (1959) door Harry Mulisch.
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Harry Mulisch (r.) met Hugo Claus.

verloochent evenmin zijn idealen: waar de romanfiguur Archibald Strohalm in naam
van zijn schepper als filosoof faalde, slaagt de schrijver Mulisch er dertig jaar later
in De compositie van de wereld (1980) te ontwerpen. De paradox die het hele oeuvre
samenhang verleent waar het de relatie mythe (verstening) - realiteit (moment) betreft,
wordt uitgeroepen tot het basisprincipe waarmee het ontstaan én het (voorspelde)
einde van de wereld wordt ‘gecomponeerd’. Wetenschap of fictie - de scheidslijn is
in het werk van de alchimist Mulisch steeds vloeiend; immers: ‘schrijven is voor mij
een empirische wetenschap, die zichzelf onderzoekt.’

Overig werk
Tussen hamer en aambeeld (1952), Chantage op het leven (1953), De diamant (1954),
De sprong der paarden & de zoete zee (1955), Het mirakel (1955), Het zwarte licht
(1956), De versierde mens (1957), Manifesten (1958), Tanchelijn; kroniek van een
ketter (1960), De knop, gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy (1961), Wenken
voor de bescherming van uw gezin en uzelf tijdens de Jongste Dag (1961),
Quauhquauhtinchan in den vreemde (1962), Wenken voor de Jongste Dag (1967),
Blauwdruk van de opera Reconstructie (1969, met Louis Andriessen e.a.),
Paralipomena Orphica (1970), De verteller verteld (1971), Over de affaire Padilla
(1971), Soep lepelen met een vork; tegen de spellinghervormers (1972), De toekomst
van gisteren (1972), Het seksuele bolwerk (1973), Woorden, woorden, woorden
(1973), De vogels (1974), Bezoekuur (1974), Mijn getijdenboek (1975), Tegenlicht
(1975), Volk en vaderliefde (1975), De grens (1976), Het ironische van de ironie;
over het geval G.K. van het Reve (1976), De wijn is drinkbaar dank zij het glas
(1976), Vergrote raadsels (1976), De taal is een ei (1976), Axel (1977), Verzamelde
verhalen 1947-1977 (1977), De verhalen 1947-1977 (1977), Wat poëzie is (1978),
Paniek der onschuld (1979), Opus Gran (1982), De mythische formule (1981),
Egyptisch (1983), De gezochte spiegel (1983), Het boek (1984), Wij uiten wat wij
voelen, niet wat past (1984), Het Ene (1984).
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A. Koolhaas 1912
Door Wam de Moor

A. Koolhaas, 1976. Foto: Lon van Keulen

Pas twintig jaar nadat zijn eerste dierenverhaal in de NRC verschenen was publiceerde
A. Koolhaas in 1956 zijn eerste bundel met dergelijke verhalen onder de titel Poging
tot instinct. Wel was in 1939 de door Leo Vroman getekende en door Koolhaas
geschreven literaire strip Stiemer en Stalma uitgebracht. Fantasiedieren als hierin
voorkomen zou Koolhaas vooral láter weer scheppen, toen hij, na een periode van
vijftien jaar waarin hij voornamelijk dierenverhalen schreef, te beginnen met Ten
koste van een hagedis (1969) romans ging publiceren waarin hij lief en leed van
mensen in hechte samenhang oproept. In enige van die romans, te weten Vanwege
een tere huid (1973) en De laatste Goendroen (1977) vervullen zulke gefantaseerde
dieren - de hoedna's en de goendroens - een intrigerende rol, in spiegeling en contrast
met het lot van de menselijke personages.
In de eigenlijke dierenverhalen krijgt het ons vertrouwde dier de emoties en
verstandelijke overwegingen van de mens. In de rat Aortus (uit het verhaal ‘Gif aan
de overkant’) of in de meeuw Tractaal (uit de bundel Vergeet niet de leeuwen te
aaien, 1957) ziet Koolhaas wezens die net als mensen gedachten en onbestemde
gevoelens hebben over dood en leven. Daarbij geldt dat hoe sterker de intensiteit van
leven is, hoe dichter de dood nabij. Reeds in de dierenverhalen poneert Koolhaas het
thema dat al zijn werk beheerst: de ondeelbaarheid van dood en leven. Met daarbij
als troostende, dikwijls bevrijdende component: de liefde. In zijn dierenverhalen tast
Koolhaas al de nuances van dit thema af. Het varken Tip in ‘Mijnheer Tip is de dikste
mijnheer’ moet zich vitaal tonen, het dichtst bij de slacht - dat is: zijn bestemming als hij staat. Maar juist hij voorvoelt het sterkst wat hem te wachten staat. Dieren als
Tip, de rat Aortus, de meeuw Tractaal of het konijn Frederick uit ‘Frederick abstract’
weten zich eigenlijk superieur aan hun omgeving in hun zoeken naar wat Fens
genoemd heeft hun ‘verbinding met het oneindige’. De voortreffelijkheid van ‘Balder
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D. Quorg, spin’ wordt geweld aangedaan: zijn met grote overgave gemaakte eerste
web wordt vernield, hem rest slechts het plichtmatig weven voor de rest van zijn
leven.
Op de middag, toen de rat W. Raudt in de gleuf achter de stenen rand van
de brug zat, stierf dus de boer. En nadat de rat daar een hele tijd had
gezeten, haalde hij diep adem, ging terug over de rand en het weiland in
met de vele koeienflappen en liep daar tussendoor, tot hij opnieuw voor
water stond. De waterval. En ook daar liep hij onderdoor en nu belandde
hij bij het groene huisje met de vergeelde en uitgedorde snoekenkoppen
en daar schoot hij onder.
En hoewel het daar, om te voorkomen dat er ratten zouden komen, vol lag
met vergif, bleef hij een tijd zitten zonder iets te eten. Toen rook hij aan
enkele van de vergiftigde boterhammen, die hengelaars, die van het huisje
gebruik maakten (en het al min of meer als hun eigendom beschouwden,
omdat de oude boer er toch niet meer naar omkeek; ze hadden het zelfs
nieuw geschilderd) er hadden neergelegd en hij begreep dat hij daar af
moest blijven.
Hij begreep dat zo triomfantelijk, dat hij ineens recht overeind ging zitten
en flink zijn kop stootte tegen de vloer van het huisje; maar dat gaf niets
en vervolgens kwam hij er weer onderuit en draafde hij een paar keer heen
en terug onder de waterval door, om dat pad goed te kennen en toen kwam
hij, tegen het einde van de middag voor het eerst terecht aan de rand van
de binnenhof van de boerderij. Bij de schuur en de stallen en de rommel
en de gele wanden van het huis en de open deur van het huis, die de
gestorven boer in zijn kop had en hij liep snel langs de wand van de schuur,
van ongelijkvormig gestapelde stenen en toen, terwijl de schemering begon
te vallen, binnen in de schuur.
Fragment uit ‘Vleugels voor een rat’ uit de gelijknamige
verhalenbundel (1967) van A. Koolhaas.
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Fragment uit het typoscript van De hond in het lege huis (1964) door A. Koolhaas.

Harmonie wordt ook vergeefs gezocht door de mus Mia in ‘Zonder Mia’. Naar de
stijl hebben Koolhaas' dierenverhalen zich ontwikkeld van vertellingen tot novellen,
waarbij hij er steeds meer in geslaagd lijkt om vanuit het dier te denken en daarmee
samenhangend de dialogen een steeds on-menselijker karakter te geven. Ze zijn
onvergelijkelijk knap van taal, geestig humoristisch. Hier reeds mengt de verteller
zich in het verhaal. Ook in de novellen Mijn vader inspecteerde iedere avond de Nijl!
(1970) en Corsetten voor een libel (1970) is dat het geval. In de eerste gaat een deftige
reiger ten onder na een rijk en lustig leven, in de tweede contrasteert het dartele leven
van de libel met het vadsig sterven van een soortgenoot. Beide werkjes blinken uit
in rijkdom aan beelden en poëtische wendingen.
Het gevoel voor drama dat Koolhaas in de meeste dierenverhalen aan de dag legt,
komt nog sterker naar voren in zijn daarna geschreven romans. Niet voor niets was
hij jarenlang betrokken bij het Nederlandse toneel - als recensent - en de Nederlandse
film - als docent en directeur van de Nederlandse Filmacademie. Hij maakte een film
als De dijk is dicht, hij schreef het scenario voor Haanstra's film Alleman (1963) en
de toneelstukken Niet doen, Sneeuwwitje (1966) en Noach (1970). Zijn romans
vertonen dikwijls de structuur van het klassieke drama in zijn expositie, intrige,
climax, perpetie, katastrofe en katharsis. In Koolhaas onder de mensen (door Wam
de Moor, 1979) is dat aangetoond voor een van de belangrijkste romans, Vanwege
een tere huid (1973). Geluksgevoel en diepe treurnis gaan in deze roman samen in
de relaties tussen de jonge mensen, hun ouders en de hoedna's. Het kost weinig moeite
voor de andere hoogtepunten in dit oeuvre, te weten: De geluiden van de eerste dag
(1975), Tot waar zal ik je brengen? (1976), Een kind in de toren (1977) en Een
aanzienlijke vertraging (1982), de dramatische ontwikkeling te schetsen. Koolhaas
is zich als schrijver zeer bewust van de tragiek van het leven en ontleent aan het
klassieke drama de dynamiek van zijn vertelwijze.
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Achtste bundel dierenverhalen (1967).
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Niet ten onrechte heeft Jacques Kruithof gewezen op de rol van de interveniërende
verteller in Koolhaas' verhalen en romans. Dat deze constatering in feite tot een
veroordeling heeft geleid van Koolhaas' proza door een belangrijk deel van de kritiek,
is niet terecht. Men accepteert een groot schrijver als hij zich getoond heeft met alle
particuliere eigenaardigheden die erbij horen. Koolhaas moet gerekend worden tot
de categorie van belangrijke Nederlandstalige auteurs als Reve, Hermans, Claus en
Boon.
Zijn dierenverhalen werden gebundeld in uitgaven als: Vergeet niet de leeuwen te
aaien (1957), Er zit geen spek in de val (1958), Gekke Witte (1959), Een gat in het
plafond (1960), Weg met de vlinders (1961) en Een geur van heiligheid (1964). Zijn
roman De nagel achter het behang (1971) werd onder de titel Dokter Pulder zaait
papavers verfilmd door Bert Haanstra.

A. Koolhaas met zijn echtgenote, 1941.

Overig werk
De deur (1933), Nuchter circus (1934), Een schot in de lucht (1962), Een pak slaag
(1963), De hond in het lege huis (1964), De trapeze, 10, (1967, met Leo Vroman),
Vleugels voor een rat (1967), Andermans huid (1967, bloemlezing), Vijf verhalen
(1969, bloemlezing), Blaffen zonder onraad (1972), Een punaise in de voet (1974),
Nieuwe maan (1978), Raadpleeg de meerval (1980).
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Willem Brakman 1922
Door T. van Deel
In 1981 kreeg Willem Brakman de P.C. Hooftprijs. Hij was toen al twintig jaar als
schrijver actief, een activiteit die na de prijstoekenning en na zijn vervroegde uit
dienst treding als bedrijfsarts alleen nog maar toegenomen is.
Leunde Brakmans vroegste werk naar het oordeel van de kritiek sterk tegen dat
van Vestdijk aan, al gauw werd duidelijk dat hij een heel eigen weg ging, uit zijn
nog betrekkelijk eenvoudige, psychologische verhalen en romans van de begintijd zoals het met de Van der Hoogtprijs bekroonde debuut Een winterreis (1961) en de
roman Die ene mens (1961) - ontwikkelde zich een veel complexer, uitzonderlijk
verbeeldingsrijk proza. In talloze interviews heeft Brakman er op gewezen dat hij
schrijft ‘vanuit het beeld’, dat wil zeggen dat hij alle onderdelen van het verhaal of
de roman waaraan hij bezig is betrekt op een centraal punt, een niet in woorden
aanwezig centrum dat vaak nogal disparate gebeurtenissen tot een eenheid smeedt.
De evocatieve kracht van zijn proza, de subtiele verbanden, meestal slechts aangeduid,
maken de boeken van Brakman tot een hommage aan de verbeelding.
In termen van verbeelding en werkelijkheid zijn wel al Brakmans romans en
verhalen te beschrijven. Een goed voorbeeld is Het zwart uit de mond van Madame
Bovary (1974) waarin een leraar Frans zich dusdanig inleeft in de wereld van Flauberts
roman, dat de grens tussen werkelijkheid en verbeelding wordt overschreden. Ook
in Kind in de buurt (1972) gebeurt iets dergelijks, als de kunstenaar Jan Oud zich te
zeer identificeert met de moordenaar van een meisje uit de buurt: hij wordt dan als
vanzelf door de anderen als de dader beschouwd.
Het overbruggen van afstand is een van de voornaamste drijfveren van Brakmans
personages. In dit verband is als kernpassage uit zijn oeuvre aan te merken deze uit
Het zwart uit de mond van Madame Bovary: ‘Mijn leven lang heb ik altijd daar naar
binnen willen stappen waar dat onmogelijk was: in een film, in een boek, in de heilige
familie van de kerststal, in
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Ontwerp door Willem Brakman voor een verhaal dat ‘De aanwezige’ zou moeten gaan heten,
ter becommentariëring verzonden aan Nol Gregoor.

't Is vol van schatten hier...

115
het rijtuig van de koningin, een passerende auto met lieve rijke dame of in een eigen
herinnering’. Brakman plaatst zichzelf in ‘de tragische traditie’, waarmee is gezegd
dat deze overbrugging van afstand gewoonlijk mislukt. ‘Ik’ komt niet bij ‘de ander’,
‘werkelijkheid’ blijft in oppositie tot ‘verbeelding’ staan. Alleen in het schrijven lijkt
die kloof - die zelf weer de creatieve bron bij uitstek is - enigszins overbrugbaar.
Brakman is niet alleen een groot verbeelder (ik denk aan zijn panoramische bijbelse
roman over Lazarus De gehoorzame dode (1964), aan zijn roman over Ludwig II
van Beieren De blauw-zilveren koning (1977) en aan de duivels-lichtvoetige novelle
De reis van de douanier naar Bentheim (1983), hij is in de loop der tijd ook een
steeds virtuozer stilist geworden, die alle registers van de taal met gemak bespeelt.
De meest diepgaande, en zelf ook weer literaire, beschouwing van zijn werk leverde
Brakman zelf met het omvangrijke essay Een wak in het kroos (1983), waarin hij
zijn schrijversschap terugvoert op ervaringen uit de jeugd. Het essay bevat rake
typeringen van zijn literatuuropvatting, behandelt een aantal werken, en filosofeert
beeldend over lezen en verstaan, tijd, angst en dood.

Willem Brakman (r.) met Nol Gregoor.

Op een schrijfmachine van de school typte Jan Oud de volgende brief.
Zeer geachte heer Ketel, Naar ik heb vernomen bent u belast met het
onderzoek naar de verdwijning van Anneke Ophijkens. Ook heb ik
vernomen dat u verdenkingen koestert jegens een zekere Jan Oud uit de
Gravenstraat.
Nu kan ik u met grote beslistheid mededelen dat voornoemde heer Oud
geen enkel levend wezen kwaad zou kunnen doen, geen rups, geen worm,
laat staan zo'n lief meisje.
De heer Oud is een zeer groot kunstenaar, wat nog te weinig mensen inzien,
en hij staat in de hele buurt zeer goed bekend. Hij is vrijgevig, men kan
altijd een beroep op hem doen, kinderen mogen hem graag. Denkt u echter
bij uw nasporingen ook eens aan het mannelijk personeel van haar school.
Meer kan ik niet zeggen.
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Een goedwillende buurtbewoner
Fragment uit de roman Kind in de buurt (1972) door Willem Brakman.

Overig werk
De weg naar huis (1962), De opstandeling (1963), Water als water (1965), Het
godgeklaagde feest (1967), Debielen en demonen (1969), De biograaf (1975), Glubkes
oordeel & Over het monster van Frankenstein (1976), Zes subtiele verhalen (1978),
Vijf manieren om een oude dame te wekken (1979), Come-back (1980), De gegoeden
(1980), Ansichten uit Amerika (1981), Een weekend in Oostende (1982), Nadere
kennismaking; een luisterspel (1983), Een familiedrama (1984), De oorveeg (1984).
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Jan G. Elburg 1919
Door Wiel Kusters

Jan G. Elburg als docent aan de Rietveldacademie, 1967. Foto: Hugo Schuit.

In circa vierhonderdvijftig woorden over het werk van Elburg schrijven, over de
gedichten van na 1950 en die van daarvoor, over zijn cartoons-in-taal Praatjes kijken
(1960) en De kikkers van Potter (1981), over de sociale en politieke thema's in zijn
vroege werk, over de speelsheid van zijn poëzie, de virtuositeit en baldadigheid van
zijn omgang met de taal, - dat vraagt een bijna even stoutmoedige hand van schrijven
als die van de besprokene zelf, een hand die zo uitdagend in woorden knijpt, dat de
betekenis er aan alle kanten uit spat en vierhonderdvijftig van die woorden, gemeten
aan het vele dat ze dan te zeggen hebben, ruimschoots opwegen tegen een vijfvoud
ervan.
L'amour la poésie. Met deze titel van een gedichtenbundel van Paul Eluard
(pseudoniem van Eugène Paul Grindel, 1897-1952) zou veel van Elburgs werk, en
zeker de poëzie die hij na 1960 geschreven heeft, heel goed te karakteriseren zijn.
Want poëzie en liefde, minnares en gedicht, vallen in zijn gedichten op vele punten
samen. De verrukkingen en speelsigheden van de poëzie zijn de speelsigheden en
verrukkingen van de liefde. En omgekeerd. Het raffinement waarmee Elburg in De
gedachte mijn echo (1964) en latere bundels te werk gaat, doet denken aan de verfijnde
grepen en knepen uit een exotische leerschool der liefde. Het spel met de woorden,
een spel zonder ‘buiten-lyriese hogeborst-zetterij’ nu (dat was in het vroege werk
wel eens anders), wordt door Elburg met vindingrijkheid gespeeld. En met de ernst
die daar bijhoort. Een belangrijk aspect van deze ernst is de hoop op een redelijk
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Vroege versie van een gedicht uit de cyclus Streep door de rekening (1965) door Jan G. Elburg.

zo'n baard: / tangolicht zalft de stortplaats / onkunde: een anodiseert
tonsuur / putten en rietstroken verwateren daarbij / tot slurven tot / slappe
sleden op onze bergkam / een en al honingraat / duikt de koorknaap dieper
in de kussens / brengt heftig een knie omhoog / naar je druipende pochette
// raap kurken, stofvlokken mummelen / de kolibri lanceert zijn
gereedschapstas / de luier gaat op in rook, een twijg / geeft de stier de
genadestoot // wij zijn aangespoeld op een brulboei / schuilplaats van een
overjarige held. / klokkend ledigen zich onze blaren / een buiging voor
het zuiderkruis
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wonder in de poëzie. Die term is niet van Elburg zelf; ik leid hem af uit het gedicht
‘ars poetica’ (1958), waarvan ik hier de laatste drie strofen citeer:
aldus wordt een man bezocht die in geen wonder
heeft geloofd
maar die open zijn handen leeghield
voor wat desondanks kon komen
zijn oren gespitst naar een leegte
onverwacht treft een nooitvertoonde kleur zijn ogen
zijn tong een smaak als een toonhoogte
zo redelijk raakt het gedicht met letters
een pagina

Het gedicht (zo maar een ei van trilling in zijn hand) houdt voor zijn maker
onverwachte dingen in petto, ‘een nooitvertoonde kleur’ of ‘een smaak als een
toonhoogte’. Dit is, denk ik, een symbolistisch trekje in de in filosofische zin toch
niet volstrekt materialistische poëzie-opvatting van Jan G. Elburg, een glimpje van
een dichterlijke metafysica, van ‘een bestaan door het bestaan heen’. Een, hoe dan
ook, aards bestaan natuurlijk: prijs de wind om de lekkende vuilniszak / prijs het licht
op de stront [...] / en de lik van de hond zonder haar, houdt hij zichzelf en de lezer
voor in een gedicht dat ‘gelovig soms’ heet (1975).

Nieuwjaarskaart door Jan G. Elburg, 1974.
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Korte autobiografie
Woorden zijn zonderlinge woningen:
één haar op mijn hoofd was gekrenkt door liefde;
dat werd een dorp met strodaken en tuinen,
toen de mist van mijn adem was opgetrokken,
toen de troffel van mijn keel stillag
en de mortel van mijn tanden;
één haar op mijn hoofd dacht en één viel uit;
dat werd een ziekenhuis, dat werd een buiten:
toen ik zweeg stond het daar, één uur lang.
Woorden zijn een ongewoon gezang:
een ongeloofwaardige waslijst vult men er mee.
Een boek? Nee. Een brief? Nee.
Een vers van gele en rode goederen,
boezeroenen van woede en liefdeshemden,
vult men er mee.
Woorden zijn korte telegrammen.
Men zet zijn tranen op om ze te lezen;
om ze te horen doet men oren aan.
Eén haar op mijn hoofd was gekrenkt door liefde,
één haar op mijn hoofd dacht en één viel uit
en ik wilde in grote en kleine woorden
wonen als een boodschap van overzee,
om deernis te vragen of vrees aan te jagen,
maar ook daar ontbraken de deuren.
Gedicht door Jan G. Elburg, gebundeld in Laag Tibet (1952).

Overig werk
Serenade voor Lena (1943), De distelbloem (1944), Klein t(er)reurspel (1947), Door
de nacht (1948), Laag Tibet (1952), Het uitzicht van de duif (1952), De vlag van de
werkelijkheid (1956), Hebben en zijn (1958), Drietand (1960), Streep door de rekening
(1965), Elf gedichten (1968), De quark en de grootsmurf (1971), Contravormen
(1971), Gedichten 1950-1975 (1975), Iets van dat alles (1982, bloemlezing).
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Bert Schierbeek 1918
Door Hugo Verdaasdonk

Bert Schierbeek op zijn vijfenzestigste verjaardag, 1983. Foto: Giny Oedekerk.

Het boek ik (1951) vormde een inbreuk op de bestaande leesgewoonten. Bij hun
pogingen om de roman in een traditie te plaatsen, verwezen de critici naar James
Joyce en de Surrealisten. In een gesprek met John Vandenbergh, dat als
slotbeschouwing werd opgenomen in Het dier heeft een mens getekend (1960) noemt
Schierbeek Jo Otten (1901-1940), Vestdijk (Mijnheer Vissers hellevaart), Slauerhoff
(Het Verboden Rijk, Het leven op aarde), Joyce, Kenneth Patchen, Ezra Pound en
Saint-John Perse als verwante auteurs. Om de ‘mentaliteit’ te schetsen die bij zijn
werk past, wijst Schierbeek op het Zenboedhisme en het existentialisme. Tussen
beide stromingen acht hij een nauw verband aanwezig. Dit alles, en ook Een broek
voor een oktopus (1965), waar Schierbeek zijn poëtica uiteenzette, suggereert dat de
auteur geen al te grote beperkingen wil opleggen aan het aantal tradities waarbinnen
hij zijn werk wenst te situeren. Schierbeeks teksten lijken deel te hebben aan tal van
vormen van literatuur. Zij bevatten effusies, veeltaligheid (Pound), de vorming van
woorden die tot een particuliere taal behoren (Joyce), citaten uit de bijbel en uit de
katholieke liturgie. Binnen de lange lyrische perioden kunnen heel vaak zinsnedes
geïsoleerd worden die een haikuachtig karakter hebben of zelfs op maximes lijken.
Een van de eigenschappen die van oudsher aan verhalen is toegekend luidt dat de
auteur of, volgens recentere opvattingen: de verteller, de instantie is via welke andere
personages aan het woord komen. Omdat
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Fragment uit een voorstadium van Het boek ik (1951) door Bert Schierbeek.

toen zei mijn vriend: zie ik ben rot. / wij gaan aan het raam zitten en
wij kijken uit over het land. / het is al laat / de zon gaat onder. / de prostaat
is niet in orde. /zie dit ik heb het allemaal gehad. / (hij wijst op landschap)
/ het kruipt op. / ze lozen me iedere week. / ik brul dan van de pijn. / Ik
ga wel dood / ik rook en drink niet meer. / niemand van de heren neemt
nog verantwoordelijkheid. / die heb ik zelf. / volgend jaar ga 'k ook weer
roken / het gaat misschien wel vlug als al die rotzooi in je lichaam trekt /
dat dondert niet. / ik heb geleefd, plezier gehad gezopen gevrijd gevreten
en geschreven ook. / werken gaat niet meer. / de liefde werkt nu en zij is
er weinig / zij is zwart en groot in mijn leven en laat te laat / Je loopt zo
gauw voorbij / Ja Buber is een mysticus / en er is weer iemand plotseling
dood / volgend jaar ga ik weer roken / wat kan 't verdommen of ik doodga
maar geen pijn / niet meer die buizen door je jongeheer / geen blaaskijkers
niertrekkers en aftappers / dat gedonder. / ik wil wel dood / ik heb genoeg
geleefd / en anders ga 'k weer roken / ja één glas wijn per dag / de schade
loopt in de duizenden / als alles goed gaat gaan we weer vergaderen. / wie
zeg je / ja ik ken hem al jaren. / zie zo'n landschap. in zo'n huisje dat licht
zo in de sloot / ik denk wat kan het toch een rotzooi zijn zo in zo'n lichaam.
daar / loop je je levenlang mee rond en 't deed het altijd goed dat zuipen
ja / en al dat gedonder met die wijven en nou nog kinderen ook ik / zie ze
nooit en dit is goed of weet ik wat.
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de mogelijkheid niet bestaat uit te maken of de verteller de rol van intermediair
correct vervult, is zijn ‘selectiviteit’ (zijn ironie, zijn partijdigheid) altijd als probleem
gezien. In het werk van Schierbeek lijkt de vertellende instantie echter te streven
naar een maximalisatie van het aantal partijen die aan het woord komen: ‘Niet minder
dan zeven Romeinse keizers, zes en twintig vruchtloze pausen, drie en veertig
Mikado's, een klein millioen manderijnen en drie oceanen hebben zich in mij gewassen
en schoongespiegeld’ (Het boek ik). Men kan zich enig idee vormen van de aard van
de instanties die in Schierbeeks werk het woord nemen door op de domeinen te letten
waarnaar de gebruikte namen en stijlregisters verwijzen. In het oudere werk (De
andere namen, 1952; De derde persoon, 1955; De gestalte der stem, 1957 zijn deze
domeinen vaak sacraal van aard: mythen, geschiedenis, beeldende kunst, architectuur.
De wij-vorm, generalisaties (‘de vrouwen’, ‘de menselijke geest’) en ‘grote’ woorden
(‘heelal’, ‘heldentijdperk’) zijn frequent. In Een grote dorst (1968) en vooral in
Inspraak (1970) nemen de verwijzingen naar niet sacrale domeinen toe (Een derde
oksel is niet om mee te experimenteren). De sequensen doen nog maar zelden een
hele bladzijde vollopen; er wordt geëxperimenteerd met de typografie. De deur (1972)
bevat zeer korte sequensen, vaak haiku-achtig van toon; het optreden van andere
sprekers dan de verteller wordt expliciet gemarkeerd (‘zei Jezus’, ‘zei Frans’), een
presentatiewijze die al in Ezel mijn bewoner (1963) werd gehanteerd, de sequensen
laten daar veel bladwit open. Deze zaken zijn ook kenmerkend voor de meest recente
teksten van Schierbeek (de trits ‘reisverslagen’, Weerwerk (1977), Betrekkingen
(1979) en Binnenwerk (1982). De sprekende instanties zijn veelal familieleden,
vrienden en andere personen uit de omgeving van de verteller; de toon is
spreektaal-achtig.
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Aantekeningen door Bert Schierbeek voor Het boek ik (1951).
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Roman (1955). Omslag: Lucebert.

Overig werk
Terreur tegen terreur (1945), Gebroken horizon (1946), Op reis door Spanje (1952),
Het bloed stroomt door (1954, met Karel Appel), Op reis door Italië (1954), De
blinde zwemmers (1955), Het woord gebonden of ingenaaid (1955), Spanje, land en
volk (1955, met Nico Jesse), Hart van Spanje (1956), Je geld of je leven (1958), Het
kind der tienduizenden (1959), De tuinen van Zen (1959), Vallen en opstaan (1977),
Bert Schierbeek [verzameld werk] (1978-1983, 4 dln.), Een tik tegen de lucht (1979,
bloemlezing), Formentera (1984).
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Remco Campert 1929
Door Harry Scholten

Remco Campert (l.) en Jan G. Elburg.

De gedichten van Remco Campert worden wel eens ‘levensliederen’ genoemd, maar
een nuance die de aard van deze poëzie meer recht doet staat geformuleerd in de titel
van een der bundels: Mijn leven's liederen. (1968) Het accent dat in de eerste typering
op ‘leven’ valt is in de bundel-benaming gelijkmatiger verdeeld over ‘leven’ en
‘liederen’ er die verhouding vormt een juistere karakteristiek voor gedichten die aan
leven en poëzie beide het volle pond geven. Camperts werk kan wel gelezen worden
als een ‘levensbericht’ - over geboorte en jeugd en de doorwerking daarvan in later
tijd: Geboren ben ik, nu nog / 28 juli 1929 in Den Haag / zoon van mijn moeder /
zoon van mijn vader - maar het is eer bericht in de specifieke zin van een gedicht, in
een poëtische vorm die inhoud-bepalend is. Men leze, bijvoorbeeld, het slotvers
‘Januari 1943’ uit de bundel Scènes in Hotel Morandi (1983), een lang gedicht in
twee-regelige strofen dat ‘gaat over’ het doodsbericht van zijn vader, Jan Campert
(1902-1943). Het gedicht heef teen losjes-vertellende inzet: Ik liep over het karrespoor
/ op een krakende winterdag / mijn moeder kwam me tegemoet / figuurtje in de verte,
maar op de inhoudelijk meest cruciale momenten in het vers verstrakt opeens het
metrum en treedt er eindrijm op: de Duitser had per kaart gemeld / mijn vader hij
was dood / in Neuengamme, bitter oord / daar hadden ze hem vermoord. Woordkeus,
volgorde van zinsdelen, ritme en klank lijken in deze regels - in afwijking van het
voorafgaande en volgende - ontleend te zijn aan de ‘ge-ijkte’ poëzievorm van de
ballade. En het effekt is dat de inhoud
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Gedicht door Remco Campert, gepubliceerd in het derde nummer van Braak (juli 1950).
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aandacht voor zijn specifieke vorm vraagt en dat de feitelijke mededeling juist in de
geobjectiveerde poëzievorm geladen wordt met persoonlijk onzegbare emotie.
Luister goed naar wat ik verzwijg: deze slotregel uit een gedicht in de bundel
Hoera, hoera (1965) lijkt het meest toepasselijke motto waaronder het werk van
Remco Campert gelezen kan worden. Het geldt voor veel lichtvoetigs in zijn romans,
het geldt in sterkere mate voor zijn korte verhalen en het meest voor zijn poëzie,
vanaf zijn start binnen de Beweging der Vijftigers (Vogels vliegen toch, 1951) tot
Scènes in Hotel Morandi (1983). Het is ook een motto dat Camperts thematiek het
best introduceert. In een bespreking van de verzamelbundel Alle bundels gedichten
(1976) formuleert J. Bernlef ‘het thema van het moment van ontstaan als moment
waar alles om draait’. Een juiste karakteristiek: op ‘biografisch’ vlak is de aandacht
voortdurend gericht op ‘vroeger, toen alles nog beginnen moest’ en dat geldt
gelijkelijk in poëticaal opzicht: De kunst is op het punt / Van ontstaan. / Dat is zijn
enige punt / Dat van ontstaan: daarin heeft zich werkelijkheid / Geconcentreerd (Met
man en muis, 1955). Poëzie wordt ‘geconcentreerde werkelijkheid’ in gerichtheid
op de staat van geboorte. De gedichten van Remco Campert benadrukken herhaaldelijk
het échec van woorden eenmaal gesproken, / geschreven en daartegenover hun
levensvatbaarheid in het stadium van verzwegen, / onuitgesproken-zijn. Het lijkt een
goed advies ze in dat stadium te volgen, om dan tenslotte de vaststelling mee te
maken van de vitale betekenis hunner geboorte: Elk woord dat wordt geschreven /
is een aanslag op de ouderdom.
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Gedichten (1952). Omslag: Lucebert.

Toen Joke en Lex Etten uit elkaar gingen, waren ze beiden vijfentwintig
jaar oud en ruim twee jaar getrouwd. Tijdens hun huwelijk bracht Joke
het geld binnen, omdat al spoedig bleek dat Lex daartoe niet in staat was.
Bij onze scheiding gaf ze me zelfs tweehonderdvijftig gulden mee. Ze
noemde het lenen, tegen beter weten in natuurlijk, maar we waren er toen
erg voor om elkaars gevoelens te sparen. Van die tweehonderdvijftig
gulden huurde ik een kamer en toen had ik nog honderdnegentig over om
van te leven en na een paar weken was dat op en ik had niets te verwachten,
want de tekeningen, die ik bij een of ander slap verhaal had gemaakt (daar
had Van Oss me aan geholpen), waren afgekeurd en geld voor de poging
en de goede bedoeling, daar doen ze niet aan bij kranten. En een vent, die
ik in een café had ontmoet en die zijn portret zo nodig getekend moest
hebben, wilde niet over de brug komen met de afgesproken vijftig gulden,
want hij vond het een slechte tekening. Erg best was die tekening ook niet,
maar dat lag voor een gedeelte aan hem, want zijn kop was ook niet erg
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best. Hij had bijna geen kin en van die verzopen blauwe café-ogen en
misschien heb ik een beetje te veel nadruk daarop gelegd. Hij wilde de
tekening niet eens accepteren en als ik nog wel eens in dat café kom, dan
draait hij mij zijn grote vette rug toe en als hij dronken is, trekt hij aan
mijn das en probeert ruzie met me te maken. Hij handelt in
tweedehandsauto's en luchtmatrassen.
Joke was secretaresse bij een uitgever, een baan die haar goed beviel en
waaraan ze zelfs een air van verwaandheid ontleende, omdat bekende
schrijvers, die de uitgeverij binnenliepen, haar soms in de hals kusten als
ze zat te typen. 's Ochtends om kwart voor negen ging ze deur uit, goed
gekapt, goed gekleed, goed opgemaakt, een helder Hollands meisje, dat
haar uiterlijk eerder aan Seventeen dan aan Elle ontleende; 's middags om
kwart voor zes kwam ze de deur weer in, een beetje moe en niet onvoldaan
over zichzelf.
Begin van het titelverhaal uit de bundel Een ellendige nietsnut (1960)
door Remco Campert.

Keuze uit het overig werk
Ten lessons with Timothy (1950), Een standbeeld opwinden (1952), Berchtesgaden
(1953), Eendjes voeren (1953), Alle dagen feest (1955), Het huis waarin ik woonde
(1955), Lodewijk Sebastiaan (1956), De jongen met het mes en andere verhalen
(1958), Bij hoog en bij laag (1959), Een ellendige nietsnut en andere verhalen (1960),
Het leven is vurrukkulluk (1961), Liefdes schijnbewegingen (1963), Nacht op de kale
dwerg (1964), Het gangstermeisje (1965), Dit gebeurde overal (1968), Tjeempie, of
Liesje in luiletterland (1968), Fabeltjes vertellen (1968), Hoe ik mijn verjaardag
vierde (1969), Campert compleet (1971), Verzamelde verhalen (1971), Op reis (1974),
Luister goed naar wat ik verzwijg; aforismen (1976), Waar is Remco Campert?
(1978), Theater (1979), Na de troonrede (1980), Een beetje natuur (1982,
bloemlezing), De Harm en Miepje Kurk story (1983), Kinderverhalen van Remco
Campert (1984), Wie doet de koningin (1984).
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Hans Andreus 1926-1977
Door Jan van der Vegt

Hans Andreus. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

Een dichter die schrijft: Ach, ware ik een foton / of ware ik een neutrino, / dan ware
mijn rustmassa nul, laat twee dingen blijken: zelfspot die hem zijn verlangens in dat
ironisch gekleurde kleed van de fysica laat steken, en zoveel interesse voor de
nieuwste natuurkunde dat hij daaraan zijn beelden wil ontlenen. Het citaat is uit
Syntropisch (1965), weliswaar niet Andreus' sterkste bundel maar belangwekkend
als tegenhanger van het meer aan mystiek herinnerende Klein boek om het licht heen
(1964). Fotonen en neutrino's zijn onderwerpen van de quantum-fysica, die zich
bezighoudt met de kleinste deeltjes en daarom ook met het licht. Hans Andreus was
de dichter van dat licht. In Muziek voor kijkdieren (1951), zijn eerste bundel, brengt
hij de extase van het zintuigelijk ervaren ervan tot klinken. In het ‘Laatste gedicht’
dat hij kort voor zijn dood
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Fragment van een ongepubliceerd gedicht door Hans Andreus.
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schreef, stelt hij de vraag: Waar blijf ik met dat licht van mij...? (Laatste gedichten,
1977). Zijn Verzamelde gedichten (1983) laten zien dat hij van het begin tot het eind
in zijn werk steeds weer bij het licht terugkeert. Vooral in de latere bundels is het
voor hem de redding uit een diepe crisis.
Hoeveel licht er in Andreus' gedichten schijnt, hoe speels en zangerig die kunnen
zijn, dat neemt niet weg dat in zijn werk ook schuldgevoel en doodsbesef een grote
rol spelen. Een psychische crisis, verbonden met een in het prenatale wortelend
trauma, is uitgebeeld in de korte roman Denise (1962), maar kreeg vooral op
indrukwekkende wijze vorm in De sonnetten van de kleine waanzin (1957), een van
de hoogtepunten uit Andreus' werk. Een afrekening met de crisis is die bundel niet,
want tot in het laatste werk van Andreus keert dit thema terug. Toch eindigt de
sonnettenreeks met een apotheose, een beeld van verlossing in een ‘vogelvrij
ogenblik’. De ironische wens ‘dan ware mijn rustmassa nul’ komt op hetzelfde neer.
Donker en licht houden elkaar in Andreus' poëzie in evenwicht, zoals Eros en
Thanatos er bij elkaar horen. Maar hoeveel de erotiek ook met doodsbesef te maken
heeft, ze is vooral innig verbonden met het reddende licht. De rust na de bevrediging
is een rusten van het licht in het licht, zo staat het in De witte netten van zon en maan
(1974).
Rijkdom aan thematische variaties neemt niet weg, dat het werk van Andreus een
opvallende homogeniteit vertoont en ook zijn prozaverhalen laten zich gemakkelijk
met de gedichten verbinden. Zijn stijl heeft een evolutie doorgemaakt. Zijn
tijdschriftdebuut (in Centaur, 1947) was een traditioneel sonnet. Die vorm is hij altijd
trouw gebleven, al heeft hij hem naar zijn hand gezet. Toen hij via een briefwisseling
over Blurb met Simon Vinkenoog bevriend raakte en op diens uitnodiging naar Parijs
ging, ontstond poëzie in de experimentele stijl (onder andere De taal der
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Hans Andreus, 1951. Foto: Giny Oedekerk.
Gejaagd worden en als wolven jagen
achter de taal aan de tong uit de mond
geen rust vinden in de koele toendraas
der lichamen niet in de steppen der steden
Geen leyen hebben dan dit ene leven
een taal van dertig maal duizend woorden
nergens wonen verdwaasd bivakkeren
tussen klanken van nachtlijke oorsprong
De zon en de maan als getuigen aanroepen
de sterren de regen de vogels afloeren
de liefste betrappen de bijslaap verstarren
verdierlijken in een oerwoud van woorden
Het vuil van de straten heiligverklaren
in beeldenstormen de goden bezingen
punchdrunk nog spelen met vlaggen en kleuren
als vliegen muren de nachten beklimmen
Propaganderen het vuur van de aarde
de doden oproepen de levenden noemen
niets weten bestaan van tasten zien horen
altijd alleen zijn en nimmer alleen
Gedicht door Hans Andreus, gebundeld in De taal der dieren (1953).
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Hans Andreus aan Simon Vinkenoog, redacteur van het eenmanstijdschrift Blurb.

dieren, 1953). Daarna koos hij in Schilderkunst (1954) voor een vrije vorm in een
bijna klassiek ritme, waarnaast hij ook in een lossere stijl schreef. Onder invloed van
Franse poëzie staan zijn prozagedichten. Veelzijdig was Andreus bovendien qua
genre: hij vertaalde, schreef hoorspelen en verhalen en gedichten voor zowel
volwassenen als kinderen. Al is de zintuigelijkheid van zijn poëzie, verweven met
wat hem inspireerde in wetenschap, filosofie of religie, allerminst kinderlijk, toch
hebben veel van zijn lezers Andreus al heel jong leren kennen in de verhalen over
Meester Pompelmoes.
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Tweede, herziene druk (1956; eerste druk, 1954) met een omslagtekening door Hans Andreus.

Keuze uit het overig werk
De ronde kant van de aarde (1952), Italië (1952), Het explosieve uur (1955),
Empedocles, de ander (1955), Variaties op een afscheid (1956), Stel je voor (1957),
Het land van horen en zien (1957), De kikako (1958), Gedichten (1958-1959, 2 dln.),
Bezoek (1960), Luisteren met het lichaam (1960), Valentijn (1960), Tjirp de krekel
(1961), Groen land (1961), Aarde (1963), Viermaal J en Janus (1963), Henry de
filmhond (1963), De verhalen van Meester Pompelmoes (1964), Een keuze uit zijn
gedichten (1964), Mannetje Muk (1966), Straat op stelten (1967), Waarom daarom
(1967), Meester Pompelmoes en de pompelmoes (1968), De ruimtevaarder en andere
gedichten (1968), Maarten en Birro (1970), Natuurgedichten en andere (1970), De
rommeltuin (1970), Jubal (1971), Grote dieren, kleine dieren (1971), Vehikel (1972),
De fontein in de buitenwijk (1973), De wijze vis (1974), Gedichten 1948-1973 (1975),
Holte van licht (1975), Dierenverhalen (1976), Dat licht van mij (1978, bloemlezing),
Hademar de straatzanger (1983), Raffia (1984).
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Gerrit Kouwenaar 1923
Door Wiel Kusters

Gerrit Kouwenaar, Amsterdam, 1985. Foto: Hein de Bouter.

In Kouwenaars ‘Mama gedicht’ - men kon het in 1953 lezen in zijn eerste bundel,
Achter een woord - wordt de draak gestoken met de rozen- en borstenpoëzie van de
vooroorlogse romantisch-rationalistische dichters. nu komen er alras rozen en
zomernachten / en de borsten die nooit bezweet geraken / en steeds blank moeten
zijn als albast enzovoort. Het soort gedicht dat hier in de luren wordt gelegd heet
een verouderd ‘mechaniekje’, het is leeg, maar het praat als een mamapop. Met het
werkelijke leven, zoals de na de oorlog debuterende dichter het ziet, heeft het niets
van doen. de vader is waarschijnlijk een blonde landloper, zegt Kouwenaar. Het zou
een verwijzing naar Bertus Aafjes (Een voetreis naar Rome, 1946) kunnen zijn, al
is de allusie niet zo persoonlijk bedoeld: in de poëzie leven er vele blonde landlopers.
Van hun gedichten zou men een dwarsdoorsnede moeten snijden / zoals ik laatst in
een etalageraam zag / het hele rose lijfje in tweeën gesneden / opdat men goed zien
kan geen wonder / er komt geen leven aan te pas.
Het mes openbaart ‘geen wonder’, want zo'n wonder is er niet: zelfs geen longen
en netvliezen / alleen een tamelijk eeuwig trompetje / alleen twee kogeltjes om een
asje. En om het verband met de morsdood verklaarde poëzie nog eens te accentueren
staat er een aantal regels verderop ook nog dit: er is een mes dat het gedicht gekloofd
heeft. Het lijkt een variant van de enigszins berucht geworden Vijftigers-slogan er
is een lyriek die wij afschaffen.
‘Mama gedicht’ is wel het eerste, maar niet het laatste vers waarin Kouwenaar het
mes hanteert. In veel van zijn gedichten noemt hij zich-
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Vierde versie van een gedicht door Gerrit Kouwenaar, dat onder de titel ‘Het brood in de oven
verbrandt’ werd gebundeld in Volledig volmaakte oneetbare perzik (1978).

Het licht is hetzelfde licht / of je nu slaapt of je ogen... / voor wat je niet
ziet // onder je loep een onverhoeds woord / groot als een harige hand en
zwaar / en je spelt het // in een (de) hoek een lichtvlek een stoel / een wesp
op een pad.(bij), je zit / waar je zat, geen speld // verward in je zoon is je
vader / je man, je kleinkind een gezicht / dat je aankijkt // het brood in de
oven brandt aan maar je zit / waar je zit, op je schoot / een bos bloemen,
geen hand / die hem bracht -
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Zonder namen
Als ik zie hoe machteloos de gedachten van velen
de namen omzwermen
als volièrevogels het zangzaad
beklim ik liever het naamloos ding dat een berg is
desnoods halverwege
het zwijgen te toonzetten
maar de naam te verzwijgen, niet uit eerbied
maar uit eenvoudige blindheid
en zó de stof het feit en de tijd
nauwkeurig te zeven door vlees
ziedaar een poging tot maken
desnoods halverwege: uitzicht
op een hard ding dat ruimte loslaat en uitspaart
zeer werkelijk is de slaap en de gestilde honger
zeer denkbaar want niet benoemd
en hoe sneller de huizen
aan handen en ogen ontvallen
hoe groter men woont Gedicht door Gerrit Kouwenaar, gebundeld in Zonder namen (1962).

Van l. naar r.: Hugo Claus, Freddy Rutgers, Bert Voeten en Gerrit Kouwenaar te Knokke,
1956.

zelf een ‘maker’. En een van zijn eigenaardigste uitspraken is: Van alle maken is
doodmaken / wel het volmaaktste, uit de prachtige cyclus ‘le poète y. sur son lit de
mort’ (1974), geschreven naar aanleiding van een foto van de Russische dichter
Sergey Yesenin (1895-1925) op zijn sterfbed. Yesenin, die zichzelf in 1925
doodmaakte, is volgens Kouwenaars gedicht voorgoed 30 jaar, doorziet / voor
niemand zijn later, de ogen / gaan niet meer dicht -.
Voor Kouwenaar is de dood geen groter of kleiner raadsel dan voor zijn lezers.
Wel kan men zeggen dat hij er in zijn gedichten - met name sinds de bundel Zonder
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namen (1962) en duidelijker nog sinds Autopsie / anoniem (1965) - steeds op uit is
juist in de ‘schouwing’ van wat dood is een openbaring van het raadsel dat leven
heet te vinden. Dat raadsel ligt voor hem besloten in de stof, in ons vlees, de materie
waarvan wij zijn. Hoe zullen wij de geheimen daarvan aan de oppervlakte krijgen?
Hebben wij eigenlijk wel een ‘oppervlak’, dat wanneer we op zoek gaan naar een
verklaring voor het leven in de stof te doorbreken valt? Als wij vlees zijn, dan zijn
wij het ook door en door, dan is er geen ‘binnen’ en ‘buiten’ aan ons, dan is er los
van ons geen geest.
Zo raken door geen enkele poëtische autopsie - want Kouwenaars ‘mes’
symboliseert, denk ik, mede de dichtkunst - de raadselen geopenbaard, tenzij men
daaronder verstaat dat die raadselen zich soms in hun volle reikwijdte aan het
analyserende bewustzijn voordoen: kijk dat vlees toch geliefde, het mes / in dit getemde
wildbraad open- / baart een raadsel. De afbreking midden in het woord ‘open-baart’
is veelzeggend: er wordt door te snijden iets gebaard, dat niet te doorgronden valt.
We moeten er intussen voor waken in Kouwenaars poëzie, die zichzelf met de
loop der jaren steeds weer heeft vernieuwd, de poëtische verwoording van een
filosofisch standpunt te zien, van een al vóór het schrijven volledig gevormde
zienswijze of levensopvatting. Wanneer we dit oeuvre experimenteel willen noemen,
dan kunnen we dit niet beter doen dan door nu juist te verwijzen naar het tasten en
zoeken naar inzichten die nooit gegeven zijn, maar waarvan vermoed wordt dat zij
bij hardnekkig volhouden uit de stof, waartoe ook de taal behoort, de meest
‘vergeestelijkte’ van alle materie, gewonnen kunnen worden. Dat er met en in die
taal soms gewerkt wordt op een wijze die tot aan de grens van haar mogelijkheden
reikt, is een ander experimenteel te noe-
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men aspect van Kouwenaars poëzie: haar pogingen het onuitsprekelijke uit te spreken.
Zo luidt het begin van het al eerder geciteerde gedicht uit Autopsie / anoniem:
Ik keel een woord, de hand
die een ding is
komt terug met een snufje dood

Het mes gaat in het woord, als in het vlees. Want ‘moord [is] een kijkgat’. Of, met
een citaat uit een gedicht van bijna tien jaar later: wat de dichter doet is
het vormgeven van bijna, ontvormen
van zeker, hardmaken
van water, poging
tot een kijkgat naar wat dicht zit

Zekerheden zijn er weinig. Steeds weer wordt er getast naar inzicht in de zin of onzin
van het leven, in het gedicht, dit heldere ding dat in het donker / beslecht is, het niet
nader te duiden noch mis te verstane raadsel dat de dichter na een (donkere) nacht
van werken voor zich vindt, ‘drup bloed op kunstdruk’. Maar niet alleen in het gedicht,
ook in het leven wordt er gezocht, op de rand van de dood. In de cyclus ‘in het wit’
(1978), gedichten over een ziekbed, lezen we over een ‘potdichte bolster vol zwarte
kijkgaten’ en gaat iemand tot aan
de rand de uiterste rand de hand,
raakt het aan en valt af

Een reiken, maar zonder mystieke dimensies. Geen mystiek, maar ook geen volstrekt
anti-idealistisch materialisme.
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Gedichten (1962). Omslag: Ed van der Elsken en Helmut Salden.

Overig werk
Vroege voorjaarsdag (1941), Uren en sigaretten (1946), Goede morgen haan (1949),
Negentien-nu (1950), Pieter Dourlein (1951, onder ps. Jan Helder), Ik was geen
soldaat (1951), De Kaap in zicht! (1952, onder ps. Jan Helder), Achter een woord
(1953), Hand o.a. (1956), Val bom! (1956), De ondoordringbare landkaart (1957),
Het gebruik van woorden (1958), De stem op de 3e etage (1960), Weg verdwenen
(1961), Sint Helena komt later (1964), 100 gedichten (1969), Data/decours (1971),
Landschappen en andere gebeurtenissen (1974), Volledig volmaakte oneetbare perzik
(1978), Het blindst van de vlek (1982), Gedichten 1948-1978 (1982), Drie romans
(1984).
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Lucebert 1924
Door C.W. van de Watering

Lucebert ten huize van Gerrit Kouwenaar, Amsterdam, 1951. Foto: E.P. van Zachten.

‘Oproerig’ en ‘buitensporig fantastisch’, zo karakteriseert Lucebert (pseudoniem
van L.J. Swaanswijk) zelf in 1951 zijn vroege, dan nog niet gebundelde, werk.
Daartegenover worden de gedichten uit de vroegst verschenen bundel Triangel in
de jungle gevolgd door De dieren der democratie - nog steeds volgens de dichter gekenmerkt door ‘hun eenvoudige structuur en hun voornamelijk bedachtzame aard.’
Nu is die laatste omschrijving ongetwijfeld ironisch, maar dat neemt niet weg dat
met ‘eenvoudig’ en ‘buitensporig fantastisch’ twee van de polen zijn genoemd
waartussen deze poëzie zich beweegt. Twee ván de polen, want er zijn enige uitersten
méér in de meer-dimensionale ruimte van Luceberts poëzie.
Tien dichtbundels tussen 1951 en 1982 en een forse afdeling ongebundelde
gedichten in Verzamelde gedichten (1974) markeren de weg die loopt van de heftig
verguisde barbaarse revolutionair uit de jaren '50 tot aan de dichter die in 1983 de
hoogste literaire onderscheiding kreeg die het Nederlandse taalgebied kent.
Letterkundig Nederland eerde ook de maker van honderden schilderijen, duizenden
tekeningen en een ontelbare hoeveelheid grafiek door hem de opdracht te verlenen
voor de wandschildering in de foyer van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum.
Over zijn werkwijze als schilder en als dichter zegt hij (in 1961): ‘alles wat me
maar invalt schilder ik, ik teken en schilder van alles op alles, alle opvattingen
waardeer ik gelijkelijk, tussen motieven maak ik geen keuze en ik streef niet naar
syntheses, tegenstellingen blijven bij mij rustig aangesteld en terwijl ze elkaar
weerstreven, pleeg ik geen verzet, blijf ik buiten schot en beleef de vrijheid die alleen
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zij mij aanreiken, mijn schilderijen, mijn gedichten, deze gelukkig makende
speelplaatsen waar geen wippen schommels verdringen, waar in zandbakken sahara's
en grote oceanen samenvallen.’
Het logisch gevolg van deze werkwijze is een enorme verscheidenheid, niet alleen
aan onderwerpen of thema's maar vooral ook aan manieren waarop die worden
behandeld. Allesoverheersend is daarbij - in het

Lucebert aan Simon Vinkenoog, april 1955. Kort daarna ging Lucebert naar Berlijn op
uitnodiging van Bertott Brecht.

dag Rory dag Simon, het kindje blij zei / ta ta ta en 't was een dochter
geboren / in de nacht 21-1.15 uur en wij noemen / haar / Noa Mirjam
Letitia / een mooi wicht met veel gewicht, ruim / 9 pond, donker type en
de mooie benen / van Dolores. / dit is het dikke nieuws. / verder hebben
we bericht uit Ost-Berlin. / In mei kunnen we erheen en zo werd / de
jeugdige dichter om! gekocht door Moskou, / maar zenuwachtig was hij
wel. / hier is zijn cardiogram: / [tekening] / ja ja, we maken maar grapjes,
dag simon dag Rory dag.
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er is alles in de wereld het is alles
de dolle hondenglimlach van de honger
de heksenangsten van de pijn en
de grote gier en zucht de grote
oude zware nachtegalen
het is alles in de wereld er is alles
allen die zonder licht leven
de in ijzeren longen gevangen libellen
hebben van hard stenen horloges
de kracht en de snelheid
binnen het gebroken papier van de macht
gaapt onder de verdwaalde kogel van de vrede
gaapt voor de kortzichtige kogel van de oorlog
de leeggestolen schedel
de erosie
er is alles in de wereld het is alles
arm en smal en langzaam geboren
slaapwandelaars in een koud circus alles
is in de wereld het is alles
slaap
Gedicht door Lucebert, gebundeld in Apocrief. De analphabetische naam (1952).

geval van de poëzie - de volstrekt eigen taalcultuur die Lucebert heeft ontwikkeld.
De taal die hij bezigt, is ongetwijfeld Nederlands: de meeste woorden zijn het, en
ook de zinsbouw op zich is minder radicaal afwijkend dan vaak wordt verondersteld.
Maar de buitengewoon ongewone combinaties van woorden en de opeenvolging van
zinnen doen deze poëzie sterk verschillen van wat we gewend zijn van taaluitingen,
zelfs als dat gedichten zijn. Communicatief-mededelend is het taalgebruik zeker niet
in de eerste plaats (de lezer weet vaak niet ‘waarover het gaat’); en expressief in de
zin van: sterk gevoelsuitdrukkend is het eigenlijk evenmin. Dat wil niet zeggen dat
er geen emoties zijn, integendeel, er is juist een veelheid van stemmingen en
gevoelens, ook tegenstrijdige, binnen een en hetzelfde gedicht. Dat werkt
bevreemdend en verwarrend, evenals het feit dat, áls er al beschrijvingen worden
gegeven of ‘verhalen’ worden verteld, die vaak geen betrekking lijken te hebben op
de ons bekende en vertrouwde werkelijkheid.
Die raadselachtigheid is bijna zeker mede-oorzaak van de fascinatie die van de
gedichten uitgaat, maar daar is dan tevens mee gezegd, dat het niet in de eerste plaats
het ‘wat’ of ‘waarover’, maar vooral het ‘hoe’ is, waardoor de lezer wordt ingepalmd.
Door klankwerking, toon, ritme, verrassende wendingen en een spectaculaire
beeldspraak heeft het taalgebruik, los van elke betekenis in meer rationele zin, een
haast hypnotiserende, hallucinerende werking - een kenmerk van alle grote poëzie.
Daarna en daarnaast zijn er natuurlijk wel degelijk betekenissen en dus strekkingen,
onderwerpen en thema's. Zoals gezegd (en geciteerd) is er eerder veelheid en
verscheidenheid dan eenheid en synthese. Poëzie die - programmatisch - een
manifestatie wil zijn van de totaliteit van leven en werkelijkheid, zal precies zo mooi
en lelijk, precies zo vrolijk en droevig, precies zo irrationeel en absurd zijn als het
leven is. Omdat de hele menselijke situatie in het geding is, komen ook alle grote
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thema's aan de orde: geboorte, liefde, dood, macht en onmacht, vernietiging, verval
en aanvang; en bijna altijd is ook de benadering ervan meer-zijdig: het lieflijke
herbergt de baarlijke duivel, de gruwelijkste of lachwekkendste menselijke
gedragingen wekken woede en hoon, maar ook, soms vertedering en mededogen.
Bij alle aardsheid heeft Luceberts poëzie ook een metafysisch te noemen dimensie.
Niet alleen beslaat ze het hele terrein van de microcosmos van het eigen innerlijk en
van ‘het enorme alhambra van de droom’ tot aan de macrocosmos van zon, maan,
sterren, goden en engelen, ook in het mensbeeld zelf is die dimensie aanwezig.
Hoewel ook hier de
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Gedicht en tekening door Lucebert op een uitnodiging voor een expositie van zijn werk in
Galerie Espace, Amsterdam, 1965.

tegenstellingen niet worden opgeheven en er meer vragen worden gesteld dan
antwoorden worden gegeven, is er toch iets als een constante, de overtuiging namelijk
dat de mens méér is dan een dierlijk wezen be- of vergiftigd met rede. Waaruit dat
‘meer’ bestaat en of het in zijn herkomst dan wel zijn toekomst gezocht moet worden,
daarover wordt voortdurend gespeculeerd. Tegelijk wordt het feitelijke menselijke
gedrag afgemeten en getoetst aan zijn veronderstelde hogere potenties, en dan blijkt
dat de meesten er weinig of niets van terecht brengen. Vandaar veel spot, verbittering,
teleurstelling en sarcasme.
Een van de hoofdkwalen en daarom het meest gehekeld is onvrijheid, aan anderen
opgelegd of die men zich láát opleggen, door mensen of instituties, door opvoeding,
maatschappelijke structuren en stelsels van welke aard dan ook. Maatschappij- en
cultuurkritiek zijn vaste thema's, evenals de idee dat alleen de vrije creatieve mens
ontkomt: alleen in het rijk van de kunst kan vrijheid worden bevochten.
Het sociaal engagement zit de lyricus pur sang die Lucebert ook is, niet in de weg;
het verhindert hem ook niet, hymnische en elegische tonen aan te slaan zoals het
duidelijkst in de bundel Van de afgrond en de luchtmens (1953). Ergens tussen de
polen van het sociaal engagement en het zuiver lyrische bevindt zich de schepper
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van mythische figuren en verhalen, waarin zowel eigen innerlijke ervaringen als
‘toestanden’ en gebeurtenissen uit de buitenwereld worden ondergebracht.
De grote diversiteit van onderwerpen en registers, gevoegd bij het aan hermetisme
grenzende bijzondere taalgebruik, maakt deze poëzie niet bepaald gemakkelijk
toegankelijk. Dat baart de dichter betrekkelijk weinig zorg: ‘Ik ben er nooit van
uitgegaan dat iedereen mijn gedichten
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moet lezen, laat staan zou moeten begrijpen. Daarop kun je zeggen: dan ben je een
elitaire vogel in een Ivoren Toren. Maar dat is ook niet waar. De vormsoort die ik
hanteer ligt nou eenmaal een beetje in de specialistische hoek.[...] Je moet er een
beetje belezen voor zijn; een beetje gegrasduind hebben in de wereldpoëzie en daarom
heb ik nooit een groot lezerspubliek verwacht of verlangd. Die vorm is voor een
kleine groep mensen, dat is een bewuste daad. Anders had ik het anders moeten
doen.’ Of, in antwoord op de vraag: ‘Is kunst zaak van een elite?’: ‘Ja, van de elite
van de geest, maar daar kan in principe iedereen toe behoren.’

Gedicht door Lucebert, onder de titel ‘Bewoners’ in een gewijzigde versie gebundeld in Van de
afgrond en de luchtmens (1953).
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Lucebert (l.) als Keizer der Vijftigers met zijn vrouw Tony en beeldend kunstenaar Jaap Mooy
bij de uitreiking van de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam 1953 voor Apocrief (1952),
Amsterdam, 1954. Foto: Louis van Gasteren.

Keuze uit het overige literaire werk
Apocrief; de analphabetische naam (1952), De Amsterdamse school (1952), Alfabel
(1955), Amulet (1957), Triangel (1958), Val voor vliegengod (1959), Lithologie
(1959), Gedichten 1948-1963 (1965), Poëzie is kinderspel (1968, bloemlezing), De
perfekte misdaad (1968), ...En morgen de hele wereld (1972), Mooi uitzicht & andere
kurioziteiten (1980), Oogsten in de dwaaltuin (1981), De moerasruiter uit het paradijs
(1982), Ongebundelde gedichten (1983).
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Sybren Polet 1924
Door Hugo Verdaasdonk

Sybren Polet. Foto: Edith Visser.

Weinig schrijversloopbanen zijn zo uitzonderlijk als die van Sybren Polet. Met zijn
bundels Demiurgasmen (1953), Organon (1958), Geboortestad (1958) vestigde hij
zijn naam als Vijftiger. Van 1952 tot 1961 was Polet redacteur van Podium dat sinds
het begin der jaren vijftig het platform van de Vijftigers werd. In dit tijdschrift
kritiseerde Polet (1958) het ‘overtollige woord’ en ‘afwezigheid van een leidende
idee’ waaraan de Vijftigerspoëzie volgens hem nogal eens laboreerde. De ‘typische
anti-intellectualistische instelling’, het zich door het woord ‘de wet laten
voorschrijven’ waren in de ‘Inleiding’ van de bloemlezing Vijf 5 tigers (1955)
kenmerkend voor de nieuwe poëzie genoemd. In zijn stuk polemiseerde Polet echter
met Paul Rodenko (1920-1976), de dan belangrijkste auteur over de poëtica van
Vijftig. Gard Sivik verklaarde in 1964 dat de Vijftigers passé waren. Vaandrager,
een van de voornaamste Gard Sivik-auteurs, maakte echter duidelijk dat de groep
het werk van Polet van groot belang achtte.
In 1961 verschijnt Polets eerste, zeer ongewone, roman Breekwater. Halverwege
de jaren zestig treedt een aantal jonge auteurs op die een revolutionaire vorm van
proza bedrijven. De meest prominente van hen, Jacq. Firmin Vogelaar (pseudoniem
van F.W.M. Broers, geb. 1944)
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Gedicht door Sybren Polet, gebundeld in Taalfiguren 1 & 2 (1984).

Toen nu toen // (1) // Een film van / louter ogen // een blonde broskuif
// een sigaret / van enkel as // een mond van / losse lippen: / zeg liever /
niets, / ssst // 10 × snel / achter elkaar / wakker worden // twee zachte
handen / van slaap / masseren nog / je bewustzijn // En het is als / 1000
jaar eenzaamheid / samengebald / in een uur // een minuut // een pijnpunt
van tijd // Daarna niet. // Sybren Polet
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schreef in 1971 een essay over Polets romans Mannekino (1968) en De Sirkelbewoners
(1970). Uit dit stuk blijkt dat Vogelaar Polets werk verwant acht met het zijne.
Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972) expliciteert Polets poëtica. In zijn
bespreking van dit boek verwierp Vogelaar een fundamentele stelling uit Polets
poëtica, namelijk dat er meerdere werkelijkheden vallen te onderscheiden. Polets
bloemlezing Ander proza (1978) geeft teksten van twintigste-eeuwse Nederlandse
auteurs wier werk verwant zou zijn met dat van de experimentele prozaïsten uit de
jaren zestig; vooraf gaat een studie waarin Polet de opgenomen auteurs in een
historisch en internationaal perspectief plaatst. Polets loopbaan en werk illustreren
dat onblusbare creativiteit tot het innemen van tegendraadse posities leidt. Geen
auteur heeft de behoefte van de kritiek om vaste labels te kunnen hanteren zo
gefrustreerd als Polet. Toen er rond 1978 binnen de Nederlandse literatuur geen groep
auteurs meer aanwezig werd geacht waarbinnen Polet een - antithetische - positie
innam, heeft de kritiek zich dan ook meer dan eens afstandelijk betoond omtrent
Polets nieuwe publikaties. De zeer opmerkelijke vernieuwing die Polet - andermaal
- realiseerde met de dichtbundel(s) Taalfiguren 1 & 2 (1984) is niet opgemerkt. Het
oeuvre van Polet suggereert dat de werkelijkheid beheersbaarder en kenbaarder wordt,
naarmate er meer facetten in beschouwing worden genomen. Zijn figuren volvoeren
vaak een plan, dat nadenken en berekening vergt, maar dat het karakter behoudt van
een ontdekkingsreis die niet alleen inventieve analyses, maar ook inventieve humor
vergt. Zij veranderen van identiteit (‘Mr. Iks’, Persoon/Onpersoon, 1971), spelen
onverenigbare sociale rollen (kind en zakenman, Mannekino), oefenen met succes,
maar onbevoegd, diverse beroepen uit (Droom van de oplichter: werkelijkheid, 1977),
treden op in verschillende historische of utopische ‘taalsituaties’ (De geboorte van
een geest, 1974; Xpertise, 1978). Inzicht is het scheppen van alternatieven - voor het
heden, maar ook voor het verleden (Verboden tijd, 1964). De historie is een waaier
van nog te realiseren mogelijkheden.
- En Guido, zei z'n vader, hoe oud ben je nu?
- Vier jaar.
- Hoeveel maanden is dat?
- Achtenveertig.
Een goedkeurend gemompel steeg op. Waarom?
- En hoeveel dagen?
- Veertienhonderd en nog zestig, nee, eenenzestig.
Verbazing.
- En hoeveel uur?
Hij rekende het uit, wachtte even om ze nog wat in spanning te laten
verkeren.
- Vijfendertigduizend en nog vierenzestig. En dat is twee miljoen en
honderd en drieduizend en nog achthonderd en veertig minuten.
Er klonk gesis om hem heen. Zijn zusje Gonnie (G-O-N-N-I-E) die ongeveer
2 jaar ouder was dan hij klapte opgewonden in haar handen. Een van de
ooms rekende het uit op de achterkant van een sigarettendoosje. Hij had
er meer dan drie minuten voor nodig.
- Klopt, zei hij tenslotte. Dat is niet normaal meer.
Er waren pareltjes zweet op zijn voorhoofd verschenen.
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Een tante: - Nee, dat is beslist abnormaal.
De stemming in de kamer was plotseling enigszins gedrukt alsof er iets
naars was gebeurd of op punt stond te gebeuren. De kring om hem heen
verwijdde zich. De kaarsjes op de taart flakkerden. Buiten klonk getoeter
van het verkeer dat vast zat op de gracht.
Waarom niet normaal, dacht hij geschrokken. Wat is er gebeurd? Was het
omdat de getallen die hij uitgerekend had te groot waren? Maar waarom
waren grote getallen abnormaal? Omdat ze uitgerekend waren door iemand
die klein was en mochten alleen grote mensen grote getallen uitrekenen?
Om iets minder grote was hij door zijn vader en moeder tot nu toe altijd
toegelachen. Hij meende dan ook niet dat dit de reden was, maar besloot
het snel uit te vinden. Ik wil niet abnormaal zijn, dacht hij, ik wil normaal
zijn, net als iedereen.
Fragment uit de roman Mannekino (1968) door Sybren Polet.

Overig werk
Klein Kareltje wordt keizer (1957), De steen (1957), Geboorte-Stad (1958), Lady
Godiva op scooter (1960), Konkrete poëzie (1962), Verkenning in het onbekende
(1964), De koning komt voorbij (1965), Illusie & illuminatie (1975), Adam X (1976),
Gedichten (1978), De poppen van het Abbekerker wijf (1983).
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Simon Vinkenoog 1928
Door Hans Dütting

Simon Vinkenoog, 1968. Foto: Ben Wolff.

Op 18 juli 1928 wordt Simon Vinkenoog geboren, als enig kind uit het huwelijk van
Hendrik Albert Vinkenoog en Anna Katharina van Meel. In 1934 scheiden zijn
ouders. Simon wordt aan zijn moeder toegewezen. Bezoekt verschillende lagere
scholen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgt hij de MULO en behaalt in 1944
zij vierjarig einddiploma. ‘Begin leertijd: levenslang autodidaktiek, een
niet-specialistische opleiding tot homo universalis.’ Daarna o.a. twee jaar jongste
bediende bij uitgeverij Querido. In 1947 wordt zijn zoon Robert geboren, na een
mislukt huwelijk verlaat hij vrouw en kind. In september 1948 vertrekt hij met de
acht jaar oudere Judith Chrispijn naar Parijs. De eerste tijd voorziet hij in zijn
levensonderhoud door te poseren voor Ossip Zadkine (1890-1967) en andere
beeldende kunstenaars. Een jaar later wordt hij pakhuisknecht bij de UNESCO, waar
hij zich op weet te werken tot ‘special request documents officer’. Vanuit de lichtstad
schrijft hij ‘Brieven uit Parijs’ onder andere voor De Gids en Litterair Paspoort en
publiceert gedichten in Podium. Begin 1950 verschijnt het eerste nummer van zijn
eenmanstijdschrift Blurb. Er zullen acht nummers verschijnen. ‘[...] Simon Vinkenoog,
die zijn Blurb uit Parijs iedereen toestuurde die er niet om vroeg. Het was een mooie
tijd, een verwarde tijd ook [...]’. (Bert Schierbeek).
In 1950 debuteerde hij met de dichtbundel Wondkoorts. Op verzoek van de uitgever
A.A.M. Stols stelt hij Atonaal (1951) samen, een anthologie van dichters, die als De
Vijftigers de literatuurgeschiedenis in zullen gaan. 'Ik was toen net in het zesde
nummer van Blurb tekeergegaan tegen de enquête over de jonge Nederlandse poëzie
in Elseviers Weekblad. Ik had geschreven dat men de hele ondergrondse poëzie over
het hoofd had gezien. Het woord bestond toen nog niet maar die dichters waren
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inderdaad ondergronds. Toen zei Stols: ‘Nou, maak er dan maar een bloemlezing
van.’ In Parijs schrijft hij zijn eerste roman Zolang te water (1954). Een boek vol
autobiografie, walging en exhibitionisme.

Fragment uit een vroege versie van het gedicht ‘Rondom het groene lichaam’ door Simon
Vinkenoog, gebundeld in de afdeling ‘Verspreide gedichten 1956’ van Eerste gedichten; 1949-1964
(1966).

Keuze uit het overig werk
Land zonder nacht (1952), Heren Zeventien; proeve van waarneming (1953), Lessen
uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten (1955), Tweespraak (1956, met
Hans Andreus), Onder (eigen) dak (1957), Eerste Persoon meervoud (1959),
Spiegelschrift - gebruikslyriek (1962), Blurb 1 t&m 9; bloemlezing (1962), Het
verhaal van Karel Appel (1963), Eerste gedichten; 1949-1964 (1966), Leven en dood
van Marcel Polak (1969), Tussen wit en zwart; een persoonlijke benadering van het
Chinese boek der veranderingen (1971), Aan het daglicht; drie maanden leven met
Simon Vinkenoog (1971), Mij best; gedichten 1971-1975 (1976), Het huiswerk van
de dichter (1978), Made in Limburg (1978), Bestaan en begaan; 1972-1978 (1979),
Jack Kerouac in Amsterdam (1980), Poolshoogte/Approximations (1981), Voeten in
de aarde en bergen verzetten (1982).

't Is vol van schatten hier...

135
Uiteindelijk staat alle dichten stil.
Wanneer
het lijdend voorwerp, onderwerp geworden,
niet meer handelen, vervoegen wil
Wanneer de tijdnood dringt
en het geweld dit leven op de knieën dwingt
Wanneer de dagen zich verschuilen
De angst niet meer ontwaakt
(het samenwakend slapen
geen haast meer maakt)
Staan in de woorden de gedachten stil.
Wij worden omgeroepen en gezocht:
‘Ver-moe-de-lijk va-ren-de...
Zich met spoed naar huis
te be-ge-ven... Toe-stand
zeer ern-stig... O-ver-komst
dring-end ge-wenst...’
De onbegonnen reis die aan beraad
het hand en toe-val overlaat
Het visum oneindig verlengd
tot in de laatste magere jaren,
baart waanzicht, welgeteld. Een vijand
onverlaat, die overloopt,
en elke hartstocht stil. Verschaald.
Gedicht door Simon Vinkenoog, gebundeld in Heren Zeventien (1953).

Van een zelfde sfeer is zijn tweede roman Wij helden (1957). ‘Het boek: koel en
onversierd, mijn gevoelens ingetogen houdend; de handeling en ontknoping beklemde
mij, maar het boek kon niet anders. Ik groeide boven de haat en afkeer uit, die de
jaren daarvoor hadden gekenmerkt, en in feite moest ik nog geboren worden voor
de dingen die mij later zouden komen te geschieden.’
Na acht jaar Parijs keert hij in 1956 weer terug naar Amsterdam. Vinkenoog heeft
lang te kampen met aanpassingsmoeilijkheden. Komt in dienst bij de Haagse Post
als ‘assistent van de hoofdredactie’. Schrijft als eerste in Nederland over de drugs-sien
van het Leidseplein, zijn derde roman Hoogseizoen (1962). Tijdens een medisch
experiment in het Wilhelminagasthuis maakt hij in 1959 kennis met LSD. ‘Ik kreeg
[door LSD-gebruik] oog voor dimensies die ik daarvoor niet kende. Tijd en ruimte
bleken geen vaststaande begrippen te zijn. Daar had ik voor mijn 31ste geen idee
van gehad. Toen ik die LSD kreeg zag ik wat echt was in mijzelf.’
Eind 1961 neemt hij zijn ontslag bij de Haagse Post en werpt zich volledig op het
schrijven. Februari 1964 wordt hij voorwaardelijk veroordeeld tot zes weken voor
het in bezit hebben van 0,16 gram marihuana. Een tweede proces volgt in december
1964 en moet hij in maart-april 1965 zes weken uitzitten in het Utrechtse Huis van
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Bewaring. Het dagboek dat hij daar heeft geschreven verschijnt pas in 1980 onder
de titel Tegen de wet. In het dagboek Liefde (1965), ‘zeventig dagen op ooghoogte’,
wordt een totaal andere wereld beschreven dan in Tegen de wet. Angst en walging
hebben plaats gemaakt voor liefde. ‘Ik knoop als een dolleman eindjes aan elkaar,
de kaleidoscoop toont altijd alles. Een bont mozaïek, een grillig tapijt: alles wat waar
is, is goed.’
Romans heeft Vinkenoog na Hoogseizoen (1962) niet meer gepubliceerd. De
prozaboeken die daarop gevolgd zijn o.a. Proeve van kommunikatie (1967), Vogelvrij
(1967), Weergaloos (1968), Het hek van de dam (1971), Levend licht (1978) De
andere wereld (1978) en een tiental dichtbundels, bloemlezingen en vertalingen, die
getuigen van zijn rol als schrijver/dichter, bewustzijnsverruimer, mediator, archivaris,
profeet, chroniqueur van ‘de andere wereld’.

Karikatuur van Simon Vinkenoog in zijn agenda voor het jaar 1954.
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Hans Lodeizen 1924-1950
Door Peter Berger

Hans Lodeizen met zijn zuster op vakantie in North Carolina.

Als Hans Lodeizen op 26 juli 1950 in de Clinique Cécil in Lausanne aan leukemie
overlijdt, is hij zesentwintig jaar. Een nog weinig bekende dichter, die maar één
dichtbundel had gepubliceerd, Het innerlijke behang (1949) dat in Van Oorschots
serie De Vrije Bladen verscheen. Het is wonderlijk dat juist de nestor van de
vaderlandse kritiek, J. Greshoff, de kwaliteit van deze toch bij uitstek jonge dichter,
deze dichter van en voor de jeugd, meteen erkende en er een lovende kritiek in Het
Vaderland aan wijdde. Waardering ondervond hij ook bij zijn schrijvende tijdgenoten.
Bij de Vijftigers die hem zo niet als een bondgenoot, dan wel als een soort voorloper
zagen. Wat Jacques Perk was voor de Tachtigers, was Lodeizen voor de Vijftigers.
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Zo nam Simon Vinkenoog hem op in zijn bloemlezing Atonaal (1951), experimentele
poëzie van Noord- en Zuid-Nederland. Maar Lodeizen zou snel, zij het postuum,
doorstoten naar de roem. Een eerste verzamelbundel Het innerlijk behang en andere
gedichten verscheen in 1952 bij G.A. van Oorschot, en zou in herdruk verslonden
worden, in het bijzonder door de middelbare schooljeugd. In de jaren zestig was
Lodeizen, mèt Hans Andreus, met zijn zachte, sierlijke, weemoedige, vaak
geraffineerde maar toch makkelijk aansprekende gedichten, de lieveling van de jeugd.
In 1962 verscheen een tweede aanvullende bundel Nagelaten werk, weer bij Van
Oorschot.
Wat maakt deze poëzie nu zo aantrekkelijk, juist bij de jonge lezers - ook al zullen
ouderen er ongetwijfeld ook blijvend van onder bekoring raken? Lodeizen heeft iets
van de outcast, de ‘rebel without a cause’. Als zodanig is hij bijna een voorbeeld van
een ‘held’ zoals later de popsterren zouden worden. Iemand die, na opgesloten te
zijn in de grauwe jaren van de oorlog, na de bevrijding het geestelijke leven met
handen en voeten beleeft. Daarbij komt dat Hans Lodeizen, ongetwijfeld begaafd,
maar even ongetwijfeld niet, zoals zijn vader, voor een geslaagd carrière-mens in de
wieg gelegd, de kans krijgt om in 1946 naar Amerika te gaan. Te ontsnappen kan
men bijna zeggen. Amerika, voor een gretig levende en zeker soms ook wel roekeloze
jongen, het land van de bevrijding en de ongekende mogelijkheden. De gedichten
van Hans Lodeizen, met hun sfeer van jong-zijn en kleurige feestelijkheden, lijken
in hun luchtige elegantie een beetje boven de wereld te zweven. Ze zijn licht en
onaards, maar toch zeer autobiografisch. Men kan zijn gedichten zien als het verslag
van zijn leven, van zijn aankomst in Amerika, zijn verblijf daar, zijn omgang met
vrienden, zijn liefdes en verliefdheden. Hans Lodeizen was een rebel, zoals de jeugd
dat altijd is. In opstand tegen het gezag dat de geslaagde, rijke vader zo overduidelijk
uitstraalde. In het gedicht ‘voor prof. Carp’ schreef hij veelbetekenend:
ben ik nu werkelijk zo slecht
als mijn vader zegt...? wanneer
ik naar muziek luister stroomt er
van mijn schouders een beek schaterend
door het maanlicht...
‘wat jij me al niet in mijn leven
hebt aangedaan kan ik niet vergeten’,
de woorden die hij zegt zinken als stenen
en de dunne blauwe wind waar
de wind uit de berkeboom glijdt
en het terras als een wijnglas vult.
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Gedicht door Hans Lodeizen, dat onder de titel ‘De buigzaamheid van het verdriet’ werd
gebundeld in Het innerlijk behang (1949).

in een wereld van louter plezier / kwam ik haar tegen, glimlachend, / en
ze zei: wat liefde is geweest / luister ernaar in de bomen / en ik knikte en
we liepen nog lang / in de stille tuin. // de wereld was van louter golven /
en ik zonk in haar als een lijk / naar beneden het water sloot / boven mijn
hoofd en even / voelde ik een vis langs mij strijken / in de stille zee. // dag
zei ik tegen haar dag kom / ik je nog eens tegen, glimlachend / maar de
wind blies weg / haar gezicht in het water / en ik knikte en werd onzichtbaar
/ in het stille leven. // 19 Augustus 1949.
Dit conflict met de vader en het gezag is het conflict van de jeugd met de wereld
zelf. Hier staan twee werelden naast elkaar. De zachte, die van de droom en het geluk
en die van de harde realiteit:
Wat moet hij nog doen met deze wereld
Kleuren of veranderen
Veranderen of vertrappen
Behouden of vergeten
en huilen in de schil
van een opgelegde hardheid?
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En juist die tweespalt tussen droom en realiteit, tussen de luister van ‘een beek
schaterend / door het maanlicht...’ en harde werkelijkheid, deze wereld die Lodeizen
‘niet de echte’ zal noemen, daar bevindt zich die kloof die zich vult met weemoed.
Soms is het verzet melancholie van de dromer die zich een outcast voelt, en met
verdrietige vermoeidheid, hunkerend naar vrolijke levenslust terzijde staat. Het beeld
van de languisante elegante en vermoeide Pierrot, er is al eerder op gewezen, dringt
zich onwillekeurig op. In de ‘moderne’ jongen die Hans Lodeizen was, de rebelse
levensgenieter, gangmaker van feestjes en plezier
op een heel warme zomerdag
hij had
alle vormen van verdriet
in zijn lichaam verdronken
maar angst
met hoed en parapluie
wachtte in de vestibule.
Gedicht door Hans Lodeizen, gebundeld in Het innerlijk behang (1949).
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Hans Lodeizen met zijn ouders op het vliegveld van Zürich.

schuilt een zachte gedempte romanticus.
De spot van iemand die op een feest is, maar niet meedoet lezen we in dat beeld
van een society-avond in Avond bij de Merills:
zij zweven in een lucht
zij lachen hun glas leeg
de klok schatert de opera
was absolutely divine.

En tot een vriend in Amerika, Jams Merrill, zegt hij
Jim ik zou willen weten
wat maakt het de moeite waard
dat je door blijft schrijven...

Maar altijd weer tracht Lodeizen zijn levenszin op de zachte wanhoop te bevechten.
Door zijn vroege dood zal Hans Lodeizen de bekoorlijke, weerloze en opstandige
dichter van de zuivere jeugd blijven, de speelse, droevige, eeuwig jonge Pierrot die
zich nog niet verloren heeft in het pantser van de volwassenheid.

Overig werk
Londenvaarder (1984).
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Paul Rodenko 1920-1976
Door R.L.K. Fokkema

Paul Rodenko, Den Haag, 1955. Foto: Nico Naeff.

‘Kunst ontstaat daar waar wetten worden overtreden, het staatsbestel ondermijnd,
zeden gekwetst, denkgewoonten aangerand en de gecodificeerde taal ontwricht en
vernietigd worden. De destructiedrang is mijn Beatrice, heeft Mallarmé eens gezegd;
en aangezien Mallarmé tegelijk dichter is, scheppende kunstenaar, onderschrijft hij
in feite de bekende uitspraak van de anarchist Bakoenin: “Vernietiging is schepping”.
Hiermee geeft deze de meest bondige formule voor de dubbelzinnigheid van het
anarchisme èn de moderne kunst, de moderne poëzie.’
Dat schreef Paul Rodenko in een van zijn vele boeiende en erudiete essays, die
verzameld zijn in De sprong van Münchhausen (1959) en Op het twijgje der indigestie
(1976). De opvatting van kunst als vruchtbare revolutionaire kracht vormt de basis
van zijn eigen poëzie en van zijn belangstelling voor de experimentele poëzie der
Vijftigers, voor het werk van Gerrit Achterberg en van de Franse poètes maudits.
Zijn bekendheid met het internationale modernisme stelde hem in staat de nationale
vernieuwing van de poëzie, die op naam staat van de Vijftigers, in een breder kader
te plaatsen. Zijn aandacht voor de autonome functie van het beeld en de klank maakte
het hem mogelijk een bloemlezing samen te stellen, Nieuwe griffels schone leien
(1954), die de poëzie der avant-garde in een nationaal literair-historisch perspectief
plaatst dat (destijds voor velen zeer onverwacht) begint bij dichters als Leopold,
Gorter en Gezelle. Dit verrassend perspectief heeft heel wat bijgedragen aan de
acceptatie van de experimentele poëzie.
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Paul Rodenko aan Gerrit Borgers.

Den Haag, 17 maart 1948 // Beste Gerrit, / Molitor had mij inderdaad
geschreven / dat hij aan Criterium ook een stuk over Oljesja / had gestuurd,
maar volgens hem volkomen anders. / Dat blijkt dus niet zo te zijn. Jammer,
maar / dan kunnen we het vanzelfsprekend niet / opnemen. // Sjoerd Leiker,
met wie ik correspondeerde / over een bespreking met de poolse gezant
(daarover / op de red. verg. meer), schreef mij ‘vertrouwelijk’ dat / Greshoff
hem voor de N[ieuwe] St[em] èn Podium het adres had / gegeven van Dr.
R. Flaes, nederlands gezant te Warschau, / die onder het ps. F.C. Terborgh
schrijft. Ik had van deze / juist ‘Het gezicht van Peñafiel’ gelezen, dat
werkelijk / een uitstekend stuk proza is en heb Leiker gevraagd, / uit naam
van de N. St. en Podium gezamenlijk te / schrijven. We zien dan wel, hoe
we de ev. copy verdelen: / waarom zouden we niet eens met een blad
eenvoudig / samen kunnen werken, nietwaar? Leiker schreef mij / dit
‘vertrouwelijk’, omdat Greshoff verzocht had, het feit /
[p.2] van Dr. Flaes' literaire werkzaamheden binnen redactie- / muren te
houden. Buitenl. Zaken is niet gebrand op / artisticiteit bij zijn ambtenaren.
// Het maart-no. schijnt blijkens een brief van / Fokke intussen uit te zijn
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- maar ik heb niets / ontvangen. Ze hebben het dus zeker toch weer naar
/ Parijs gestuurd: maak ze er nog eens op attent / dat voortaan alles naar
Den Haag moet. Kun je / mij intussen even een exemplaar sturen van het
/ maart-nr.? // Vóór zondag krijg je nog een ‘plan’ van / me. // Tot zondag,
/ Paul
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Gedicht door Paul Rodenko, gebundeld in Stilte, woedende trompet (1959).

Robot Poëzie // Poëzie, wrede machine / Stem zonder stem, boom / Zonder
schaduw: gigantische / Tor, schorpioen poëzie / Gepantserde robot van
taal - // Leer ons met schavende woorden / Het woekrend vlees van de
botten schillen / Leer ons met nijpende woorden / De vingers van 't blatend
gevoel afknellen / Leer ons met strakke suizende woorden / De stemmige
zielsbarrière doorbreken: // Leer ons te leven in 't doodlijk luchtledig / De
reine gezichtloze pijn, het vers // Paul Rodenko
Dat de paradoxale uitspraak, destructie is creatie, ook het fundament is van zijn eigen
poëzie, blijkt al uit de titel van zijn verzamelbundel Orensnijder tulpensnijder (1975).
De titel is ontleend aan het gedicht ‘Het beeld’. Zoals de houtsnijder, een vermomming
van de dichter, moet snijden en kerven om een prachtig beeldje te maken, zo moet
de dichter de pen als een kil lancet ter hand nemen. In zijn debuutbundel Gedichten
(1951) schrijft hij geheel in overeenstemming hiermee:
Ik heb u geschonden om u te helen.
Ik sloeg u wonden om mijn brood met u
te delen.
Om u te dichten
sloeg ik u lek.
Ik
uw dichter.
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Rodenko is in zijn beeldspraak buitengewoon trefzeker, wat wellicht voortkomt uit
zijn bedachtzame werkwijze. Hij is er op uit om als volwassene de kinderlijke
spontaniteit weer te leren, hetgeen een tweede paradoxale basis geeft aan zijn
poëtische arbeid. De spontaniteit die door geduldige oefening te leren valt, levert in
zijn poëzie weinig irrationele beelden op, maar beelden die vaak van
huiveringwekkende concreetheid zijn. Het is ook hierom dat veel van zijn gedichten
alreeds klassiek zijn.

Overig werk
Over Hans Lodeizen (1954), Tussen de regels; wandelen en spoorzoeken in de
moderne poëzie (1956), Met twee maten; de kern van vijftig jaar poëzie (1956), Stilte,
woedende trompet (1959), Helse vertelsels (1960-1963, 3 dln.), Harten twee harten
drie. - Jack in Levenland (1963), De opblaasvrouwtjes en andere stoute stories van
nu en straks (1970), De tarot (1978).
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[Kleurenillustraties]

Affiche (1966) voor een poëzieavond in Carré, Amsterdam. Ontwerp: Rob Peters.
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Gedichten (1962). Omslag: Karel Beunis en J. Cursto.
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De redactie van Podium, 1961. Van l. naar r.: Gerrit Kouwenaar, Han Lammers, Sybren Polet,
H.J.A. Hofland, Remco Campert en Gerrit Borgers. Door W. Schrofer.

Affiche (1975) voor een avond over en met Sybren Polet.
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Maria Dermoût aan Irma Silzer, die werkte aan de Duitse vertaling van De tienduizend dingen
(1955), die verscheen in 1959.

Het eiland in 2 schiereilanden / verdeeld: Hitoe (het grootste) / Leytimor
(waarop de stad / Ambon ligt en op de uiterste / punt Noessa Nivé, op die
/ weg werd de professor vermoord). / Een langgerekte buitenbaai, / een
bijna ingesloten / binnenbaai, waaraan de / tuin Kleyntjes (Kate-Kate /
eigenlijk); iets ten Zuiden / een landengte Passo, waar / de prauwen over
getrokken / werden naar open zee. // Noordwijk Zee 24 Oct. '56 // Lieve
mevrouw, dit is echt maar een krabbel (wanneer het U / interesseert kan
ik U wel een beter kaartje bezorgen!) ongeveer / is het wel zo, er liep een
weg van Ambon naar Noessa Nivé op de / punt van het eiland en ook een
de kant van de binnenbaai uit, / maar die hield op bij de land-engte en de
moerassen, zodat de / tuin Kleyntjes in die tijd alleen per prauw te bereiken
was. / Er woonde een oude dame waarmee ik zeer bevriend was, som- /
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mige dingen werden gecombineerd, alles is ook niet letter- / lijk zo gebeurd,
maar veel toch wel. Zij had een hotel in Ambon. / Ik ben blij dat U in
Indonesië geweest bent, ervan hield, / want ik geloof wel dat dat als
ondergrond nodig is, want ik / weet 't vertalen is moeilijk! // Als er iets is
waarmee ik - hoe dan ook - behulpzaam kan / zijn, dan graag! // De
mosselen-sausen - zwart en wit - is niet anders dan dat / die met
verschillende kruiden toebereid werden, zoals b.v. / ajampoetih en
ajam-koening bij de rijsttafel. Deze mosselen- / sausen konden heel lang
bewaard worden. // En dan nog iets (maar dit moet U als tussen haakjes
beschouwen, / en vooral ook niet als op enige wijze U te willen
beïnvloeden, / dat zou ik zelf ook niet willen hebben als ik vertaalde, wat
/ toch in zekere zin in eigen vorm gieten is) ik ben eigen- / lijk geen
schrijfster, beheers dat ook niet geheel, en streef daar / ook niet naar, ik
wil vertellen, vertellen wat ik zie, of hoor, / of voel, daarom probeer ik het
altijd zo eenvoudig, zo geser- / reerd mogelijk te zeggen, schiet daar naar
mijn gevoelen / nog in te kort. Misschien is 't toch goed elkander daarin /
te verstaan. // Ik hoop van harte dat U het met plezier zult doen, en / het
niet een te grote kluif zult vinden! // Met hartelijke groeten / Uwe Maria
Dermoût Ingerman.
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Rijmprent met een gedicht door Paul Rodenko, gebundeld in Gedichten (1951).
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Bloemlezing (1954) door Paul Rodenko. Omslag: H. Berserik.
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Rijmprent (1978) met een gedicht door Simon Vinkenoog, voorgedragen op Poëzie in Carré,
februari 1966.

Colofon van het gedicht Driehoogballade (1950) door Simon Vinkenoog. Illustratie: Corneille.
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Ongebundeld gedicht uit de nalatenschap van J.A. Emmens.

Incident // Toen ik thuiskwam zat een hurkende god / bij de kachel. Hij
merkte op: / Mijn vermogens zijn tegenwoordig beperkt / ik ben goed in
judo, verdwijn ongemerkt / en heb nog wat nuisance-value. // ongerijmd,
dat was het woord / Het woord dat bij mij opkomt / opkwam
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Jeroen Brouwers in de tuin bij zijn huis Louwhoek, Exel (Gld.), 1979. Foto: Anton Korteweg.
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Gedichten (1968). Omslag: Harry N. Sierman.
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F. Springer als districtshoofd in Nederlands Nieuw-Guinea. Uit National Geographic van mei
1962. Foto: John Scofield.

't Is vol van schatten hier...

145

Pierre H. Dubois 1917
Door Harry Scholten

Pierre H. Dubois met zijn echtgenote Simone. Foto: Mieke H. Hille.

Pierre H. Dubois heeft de term ‘oeuvre’ eens omschreven als ‘het samenhangend
geheel van wat een schrijver door middel van zijn werk heeft uitgedrukt’. Het is een
omschrijving die bij uitstek opgaat voor zijn eigen werk. Het heeft - via gestage
produktiviteit vanaf de veertiger jaren - een aanzienlijke omvang en het kent zeer
verschillende uitingsvormen als gedicht en roman, essay en biografie, maar als
uitspraak van de auteur Dubois toont het een hechte eenheid. Deze onderlinge
samenhang van zijn geschriften kan verklaard worden vanuit een opvatting over het
schrijverschap die vanaf eerste essaybundel tot laatste roman de thematiek bepaalt.
Die eerste bundel - Een houding in de tijd (1950) - opent met een motto en een
inleiding waarin Dubois bijval betuigt voor de opvatting dat literatuurkritiek - in de
ruime betekenis van reflectie op het schrijverschap van zichzelf en van anderen ‘een der vormen, en misschien de enig geoorloofde, van de autobiografie kan zijn’.
‘Een dergelijke “autobiografie” is’, zo laat Dubois hier direct op volgen, ‘wellicht
wat ik het liefst zou willen schrijven’. Deze bescheiden geformuleerde wens lijkt in
vrijwel al zijn publikaties gerealiseerd. De toevoeging aan de auteursnaam in zijn
Emants-biografie - Marcellus Emants, een schrijversleven (1964) - kan als bondigst
résumé van Dubois' schrijverschap gelden. Het is autobiografisch in letterlijke zin:
het voegt leven en schrijven aanéén, waardoor het niet om verslaggeving van
levensfeiten gaat maar om bestaansverkenning en zelfexpressie die eerst in het
schrijfproces gestalte krijgt. ‘Schrijven, zichzelf uitdrukken, is een relatie exploiteren
tussen het onderbewuste en het bewuste’ [...] ‘Goed schrijven is alleen mogelijk als
men de bereidheid heeft tot
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Artikel bij het overlijden van F. Bordewijk door Pierre H. Dubois, uit het dagblad Het Vaderland
van 3 mei 1965.
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het einde te gaan’ [...] ‘Ik moet mijn eigen naam vergeten om zover mogelijk in die
steeds dichter wordende duisternis door te dringen’: deze uitspraken uit een
‘geloofsbrief’ (in 1967 gepubliceerd in het tijdschrift Komma en onder de titel
‘onmogelijke onschuld’ opgenomen in de essaybundel De verleiding van Gogol van
1976) laten duidelijk horen dat het niet om de vastlegging van een bestaande ‘ik’
gaat, maar om een bestaansexploratie met alle veranderingsprocessen vandien. Er is
reden om in dit verband aan verwantschap met Du Perron te denken: ook deze vatte
immers het schrijverschap op als autobiografisch, als uitdrukking van eigen leven
en persoonlijkheid, maar realiseerde zich daarbij de wezenlijke betekenis van het
schrijfproces, getuige onder meer zijn uitspraak in De smalle mens van 1934: ‘geen
ik in de kunst, dat aan de transformatie van de kunst ontsnapt’. Niet alleen de essays
maar ook de romans en de poëzie van Pierre H. Dubois formuleren ‘een
schrijversleven’ in de hierboven aangeduide zin. Relatie tussen leven en schrijven
bepaalt de thematiek in romans als Zomeravond in een kleine stad (1970) en Najaar
(1982) en bepaalt evenzeer de samengestelde structuur ervan en de
veranderingsprocessen die de hoofdpersonen erin doormaken. En ook in het korte
bestek van een anecdotisch-ironisch vers wordt men dit schrijversleven gewaar: Lieve
Elisabeth, / alles gaat goed op reis. / Soms word ik 's nachts wakker, / dan konnen
er gedichten, / heel andere dan ik gewend ben. / Ik schrijf ze maar op. / Misschien
word ik een ander mens. (‘Briefje aan Elisabeth Eybers’ in Een toren van Babel,
1984).
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Begin van het tweede hoofdstuk van de roman In staat van beschuldiging (1958) door Pierre H.
Dubois.

Hoofdstuk I // (Let op de omzetting / in het tiksel van de / verschillende
fragmenten / van hoofdst. I) // Dit was het vreemde: hoe ver hij ook in zijn
herinnering / terugging, altijd waren het stenen die hij zag, van de grond
af, / waar zij schenen op te rijzen uit een mengsel van zand en / gruis, een
grijs en vermoeiend pulver, slijpsel van vorige / stenen wellicht die voor
het oog onzichtbaar al diep in de / bodem weggezonken lagen, vergaan in
andere lang voorbije tijden. / Dáár, aan de basis, waren zij hoekig en grof,
lange, onre- / gelmatige richels tekenden er hieroglyphen over, die nie- /
mand meer kon ontcijferen, hoeveel moeite men er ook aan / wilde
besteden. Maar wie wilde dit? Hijzelf, opgenomen / in die wereld waarin
de stenen bestonden, bijna op het punt / waarop het mogelijk wordt een
ander contact te krijgen / dan het onverschillige, egoïstische, dat er in
bestond hun / onnatuurlijke, menselijke vormen te verlenen, hijzelf, van
/ goede wil toch, kon zich nog niet zo volledig loslaten dat / hij niet anders
meer was dan in de beweging verstilde en / gestolde golving, en ook niets
dan die golving meer zou / kunnen verstaan. // Hij stond in de straat en
tuurde. Zijn blik was vastge- / hecht aan het ruwe oppervlak, waarover
zijn ogen zelfs niet /
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[p.2] gleden, of heel langzaam. Zij hadden het ook maar nauwelijks / nodig:
zo namen zij bijna gelijktijdig heel die korrelige / veelheid in zich op. [...]

Overig werk
In den vreemde (1941), Het gemis (1942), De semaphoor (1945), Quia absurdum
(1948), Een vinger op de lippen (1952), Verkenning van de mens (1953), Over F.
Bordewijk (1953), De ontmoeting (1953), Voor eigen rekening (1954), Ademhalen
(1956), In staat van beschuldiging (1958), Jan van Nijlen (1960), Maurice Gilliams
(1966), Het geheim van Antaios (1966), Zonder echo (1966), Het binnenste buiten
(1968), Schrijvers in hun landschap (1971-1977, 2 dln.), Mettertijd (1971), Over
Simenon (1975), Over Allard Pierson (1977), Spinrag van tijd (1977), Over Jan van
Nijlen (1980), Een toren van Babel (1984), Requiem voor een verleden tijd (1984).
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Ellen Warmond 1930
Door Jan van der Vegt

Ellen Warmond. Foto: Hans Roest.

In de bundel Vragen stellen aan de stilte (1984) noemt Ellen Warmond een van de
gedichten ‘Taakomschrijving’. Zij zegt daar, dat men iets zou moeten maken wat
niets aantoont, iets als glas / waar niets doorheen schijnt. Dit is een van de vele
plaatsen in haar latere werk die weerspiegelen, dat ze zoekt naar verstilling, evenwicht,
het opheffen van doelbewust streven. Deze levensinstelling, die oosters aandoet,
tekent zich echter in de vroegere bundels al af. In Weerszij van een wereld (1957)
staat: je ogen waren wit van zwijgen / je lippen kusten elkaar. Maar hier gaat het
over de ander, die in zichzelf besloten en onbereikbaar is.
In Proeftuin (1953), de debuutbundel van Ellen Warmond, valt op dat steeds
metaforen worden gekozen uit de wereld van communicatiemiddelen: brief, telefoon,
zendstation. Hier spreekt een wanhoop uit om verbroken communicatie, maar ook
angst om tekort en vervreemding nemen in dit vroege werk een opvallende plaats
in, verbonden met de verschrikking van een concreet ervaren tijd, de dreiging van
het niets. Dit maakte Warmond tot een van de schrijvers die stem gaven aan een
existentialistisch levensgevoel.
Men kan de ontwikkeling in de poëzie van Ellen Warmond opvatten als een poging
door middel van scepsis de sterke emoties als angst en wanhoop te neutraliseren. Dat
geeft onvermijdelijk aan haar werk een wat beschouwelijk karakter en meer dan eens
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verwerkt zij filosofische begrippen of verwijst zij daarnaar. Daarmee is allerminst
bedoeld dat in haar poëzie de abstractie een grote rol zou spelen.
Haar mooiste liefdesgedichten staan in Warmte, een woonplaats

Gedicht door Ellen Warmond, gebundeld in Weerszij van een wereld (1957).
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(1961) maar daarin zegt zij dat die woonplaats tussen liefde en het besef daarvan
wordt gebouwd, niet in de liefde. Wat we nastreven is net niet haalbaar, zoals in ‘De
nadagen van Prometheus’ de held op 2 passen afstand van het gelijk moet sterven.
Er is in ons bestaan een inoperabel tekort (Proeftuin). Warmonds visie op de mens
kan daarom niets anders dan een sceptisch humanisme zijn, dat ze zelf een humanisme
voor kleinbehuisden noemde (Geen bloemen / Geen bezoek, 1968). Ook uit die
woorden blijkt de ironie die overal in haar werk te proeven is en die geen relativerend
spel is maar een levensvoorwaarde.
Gaandeweg werd in Warmonds poëzie de behoefte aan inkeer sterker. Titels als
Uitzicht op inzicht (1974) en Implosie (1976) spreken in dit opzicht boekdelen. Die
inkeer is het streven naar niets meer willen, naar evenwicht, naar het stellen van
vragen aan de stilte waarvan geen antwoord te verwachten valt. Het sluiten van de
spiegel noemde ze dit in Gesloten spiegels (1979). Maar dit oosterse kan de westerse
realiteit niet wegnemen: door iedere gedachte aan niets / rijdt met knersende remmen
een tram schrijft ze vol zelfspot in Uitzicht op inzicht; ironie die een emotie als
wanhoop maar nauwelijks maskeert. Een streven naar versobering en evenwicht is
ook in de vorm van Warmonds gedichten zichtbaar. Haar toch al korte gedichten
zijn steeds meer concentratie en helderheid gaan vertonen en na een aanvankelijke
overdaad aan metaforen heeft zich een trefzeker, sober beeldgebruik ontwikkeld.
Tegenspeler tijd noemde ze haar keuzebundel uit 1979. Door het niets niet meer
als verschrikkelijke leegte te ervaren, lijkt Warmond in dit spel naar remise te streven.
Over meer maakt ze zich geen illusies.

Bijna om niets
Al mijn woorden heb ik al opgedeeld
tussen jij en jou en jouw
meer kan ik niet doen
ik leg mijn handen op
het hakblok van je argwaan
ik roep de vogels aan
om bijval
de wind houdt zich afzijdig
maar goedmoedige wolken zeggen
dat het verdriet voorbij is.
Gedicht door Ellen Warmond, gebundeld in Naar men zegt (1955).

't Is vol van schatten hier...

Ellen Warmond en Gerrit Borgers. Foto: Edith Visser.

Overig werk
Naar men zegt (1955), Eeuwig duurt het langst (1961), Paspoort voor niemandsland
(1961), Het struisvogelreservaat (1963), De huid als raakvlak (1964), Testbeeld voor
koud klimaat (1966), Van kwaad tot erger (1968), Mens: een inventaris (1969), De
groeten aan andersdenkenden (1970), Voorkeur willekeur (1972), Saluutschot met
knaldemper (1972), Beestenboel (1973), Ordening (1981).
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J.A. Emmens 1924-1971
Door F. Balk-Smit Duyzentkunst

J.A. Emmens (l.) met Chr. J. van Geel, omstreeks 1965.

Het profiel van Emmens toont zich het meest markant in zijn poëzie. Uit zijn
aforismen leert men een teleurgesteld en scherpzinnig man kennen: de cynicus. Uit
zijn proza een koppig, uitzonderlijk grondig wetenschappelijk onderzoeker: de
kunsthistoricus. Uit zijn poëzie de dichter tegen wil en dank.
Terwijl de alledaagse kanten van ons bestaan automatisch onder het kopje
‘prozaïsch’ worden gerangschikt, leert onze moedertaal ons dat poëzie in de eerste
plaats is verbonden met het liefelijke, het welluidende, het harmonieuze. In deze zin
zijn de gedichten van Emmens niet poëtisch. Het lijkt wel of het contact met de
oorsprong, waarin ‘poëzie, muziek en dans nog één’ waren, zoals Leopold zei, hier
verbroken is. Niet een bevrijdend ritme stroomt door deze poëzie, maar een meestal
hortend, bijna onwillig spreken komt er te voorschijn, waarin dan ook geen heilig
huis wordt gespaard en de valse medemens menige vernietigende schop krijgt. Niet
het verrassende beeld speelt de belangrijkste rol, maar de gedachte, de overweging,
en vooral het sombere besef dat juist het weloverwogen denken altijd zonder uitkomst
moet blijven als men het inschakelt om door te dringen in het mysterie van het leven.
Meer dan eens wordt de sceptische afstandelijkheid hard cynisme. Na enkele
gruwelen van dit ondermaanse te hebben beschreven in ‘Geleerde collage’ kwalificeert
Emmens de andere zijde van ons leven als ‘de rest’ (een uiterste rest): De rest is:
wovon man nicht reden kann.
Niet voor niets citeert hij hier Wittgenstein die de strenge stelregel huldigt: ‘Wovon
man nicht reden kann, darüber musz man schweigen.’ Dit gebod zou, als men zich
eraan hield, de dichters de mond snoeren, hun paradoxale doel immers is het
onzegbare mee te delen, of, modieuzer uitgedrukt ‘de waarheid te liegen’.
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Emmens verweert zich tegen de beroemde filosoof op een zeer karakteristieke
wijze.
Hij vervolgt het vers schuchter, als een kind naar wie wel niet zal worden geluisterd,
maar dat toch een zwak protest laat horen:
De rest is: wovon man nicht reden kann. Und wovon man nicht reden
kann, darüber musz man schweigen. Vandaar mijn probleem: ik zou er zo
graag toch iets over zeggen.
Tegelijk met dat kind is hier de volwassene aan het woord, de scepticus, die, zich
pantserend, zijn wanhopig verlangen te spreken ironisch indamt tot ‘zo graag toch
iets zeggen’.
Het kind, dat de grote-mensen-autoriteit onderkent en verwerpt weet zich verbluffend
goed aan de volwassenen aan te passen en is er een meester in hun de toegang tot
zijn wereld te ontzeggen.
De volwassenen die bij het ‘kind in de tuin’ neerknielden waren door zijn airtje
van absent / al gauw geneigd weer op te staan. / Ik wist immers vooruit dat zij mij
niet zouden begrijpen: / in boomstronken zocht ik niet naar kabouters die / ik veinsde
daar te zoeken,... 'k zocht in geen boomstronk ooit naar een kabouter, / maar keek
gewoon naar wat er werkelijk was.
Wat is dit voor een kind, dat de grote mensen op een afstand houdt door voor te
wenden dat hij kabouters zoekt? Hoe verwrongen moet hij de vrijheid veroveren het
werkelijke te zien, dat waarschijnlijk geheimzinniger is dan de kabouters die men
voor de kinderen reserveert.
Het gedicht met de voor de poëzie dodelijke uitspraak van Wittgenstein bevat
tevens een citaat van Shakespeare, dichter der dichters: ‘The rest
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is silence.’ Wie hier even mocht denken aan serene en verlossende stilte schrikt
onmiddellijk wakker door een derde direct volgend citaat: ‘Silence, wenn Sie das
besser verstehen,’ de felle uitval van de Duitse kampbewaker toen wij rustig /
voortconverseerden.
Nee, deze poëzie is niet poëtisch. Het zijn de noodkreten van een mens die bevroedt
dat het vers de brug moet slaan tussen spreken en zwijgen, maar die zichzelf al
sprekend voortdurend het zwijgen oplegt. Heel hedendaags. Heel actueel. Het is op
de ademloze stilte veroverde levende poëzie.

Vogel
De bomen kregen een betekenis
die zij nog zacht gebarend wilden weren,
maar 't noodlot was niet meer te keren:
een vogel streek klapwiekend in de wildernis
van takken neer en nu hij roerloos zit
(het licht wordt zo benauwend wit),
denk ik aan dood, verrotte geur van blaren,
hetzelfde zijn op steeds dezelfde plaats...
Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren,
en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?
Gedicht door J.A. Emmens, gebundeld in Kunst- en vliegwerk (1957).
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Nagelaten gedicht door J.A. Emmens.

Het zichzelf beheersend gebedje // Breek wat, een pot / een potje, breek
wat / een schotel, een stok / breek wat, een stokje / een tak, houtje / breek
wat / een steeltje / maar breek wat / in godsnaam.

Werk
Chaconne (1945), Kunst- en vliegwerk (1957), Autobiografisch woordenboek (1963),
Een hond van Pavlov (1969), Rembrandt en de regels van de kunst (1969, diss.),
Gedichten (1974), Verzameld werk (1980, 4 dln.).
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Hanny Michaelis 1922
Door Jan van der Vegt

Hanny Michaelis, 1953.

Hanny Michaelis debuteerde in 1945 in het tijdschrift Proloog en haar eerste bundel,
Klein voorspel, kwam in 1949 uit. Ze was nog jong, maar had de verschrikkingen
van de oorlog achter de rug. Ze was een kind van Joodse ouders die waren
omgebracht. Zelf had ze ondergedoken gezeten en de hulpeloosheid van dat bestaan
herinnert ze zich in de bundel De rots van Gibraltar (1969): ze was een wezen /
zonder naam, zonder betekenis / dat ieder ogenblik van de aarde kan worden
weggegrist. In deze ervaringen zal de bron zitten van verdriet en desillusie, gevoelens
die zo sterk naar voren komen in haar verzen.
Dat wil niet zeggen dat een dof berusten haar poëzie beheerst. Ze wil de deur naar
het geluk wel steeds weer openzetten, maar ze weet ook dat ze geen illusies moet
hebben. Wegdraven naar een nieuw Utopia (1971) is daarom een karakteristieke
titel. Het zijn de slotwoorden van een gedicht waarin ze ook het gras dat zich / opricht
na de regen, het vuur / onder de sintels noemt als tekenen van hoop en herstel in de
natuur; zoals ze ook in sommige gedichten iets van volmaaktheid laat zien in beelden
van een kat. Maar de mens draaft telkens weer naar zijn Utopia, een land dat niet
bestaat. In dezelfde bundel zegt ze ook: Vier en twintig
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Hanny Michaelis aan N.A. Donkersloot.

Amsterdam, 8/8/48 // Geachte Heer Donkersloot, / Hierbij enige
gegevens voor mijn / naturalisatie-verklaring, die U zo / vriendelijk bent
te willen geven. / Zoals ik door de telefoon al zei, moet / er vooral niet in
worden genoemd / dat ik politiek betrouwbaar ben. / Ik ben 19-12-22 in
Amsterdam / geboren uit een Hollandse moeder, / heb in Holland mijn
opleiding / gehad (Lagere School en Vossius- / gymnasium, einddiploma
in 1941) / en ben nooit in Duitsland geweest. / Ik voel me i.v.m.
bovenstaande / volkomen Hollands, mijn moedertaal / is Nederlands, mijn
denkwijze eveneens. / Ik ben altijd tegenstandster van / het
Nationaal-Socialisme geweest en / heb mij van elke medewerking met /
de bezetter onthouden. Als Jodin / ben ik gedurende de laatste drie oor- /
[p.2] logsjaren ondergedoken geweest. Mijn / ouders daarentegen werden
naar / Auschwitz gedeporteerd en zijn niet / meer teruggekomen. // Meer
geloof ik niet dat er in hoeft / te staan, de keuze laat ik trouwens / helemaal
aan U over. // Ik vind het bijzonder aardig van U / dat U me hiermee wilt
helpen, / ik ben er zeker van dat een derge- / lijke verklaring gewicht in
de schaal / zal leggen. // U bij voorbaat dankend, inmiddels / met hartelijke
groeten / Hanny Michaelis // Deurloostraat 18 II / Amsterdam Z.
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Hanny Michaelis, 1967.

uur ononderbroken / gelukkig te zijn geweest / is meer dan waar iemand / in deze
wereld recht op heeft.
Zo'n instelling leidt tot grote kwetsbaarheid, vooral als het de liefde betreft. Er
staan veel liefdesgedichten in de bundels van Michaelis, en steeds gaat het daarin
over bedreiging en vergankelijkheid van het geluk. Hoe zwaar de liefde voor haar
weegt, blijkt uit het beeld aan het slot van haar tweede bundel, Water uit de rots
(1957): Zie, levend water / heb je mij gemaakt. Maar in Tegen de wind in, haar
volgende bundel (1962), staat dat de geliefde die ze in de diepte van haar stroomgebied
kan ontmoeten, slechts dood kan zijn. Ook haar bundel Onvoorzien (1966) wordt
door het echec van de liefde beheerst. Daarna krijgt in De rots van Gibraltar een
meer nuchtere, relativerende toon in haar poëzie de overhand. Die was in eerdere
bundels niet afwezig, maar in Water uit de rots kan men toch ook beelden vinden
als: Er groeit in mij een boom van grijs verdriet, / bloeiend met parelmoeren bloesems.
Dat sier-element in woordkeus of beeldspraak verdwijnt naarmate haar poëzie zich
verder ontwikkelt, al wisselt ze een zakelijke, naar het informatieve neigende stijl
ook later wel af met een nadrukkelijk metafoorgebruik.
Zelfspot met eigen romantische illusies opent De rots van Gibraltar: ze wil
vasthouden aan haar eigen beeld van de maan, alle wetenschappelijke ontdekkingen
ten spijt. Die krijgen ook elders in de bundel een veeg uit de pan, omdat wel alles
ontdekt, maar niets geopenbaard wordt. Haar wereldbeeld wordt door scepsis beheerst,
omdat ze wel de verschrikkingen van het geweld kan afwijzen, maar weet dat ze daar
zelf bij betrokken is. Het doden van een mug herinnert aan Vietnam.
In al haar gedichten laat Hanny Michaelis blijken dat ze de emoties wil beheersen
en ze doet dat in een zorgvuldige, geconcentreerde poëzie. Woorden zijn onmisbaar,
zegt ze in De rots van Gibraltar, maar ze noemt ze ook een dubieuze lekkernij. in
een gedicht dat een bescheiden poëtisch credo is en dat besluit met een voorkeur
voor kleinspraak, als spraak maken dan toch zo nodig moet.
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Met de jaren
moet er veel worden weggegooid.
De gedachte bij voorbeeld
dat geluk mild is en duurzaam
iets als een zuidelijk klimaat
in plaats van een blikseminslag
die levenslang gekoesterde
littekens achterlaat.
Gedicht door Hanny Michaelis, gebundeld in Onvoorzien (1966).
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A. Alberts 1911
Door Wam de Moor

A. Alberts. Foto: Philip Mechanicus.

Het oeuvre van de prozaschrijver A. Alberts kenmerkt zich door zelfbeperking en
terughoudendheid naar vorm en inhoud.
In 1939 als indoloog naar Nederlands-Indië vertrokken, waar hij adjunctcontroleur
op Madoera werd, en tijdens de Tweede Wereldoorlog op Java werd geïnterneerd,
deed hij daar in het contact met de inlanders de stof op voor zijn verhalenbundel De
eilanden (1952). De naamloosheid van deze eilanden is niet zonder betekenis en ook
in later werk slaagt Alberts er juist door weglating van specifieke eigenschappen in
om tussen de lezer en de tekst een sfeer van vervreemding te wekken. Maar
tegelijkertijd verhoogt hij daarmee de mogelijkheid die zijn verhalen en romans
hebben om meer aandachtige lezers te boeien dan nu juist degenen die Indonesië of,
zoals in De honden jagen niet meer (1979), het scheepvaartbedrijf kennen. Dit zijn
slechts voorbeelden van de algemene lijn die Alberts volgt.
Uitzondelijk mooi is de autobiografische roman De bomen uit 1953, een
ontwikkelingsroman die gedragen wordt door intimiteit tussen de leden van een gezin
- net als later in De honden jagen niet meer het geval zal zijn. Na De bomen
verschenen de memoires Namen noemen (1962) en De Franse slag (1963) - geestig
geschreven herinneringen aan de ambtenarenjaren, maar het zou tot 1974 duren voor
er weer een verhaal verscheen. Met De vergaderzaal (1974) drong de betekenis van
Alberts door tot een wat groter publiek. In de hoofdfiguur van zijn novelle bundelt
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hij het verzet dat eenlingen voelen wanneer er van hen dingen worden verwacht - in
dit geval zaken doen op grote voet - waarvoor zij zich niet geboren voelen.
Zijn meest produktieve periode is in 1980 ingegaan met de kleine roman De honden
jagen niet meer. Daarna volgden: Maar geel en glanzend blijft het goud (1981), Het
zand voor de kust van Aveiro (1982) en De
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Artikel uit NRC/Handelsblad van 6 juni 1980.
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Werkblad voor het eerste hoofdstuk van Het zand voor de kust van Aveiro (1982) door A. Alberts.

Het faillissement // Op de 18e oktober van het jaar 1797 zeilde de Nossa
/ Senhora do Livramento nog voor de middag van de rede van de /
Portugese haven Aveiro met bestemming Santos aan de kust / van Brazilië.
De zee lag recht vooruit en de zee was vrij. / Een maand of twee tevoren
had de al jaren krankzinnige koningin van Portugal, Maria Francisca, vrede
laten / sluiten met de Republikeinen in Parijs en haar / koopvaarders zouden
voortaan geen last meer hebben van / Franse kapers. // Geen schip te zien,
zei de stuurman bij zichzelf. En even later her- / haalde hij zijn opmerking
ten behoeve van een passagier. Hun enige / passagier, die juist van het
kampanjedek naar beneden kwam / en blijkbaar, zonder iemand te willen
aanspreken, / zijn kajuit onder dat dek ging opzoeken. Hij was in elk /
geval bezig met het opentrekken van de deur, die wat klem / zat. Maar
toen hij de stem van de stuurman hoorde, bleef hij / staan. // Geen schip
te zien? zei hij de ander na. En / hij dacht aan de pas gesloten vrede met
Frankrijk en aan het doel van zijn reis. / Hij dacht: Misschien zijn we toch
nog te vroeg geweest. Hij draaide zich om naar / de stuurman en zei
lachend:/ [doorgehaald] / Hij liep naar het achtervenster en trok in het
voorbij- / gaan een van de rond de tafel staande stoelen mee. De stoel was
on- / verwacht zwaar, maar hij sleepte haar over de vloer, schoof /
[p.2] haar bij het venster en ging zitten. [...]
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Utrechtse herinneringen van A. Alberts (1983). Nooit vertelt hij, of het nu
herinneringen zijn of op een historisch gegeven gebaseerde fictie, met stemverheffing.
Steeds is de stijl sober, zijn de beschrijvingen beknopt gehouden en hebben de
schaarse dialogen dezelfde eenvoud. Onder dat alles heerst de bedwongen
emotionaliteit die dit proza zijn lading geeft.
Wie naar Alberts historisch werk kijkt en het vergelijkt met zijn verhalen, ziet hoe
deze twee genres elkaar bijzonder boeiend aanvullen. Zijn memoires Namen noemen
roepen de wereld áchter De eilanden op. In De huzaren van Castricum (1973), De
Hollanders komen ons vermoorden (1975) en andere historische werken domineren
afstandelijkheid en flegma heel sterk, maar feiten worden exact gegeven.
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A. Alberts (midden) in Nederlands-Indië, waar hij vanaf 1939 koloniaal ambtenaar was.

Overig werk
Baud en Thorbecke (1939, diss.), Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (1963),
Koning Willem III (1964), Koning Willem II (1964), Johan Rudolf Thorbecke (1965),
In de tijd gezet (1966), Nederland tussen verleden en toekomst (1966, met Cas
Oorthuys), Laten we vrede sluiten (1967), Het einde van een verhouding; Indonesië
en Nederland tussen 1945 en 1963 (1968), Een eeuw in beweging (1968, met H.
Barvelink), Leven op de rand; uit de geschiedenis van Apeldoorn (1973), Haast
hebben in september (1975), Een koning die van geen nee wil horen; de Europese
ambities van Lodewijk XIV (1976), Per mailboot naar de Oost (1979).
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F.C. Terborgh 1902-1981
Door H.C. ten Berge
Omstreeks het midden van zijn leven schreef F.C. Terborgh in een voorwoord tot
Het gezicht van Peñafiel (1947): ‘Ontevreden met allen en met mijzelf, ten prooi aan
een grauwe leegte, aan de slepende verwording van trage sleur [...], mistroostig, met
wankelende zekerheid en versleten ontzag, met lege handen op de drempel van een
verstreken jeugd, mijn leven minachtend en mijn doen, keer ik terug tot je, Iberisch
landschap, bezieling van mijn vroeger mager geluk, bron van kracht en waarachtige
grootheid.’
Deze belijdenis van heimwee naar het Spaanse landschap werd in 1941 geschreven
in Peking, waar Terborgh een post bekleedde als eerste secretaris van het Nederlandse
gezantschap. Later zou hij als ambassadeur in een aantal landen worden gestationeerd,
waarvan Polen, Mexico, Argentinië en Portugal direct of indirect sporen in zijn werk
hebben achtergelaten.
Ten tijde van zijn Chinese ervaring was hij slechts in beperkte kring bekend door
tijdschriftbijdragen aan Helikon en Forum. Het zou hem jarenlang als auteur blijven
tekenen, dat hij in 1940 officieus in boekvorm debuteerde met de uitgave in eigen
beheer van De condottiere en Le petit château, boekjes die in honderd exemplaren
bij de Paters Lazaristen te Peking werden gedrukt. Hoewel de kritiek later ruimschoots
aandacht besteedde aan zijn werk, is hij altijd de literaire buitenstaander gebleven
die hij in China al was.
De hierboven geciteerde woorden uit Peñafiel, dat een indringende evocatie van
het Spanje uit de dertiger jaren is, verwijzen al naar enkele motieven die Terborgh's
oeuvre hebben beheerst. Zijn personages zijn niet zelden reizende figuren in een
landschap; ze worden in hun handelingen en hun lot letterlijk gedoodverfd door de
dikwijls overweldigende natuur die hen omringt. In vele verhalen evenwel is er sprake
van een opwindend, geestdriftig begin van een reis. ‘Het avontuur begint; het
DE BRUILOFT

Willem Buys had nog, alleen in de woonkamer gezeten, geluisterd naar
het trio in g-dur van Haydn. Bevredigd ruimde hij de platen weg, sloot de
gramophoon en dekte de vogels toe. Een sigaret rookend deed hij de ronde
door de stille woning, keek op het balkon naar de sterrenhemel en de bleeke
bergen, ontkleedde zich dan en baadde en strekte zich behoedzaam uit
naast zijn vrouw, die reeds sliep. Hij gleed luchtig met zijn vinger door
haar blonde haar, kuste een schouder, die boven de deken uitstak, vouwde
tenslotte de handen achter het hoofd en viel weldra in het donker in slaap.
Uren later was hij temidden van vrienden, oude studievrienden, die hij
lang niet meer had gezien; men vierde zijn bruiloft, men wachtte op hem
in een grooten zaal, verdrong zich om hem en spoorde hem aan tot haast.
Eén leidde hem eindelijk naar het vertrek waar Marielotte wachtte.
Hij trad binnen. Het vertrek was laag, ietwat somber: twee vrouwen zochten
iets in den achtergrond. Marielotte kleedde zich.
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Zij kwam op hem toe, sloeg haar armen vast om zijn nek, boog hem tot
zich en kuste hem, kalm en lang met een zekerheid, een onbewogen
vanzelfsprekendheid, die niets aardsch meer had en herinnerde aan de rust
van een attisch marmerbeeld.
Hij nam haar hoofd in zijn handen en zag haar aan. Haar huid was
aschblond, door de zon zacht gebruind, de oogen donker, nat en rustig als
van een dier, maar daarbij wonderlijk doordringend.
Blauwzwart glanzend haar omlijstte een breed en open voorhoofd. De
mond was groot en de lippen vol.
Fragment uit De condottiere (1940) door F.C. Terborgh.
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grote en onbekende, het niet te voorziene... Op het vertrek komt het aan’ (Shambhala).
‘Het vervoerend ogenblik van vertrek’ (Santa Cruz). ‘Het heerlijk begin van elke
tocht’ (Odysseus' laatste tocht). ‘Verrukking van elk begin / ogenblik zonder duur,
/ diepste zin / van elk avontuur’ (Abyla). De hooggespannen verwachtingen worden
vrijwel nooit vervuld. Een besef van leegte en verveling, tegenslag en teleurstelling
neemt al spoedig hun plaats in als de monotonie van het bestaan zich weer aandient.
Terborgh's karakters zijn even steil en onverzettelijk als de landschappen waar zij
doorheen trekken. Koppig en alleen meten zij zich met een natuur waartegen ze het
moeten afleggen. Ze gaan in zelfverkozen een-

F.C. Terborgh aan A. Roland Holst, die in oktober 1968 bij Terborgh in Portugal logeerde.

‘A Giralda’ 21.IX.68 // Beste Jany, / Hartelijk dank voor brief en kaart.
Ik verheug / me zeer op je komst in Oktober - nu is alles voor / mij
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gemakkelijker te overzien: vanaf 8 Oktober / ben je van harte welkom.
Het is een der mooiste maan- / den in 't jaar, zonnig en windstil, maar soms
kan / het vervelend regenen - te garanderen valt niets. / Het huis is echter
goed te stoken en er is een grote / open haard met voldoende hout. 34 jaren
geleden / bezocht mij Slauerhoff in Oktober in Madrid. // Van harte hoop
ik dat je enkele ‘aanzetten’ / zult meebrengen om hier in de ochtenduren
er rustig / aan te werken. Je hebt daarvoor een zeer stille / grote kamer en
een keuken waar je ongestoord je / thé kunt zetten als op onchristelijke
uren de / geest over je komt. Breng vooral ook wat Bach- / platen mee
voor het goede begin van den dag. // Ben zeer benieuwd naar ‘Vuur in
sneeuw’. / Wat wij in late jaren schrijven heeft misschien / niet de
geladenheid van het jeugdwerk, maar / daarvoor wijsheid en bezonken
gedachten, die / meer dan compenseren. // Ik ben inderdaad de gelukkige
bezitter van / een voornaam, al werd daar steeds een zeer / zuinig gebruik
van gemaakt. Mijn ouders hebben / mij bedacht ? omdat zulks in vroegere
generaties /
[p.2] meer geschiedde - met de welluidende naam / ‘Reijnier’, die helaas
rhythmisch niet goed past / bij de korte familienaam. Als ik het goed heb
/ betekent hij zoiets als ‘chef-staf’, behoort / dus bij het soort lieden dat
tijdens de volksver-/ huizing fortuinlijke rooftochten voorbereidde - / en
daarbij ben ik militair een volkomen nul. // Ik weet niet of je broer mijn
huis kan vinden - / zal tezijnertijd nog een getekende wegwijzer / sturen.
En vergeet niet dat alle brieven er vier/ à vijf dagen over doen, en
telegrammen die Vrijdag- / middag worden opgegeven hier soms pas
Maandag- / namiddag worden afgeleverd: de geneugten van / leven ten
platten lande. - Dit voor het melden van / je aankomst - zou graag willen
dat ik dan ook / thuis ben, en niet b.v. in de stad, waar ik soms / wat te
doen heb. // [...] // zeer hartelijke groeten, ook voor ‘broer Henk’ / je
Reijnier.
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zaamheid te gronde aan hun neiging tot ‘vreemdelingschap’. De condottiere sterft
ver van huis aan een halswond, de reiziger in Shambhala komt om in de woestijn,
de avonturier uit El gran cañon (1965) stort in een ravijn, Ferrer uit Peñafiel wordt
zowel door een zonnesteek als door een kogel (dodelijk) getroffen. Maar de dood
komt niet alleen. Hij gaat steeds vergezeld van ‘een verzoenend licht’. Opvallend is
de wijnrode kleur van dit licht. Door vele slotpassages stroomt dit transcendent
wordende, wijnrode licht van de zonsondergang. Het verzoent de stervende reiziger
met zijn lot en het is voor de observerende schrijver ‘een spiegel en troost voor zijn
eigen hopeloos onnut bestaan’.

F.C. Terborgh (r.) met J. Slauerhoff te Algeciras (Spanje), 1934.

Overig werk
Das Problem der Territtorialkonflikte (1929, onder de eigen naam R. Flaes, diss.),
Slauerhoff; herinneringen en brieven (1949), De Meester van de Laërtes (1954), Het
voorbeeld van anderen (1957), Padroëns (1958), De Condottiere (1960), Sierra
Solana (1962), De Turkenoorlog (1964), Abyla (1969), In Memoriam (1971), Verhalen
(1971), Kusten (1973), Het creatieve; indachtig vijfentachtig (1973), Verzameld werk
(1975-1977, 4 dln.).
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Maria Dermoût 1888-1962
Door Rob Nieuwenhuys

Maria Dermoût met haar echtgenoot te Pati (Java), 1906.

Maria Dermoût zei eens in 1957 of 1958 na in elf verschillende talen te zijn vertaald
en na veel lofspraak in ontvangst te hebben genomen, er toch niet van overtuigd te
zijn dat haar boeken door een volgende generatie gelezen zouden worden. Ze schreef,
en dat realiseerde ze zich terdege, vanuit een andere verhouding tot de werkelijkheid
dan vrijwel alle andere Nederlandse schrijvers van haar tijd, met andere woorden:
ze paste niet in de Nederlandse litteraire traditie.
Ze schreef niet alleen over een andere werkelijkheid, maar ook over een andere
wereld. Haar wereld was diffuus, opgebouwd uit heden en verleden, uit werkelijkheid
en overlevering, bevolkt met levenden en afgestorvenen, met werkelijke mensen en
mythologische figuren. Mensen, dieren en dingen tegelijk, de ‘tienduizend dingen’.
Tot die ‘andere dingen’ behoren ook de overleveringen. Zeker niet in de laatste
plaats. Ook de mensen in haar boeken zijn anders, óók als ze Europeanen zijn; ze
beleven de dingen anders. Ze zijn geen probleemfiguren en geen karakters, geen
mensen die men in heldere omtrekken voor zich ziet, ze zijn meer gestalten die zich
door het verhaal bewegen. En altijd is er iets tussen hen: liefde, vriendschap, haat
(neen, eigenlijk geen haat), vervreemding, verdriet, afscheid, dood en er zijn
voortdurend onderlinge relaties, zoals er ook voortdurend relaties bestaan met een
mythologische wereld. Ze bepalen het menselijk leven en het menselijk lot. En altijd
ook is er de natuur, bezield en bewoond door de mensen, de dieren en de dingen in
een groot alles omvattend verband. Haar ‘filosofie’ is eigenlijk niet-westers. Ze stond
hierdoor apart, haar aanknopingspunten lagen meer in de Indonesische wereld.
Ze stamde, zowel van vaders- als van moederszijde uit families die al
En ook de dood vreesde Riek.
Niet zoals de oude meneer was gestorven omdat hij oud en ziek was; en
bij hem paste niets van verschrikking.
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Maar op een keer was Roos de naaister zo maar ineens 's morgens dood.
Haar man, de schrijver van het fabriekskantoor, kwam het vertellen aan
papa en mama, hij hurkte neer.
‘Ja... zo... erg benauwd was zij... zo ineens...’, zei hij, en knikte een paar
maal met zijn hoofd. En toen papa en mama verder vroegen, zei hij het
nog eens, precies het zelfde.
Hij was een kleine stijve man, mager en gespierd, keurig gekleed; zijn
ogen staarden recht en star voor zich uit, zonder enige uitdrukking.
Mama wond zich erg op. ‘Maar waarom heb je ons niet geroepen?... en...
en... en... Oerip? of Mangoen? de wasman? die woont toch vlak naast je!’
Maar hij herhaalde alleen maar, ‘zo ineens... ja...’ Er zou een dokter moeten
komen, maar de Hollandse dokter in de stad was al een tijdlang zelf ziek,
en de Javaanse dokter juist die dag op reis. Papa en mama gingen wel
kijken, maar Roos was dood, en moest begraven worden nog voor
zonsondergang.
Op de trappen van de achtergalerij zaten 's middags Riek en de nichtjes
en regen witte melatti's aan draden voor de begrafenis, dat had Oerip hen
gewezen. Daarna was Oerip met mama naar de linnenkast gegaan, en even
later kwam zij weer voorbij met een blok ongebleekt katoen in haar handen.
‘Voor Roos, om haar aan te kleden!’ fluisterde As-si gewichtig.
Riek keek haar aan. Roos in ongebleekt katoen! dat zo lelijk is en goor,
met harde zwarte pukkeltjes, en dat muf ruikt!
‘En waarom niet in haar eigen batikkain en baadje? en haar onderlijfje
met gouden pondjes?’
‘Mag niet’, zei Assi.
‘En haar ringen en oorknoppen en bloemen?’
‘Mag ook niet’, zei Assi.
Riek had ineens een hekel aan Assi, en reeg verder aan de slingers, zonder
meer iets te zeggen. Het werden mooie lange witte bloemslingers, voor
Roos.
Fragment uit Nog pas gisteren (1951) door Maria Dermoût.
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Roman (1951). Omslag: Jan van Keulen.
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Notitieboekje van Maria Dermoût.

enige geslachten in Indonesië hadden gewoond. De meesten waren er ook geboren:
haar ouders, zijzelf, haar kinderen en kleinkinderen. Haar moeder stierf toen ze nog
een baby was. Ze werd naar Holland gestuurd, een paar keer teruggehaald en weer
weggestuurd. Van haar zesde tot haar elfde jaar woonde ze met haar ouders, haar
vader en stiefmoeder, op Midden-Java, op de suikerfabriek Redjosari met het uitzicht
op de Goenoeng Lawoe die uit de vlakte oprees. Ze stond in die jaren nogal apart
van haar ouders, zoals we dat in haar eerste boek Nog pas gisteren (1951) kunnen
lezen. Ze werd verzorgd en opgevoed door de bedienden; door baboe Oerip en de
huisjongen Mangoen en door de andere bedienden en zij speelde met de kinderen
van de bedienden, met andere woorden: ze leefde in hún wereld die een geheel andere
was dan die van de Europeanen. Haar vader zag het met lede ogen aan. ‘Dat
gelanterfanter en gehang met de bedienden moet maar uit zijn, begrepen?’ Hij zond
haar weer naar Holland en deed haar bij een strenge familie in de kost. Op haar
zeventiende werd ze wéér teruggeroepen. Ze trouwde spoedig, een jaar later. Met
haar man en kinderen woonde ze ‘hier en daar’, op Java en buiten Java. De langste
tijd op Ambon, in de Molukken, ‘de eilanden waar ik zoveel van gehouden heb’. Het
meesterwerk dat ze schreef De tienduizend dingen (1955) speelt geheel in de
Molukken.
Met haar zangerige manier van praten, met dat onvergetelijke Indische timbre, in
heel haar optreden, in haar gebaren, vooral van de handen, maar ook door haar
licht-getinte huidskleur, maakte Maria Dermoût de indruk een Indische (geen
Indonesische!) te zijn, een Indische dame. Ze had iets beschaafds en verfijnds over
zich, ze was, zoals het in het Indonesisch heet, ‘aloes’ en ‘adil’.

Overig werk
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Spel van Tifagong's (1954), De juwelen haarkam (1956), De kist en enige verhalen
(1958), De sirenen (1963), Donker van uiterlijk (1964), Zo luidt het verhaal (1964,
bloemlezing), Verzameld werk (1970).
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Rob Nieuwenhuys / E. Breton de Nijs 1908
Door G.P.A. Termorshuizen

Rob Nieuwenhuys, 1979. Foto: Ronald Sweering

‘Cultureel ben ik Europeaan en leef ik in een Europese cultuur [...], maar emotioneel
liggen vele stukken van mijn persoon in Indonesië’, schrijft Rob Nieuwenhuys in
1972 na terugkeer van een bezoek aan zijn land van herkomst. Al in 1959 bracht hij
dit gevoel van innerlijke verdeeldheid tot uitdrukking in de titel Tussen twee
vaderlanden die hij meegaf aan een bundel essays. Het is niet zonder betekenis dat
die bundel begint met opstellen - de vroegste die hij schreef - over ‘tempo doeloe’
(de tijd tussen 1870 en 1900) en het werk van Maurits (pseudoniem van P.A. Daum,
1850-1898), over de periode met andere woorden waarin zijn moeder opgroeide.
N.a.v. zijn fotoboek Tempo doeloe (1961) dat datzelfde Indië in beeld brengt, merkt
Nieuwenhuys op: ‘Het had eigenlijk aan mijn moeder opgedragen moeten worden,
want ik heb haar voortdurend in het boek gezien, als jong meisje of jonge vrouw het was háár wereld.’
Om reden van het ‘persoonlijk’ accent liet Nieuwenhuys zijn fotoboek verschijnen
onder het pseudoniem E. Breton de Nijs, dezelfde nom de plume die hij gebruikte
voor zijn autobiografische roman Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum
(1954). Met genegenheid en weemoed, zij het niet geheel zonder kritiek beschrijft
hij in deze kroniek het milieu van zijn Indische familie die de sfeer van zijn eigen
jeugd bepaalde. De ingehouden toon waarop deze geschiedenis over ‘Tante Sophie’
wordt verteld, kenmerkt evenzeer Een beetje oorlog (1979) dat het sobere relaas
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bevat van de ervaringen van de schrijver in de periode van vlak voor de Japanse inval
in Indië tot aan het weerzien van zijn gezin na het verlaten van het gevangenkamp.
Typerend voor Nieuwenhuys' verhouding tot zijn geboorteland en voor zijn
pro-Indonesisch standpunt was zijn redacteurschap van het in 1947 opgerichte en
zich op Indonesië concentrerende literair-culturele tijdschrift Oriëntatie. Naast
bijdragen van auteurs van Indische belletrie verschenen daarin vertalingen van zowel
Indonesische volkspoëzie als van werk van jonge Indonesische schrijvers, zoals
Chairil Anwar (1922-1949) en Pramudya Ananta Tur (geb. 1925).
Hoewel hij zich vanaf 1952, toen hij zich definitief in Nederland had

Rob Nieuwenhuys aan de redactie van Groot Nederland.
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Bladzijde uit het handschrift van Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum (1954) door
E. Breton de Nijs, pseudoniem van Rob Nieuwenhuys.

En toen ik de eerste keer kwam - ze woonden / op een etage in de
Columbusstraat - was zij / het vooral die praatte. We zaten in een / kamer
met Japanse vazen, met Rozenburgse / borden en een groot schilderij, in
een gepolitoer- / de donkere lijst. Een herinnering aan / ‘ons-Indië’
natuurlijk. De onvermijdelijke paarse / vulkaan en gele sawahs en daarin
/ enkele ‘kleurvlekken’ die tegelijk mensjes waren, / kortom een schilderij
/ van een soort / die ik me zo goed herinnerde / uit de kerstnrs van de
Indische geillustreerde / bladen, of z[o'n] blad D'Oriënt heette, /
[p.2] De Zweep of De Reflector. De plaatjes leken alle- / maal op elkaar:
sawahs, bergen (al dan / niet met rookpluim, blauwe luchten, / roze luchten,
ravijnen, kampoenghuisjes / enz. [...]
gevestigd, van tijd tot tijd bezighield met de Nederlandse letteren in engere zin
(getuige bijvoorbeeld zijn boek over François Haverschmidt, De dominee en zijn
worgengel, 1964) werd de koloniale belletrie zijn vakgebied bij uitstek. Zijn grote
belangstelling voor ‘perifere’ figuren op dit terrein, zijn gevoel bovendien voor een
bepaalde stijl, waarin de suggestie en het understatement belangrijke elementen
vormen, leidden tot de ontdekking van en studies over onder anderen de taalgeleerde
Van der Tuuk (1824-1894) als briefschrijver en de zich te midden van Java's
‘onuitputtelijke natuur’ uitende onderzoeker Junghuhn (1809-1864).
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Nieuwenhuys' talrijke publikaties over de koloniale belletrie (waaronder een aantal
bloemlezingen) vonden in 1972 hun bekroning in het standaardwerk op dit gebied,
de Oost-Indische Spiegel. Meer dan een literaire inventarisatie bevat dit vanuit een
grote persoonlijke betrokkenheid ontstane boek een voortreffelijk beeld van de
samenleving van het vroegere Nederlands-Indië. Het kreeg zijn pendant in de in het
begin van de jaren tachtig verschenen - en ditmaal wèl aan zijn moeder opgedragen
- fotoboeken Baren en oudgasten (1981) en Komen en blijven (1982).

Algemeen cultureel tijdschrift voor Indonesië onder redactie van o.a. Rob Nieuwenhuys, die
dit nummer gewijd aan de journalist en schrijver Willem Walraven (1887-1943) samenstelde.

Overig werk
F. de Haan. Uit de nadagen van de ‘Loffelijke Compagnie’ (1984). Voorts diverse
tekstuitgaven van het werk van W. Walraven, H.N. van der Tuuk, François
Haverschmidt, J.C. van Schagen, Constantijn Huygens en bloemlezingen uit de
Indisch-Nederlandse letterkunde.
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Jeroen Brouwers 1940
Door Jaap Goedegebuure

Jeroen Brouwers voor zijn huis te Exel. Foto: Hanneke van Schooten.

Op W.F. Hermans en Gerard Reve na is geen naoorlogse schrijver zo vaak het
middelpunt van controverses geweest als Jeroen Brouwers. Het valt niet te ontkennen
dat hij de stormen die om zijn persoon woedden, zelf over zich heeft afgeroepen,
want hij was en is een polemicus van nature, een heftig agerend en reagerend mens.
Maar wat tevens opgemerkt dient te worden is dat elke pennestrijd die hij bewust of
onbewust ontketent, iets van een persoonlijke boetedoening heeft. Dat hangt samen
met het in zijn oeuvre zo dominante thema van de schuld. Toen hij in ‘Weverbergh
en ergher’ (Mijn Vlaamse jaren, 1978) bepaalde uitwassen in het Vlaamse
uitgeversbedrijf aan de kaak stelde, ontzag hij zijn eigen aandeel daarin niet. Toen
hij in De nieuwe revisor (1979) de matheid van de Nederlandse literatuur aan de
kaak stelde, was het tevens om zichzelf moed in te spreken. En in de heftige reacties
op zijn roman Bezonken rood (1981) is dikwijls over het hoofd gezien dat de verteller
zich bij het afwikkelen van zijn verhaal een klemmende vraag stelt: hoe schuldig is
de kleuter, die zonder enige afschuw getuige was van de wreedheden in een Japans
concentratiekamp? Daarmee worstelt de ik-figuur wanneer hij terugkijkt naar deze
kleuter die hij geweest is, en die hij zich herinnert als zijn geweten wordt opgeschrikt
door het doodsbericht van zijn moeder. Op haar spitsen zijn gevoelens van liefde en
haat zich toe: in het kamp is haar onaantastbare schoonheid verloren gegaan, eenmaal
terug in Nederland verbande zij hem naar een internaat. Het verstoten kind als de
potentiële onderdrukker, de moeder als het archetype van geliefde en gevreesde
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vrouw, en het Tjideng-kamp als de gewelddadige onderdrukking waar en wanneer
dan ook, dat zijn de drie kernpunten van deze harde provocatie aan het adres van de

Jeroen Brouwers aan Fred Batten. Het boek waarvan sprake is verscheen onder de titel De
laatste deur (1983).
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Ik heb mijn ouders nauwelijks gekend, ook dat is al door mij geboekstaafd,
de uitverkoop van mijn leven is bijna geëindigd, mijn werk is nu spoedig
voltooid. Laat ik mij niet cynischer voordoen dan ik ben, en beslist ook
niet sentimenteler, - maar mijn moeder heb ik in ieder geval toen gekend,
in die oorlogsjaren in het Jappenkamp, waar ze mij heeft leren lezen.
Dat kamp heette Tjideng. Het was het kamp van de zeer gevreesde, zeer
beruchte commandant de Japanse kapitein Kenitji Sone; in 1946 werd hij
als oorlogsmisdadiger geëxecuteerd; ik herinner mij hem; hij persoonlijk
heeft mijn moeder afgeranseld en met zijn bespoorde laarzen getrapt en
ik persoonlijk heb dat gezien.
‘Dat zij koninklijk was.’ ‘Ze sloegen mijn moeder tot ze als dood bleef
liggen.’ ‘Mijn moeder was de mooiste moeder, op dat moment hield ik op
van haar te houden.’ Zo is het door mij geboekstaafd, zoals ook door mij
is geboekstaafd: ‘Ik ga haar, als ze eerdaags komt te sterven, niet mee
begraven.’
Het vrouwenkamp Tjideng, waarin ook jongetjes van beneden de tien jaar
werden ondergebracht, en waarin ik met mijn grootmoeder, mijn moeder
en mijn zus heb verbleven, was een met rietmuren, wachttorens en
prikkeldraad afgezette wijk van Batavia. In de stenen huizen aldaar leefden
de duizenden geïnterneerde Europese vrouwen met hun kinderen op
oppervlakten van enkele met de lineaal bemeten vierkante meters, die ze
bereid waren desnoods met hun bloed te verdedigen: ook de vensterbanken
van die huizen werden bewoond, ook de drempels, ook iedere afzonderlijke
traptrede, de veranda's, de gangen, zelfs de lucht in die huizen werd
bewoond, - wie een hangmat bezat woonde tussen de overal aanwezige
waslijnen vol gore versleten kledingstukken.
In een van die huizen, Tjitaroemweg 7, woonden wij met nog een tiental
andere personen in de keuken, - wij bewoonden de aanrecht. Mijn moeder
sliep op die aanrecht, en mijn grootmoeder, mijn zus en ik sliepen er in:
mijn grootmoeder op de plank die het inwendige van de aanrecht in een
boven- en een benedenhelft verdeelde, mijn zus en ik ‘gelijkvloers’, onder
de slaapplaats van mijn grootmoeder.
Fragment uit de roman Bezonken rood (1981) door Jeroen Brouwers.
lezer, die er niet aan ontkomt na te gaan hoe algemeengeldig dit persoonlijk relaas
is.
Een van de drijfveren die Brouwers tot schrijver aanzetten is de behoefte zich te
verontschuldigen, zich te zuiveren van schuld die hem alleen al aangewreven zou
kunnen worden wanneer hij geen orde geschapen had in zijn bestaan. ‘Alles wat ik
meemaak dient te worden geformuleerd, mijn leven bestaat uit formuleren, - wat
geformuleerd is, is niet langer chaos.’ (Het verzonkene, 1979). Wanneer hij dan elders
weer uitroept dat geen chaos hem te prachtig is, betekent dat niet alleen dat hij, zoals
tegenover alles, ambivalent staat tegenover zijn schrijverschap, door hem ervaren
als een vloek; het is tevens een hartstochtelijk protest tegen de samenleving die hij
het liefst mee zou helpen afbreken opdat er na de totale anarchie een harmonieuzer
wereld voor in de plaats komt. ‘Chaos wil ik, en dat vervolgens alles beter wordt
herbouwd. Beweging wil ik. Eerlijkheid wil ik. Schoonheid wil ik.’ (Het verzonkene).
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Ook in deze esthetica duikt de splijtzwam der ambivalentie op. Schoonheid kan
immers ook een middel zijn om het verval te maskeren, en maar al te vaak wordt
deze sluier van de schone schijn door Brouwers weggerukt om het bederf in al zijn
walgelijkheid te tonen en ertegen te protesteren, in zijn romans en verhalen niet
minder dan in zijn polemieken en essays.

Overig werk
Het mes op de keel (1964), Joris Ockeloen en het wachten (1967), De toteltuin (1968),
Groetjes uit Brussel (1969), Zonder trommels en trompetten (1973), Zachtjes knetteren
de letteren (1975), Zonsopgangen boven zee (1977), Klein leed (1977), Kladboek
(1979), De bierkaai (1980), De spoken van Godfried Bomans (1982), Alleen voor
Vlamingen (1982), Verhalen en levensberichten (1983), Zonder onderschriften (1983),
De laatste deur; essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letterkunde (1983),
Winterlicht (1984).
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F. Springer 1932
Door Ad Zuiderent

F. Springer op São Tomé, 1981.

‘Iedere maand in dit land is een jaar,’ zegt iemand in de roman Bougainville (1981)
van F. Springer op de afscheidsparty van de hoofdpersoon, de Nederlandse diplomaat
Bo, in Bangladesh. Het leven van de personages in het werk van Springer wordt door
dit zinnetje meer getypeerd dan door het met veel gevoel voor het relativerende detail
beschrijven van cocktailparty's: zij beleven in alle opzichten tropenjaren. Zo moeten
de bewoners van de Baliemvallei op Nieuw-Guinea - die Springer als de
bestuursambtenaar Carel Jan Schneider van nabij had leren kennen - in korte tijd de
afstand van het Stenen Tijdperk naar de twintigste eeuw zien af te leggen. En dan
mag Springer in het verhaal Zaken overzee (1977) beweren dat het meeste van wat
blanken in dit soort landen deden niet meer was dan futiel gekrabbel in de kantlijn
van de beschavingsgeschiedenis, juist het feit dat de mensen in zijn verhalen in twee
verschillende tempo's tegelijkertijd moeten zien te leven, maakt zijn werk fascinerend:
kansen op overmoed en mislukking zijn in zo'n dubbelleven in ruime mate
voorhanden.
In zulke situaties krijgen gevoelens van macht en vrijheid een grote kans, en
Springer schetst bij voorkeur figuren die hun macht of vrijheid forceren, zoals Robbie
Frederiks in Pink Eldorado (1977), die Vietnamsoldaten hun geld laat beleggen in
waardeloze stukjes paradijs in Florida en die publiekelijk een blauwtje durft te lopen
bij de vrouw van een Vietnamgeneraal, of zoals Wister Hazeltor en brigadier Ohme
in De gladde paal van macht (1969), die voor het oog van de wereld een redeloze
machtsstrijd voeren in de wieg van de jonge staat d'Unia. Net als zijn grote voorbeeld
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F. Scott Fitzgerald schrijft Springer graag over zulke ‘crack-ups’, mannen die in hun
overmoed alles lijken te kunnen bereiken, maar toch met lege handen eindigen. De
bestuursambtenaar of diplomaat die Springers hoofdpersoon meestal is, weet van
zichzelf

Vroege versie van het begin van het verhaal ‘De verovering van Bandung’ uit Zaken overzee
(1977) door F. Springer, geschreven op een envelop.

‘de verovering van Bandoeng’ // de enige schrijver, die ik ooit aan het
werk zag, / was een zekere heer van der Meulen. / Hij verzorgde een
feuilleton in / de scheepskrant van het KPM-schip ‘Ruys’ op / de reis van
Bangkok naar Amsterdam / in juni 46 met achthonderd / repatrianten uit
Indië aan boord. / Op het stampvolle tussendek zat hij /, tong tussen de
lippen, type- / machientje op de knieën, dagelijks te / werken aan / ‘het
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geheim van de manke Chinees’. Af en toe / keek hij even uit over zee, /
stak een nieuwe sigaret op, / boog / zich weer over zijn machientje en /
tikte als een razende verder. Ademloos begluurde ik hem. [...]
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Roman (1981). Omslag: Nico Richter.

dat ook hij zulke hybridische trekjes in zich heeft, maar hij beschikt over een te groot
relativeringsvermogen om deze een kans te geven. Ook vertoont hij, door op de meest
uiteenlopende plaatsen ter wereld op te duiken, trekken van overeenkomst met een
ander Springer-personage: de escapist, de man die voorgoed uit zijn - al dan niet
dubbel - leven stapt en van wie geen spoor meer gevonden wordt: Michael Rockefeller
in ‘Zaken Overzee’, menig naar Amerika geëmigreerd Nederlander in Tabee, New
York (1974) en de eersteklas geoefende escapist Tommie Vaulant in Bougainville.
Met name in Bougainville blijkt waarom Springers hoofdpersoon zelf geen escapist
kan zijn: hij is de beschrijver van zijn eigen leven en van de wereld om hem heen,
en schrijvers laten wel degelijk sporen na. Hun staat maar één middel ten dienste om
zich mee af te schermen, namelijk: te zeggen dat alles gelogen is. Zelfs de
melancholieke Bo beseft dat, wanneer hij zich afvraagt wat hij in een bepaalde uithoek
van de wereld doet: ‘Wat breng je thuis van je reizen? Een handvol indianenverhalen,
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die bij ieder borreluur in de familiekring sterker worden door de erbij verzonnen
levensechte details.’
Maar achter dit scherm van sterke en luchtige verhalen vertoont Springer zich als
een betrokken waarnemer van de zwakke plekken in onze ruimte en onze tijd: het
nauwelijks kunnen leven met een persoonlijk verleden en de gebrekkige omgang
van volkeren onderling. Wie Springer leest, beseft in hoeveel opzichten wij nog in
het Stenen Tijdperk leven.
‘Gif,’ zei Ohme, ‘één minuut bij een big, hoogstens tien bij... bij Jezus en
Maria, als moet ik u... u kunt hier toch niet bij Bole op zo'n manier..., en
dan nog uit vrije wil, Jezus! Ik zal gedwongen zijn u...’
‘Lul niet, Ohme, ik ben al opgewonden genoeg. Als ik er niet uitkom,
schiet moedig voordat je aan de brug hangt, kom ik er wel uit, alla, dan
zien we wel wat er met jou... dat laffe gelul van je. Je bent hier in d'Unia,
Ohme, onze wereld.’
‘U verlaagt u tot...’
‘Lul niet! Lul niet!’
(Jij begrijpt niets, Ohme. Ik verdedig hier onze verworvenheden, een groot
woord, voor grote begrippen, God Jezus Maria Laurie de republiek,
idioot...)
Bole wenkte. De krijgers verdrongen zich rond de omheining.
‘Onze premier is niet meer in orde, hij is gek, laat hem maar zelfmoord
plegen, wacht op mijn bevelen,’ zei Ohme tegen de sergeant.
‘We zijn omsingeld, ik wist dat het zou gebeuren, chef, ik wist het.’
‘Hou je smoel...’
‘Adieu Ohme,’ riep Wister, die met Bole de dans-plaats betrad. Bole was
naakt en glad van orchideeënolie. Hij rook weeïg. Zijn krijgers stampten
op de grond en loeiden hem toe. Wister zag er heel wat minder fraai uit,
in zijn modderige kakiuniform, modderige laarzen, klef, doorzweet
tourneepetje op het hoofd. Bole gaf een mooi solonummer weg door in
razend tempo tussen de giftige staken door te dansen, af en toe hoog
opspringend, vlak over de punten scherend, daarbij ook nog ijzige kreten
uitstotend. Wister stond schutterig aan de kant. Zijn brooddronken
opgewondenheid was nu gezakt, maar angst voelde hij toch nog niet, alleen
nijd over zijn eigen traagheid. Kleren, schoenen, revolvertas, alles hinderde
hem.
De spelregels waren eenvoudig. Wie het eerst zijn tegenstander tot bloedens
toe tegen de staken kreeg had onmiddellijk gewonnen, dat was na het
proefbiggetje wel duidelijk. Voorlopig ging Bole nog door met zijn
solodans.
Fragment uit De gladde paal van macht (1969) door F. Springer.

Overig werk
Bericht uit Hollandia (1962), Schimmen rond de Parula (1966).
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Willem G. van Maanen 1920
Door Wam de Moor

Willem G. van Maanen, omstreeks 1964.

In 1953 debuteerde Willem G. van Maanen met de kleine roman Droom is 't leven.
Daarin raakt een musicienne zodanig in de ban van haar leerling dat zij tenslotte geen
andere uitweg ziet dan uit het raam te springen. In de roman stelt Van Maanen een
thema aan de orde dat hem altijd is blijven boeien: dat van schijn en werkelijkheid.
Het is vervlochten met de controverse dood - leven.
Vooral in De onrustzaaier (1954) riep Van Maanen het beeld op van zijn vaderstad
Kampen. Dat hij daar geen aangename herinneringen aan had, blijkt uit de
ironiserende, dikwijls zelfs satirische manier waarop de onderlinge kuiperijen in het
stadje worden beschreven en anderzijds de kleine, calvinistische gemeenschap zich
keert tegen de onruststoker, een strijdbare schoolmeester, voorvechter van het ideaal
van de verlichting.
Met deze boeken en met romans als Al lang geleden (1956), De dierenhater (1960),
Taal noch teken (1960), De verspeelde munt (1964) en Helse steen (1970) verwierf
en behield Van Maanen de faam van een geestig, zich over de grillen der mensen
verbazende, verteller voor wie het fantastische een tegenhanger vormt van de
alledaagse werkelijkheid.
Het begin van Helse steen is typerend voor zowel inhoud als stijl van Van Maanens
werk. Dit begin luidt: ‘Als kind wilde ik met mijn moeder trouwen, maar mijn vader
zat ertussen en zo kwam er niets van.’ Anders gezegd: deze auteur van knappe,
psychologische romans valt nogal eens op Freud terug en hij doet dat in dikwijls
geestige, elegante be-
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Willem G. van Maanen aan de redactie van De Revisor. De tekening werd opgenomen in
Schrijvers tekenen zichzelf (1980).

Putten, 28-10-79 // [tekening] // Geachte Redaktie, / Hierbij een
zelfportret voor uw / boekje. // Mag ik meteen iets vragen: vorig jaar /
september abonneerde ik me bij Dirk Ayelt Kooiman per- / soonlijk op
de Revisor; dat was tijdens de boeken- / nationale in de koepel van Sonesta.
Maar ik heb / nog geen enkel nummer ontvangen, hoewel ik / keurig op
uw giro ƒ47,50 heb overgemaakt. Kunt u / daar iets aan doen? //
Vriendelijke groet, / Willem G. van Maanen
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Wat is er eigenlijk voor vreemds aan dat een vrouw cello speelt? Ze
houdt hem tussen haar benen, zegt meneer Brom van boven, en dat vind
ik op zijn zachtst gezegd: nu ja. Het is gewoon geen gezicht, meent
juffrouw Smulders kort en bondig en ze krabt zich met de breipen fanatiek
de smalle schedel. Vrouwen hebben geen kracht, oordeelt kapitein Van
Beesd, en daarom moeten ze geen cello spelen. De kapitein kan het weten,
want hij was in dienst kapelmeester, en hoeveel vrouwen hebben al niet
met cellen en kapellen te maken gehad?
Vreemd, vreemd? vraagt de student Vosmaer, och, wat is vreemd? Maar
het is niet esthetisch, geloof ik. Aan de andere kant, wat is esthetisch?
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, zegt mevrouw Fiolet, de hospita,
maar als het u hindert...
Nee, nee, nee, nee, antwoorden alle vier. En ze menen het, want geen van
allen zou Liesje Hemeling ook maar iets in de weg willen leggen. Nee,
laat haar maar cello spelen. Wij hebben geen last van haar, integendeel.
Maar zelfs al zouden ze door Liesjes cello uit de slaap worden gehouden,
dan nog zouden ze mevrouw Fiolet hetzelfde hebben geantwoord.
Misschien zou juffrouw Smulders even hebben geaarzeld, maar een blik
op kapitein Van Beesd zou haar daar wel overheen hebben geholpen.
Alleen Liesje zelf wordt door de cello uit de slaap gehouden. Ze hoort
hem zingen of klagen. Dat is nu al nachten lang zo. Wanneer begon het
eigenlijk? Een maand, twee maanden geleden. Vroeger gunde de cel haar
alleen overdag geen rust; de hele morgen studeerde ze en 's middags
kwamen haar leerlingen. Als ze dan 's avonds, na een boek of concert,
moe naar bed ging sliep ze meteen. Maar de laatste tijd stapt ze met haar
cello in bed. Wie of wat is daar nu toch de oorzaak van? Liesje wil het
zichzelf niet bekennen, maar deze nacht dringt de waarheid zich zo sterk
aan haar op dat ze toegeeft.
Begin van de debuutroman Droom is 't leven (1953) van Willem G.
van Maanen.
woordingen. Helse steen is een van zijn diepzinnigste romans, over verhulling en
bedrog, over een jongen die verliefd wordt op zijn moeder, met haar broer als zijn
vader, en pogingen in het werk stelt los van haar te komen.
In zijn meest complexe roman Taal noch teken formuleert een der hoofdfiguren
het belangrijkste thema dat Van Maanen bezighoudt, als volgt: ‘De waarheid heeft
veel vormen. Je vader heeft een bijzonder ongewone uitgekozen, maar hij is ook een
ongewone man. Denk je, dat je hem ziet zoals hij is? Geen sprake van. Jij ziet hem,
ik zie hem, hij ziet zichzelf, dat zijn er al drie. En welke is de ware? Alle drie en geen
van drieën, het zijn allemaal illusies.’
Na enige werken van wat minder betekenis publiceerde hij in 1981 zijn roman
Een eilandje van pijn. Het is een boek met een prikkelende constructie, waar men
op de rechterbladzijden de eigenlijke roman vindt en op de linker brieven, invallen,
stellingen uit het dagboek dat de auteur bijhield in de periode waarin hij deze roman
op papier zette. De mens bevindt zich op zijn eilandje van pijn, omdat er gelogen en
gedraaid wordt in een mensenleven en in menselijke betrekkingen, zonder dat de
mensen nu ook slecht genoemd mogen worden, en omdat de mens, naar Van Maanens
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overtuiging niet kán zonder de affectie van anderen en ook dáárvoor bereid is te
liegen.
Het probleem van schijn en werkelijkheid wordt in de vorm van een ‘Welke versie
van een verhaal is de juiste?’ nog eens present gesteld in de kleine driedelige roman
Het nichtje van Mozart (1983), Vooral het verhaal van de archivaris Steiner is boeiend.
Vertellend in het jaar 1979 gaat hij in zijn herinnering terug tot de oorlogsjaren toen
hij tijdens een lezing over het nichtje van Mozart in contact kwam met het meisje
waarop hij als oudere man verliefd werd. Van Maanen kreeg voor dit werk de F.
Bordewijkprijs 1983.

Roman (1954). Omslag: Theo Kurpershoek.

Overig werk
Een onderscheiding (1966), De hagel is gesmolten (1973), Hebt u mijn pop ook
gezien? (1974), Putten op de Veluwe; het spoor terug naar de tragedie van 1944
(1977, met Koos Groen).
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Cees Nooteboom 1933
Door Jaap Goedegebuure

Cees Nooteboom en Liesbeth List, 1965.

In de bundel reisverhalen Voorbije passages (1982) onderscheidt Cees Nooteboom
twee soorten landschap: bebouwd en onbebouwd. Met behulp van de begrippen ‘leeg’
en ‘vol’ wordt het schema uitgebreid tot een verdeling in vier categorieën die de
auteur gebruikt om iets meer omtrent zijn preoccupaties aan de weet te komen. Het
blijkt dat hij steeds op zoek is naar de extremen, ‘het onbebouwde lege en het
bebouwde volle, het landschap dat er (denk je) altijd al was, niet van mensen is, en
daardoor iets on-menselijks uitdrukt, onbedorven, sterk in zichzelf - en dat landschap
waarmee mensen zich nu juist wel bemoeid hebben, dat je ziet als achtergrond van
Maria op de triptieken van de primitieven, de vrouwelijke, welvende, verleidende
landschappen van de romantiek, de ernstige hartstocht van Ruysdael en Cézanne, de
passie van Gauguin en Van Gogh.’
Op een indirecte manier typeert Nooteboom hier de twee polen van zijn
schrijverschap die volgens een categorisering, minstens even ruw als de zijne,
geïdentificeerd kunnen worden met het verhalend en poëtisch werk van zijn hand.
Zijn gedichten zijn vaak even naakt en onbewoond als de barre hoogvlakten en kale
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steppen waar zijn liefde naar uitgaat, en net zo ontoegankelijk als de titel van een
van zijn dichtbundels, Open als een schelp, dicht als een steen (1978), suggereert.
Zijn romans en verhalen daarentegen, met name Philip en de anderen (1955), Rituelen
(1980), Een lied van schijn en wezen (1981) en Mokusei! (1982), worden bevolkt
door overgecultiveerde personages die zich rusteloos bewegen door een landschap
dat de uiterste consequentie is van het ‘bebouwde volle’, het geürbaniseerde
West-Europa. Over hun omzwervingen door de elkaar overlappende landschappen
van eigen persoonlijkheid en dertig eeuwen westerse cultuur wordt zo onderhoudend
en lichtvoetig verteld dat de ernstigste bespiegeling er nog iets gracieus door krijgt.
De frivool ogende manier van vertellen gaf een recensent ooit aanleiding tot het
gebruik van termen als ‘modieus gezeur’ en ‘second-life literatuur’. In werkelijkheid
zou het Nooteboom er wel eens om kunnen gaan de twee genoemde polen van zijn
schrijverschap met elkaar in harmonie te brengen, wat soms alleen maar lukt door
het geven van extra tegenwicht. Spel en ernst, cultuur en natuur, het zijn uitersten
die

Cees Nooteboom (l.) met Remco Campert te Barcelona, 1960.
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Aas
Poëzie kan nooit over mij gaan,
noch ik over poëzie.
Ik ben alleen, het gedicht is alleen,
en de rest is van wormen.
Ik stond aan de straten waar de woorden wonen,
boeken, brieven, berichten,
en wachtte.
Ik heb altijd gewacht.
De woorden, in lichte of duistere vormen,
veranderden mij in een duister of lichter iemand.
Gedichten passeerden mij
en herkenden zichzelf als een ding.
Ik kon het zien en me zien.
Nooit komt er een einde aan deze verslaving.
Eskaders gedichten zijn op zoek naar hun dichters.
Ze dwalen zonder commando door het grote
district van de woorden
en verwachten het aas van hun volmaakte,
gesloten, gedichte, gemaakte
en onaantastbare
vorm.
Gedicht door Cees Nooteboom, gebundeld in Aas (1982).

in het werk van Nooteboom voortdurend naast elkaar liggen, maar die meestal
enclaves blijven van twee staten die een gewapende vrede lijken te bewaren. Wanneer
er grensoverschrijdingen plaats vinden, treedt een afweermechanisme in werking dat
zich voordoet als een speelse versiering van de leegte maar dat in feite neerkomt op
een vluchtpoging.
Dergelijke wendingen doen zich vooral voor in Nootebooms reisbeschrijvingen,
een tussengenre waarin hij vaak het materiaal voor een latere poëtische of prozaïsche
uitwerking verzamelt en ordent. Het reizen heeft Nooteboom eens zijn ‘manier van
denken’ genoemd, een schijnbare ‘vlucht naar voren’ waarin hij zijn kameleontisch
bestaan op de meest intense manier ervaart.
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Cees Nooteboom aan Bert Bakker, met een korte zelfanalyse.

Overig werk
De doden zoeken een huis (1956), De verliefde gevangene (1958), Koude gedichten
(1959), De zwanen van de Theems (1959), Het zwarte gedicht (1960), De koning is
dood (1961), De ridder is gestorven (1963), Een middag in Bruay (1963), Gesloten
gedichten (1964), Een nacht in Tunesië (1965), Een ochtend in Bahia (1968), De
Parijse beroerte (1968), Gemaakte gedichten (1970), Bitter Bolivia / Maanland Mali
(1971), Een avond in Isfahan (1978), Nooit gebouwd Nederland (1980), Gyges en
Kandaules (1982), Aas (1982), Waar je gevallen bent, blijf je (1983), In Nederland
(1984), Vuurtijd, ijstijd; gedichten 1955-1983 (1984).
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Henk Romijn Meijer 1929
Door Ad Zuiderent

Henk Meijer, later Henk Romijn Meijer, tijdens zijn dankwoord bij de uitreiking van de Reina
Prinsen Geerligsprijs 1954 voor zijn prozadebuut Consternatie (1956).

De grote hoeveelheid dorpsroddel en leugenachtigheid in de roman Mijn naam is
Garrigue (1983) is kenmerkend voor het werk van Henk Romijn Meijer. Er zijn
weinig prozaschrijvers die hun personages zó vaak laten praten en die zó genadeloos
laten zien hoe mensen zichzelf door hun gepraat en vooral door de overbodigheid
van het meeste van wat zij zeggen, typeren. In Mijn naam is Garrigue, dat de
reconstructie is van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in Dordogne, wordt
over het na deze moord gevoerde proces gezegd: ‘Maanden van groeiende
verwikkeling, wat was er van ze geworden? Woorden die wegstierven als een ballade
van knagende treurigheid waar de zang zich verliest in een paar laatste gesproken
woorden, waarna het leven gewoon doorgaat in eeuwigdurende onrechtvaardigheid.
Wat was na afloop de zin van zoveel geluid? Waar was al die tijd over gesproken?’
Het is een vraag die op de zin van de gebeurtenissen in de roman slaat, maar ook
op de zin van communicatie in het algemeen en van het bestaan. Een antwoord geven
op deze vraag is overbodig. Elders heeft Romijn Meijer al gezegd dat praten dikwijls
een vorm is van niet communiceren: ‘Ik geloof zeker dat op allerlei gebieden, in
politiek, op de universiteit, allerlei bijzonder ingewikkelde en moeizame gesprekken
noodzakelijk zijn, omdat de ene mens niet tegen de ander kan zeggen “Kijk, hier had
eigenlijk een zeven moeten staan”. Hij kan niet heel eenvoudig iets direct tegen
iemand zeggen. Daarop zijn de enorme woordguirlandes en woordkluiten gebaseerd.
Mensen zijn bang voor direct contact, durven het niet aan, of zijn zozeer
geconditioneerd door hun beschaving dat contact niet mogelijk is.’ (Maatstaf, 1977).
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In Mijn naam is Garrigue en in Bon voyage, Napoléon (1976) laat Romijn Meijer
zien dat de taal ook in een samenleving die zich niet mooi voordoet onder het vernis
van beschaving, de grote verhuller kan zijn. Anders dan in genoemde roman is de
verteller in de verhalen van Bon voyage, Napoléon een duidelijk zichtbare
buitenstaander, die de ten tonele gevoerde dorpelingen wel van nabij kent, maar nooit
echt één hunner is. Deze niet commentariërende buitenstaander is een typerend
personage in het werk van Romijn Meijer. Alleen de observator in De stalmeesters
of Geheimhouding verzekerd (1978), een journalist die de opdracht krijgt een boek
te schrijven bij het jubileum van een Amster-
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Fragment uit een herziene versie van Onder schoolkinderen (1963) door Henk Romijn Meijer.
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‘De hele faculteit stinkt trouwens!’ zei de Amerikaanse schor. ‘Allicht
- als je iemand als Broomfield binnenhaalt -’ Haar sigarettenkoker zwaaide
verontwaardigd. Broomfield! ‘Het is al dadelijk begonnen toen -’
‘Wat?’
Peter Roskam stond wat terzijde, een bemist glas vochtig in zijn vochtige
hand. Hij liet de stemmen om hem heen hun raadselachtig werk in vrede
doen.
‘Wat?’ vroeg hij.
‘O, ik praatte met, met, met, met mevrouw -’ Ze rukte haar hoofd naar
links, het duivels ongeduld. ‘Mevrouw Biesbos of zoiets,’ zei ze, ‘wat een
namen hebben jullie hier, ik moet zeggen - die mevrouw met dat grijze
haar, ze is in een bestuur of in een raad of zoiets geheimzinnigs. Ja, dan
moet je niet zo hard naar haar kijken,’ lachte ze. ‘Iets van kunstzaken of
zoiets. En ze vroeg me of ik van Amerika houd en ik zei, nee, afschuwlijk.
En toen vroeg ze of ik wel van Holland houd en ik zei nee, verschrikkelijk.
Ik woon hier nu al twee jaar, bijna drie jaar, hier, dat wil zeggen in het
Gooi en ik ken hier nog bijna niemand. En laatst belde iemand van een of
andere krant, die vroeg of mijn man een artikel wilde schrijven voor de,
de - voor welke krant was dat? Herb! Herb! Welke krant was dat?’ Voor
de derde maal die avond dwaalde Peters blik af naar de exotische vogel
aan de muur, een litho in kleuren waarvoor hij ‘joelend’ had bedacht, een
vogel in een vonkenregen opvliegend uit schuwheid over zoveel vreemde
mensen. Hij hoorde fladderen, het krijsen, de spotlach boven ieders hoofd.
‘Wat?’ vroeg de Amerikaanse. ‘Ja, zoiets was het wel.’ En ze herhaalde
de naam van de krant en blies hem weg in de rook van haar sigaret. ‘En
Herb zei: maar ik ken u helemaal niet. En hij zei, ik ben van de, hoe heet
die krant nou ook weer - Herb!’
‘Maar als u twee jaar in Nederland heeft gewoond dan mag u toch de naam
van die krant wel kennen,’ zei Peter.
Begin van de roman Lieve zuster Ursula (1969) door Henk Romijn
Meijer.
damse kunstgalerie, wil wat hij ziet en doet wel van commentaar vor zien.
Het observeren van de kunstwereld had al centraal gestaan in Romijn Meijers
tweede roman, Lieve zuster Ursula (1969). Net als het milie van een school in
Australië in Onder schoolkinderen (1963) staan de Franse dorpsgemeenschap en het
Amsterdamse kunstenaarsmilieu model voor de onmin, de rancune en het verval in
alle menselijk handelen: je hoeft er slechts goed om je heen te kijken om dit te
constateren. Romijn Meijer behoort tot het type satirische schrijver dat zich verre
houdt van opgelegd pandoer en moedwillige leukigheid. Zijn afkeer van pose maakt
hem tot een uitgesproken bewonderaar van de Van het Reve van Werther Nieland,
onder wiens patronaat zijn bekroonde debuut, Consternatie (1956; Reina Prinsen
Geerligsprijs 1954) onstond; tot de pose die Van het Reve in zijn brievenboeken
aanneemt, nam Romijn Meijer al in de essaybundel Naakt twaalfuurtje (1967) afstand.
Bewondering zonder reserve heeft hij ook, blijkens Misverstane huurders (1978),
voor het werk van Bernard Malamud (geb. 1914), en blijkens uitspraken in interviews
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en columns voor jazz. In het milieu van jazzmusici moet hij al in zijn jeugd het ideaal
gevonden hebben van geluid zonder gepraat.

Verhalen (1963). De schrijver staat uiterst rechts op de omslagfoto.

Overig werk
Het kwartet (1960), Duivels oorkussen (1965), Bang weer (1974), Tweede druk
(1975), Uptown downbeat (1979), Stampende mussen (1980).
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Jaap Harten 1930
Door Wam de Moor

Jaap Harten. Foto: Manuel van Loggem.

Jaap Harten debuteerde in 1954 met de gedichtenbundel Studio in daglicht. De taal
was die van zijn generatie der Vijftigers, de inhoud zijn hernieuwde beleving van
een wereld die had afgedaan. Na dit debuut verschenen nog vier andere poëziebundels,
vóór Harten in 1964 met de verhalen uit de verzameling Operatie Montycoat de
aanloop nam naar het proza dat zijn naam brede bekendheid gaf. Dit vindt men in
de roman De getatoeëerde Lorelei, in 1968 verschenen.
In Operatie Montycoat gaf hij overtuigend vorm aan zijn geestelijke ontwikkeling
zoals die hem werd gegeven door de actrice Else Mauhs (1885-1959): ‘In zekere zin
heeft ze me tussen m'n 17de en 29ste opgevoed, ze heeft op een spitsvondige manier
mijn artistieke mogelijkheden onderkend.’ Later, in 1984, voltooide hij zijn
verhouding tot haar door het schrijven van een biografie.
De getatoeëerde Lorelei is een mengvorm van fictie en documentaire - het genre
waarin Harten zich op zijn sterkst laat zien - over een aantal verschoppelingen in het
vooroorlogse Duitsland van Hitler. De schrijver vereenzelvigt zich in dit werk, dat
totnutoe het belangrijkste is gebleken, met deze verschoppelingen, joden en
homoseksuelen, hoeren en travestieten, voor wie in het Derde Rijk geen plaats meer
is.
Garbo en de broeders Grimm (1969) is even typerend voor dit schrijverschap. Het
krijgt zijn vorm in reflectie op het kunstenaarschap van andere, meestal bewonderde
kunstenaars. Harten is er zich van bewust dat de juiste vorm, het juiste materiaal en
de eigen identiteit zich niet gemakkelijk prijsgeven. ‘Mijn identiteit’ zei hij eens ‘is
een vluchtende taxi, die gehuurd is voor een moment, die alle kanten op kan. Zoeken
kan ook
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Gedicht door Jaap Harten, in afwijkende vorm gebundeld in Langs en over de aarde (1957)
onder de titel ‘Lorelei’.
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Roman (1968). Omslag: Frits Stoepman.
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Voor mij op tafel liggen schriften met notities. De plattegrond van
Berlijn. Foto's uit de twintiger jaren van de Lützowplatz, de Siegesallee,
het Lessing Theater en het Bismarck Denkmal (dat er precies zo uitzag
als u het zich voorstelt: een gehelmde man met heersersblik en sabel op
een dikke zuil, waaronder pompeuze mythologische figuren, Atlas met de
aardbol en een lezende schikgodin, geknield liggen, terwijl het
wapengekletter, ondanks het vredige middaglicht en het stille plein,
duidelijk te horen is). Achter Bismarck stond het Rijksdaggebouw
(westkant) met spuitende fonteinen; het had de schim van Van der Lubbe
nog niet gezien. Er liggen foto's van kiosken met in hun koepelvormige
dak een Jugendstilklok, van autobussen met reklameborden voor het
nieuwste merk condoom (eindhalte Hallesches Tor) en van brede, door
adelaars bewaakte bruggen over de Spree.
Foto's uit de jaren die ik nu beschrijf en waarvan ik niet weet waarom ze
mij bezighouden. Wat heb ik met Berlijn te maken? Toen ik er voor het
eerst kwam, in 1964, was er vrijwel niets meer te vinden dat nog aan de
Republiek van Weimar herinnerde. Een koele stad met lelijke nieuwbouw,
hiaten tussen de oude huizen, die nog sporen van de bombardementen
droegen. Unter den Linden lag achter prikkeldraad, van het Bismarck
Denkmal stond geen steen meer. Waarom schrijf ik over een stad die ik
niet gekend heb? Waarom herkende ik Berlijn, ondanks de brokstukken?
Vragen. Ik vraag me af hoe Kraut die julimorgen door de Berlijnse straten
heeft gelopen, tussen de winkelende Nerzfrauen, die natuurlijk geen nerts
droegen in de zomerhitte, de werklozen die doelloos rondslenterden of
dachten aan een communistisch manifest, de langgerekte auto's mooi als
een Spijker, de voyeurs, de cabaretzangers, de Russische emigranten en
de Urberliner.
Fragment uit de roman De getatoeëerde Lorelei (1968) door Jaap
Harten.
een toevluchtsoord zijn.’ Zo zijn zijn brieven aan bekende kunstenaars als Fritzi ten
Harmsen van der Beek (geb. 1927), Gerard Reve, Jan Hanlo, Remco Campert,
Lucebert en zijn vriend, de beeldhouwer Oskar Lens, evenzovele liefdesverklaringen
als zelfonderzoekingen en verkenningen van het verleden. Harten ontving voor dit
werk de Vijverbergprijs 1969.
Madame Tussaud in Berchtesgaden (1972) kenmerkt zich door een steeds lichtere
verteltrant, waarin Harten zijn eigen verleden exploreert. Het boek blijft vooral in
de herinnering leven door zijn gesprek met de vrouw van de oorlogsmisdadiger Hess
(geb. 1894). In De groeten aan Truman Capote, de verhalenbundel uit 1977, roept
Harten in een soort drieluik de jaren zestig tot leven, zoals die door een groepje
mensen uit de toneelwereld worden ervaren in hun onderlinge relaties. En opnieuw
is er de terugblik naar Nazi-Duitsland, nu in een verhaal over de zangeres Zarah
Leander (geb. 1907).
Zo is er in dit kleine, bescheiden oeuvre een constante lijn die bepaald wordt door
Hartens eigen jeugd en de tijd waarin zij speelde. De barok is erin verstild tot ironie.
Dat laten niet alleen de verhalen en romans, maar ook de poëzie zien, waarvan het
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belangrijkste is bijeengebracht in de bundels Een lokomotief achter prikkeldraad
(1970) en Wat kan een manser betalen (1977).

Overig werk
Een landhuis voor Dante (1956), Langs en over de aarde (1957), Beweging van het
jaar (1960), Het spoor van de gele keizer (1962), Totemtaal (1966), Plaatselijke tijd
(1980, bloemlezing), Else Mauhs; de ontvoering van een legende (1984).
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Jan Hanlo 1912-1969
Door K. Schippers

Jan Hanlo met zijn motor.

Jan Hanlo had zelf het idee dat hij ‘micro-produktief’ was. Zijn poëzie en proza
bracht hij tijdens zijn leven in drie boeken bijeen: Verzamelde gedichten (1958), In
een gewoon rijtuig (1966) en Moelmer (1967). In de jaren zestig was men dan ook
geneigd Hanlo een schrijver van een klein oeuvre te noemen. Na zijn dood is dat
beeld veranderd. In zijn nalatenschap bevonden zich de manuscripten van Go to the
mosk (over zijn liefde voor een twaalfjarige Marokkaanse jongen) en Zonder geluk
valt niemand van het dak (het relaas over zijn verblijf in twee psychiatrische
klinieken), boeken die respectievelijk in 1971 en 1972 werden uitgegeven. Daarna
volgde nog Mijn benul (1974), een keuze uit zijn nagelaten werk waarin Moelmer
werd opgenomen. Hij was bovendien een fervent briefschrijver.
Jan Hanlo vond dat zijn werk bij De Stijl hoorde. Misschien een merkwaardige
uitspraak voor een dichter die en tot de Vijftigers en tot de dichters van het tijdschrift
Barbarber wordt gerekend. Toch wilde Hanlo dichten zoals F. Vordemberge-Gildewart
(1899-1962), zijn favoriete Stijl-kunstenaar, schilderde: ‘En ik zou willen dat ik
daarin een enkele keer geslaagd was, dus ook met betrouwbaarheid de goede smaak
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had gediend, d.w.z. de ballast vermeden, de sentimentaliteit ontvlucht, om slechts
enige negatieve aspecten te noemen.’ (uit het stuk ‘Friedrich
Vordemberge-Gildewart’).
Hanlo's werk is inderdaad, net als de doeken van de Stijlschilders, nauwkeurig en
elementair. In ‘De Mus’ gebruikt hij twintigmaal het woord ‘tjielp’ en in ‘Oote’ laat
hij de taal van het kind horen voor het gangbare woorden kent. In zijn proza is hij
vaak op zoek naar de grenzen van begrippen: ‘Waarom begrenzen we een hert bij
zijn vel en maken we geen begrip van een “hert met een bol lucht van 1 m3 inhoud
boven zijn schouders”?’ (‘Over het berusten van begrippenvorming en naamgeving
op utiliteit’).
Waarom die nauwkeurigheid, meestal vermengd met een schuchtere humor?
In het verhaal ‘Publikatie van mijn ervaringen met wespen’ beschrijft Hanlo hoe
vier wespen in zijn huis hun winterslaap houden. Ze maken bovendien zijn huis
stofvrij: ‘De wesp heeft mijn kist schoongemaakt. Hij heeft het stof gedeponeerd. Ik
ben z'n gescharrel nu wat moe want ik moet weten waar hij blijft opdat ik niet op 'm
trap. Zal ik 'm buiten laten in

Gedicht door Jan Hanlo, gebundeld in The varnished - Het geverniste (1952).
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Jan Hanlo.
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Gedicht door Jan Hanlo, in de eerste versie opgenomen in de bundel Niet ongelijk (1957).

de naderende winter? Ik heb een leeg mosterdglaasje, ik zal hem maar stallen.’
Een man uit Marrakech, waar Hanlo kort voor zijn dood een paar maanden woonde
en waar hij de Mohamed uit Go to the mosk leerde kennen, gaf een wonderlijke
interpretatie van dit verhaal. Hij dacht dat aan de uiterst delicate manier waarop
Hanlo over de tere wespen schreef te zien is dat hij hier zijn liefde voor jongens heeft
verbeeld.
‘De examenopgave H.B.S.-B van dit jaar ter vertaling in het Nederlands’ (net als
de eerder genoemde stukken uit In een gewoon rijtuig) zou je op een vergelijkbare
manier kunnen lezen. In dat verhaal, geschreven in het Engels, wil een man in een
winkel roze verf kopen. De kleuren hebben schitterende namen - indian pink, mexican
pink, cloud pink en vele andere -, toch kan de koper geen keus maken. Wit bevalt
hem ook, getuige de veelomvattende laatste zin: ‘The whites (some 120) are also
most absorbing’.
Hanlo beschrijft nauwkeurig zijn liefdes, maar hij weet dat ze voor hem meestal
onbereikbaar zijn. In ‘Autobiografietje anno 1950’ zegt hij over de tuin uit zijn jeugd
in Deurne: ‘...waar het pad van zand was, waar zonlicht- en schaduwplekken op de
grond lagen waarnaar hij niet keek maar ze slechts zág, waar hij naar het fluiten van
de merel niet luisterde maar het enkel hóórde, en waar schoonheid was zonder dat
hij daardoor “minnaar” hoefde te zijn.’
Die afstand heeft Hanlo steeds weer beschreven. En bovendien heeft hij zijn
onvervulde liefde universeel weten te maken.
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Overig werk
Het vreemde land (1951), The varnished - Het geverniste (1952), Oote (1954), Niet
ongelijk (1957), Maar en toch (1957), En die man ben ik zelf (1973, bloemlezing).
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[Kleurenillustraties]

Toneelstuk (1982) door Judith Herzberg, geschreven voor de Toneelgroep Baal. Omslag: Gielijn
Escher.
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Gedichten (1962). Omslag: Lucebert.
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Chr. J. van Geel, zoekend tussen het puin van zijn afgebrande huis, Groet, 1972. De bundel
verscheen in 1973. Foto: Wim Ruigrok.
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Object door K. Schippers, getiteld ‘Verplaatste tafel’ (1969).

't Is vol van schatten hier...

178

Fragment van ‘Jossie’ door Jan Hanlo, geschreven op een uitnodiging voor een expositie in
galerie Le Canard, Amsterdam, 1951.

Oud ziel Jossie. Jong ziel Jossie. Een ziel Jossie. / Of ziel anders wordt
Jossie? Ziel wordt Jossie? / Ik ziel ik. Ik ziel jong ziel Jossie. / Ik ziel ik?
Ik ziel jong ziel. // Oud ziel Jossie. Jong ziel Jossie. Eén ziel Jossie. / Of
ziel ánders wordt Jossie? Ziel wórdt Jossie? / Ik ziel ik. Ik ziel jong ziel
Jossie. / Ik ziel ik? Ik ziel jong ziel. / Ik ziel oud ziel. / Ik ziel weet niet
oud ziel ik. // Oud ziel Jossie. Jong ziel Jossie. / Eén ziel Jossie. Of ziel
ánders wordt Jossie? / Ziel wórdt Jossie? Ik ziel ik. / Ik ziel jong ziel Jossie.
// j.h.
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Tableau littéraire (1981) bij een fragment uit Zonder geluk valt niemand van het dak (1972) door
Jan Hanlo. Door De Enschedese School.
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Rijmprent (1976) met een gedicht door Rutger Kopland, gebundeld in Onder het vee (1966).
Illustratie: Cees Andriessen.
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Roman (1969). Omslag: Ary Langbroek.

Rutger Kopland. Foto: Wim de Vries.

Bob den Uyl in Frankrijk, omstreeks 1975.
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Gedicht door Hans Verhagen, gebundeld in Kouwe voeten (1983).
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Reclame-affiche (1974) voor een bundel Indiaanse mythen, samengesteld door H.C. ten Berge.
Ontwerp: Kees Nieuwenhuijzen.
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‘Een soort epos’ (1969). Op het omslag het ‘Palais idéal’ te Hauterives, gebouwd door de postbode
Ferdinand Cheval. Foto: E. van Moerkerken.
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Chr. J. van Geel 1917-1974
Door Guus Middag

Chr. J. van Geel. Foto: Ronald Hoeben.

Toen in 1958 Spinroc en andere verzen verscheen, het debuut van Chr. J. van Geel,
schreef S. Vestdijk er in De Gids een lang en lovend stuk over. Vestdijk, die mede
door het optreden van de experimentelen gestopt was met dichten, moet in het werk
van de nog onbekende dichter een geestverwant hebben gezien. Samen met dichters
als Vroman en Achterberg deelde hij Van Geel in bij de ‘para-experimentelen’: ‘[...]
zelf onmiskenbaar modern, vormen zij de schakel tussen de modernsten en wat wij
in onbewaakte ogenblikken de “normale” poëzie plegen te noemen.’ Zij onderscheiden
zich van de experimentelen door hun ‘zo al niet sterker ontwikkelde, dan toch
herkenbaarder persoonlijkheid, die zich openbaart in een eigen toon, een eigen wereld
en in het ontbreken van schoolvorming.’
Met deze karakteristiek doet Vestdijk recht aan twee belangrijke invloeden op het
werk van Van Geel: die van het surrealisme en die van Forum. Als beeldend
kunstenaar maakte Van Geel al in een vroeg stadium, voor de oorlog, kennis met het
surrealisme. Hij nam van 1938 tot en met 1942 met ‘objets’ en ‘decalcomanieën’
deel aan de groepstentoonstellingen van ‘De Onafhankelijken’ in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Ook werd hij toen sterk beïnvloed door de opvattingen van
Du Perron en Ter Braak, de woordvoerders van het tijdschrift Forum. Een weinig
voor de hand liggende combinatie, want Forum droeg het surrealisme maar een lauw
hart toe: surrealistische verworvenheden als spontaniteit, naïviteit, droom en de
ongebreidelde associatie mochten in de vent-visie van Forum niet ten koste gaan van
de persoonlijkheid, de authenticiteit en de ratio. Dat Van Geel, toen hij na de oorlog
begon met dichten, er zo lang over deed voor hij een eigen vorm gevonden had, kan
voor een deel dan ook toegeschreven worden aan het feit dat hij twee zulke
verschillende kunst- en levensopvattingen moest zien te verenigen. Voor een ander
deel vindt zijn late debuut een oorzaak in het literaire klimaat: hij hoorde thuis bij
Forum, Criterium (dat in 1946 één gedicht van hem afdrukte) en Libertinage, en niet
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bij de jongste generatie (van Vijftig) die na de oorlog het dadaïsme en surrealisme
moest her-ontdekken.
In enkele droomverslagen, associatieve beeldstapelingen en het gebruik van
kinderversjes herinnert Spinroc nog aan Van Geels surrealistische verleden. Enige
anekdotische gedichten verraden nog de invloed van Forum en Criterium. De bundel
bevat echter vooral ‘natuurgedichten’, dat wil zeggen gedichten waarin via de omweg
van scherpe natuurobservaties het eigen innerlijk ontleed wordt. In Uit de hoge boom
geschreven (1967) en Het zinrijk (1971) wordt de observatie steeds meer vervangen
door identificatie. Dieren (ik ben in beesten opgesomd), bomen, bladeren, takken,
de zee en de wind - alles gezien in de nabije omgeving van de Noordhollandse duinen
- gaan steeds meer zijn werk bevolken, ten koste van de mensen, al spreekt het voor
zich dat er onder deze ‘natuurlijke buitenkant’ steeds meer ‘menselijke binnenkant’
schuilgaat. Hierin heeft Van Geel een eigen verwerking van het surrealisme gevonden:
in het ideale geval fungeert het gedicht zelf als een ‘objet’ waar de dichter weer
allerlei onvermoede betekenissen in kan ontdekken. Dieper doordringen in de natuur
wordt zo een middel om dieper door te dringen in de eigen natuur, in onder- en
onbewuste. ‘Denken’, zo zei Van Geel eens, ‘of eigenlijk: ondervinden, ervaren,
vindt een beeld in de buitenwereld, een onbewuste gang van zaken, die daarna door
de dichter bewust moet worden gemaakt.’
In zijn latere werk is het uitgesproken surrealistische en anekdotische geleidelijk
verdwenen. Zijn gedichten werden korter en gelaagder, zijn

Zwanen bij nacht
Zij kunnen het niet laten licht te geven,
hun drijven is aanwezig in de nacht
als liggen er twee lampen in het water
gelijk van sterkte, van gelijke kracht.

Zwanen
Je wilt op veren met ze mee
en je besluit ze brood te geven.
Gedichten door Chr. J. van Geel, gebundeld in Enkele gedichten (1973).
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Chr. J. van Geel aan Jan Hanlo.

[Groet] 30 mei '60 // Beste mijnheer Hanlo, / Apollinaire ken ik vooral
door Thérèse. / Mijn frans-lezen staat wellicht nog bij het Uwe ten achter.
/ Voor Thérèse is Apoll. de poëzie-zelf. Hààr Anakreoon. / Ik danste
gisteren op een verjaarfeestje waar de verzamel- / de verzen van Apoll. in
dundruk ten geschenke waren / gegeven. Thérèse was er even jaloers op
- dansend vergeten. // Barbarber krijg ik nu ook gestuurd en ik ben blij U
er in / de toekomst in aan te zullen treffen. Men onthield mij / de nrs. 1-2
en 9, zeker uitverkocht, ik kan dus de brief / van de vrouw die wilde betalen
niet lezen. // Naar Uw drie Griekse vertalingen ben ik erg benieuwd. / Is
het veel gevraagd als ik U verzoek ze mij op te / sturen? Ik moet anders
De Gids ergens gaan lenen en / omdat nog niet vaststaat in welke aflevering
ze zullen / verschijnen, misschien misgrijpen. Een mij bekende classica /
uit Maastricht, mej. M. Krijnen, lerares aan het lyceum / Sacré Coeur te
Vaals, die ik over mijn bezoek aan U en / over Uw mooie vertaling sprak,
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beloofde mij het vers en / de letterlijke vertaling te zenden. Ik ontving het
nog niet. // Uw brief deed mij veel pleizier. Met Uw kennis der / dalen zal
ik mijn voordeel doen. Ik begrijp heel goed / dat ze innig deprimerend
kunnen zijn, ze zullen wel / alles inniger maken - ook verliefdheid. U
woont m.i. / in het enige deel der aarde dat Nederland rijk is. Ik / kan mij
voorstellen dat het Z.-Limburgse landschap / zich tot voorbij, laat ons
zeggen, Turkije voortzet, nog / mooier of minder mooi, maar van gelijke
aard, golvend, / lieflijk, oud. Niet Limburg, Holland is de uitzondering. /
Ook het holle heeft zijn bekoring, zelfs het platte, voor / wie er zich aan
wende. Wel waait hier hinderlijk veel / wind, onmisbare wind die ik
terugvond op het kerkplein /
[p.2] van het ongerepte, hooggelegen Sippenaken. Zonder de duinen / te
kort te doen, zonder zelfs de daarachtergelegen polder te / veronachtzamen
- die toch eigenlijk niets anders dan groene / zeebodem is - woont U, niet
ik, op het begin van de / aarde. Noem ik de kust en het land daarachter en
/ alle kusten van Noord-Europa de Atlantische wereld, / dan kan Limburg,
in alle eerbied, Azië heten. // [...] // Voor mezelf had ik uitgemaakt - ik
krijg soms van die / verraderlijke aanvechtingen - dat poëzie schrijven in
het / leven roepen van een toekomst in het verleden is, of / misschien beter,
poëzie schrijven is een toekomst aan / het verleden verlenen (met poëzie
schrijven bedoel ik / dan vooral wat er aan het eigenlijke schrijven
voorafgaat, / ‘hoe het woord in ons ontstaat’).
syntaxis gedrongener (niet te geloven / dicht zit wat zucht blad na) en de varianten
talrijker. ‘Tuttelaars’ werden ingeschakeld om de enorme produktie te beoordelen
(‘betuttelen’). Een goed voorbeeld van de geconcentreerdheid en helderheid die Van
Geel in zijn latere bundels bereikte, is het gedicht ‘Buikzwam de aardster’:
Hij springt tot ster in slippen open,
hij draagt van binnen rookdun zaad,
hij stuift zijn sporen maar hoe stuift
hij als hij niet wordt aangeraakt?

De varianten van dit gedicht (afgedrukt in Spektator, maart 1976) laten zien hoe een
aanvankelijk twintig-regelig gedicht werd ingedikt tot een kwatrijn dat zich op vele
niveaus laat lezen: als een natuurbeschrijving, als een gedicht over het dichten (de
dichter die door een beeld uit de
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buitenwereld moet worden aangeraakt) of algemener over de eenzaamheid en het
onvermogen om in contact te komen met de ander, - terwijl een freudiaanse lezing
(buikzwam, zaad) zich niet ontkennen laat.
Vanaf 1960 wisselde Van Geel intensieve perioden van dichten af met even
intensieve perioden van tekenen en schilderen. ‘De ene kunst leeft nooit zonder de
andere, althans bij mij’, schreef hij in een brief aan J.P. Guépin (geb. 1929). In korte
tijd vervaardigde hij dan duizenden schilderijen, collages, ‘dikdoeners’ (objets trouvés)
en vooral tekeningen op correspondentiekaarten, meestal van vogels en interieuren
(‘interieurtjes’). In 1961-1962 werd hieruit een tentoonstelling samengesteld in het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook in het tijdschrift Barbarber kon hij zijn
tekeningen kwijt, en lichter dichtwerk (gevonden teksten, grapjes, in 1980 verzameld
in Dank aan de koekoek).
De waardering en belangstelling voor het werk van Van Geel groeide erg langzaam.
Ze nam vooral toe toen in 1972 een brand zijn huis in Groet (met inboedel, waaronder
duizenden ongepubliceerde gedichten en tekeningen) in de as legde. Twee
tentoonstellingen en de uitgave van de kleine bundel Enkele gedichten (1973) volgden;
ze werden uitgebreid en gunstig besproken. Een jaar later, terwijl de voorbereidingen
voor Vluchtige verhuizing (1976) en het bestiarium Dierenalfabet (1978) in volle
gang waren, overleed Van Geel.

Chr. J. van Geel aan A. Roland Holst.

11 febr. '64 // Beste Jany, / als je van mij nooit meer iets / ziet of hoort,
komt dat omdat ik / mij voorgenomen heb iets af te / maken wat zeven
jaar lang in / staat van halve ontginning / verkeerde. Ik voltooi - / maar
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ben er nog lang / niet mee klaar. // [tekening] // Ziehier een beest / en
hartelijke groeten, / ook van Elly, / Chris // Van Geel op Groet n.h.

Overig literair werk
Catalogus SM 284 (1961), Kraaien tellen tot vier (1970, met G. Brands), Acht
diergedichten (1973), Gedichten bij tekeningen (1974, met T. van Deel), Uit wat
spint ontstaan (1975), Herfstdraad (1975), Zwanen (1977), Dan kom ik aan, als het
schikt (1979).
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J. Bernlef 1937
Door Rob Schouten

J. Bernlef, 1963. Foto: E. van Moerkerken.

‘Ik geloof dat daar de moeilijkheid zit: woorden zitten voor mij wél aan dingen vast,’
zei J. Bernlef (pseudoniem van H.J. Marsman) in ‘Literatuur in discussie’, een bekend
geworden gesprek tussen vijf schrijvers dat in 1970 door het tijdschrift Raster werd
georganiseerd. Hij voelde zich kennelijk een wat vreemde eend in de bijt naast de
vier anderen, die vonden dat woorden nu juist iets heel anders uitdrukten dan de
werkelijkheid. Dat Bernlef daar echter als enige outsider in het gezelschap van de
‘abstracte’ schrijvers Kouwenaar, Rein Bloem (geb. 1932), H.C. ten Berge en Jac.
Firmin Vogelaar aanwezig was, typeert zijn ‘tussenin’-positie; hij behoorde (nog)
niet helemaal tot de Rasterliteratuur maar had er wel enige affiniteit mee.
Zijn literatuur richtte zich aanvankelijk juist op de realiteit. Als een van de
oprichters van het neorealistische blad Barbarber toonde hij zich steeds nieuwsgierig
naar het willekeurige en toevallige aanbod van de wereld om ons heen. Hij verzamelde
gegevens, belangrijke en onbelangrijke dingen door elkaar, onder het motto ‘Poëzie
is een vermoeden dat alles gebruikt’. Maar net als zijn geestverwant K. Schippers,
werd hij zich er op den duur van bewust dat hij met het steeds weer vanuit een
ongebruikelijke hoek bekijken van de dingen weliswaar eindeloos kon doorgaan
maar dat het langzamerhand een slap trucje dreigde te worden. En zo begon zijn
belangstelling zich van de onversneden realiteit te richten op de verhouding tussen
realiteit en verbeelding. Is wat wij zien de werkelijkheid of is het denkbeeldig / of
onbewust zoals / het geknip-
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Gedicht door J. Bernlef, gebundeld in Bermtoerisme (1968).

5.5.1945: 10.9.1966 // fronzend kijk ik naar een roofje / op mijn hoofd
- de radio staat aan / geslof en getrippel / gemompel achter muren // de
smaak van mijn sigaret / vermengt zich met die van / een spekulaasje bij
de buren / ruik ik postelein en plot- // seling, koekkruimels nog aan / mijn
vingers, zijn er mensen / en klein ik op een stoel / aan tafel probeer het
kleed / te raken met mijn tenen - / de radio staat aan - door / 't open raam
vermengt / de geur van heesters zich / met 't eten en schreeuwt mijn oom
/ met opgerolde mouwen: wij zijn / bevrijd! // een blad dat door haar /
nerven zakt zo zakte / ik eens door de lijnen / van het tapijt die ik // nu
volg mijn hersen- / cellen in tot aan het / begin waar geur van / postelein
de grijze tijd //
[p.2] ontmoet / een ogenblik als dit / waarin de sigaret / mijn vingers brandt
// ik kruimels aan mijn / hand een roofje op mijn / hoofd en in mijn mond
/ de smaak van spekulaas // mijzelf vergeten raak
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EERSTE COMPLEX

1. Overdag - exterieur - een straat
Aan de linkerzijde witgekalkte huizen van verschillende grootte;
ouderwetse gietijzeren balkons. Hier en daar staat een raam open. Aan de
rechterzijde een lange houten schutting tot ongeveer het midden van de
straat waar een identieke huizenrij als aan de linkerzijde begint. Achter
de schutting zijn een paar kronen van appelbomen zichtbaar. Op de trottoirs
staan op verschillende plaatsen vuilnisbakken. Er is niemand te zien. Ja
toch. Een hond loopt van rechts het beeld in, snuffelt even in de goot en
steekt daarna de straat over; of een hond loopt rechts het beeld in, doet
zijn behoefte tegen een lantarenpaal of boompje en steekt daarna de straat
over;
of een hond komt rechts het beeld in, aarzelt, kijkt achterom en steekt
daarna toch maar de straat over. De hond verdwijnt tussen twee van de
witte huizen aan de linkerkant van de doodstille straat. Wel horen wij
geluiden van de onzichtbare bewoners: iemand speelt piano - bij voorkeur
op een Franse - een kind en een moeder zijn in een onverstaanbare
conversatie gewikkeld
vogels die al evenmin zichtbaar zijn kwetteren een radio wordt door een
van de bewoners achter de muren aangedraaid, schalt even hard door de
straat en wordt daarna weer afgezet.
Het is moeilijk te zeggen of het een lange, zeer lange of niet zo lange straat
is. Alleen de voorgrond van het beeld is scherp. Daarachter ligt de straat
in een mistig, melkachtig wit licht gehuld. Uit dit wit duiken op de
linkerstoep plotseling naast elkaar twee zwarte figuren op. Zij zijn even
duidelijk omlijnd als hun gelaarsde voetstappen die versterkt bij dit beeld
klinken. Als zij ter hoogte van de schutting zijn staan zij tegelijkertijd stil,
als goed gedrilde soldaten. Zij dragen een soort zwarte (of donkerblauwe)
politieuniformen met blinkende knopen. Op hun hoofd hebben zij Guardia
Civil-petten. Beide grijpen, weer precies gelijk, naar de revolvertas die
aan een brede riem op hun rechterheup hangt.
Off-screen het geluid van iemand die wegrent.
De politiemannen beginnen ook te rennen en trekken al lopend hun
revolvers. Zij verdwijnen uit het beeld.
Op het moment dat de straat weer verlaten ligt, klinkt er een schot. Hierop
verstart het beeld.
Fragment uit de roman De dood van een regisseur (1968) door J.
Bernlef. ‘Een roman over de intrigerende verhouding tussen
werkelijkheid en verbeelding in de wereld van de film’, zoals het
omslag vermeldt.
per van ogen? vraagt hij zich in het gedicht ‘Daad werkelijk’ uit 1970 af. Verder
bouwend op die gedachte schreef hij een aantal romans zoals Paspoort in duplo
(1966), De schaduw van een vlek (1967) en De dood van een regisseur (1968) waarin
eigenlijk steeds wordt onderzocht hoe je door verbeelding een nieuwe werkelijkheid
in het leven kunt roepen. Wat betreft de ‘gewone’ werkelijkheid zou je kunnen zeggen
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dat Bernlefs aanvankelijke nieuwsgierigheid naar de buitenkant van dingen veranderd
is in aandacht voor het verdwijnen ervan. In de jaren zeventig spitste zijn werk zich
steeds meer toe op het thema ‘vervluchtigen van de werkelijkheid’. Alles wat we
meemaken verdwijnt waar we bij staan. Geen wonder dat juist de afgrondelijke stilte,
het zwijgen en blanco worden van de wereld steeds meer op de voorgrond treedt.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de dichtbundel Winterwegen uit 1983, over de
tijdelijkheid van winterlandschappen. Alles is
Een tijdelijke taal
zoals het blaffen van een hond
stemmen achter een bosrand
Taal die niet begrepen hoeft te worden
zoals een kinderkrabbel: teken van
iets dat achter de rug is.
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Gedichten (1970). Omslag: J.J. Schoonhoven.

Arctische omstandigheden, met hun associaties van koude gevoelloosheid en
witheid zijn bij uitstek geschikt om de wegraking van alles te symboliseren. In de
‘speurders’ roman Onder ijsbergen (1981) verricht een Deense rechter op Groenland
onderzoek naar een moordgeval maar ten slotte verdwijnt hij spoorloos, net als zijn
object. Het is een van Bernlefs toegankelijkste boeken en een demonstratie van het
feit dat hij nog steeds ‘voortdurend kontakt met die buitenwereld wil houden, desnoods
in de vorm van een kommentaar of door gebruik te maken van dingen uit de
buitenwereld.’ Dat zijn opnieuw woorden van hem uit ‘Literatuur in discussie’. Om
zijn huidige thematiek en stijl hoort hij inmiddels echter veel meer bij Raster dan
vroeger. Van welkome gast werd hij dan ook redacteur van dat tijdschrift.
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Keuze uit het overig werk
Kokkels (1960), Stenen spoelen (1960), Morene (1961), De overwinning (1962), Dit
verheugd verval (1963), Onder de bomen (1963), Stukjes en beetjes (1965), Ben even
weg (1965), De schoenen van de dirigent en twee andere teksten (1966), Een cheque
voor de tandarts (1967, met K. Schippers), Bermtoerisme (1968), De verdwijning
van Kim Miller (1969), Het testament van de Vliegende Hollander (1969), Charles
Ives (1969, met Reinbert de Leeuw), Wie a zegt (1970), Hoe wit kijkt een eskimo
(1970), Het verlof (1971), Rondom een gat (1971), Grensgeval (1972), De maker
(1972), Sneeuw (1973), De stoel (1973), Hondedromen (1974), Brits (1974), Het
komplot (1974), Meeuwen (1975), De man in het midden (1976), Zwijgende man
(1976), Deuren (1977), Gedichten 1960-1970 (1977), Het ontplofte gedicht (1978),
Anekdotes uit een zijstraat (1978), Stilleven (1979), Nachtrit (1979), De kunst van
het verliezen (1980), De ruïnebouwer (1980), Perfektie met een gaatje (1981), Regen
(1982), Alles teruggevonden, niets bewaard (1982), Zelfportret (1984, bloemlezing),
Hersenschimmen (1984).
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K. Schippers 1936
Door Rob Schouten

K. Schippers (l.) en J. Bernlef, 1967. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

‘Echt amateuristische cameravoering, van dingen veel te lang nemen, en scheef, dan
kom je tot resultaten mijns inziens, die verschrikkelijk aardig zijn,’ zei K. Schippers
(pseudoniem van G. Stigter) eens. Van de kunstenaars die in de jaren zestig met het
tijdschrift Barbarber geassocieerd waren (en Schippers was er de medeoprichter van)
heeft hij als een van de weinigen zijn aandacht voor het doodgewone en dus
overgeaccepteerde tot op de dag van vandaag op een origineel peil gehouden. Scheef
en langer dan gebruikelijk tegen de realiteit aankijken om in de eerste plaats goed te
merken dat die er is en ten tweede te ontdekken dat ze anders kan zijn dan we op
voorhand aannamen, dat is vanaf zijn eerste publicaties Schipper' artistieke bezigheid
geweest.
Want aan de ene kant staan de objecten, en ‘de dingen hebben ons
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K. Schippers aan Reinold Kuipers.

Amsterdam, 22.1.84 // Beste Reinold, / Iemand legde mij een jaar gele/ den de relativiteits-theorie eens / uit. Hij schreef het op een papier- / tje
dat ik voor het open raam / in de vensterbank van mijn slaap- / kamer
legde. Ik ging weg en / 't begon ineens te stortregenen. / Toen ik terugkwam
en de / tekst over de theorie wilde gaan / lezen was de inkt door de re- /
gen uitgewist, onleesbaar ge- / worden. Ik geloof dat ik de theo- / rie toen
wel begreep. // Hierbij een wat raadselachtig / kaartje voor je collectie. //
t.à.t. / Gerard
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‘Raadselachtig kaartje’, behorend bij de brief aan Reinold Kuipers.
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Doos in vijf verschillende standen op tafel
karton en hout
voor Bob Langestraat
Een doos op tafel
Tafel waarop doos
Een doos op de tafel
Doos op tafel
Tafel met doos
Gedicht door K. Schippers, gebundeld in Verplaatste talels (1969).

nodig om gezien te worden’ en aan de andere kant de beschouwers met hun neiging
om er zo subjectief tegen aan te kijken dat de ware aard van de werkelijkheid niet
meer opgemerkt wordt. K. Schippers wil de lezer of beschouwer van zijn werk want hij gaf zijn ideeën in verschillende genres vorm, in literatuur, fotografie,
beeldende kunst en film - attenderen op ‘de waarheid als de koe’ (titel van zijn eerste
bundel), die achter het vooroordeel van ons blikveld steeds vervormd en versluierd
dreigt te raken. Tot de best ontwikkelde en hardnekkigste vooroordelen behoren de
‘schone’ kunst en de ‘goede’ smaak, die de realiteit als het ware almaar boven zichzelf
uit proberen te tillen: ‘Vele dichters proberen dichterlijker te zijn dan de onderwerpen
waarover zij schrijven,’ aldus Schippers.
In zijn bundel Verplaatste tafels uit 1969 staat ‘Cakewalk in rust’: drie foto's van
respectievelijk een blok, een olifant en weer dat eerste blok maar nu met de ondertitel
‘Olifant achter blok’. Wat zoveel wil zeggen als: het is niet eenvoudig om
onbevooroordeeld waar te nemen en te beoordelen. Daarover gaan ook de volgende
regels:
Iemand houdt niet van elastiekjes.
Hij ziet een mooie doos.
Verandert zijn waarneming voor die doos,
als hij ziet dat er elastiekjes in zitten?

K. Schippers' werk is door het dadaïsme beïnvloed. Het is meer gebaseerd op ideeën
dan op vormgeving. Hoe zijn ideeën er tenslotte uit komen te zien is van minder
belang: alles kan op verschillende manieren en met verschillend materiaal uitgevoerd
worden. Een idee kan ook onuitgevoerd blijven, zoals dat project met de
amateurfilmpjes. Of het kunstwerk bestaat uitsluitend uit het idee, zoals dit: Schrijven
op tekenpapier / Tekenen op schrijfmachinepapier, met daarboven de titel ‘Verslag
van drie op boekpapier gedrukte regels’, want dat gebeurt ook vaak, aankondiging
en voorstelling vallen samen.
Sommige critici kregen na zo'n vijf boeken die vol stonden met dergelijke ideeën,
de indruk dat K. Schippers zijn eigen oorspronkelijkheid begon te herhalen, maar
met zijn meer recente werk, de romans Bewijsmateriaal (1978), Eerste indrukken;
memoires van een driejarige (1979) en Beweegredenen (1982) heeft hij een nieuwe
vorm gevonden om zijn ideeën in te gieten.
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Hij schreef trouwens al eerder een soort roman, Een avond in Amsterdam (1971),
bestaand uit tien interviews met een Amsterdammer over diens wandeling van kantoor
naar huis. Misschien wel Schippers' meest consequente demonstratie van het feit dat
hij het reeds bestaande opnieuw wenst uit te vinden in een wereld waarin de objecten
het primaat hebben, of zoals hij schreef: Voor de uitvinding / van het wiel / waren
er geen verhalen / over het wiel.

K. Schippers, 1984. Foto: Marije van den Hoeven.

Overig werk
De waarheid als De koe (1963), Barbarber; een keuze uit dertig nummers (1964,
met J. Bernlef en G. Brands), Een klok en profil (1965), Wat zij bedoelen (1965, met
J. Bernlef), Een cheque voor de tandarts (1967, met J. Bernlef), 128 vel schrijfpapier
(1967, met C. Buddingh'), Barbarber; een keuze uit tien jaar, 1958-1968 (1968, met
J. Bernlef en G. Brands), Sonatines door het open raam (1972), Leesgenot-scharlaken
(1972, met Heere Heeresma en Herman Pieter de Boer), Holland Dada (1974), Een
vis zwemt uit zijn taalgebied (1976), Het formaat van Man Ray (1979), Een leeuwerik
boven een weiland (1980, bloemlezing).
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Judith Herzberg 1934
Door Rob Schouten

Judith Herzberg, omstreeks 1968 Foto: Jan Versnel.

Het gedicht ‘Laat paar 1’ uit de bundel Botshol (1980) van Judith Herzberg begint
met de regel Will there be a net en wit geschilderd hek between their two / such
different wildernesses? Een hek dat piepend open kan? Een vraag die zowel wat
betreft de mededeling als de vorm waarin die gegoten is (de overbrugging van
taalverschillen) kenmerkend is voor de thematiek van deze dichteres. Hoe kunnen
twee verschillende werkelijkheden, de ene mens en de andere mens, de mens en de
dingen om hem heen, het ene ding en het andere ding, bij elkaar komen, zodat er een
samenhang tussen beide ontstaat? De gedichten van Judith Herzberg zijn evenzovele
probeersels om de op het oog vaak onverzoenlijke zaken en momenten in een wereld
waarvan ze weet ‘Alles wisselt elkaar af’, naast elkaar te laten voortbestaan.
In een verslag ‘Over het maken van een gedicht’ beschreef ze het ontstaan van het
gedicht ‘Afscheid’. Over de aanleiding, een sigarettepeukje dat op straat lag en dat
ze wilde bewaren, zegt ze: ‘Ik dacht als ik het nu niet opraap ligt het straks nog op
straat en dan word ik er misschien bedroefd door, door het zo onpersoonlijk te laten
worden.’ Deze ontboezeming vertoont een frappante overeenkomst met de gedachte
van de vrouwelijke hoofdpersoon in Under the volcano van Malcolm Lowry, als ze
beseft in een wereld zonder betekenis te leven, waarin iedereen niettemin in staat is
bijvoorbeeld ‘door een sigarettepeukje, opgepakt van de straat, wat vertrouwen te
vinden’. Zo'n vertrouwen berust op het krijgen van een persoonlijke band van de
mens met zijn omgeving, en poëzie is er om de wereld op die manier zinvol of
tenminste leefbaar te maken. ‘Het is een hommage aan de wereld, aan de realiteit,
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Fragment uit het toneelstuk Leedvermaak (1982) door Judith Herzberg.

Lea's lied // Dat het veel erger was dan ik me voor kan stellen / weet ik.
Maar weet jij wel hoe ver ik gaan kan, / in mijn kop, ik hou niet op bij
werkelijk / bij mij doen bijlen ook hun werk / en hou toch op hou op / Hoe
meer ik me niet voor kan stellen / hoe meer ik me wel voor moet stellen
/ het houdt niet op, het houdt niet op / het hakt het bloedt het stikt het stinkt
/ er is geen eind aan in mijn kop / aan wat ik mij niet voor kan stellen. /
De liefste moet aan stukken gaan / de aardigste de zachtste. / Ik weet: het
is maar in mijn kop / maar hou toch op, hou op met wat / ik me niet voor
kan stellen.
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De visser
Er is verslaving in mijn staren
zodra ik uitgooi komt in mij
het woelen en het zoeken tot bedaren
mijn oog rust op de dobber, maar het is meer
dan rusten, het is alsof ik eindelijk
vrij ben op één plek te blijven,
en zo verstijft mijn blik - ik wacht niet
op het bijten van een vis - ik lijm
het ogenblik. Ik hoef niets hoef niet
te kijken. Bepaal mij tot de rimpelingen
bemoei mij niet in diepte door te dringen.
Los van wat boven of wat onder mij
verschijnt, verdwijnt, los van wat was
en los van wat nog te gebeuren staat.
De gladde kleuren die het vlakbij water glanst
zijn mij al veel te veel gebeuren
en kijk daar komt de eerste ring
van één of ander verre dompeling.
Wat kan ik beter doen dan niets,
dan niet bewegen. Zelfs het geringste
opslaan van een oog haalt onherstelbaar
overhoop en brengt teweeg en brengt teweeg.
Gedicht door Judith Herzberg, geschreven in opdracht van de theaterschool in Amsterdam
als onderdeel van het libretto De val van Icarus en gebundeld in Botshol (1980).

het is een manier om met die realiteit op een persoonlijke manier te verkeren,’ schreef
Judith Herzberg in het verslag dat ze van een door haar geleide poëzieworkshop
maakte.
Beïnvloed door het werk van de dichteres Vasalis brengt ze voortdurend aandacht
op voor het kleine en geringschatte, dat ze door fijnzinnige en precieze observatie
van levensbelang weet te maken. Zo schreef ze een bundeltje Vliegen (1970) waarin
ze de grootheid en individualiteit van al die onooglijke insekten benadrukte:
Meestal een magere houtsjouwer,
maar een mier met een dode vlieg voor zich uit
werd opeens een geweldige centaur.

Ook hier weer twee dingen die samen boven hun petieterige afzonderlijkheid
uitstijgen. Maar vaak lukt het ook niet, dan geeft haar poëzie in aarzelende, zoekende
formuleringen de onhandigheid van de mens weer om met zijn omgeving om te gaan.
Het is zo een afwisseling van wanhoop en troost, waaruit soms een verlangen naar
uiterste stilstand groeit los van wat boven of wat onder mij / verschijnt, verdwijnt,
los van wat was / en los van wat nog te gebeuren staat, zoals het in ‘De visser’ staat,
dat de visser beschrijft op Breughels schilderij ‘De val van Icarus’, die zijn blik op
de dobber en niet op het mythologisch drama richt.
Ook in haar andere werk, het veelgeprezen toneelstuk Leedvermaak (1982)
bijvoorbeeld, dat zich afspeelt in een joods milieu, gaat het om de menselijke twijfel
èn gehechtheid aan het leven.
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Over het medium film, waar ze als scenarioschrijfster veel mee te maken heeft,
merkte Judith Herzberg eens op: ‘Ik vind bijna altijd de dialogen interessanter dan
de beschrijvingen.’ Dat past helemaal bij haar; ze laat de interpretatie van een
gebeurtenis liever open dan dat ze die vastlegt en invult. Zo is haar hele werk een
getuigenis van het verlangen dingen intact te laten om er toch contact mee te krijgen.

Filmdagboek (1981). Op het omslag Birgit Doll als Charlotte in de gelijknamige film van Frans
Weisz, waarvoor Judith Herzberg het script schreef.

Overig werk
Zeepost (1963), Beemdgras (1968), Strijklicht (1971), 27 liefdesliedjes (1971), Dat
het 's ochtends ochtend wordt. De deur stond open; twee toneelstukken (1974), Het
maken van gedichten en het praten daarover (1977), Charlotte (1981), Dagrest
(1984).
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Rutger Kopland 1934
Door T. van Deel

Rutger Kopland. Foto: Reinjan Mulder.

‘Er is geen wezenlijk verschil tussen wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek
dat wordt verricht door de dichter bij het maken van een gedicht.’ Dit is de laatste
stelling bij het proefschrift Behaviour and EEG of drowsy and sleeping cats (1966)
van R.H. van den Hoofdakker, die in dat zelfde jaar onder het pseudoniem Rutger
Kopland debuteerde als dichter met de bundel Onder het vee.
Kopland heeft poëzieschrijven altijd opgevat als een speciale vorm van ‘onderzoek’:
onderzoek naar emoties, naar de aard van de werkelijkheid, naar de plaats van mensen
in ruimte en tijd. In eerste instantie was de verslaggeving nogal anecdotisch, maar
altijd duidelijk gericht op het bewerkstelligen van een gevoel van ontroering dat aan
de basis zou hebben gelegen van de creatie. Gaandeweg verwijderde Koplands poëzie
zich van de anecdote, werd abstracter, gevormder ook en vervuld van veelal pijnlijke
paradoxen. Onder het mom van zoetvloeiend-
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Werkblad met voorstadia van het eerste gedicht uit de cyclus ‘Verder’ door Rutger Kopland
met daarnaast de definitieve tekst, gebundeld in Dit uitzicht (1982).

Verder
I
Nu we weten dat we verdwaald zijn
blijft ons alleen deze plek.
Regen, tot aan de horizon regen
en een zee van grijs-groene heuvels,
golven van bos na bos.
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IV Een lange wandeling
Wandelend met B en R mijn kinderen
wordt het weer winter, word ik langzaam
weer ingesponnen in altijd dezelfde
nevelige bosranden, modderige wegen,
het kille schreeuwen van fazanten,
de grond dreunt onder een drietal
fjorden-paarden, melancholie van
licht bevroren boerenkool alom.
Alles verandert maar keert onveranderd
terug. Neem de heiligen van deze maanden.
Een kind weet dat Sint Maarten met een
halve mantel vertrekt, hij komt met een
nieuwe terug. Sint Nicolaas is altijd
onder ons, al zien wij dat meestal niet.
Maria loopt met een nieuwe Jezus toch
weer in haar laatste dagen. Onze wereld
blijkt gesloten.
Zo komen wij dan ook bij altijd dezelfde
bomen, waarin mijn dochters altijd dezelfde
takken beklimmen en zwaaiend in de toppen
zingen: zie ginds komt de stoomboot, kijk
eens hoe hoog wij zijn. En inderdaad zij
zijn buiten bereik, als zij vielen,
ik zou hen moeten laten vallen.
Wandelend door de schemer terug naar huis
bespreken wij de maan en opa's dood.
Ze hebben een heel klein beetje te doen
met mij, omdat opa mijn vader was. (Hij
was het die destijds in gordijnen gehuld,
een baard van geplozen touw tot op de
knieën, een wiegelende mijter op het hoofd
voor mij door het maanlicht sloop)
Wandelend in het duister voel ik
hun koude handen, moet ik
hun dorre bloemen dragen,
hun neuzen snuiten,
hun knopen sluiten,
hun vader zijn.
Gedicht door Rutger Kopland, gebundeld in Het orgeltje van Yesterday (1968).

heid worden er inzichten en gevoelens in uitgedrukt die verre van romantisch zijn:
Zoals de pagina's van een krant
in het gras langzaam om
slaan in de wind, en het is de wind
niet, die dit doet,
zoals wanneer een deken in de avond,
buiten, ligt alsof hij ligt
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te slapen, en het is de deken
niet, zo
niets is het, niets dan de verdrietige
beweging van een hand, de weerloze
houding van een lichaam,
en er is geen hand, er is
geen lichaam, terwijl ik toch
zo dichtbij ben.

Kopland is een veelgelezen dichter, zijn bundels worden herhaaldelijk herdrukt en
spreken dus kennelijk erg aan. Dat zal wel verband houden met zijn neiging om in
zo eenvoudig mogelijke bewoordingen ver gaande en diep peilende
gemoedsstemmingen en inzichten vast te leggen. De persoonlijke toon is bovendien
een technisch middel van formaat om een intieme verhouding met de lezer te bereiken.
Een indruk van zijn werkwijze geeft Kopland in ‘Over het maken van een gedicht’
dat de bundel Al die mooie beloften (1978) besluit. Daarin staan waardevolle
karakteriseringen van het eigen werk, zoals: ‘Mijn verslag suggereert dat alles wat
ik opschrijf als gedicht heel persoonlijk is, heel speciaal met mijn eigen particuliere
situatie verbonden, maar het resultaat van alle denkwerk wordt het tegenovergestelde:
buiten-persoonlijk en algemeen.’ Ook op andere plaatsen heeft Kopland zich intensief
uitgelaten over wat hij van poëzie verwacht. In het essay ‘Zoals het daar lag’ over
de schilderijen van Jopie Huisman (geb. 1922) vindt hij: ‘Een gedicht of een schilderij
roept een herinnering op aan iets dat je nooit hebt meegemaakt: blijven.’ En: ‘Pas
als we afscheid kunnen nemen, kunnen we verder, nieuwe avonturen tegemoet.
Anders niet. Oefeningen in afscheid nemen, dat zijn gedichten en schilderijen.’

Overig werk
Het orgeltje van Yesterday (1968), Alles op de fiets (1970), Het bolwerk van de
beterweters (1970, onder de eigen naam R.H. van den Hoofdakker), Wie wat vindt
heeft slecht gezocht (1972), Een lege plek om te blijven (1975), Een pil voor
Doornroosje (1975), Al die mooie beloften (1978), Dit uitzicht (1982).
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H.C. ten Berge 1938
Door Wiel Kusters

H.C. ten Berge, Groenland, 1972.

In het werk van H.C. ten Berge heeft zich de laatste jaren een opvallende, zij het niet
onvoorspelbare, ontwikkeling voorgedaan. De dichter van de ‘leegte’, van het ‘wit’
en van de ‘anonieme’ poëzie is tegen de achtergrond van zijn sneeuw- en ijsvelden
steeds duidelijker zichtbaar geworden als de afzonderlijke, de onverstoorbare en
zelfbewuste dichter die hij van meet af aan - sinds zijn debuut met Poolsneeuw (1964)
- geweest moet zijn, maar die het personalistische karakter van de door hem
voorgestane ‘onpersoonlijkheid’ pas nu erkend wil zien. Het werk van een schrijver
als Ten Berge maakt duidelijk dat de uit de jaren dertig daterende tegenstelling ‘vorm
en vent’, die nog steeds door een aantal recensentenhoofden lijkt te spoken, haar
belang al lang verloren heeft. Men zou kunnen zeggen: sinds het optreden van de
Vijftigers.
In zijn in 1981 verschenen Nieuwe gedichten, inmiddels wat nieuwheid betreft
alweer opgevolgd door Texaanse elegieën (1983), schreef de voor ijskoud versleten
Ten Berge - wiens op verstandelijkheid rijmende afstandelijkheid sinds de oprichting
van zijn tijdschrift Raster in 1967 overigens steeds is samengegaan met het presenteren
en stimuleren van door hem van belang geachte debutanten en oudere auteurs - in
1981 schreef deze Ten Berge een gedicht aan en over zijn vriend Breyten Breytenbach
(geb. 1939), die in Zuid-Afrika ‘negen jaar in de nor opknapt’ en van wie wij
inmiddels weten dat hij gelukkig weer op vrije voeten is. Het gedicht voor
Breytenbach is met warmte geschreven, met ‘de kracht van opgekropte haat’ jegens
het Blut-und-Boden-regime dat met kaapse kelen / a capella psalmen zingt.
Breytenbachs cel is de extreme en meest smartelijke variant van de lege kamers
waarin ‘de’ poëzie, dat wil zeggen de poëzie die de vrijblijvende verskunst te boven
gaat, altijd weer geschreven zal worden. Die cel is, voor wie de Nieuwe gedichten
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leest, ook de kloostercel van Hadewijch, het ‘overheilig wijf’ dat Ten Berge aanwezig
noemt in alles wat hij schrijft.
H.C. ten Berge beleeft en realiseert zijn schrijverschap niet zozeer in afzondering
als wel in afzonderlijkheid. Ik geloof dat met die laatste term iets wezenlijks gezegd
is over op zijn minst de mentaliteit waaruit zijn oeuvre van gedichten, verhalen,
essays en vertalingen tot stand gekomen is en verder groeit. De afzonderlijkheid van
Ten Berge is niet een zich afwenden van de wereld - zijn grote
cultureel-antropologische
‘Water en schaduw, schaduw en water’
Ik bouw een bloemrijk beeld
Gezien het feit dat nikolaas op tijd
Gevoed wordt en ik haar luidkeels in lorca lees
- Rosa, la de los camborios
Die voor haar deur zit, treurend
Met twee afgesneden borsten op een schotel
En de guardia civil brandschat
De zigeunerstad Dan vind ik liefde wel aardig
Als liefde bedoeld wordt
Men kan het allemaal bezingen
En men zingt maar, boordevol stamel en spraak
Nu ja men valt wel vlug in beeldrijke babbels
Aan borsten dijen ten prooi
(Weet je het is ook zo mooi)
Even voelt men zich de pottenbaas
Die handen legt rond malse klei
De kneedbare kom van een borst
De zachte volle vaas van een dij
Ik denk aan rosa, la de los camborios
En zie hoe nikolaas zijn twijgehandjes
Aan haar borst slaat.
Dan vind ik liefde wel aardig
Ik bouw een bloemrijk beeld voor hazeharten
Vol geweld
Gedicht door H.C. ten Berge, gebundeld in Swartkrans (1966).
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Gedichten (1966). Omslag: Kees Nieuwenhuijzen.
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Werkblad voor de gedichtenbundel Texaanse elegieën (1983) door H.C. ten Berge.

belangstelling is daar in veel van wat hij schrijft het getuigenis van -, maar een liefde
en een haat tot wat mensen doen en aanrichten, een liefde en een haat die, met het
nodige zelfbewustzijn, op afstand beleefd willen worden. In zijn gedicht ‘Aan Herman
Gorter’, waarin het ‘grasvolk’, de kudde, het stemvee, verneukt heet door zijn wakkere
leiders, citeert Ten Berge twee regels uit een van Gorters sonnetten. Wie dit sonnet
opzoekt - het staat in de afdeling ‘Overgang van individualisme naar socialisme’ uit
De school der poëzie - kan vermoeden dat H.C ten Berge juist in de regels die hij
niet citeert een treffende karakteristiek van zijn eigen instelling of verlangen heeft
gevonden: Men kan in vollen trots / Oprijzen als eenzaam individu, / En toch zich
geven vol aan anderen.

Overig werk
Swartkrans (1966), Personages (1967), Gedichten (1969), Canaletto en andere
verhalen (1969), Een geval van verbeelding (1970, herdrukt in 1981 als Matglas).
De witte sjamaan (1973), Het meisje met de korte vlechten (1977), Va-banque (1977),
De beren van Churchill (1978), Levenstekens & doodssinjalen (1980), Tramontane
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(1983), De mannenschrik; over het motief van de verslindende vrouw in de literatuur
en de mythe (1984).
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Jacques Hamelink 1939
Door Wiel Kusters

Jacques Hamelink, 1976. Foto: Hans Vermeulen.

Gehandhaafde verhalen heette het boek waarmee Jacques Hamelink in 1979 een
groot gedeelte van zijn tussen 1964 en 1968 gepubliceerde proza elimineerde: niet
meer dan zes verhalen, afkomstig uit twee bundels - Het plantaardig bewind (1964)
en De rudimentaire mens (1968) -, leken hem nog een bestendiging waard. Horror
vacui (1966) kwam zelfs geheel te vervallen. Ook zijn poëzie heeft hij aan een laatste
oordeel onderworpen: Eerste gedichten is de titel van een inmiddels aangekondigde
definitieve selectie uit alle tussen 1964 en 1975 gepubliceerde verzen.
Niet te ontkennen valt, dat er zich met de gedichtenbundel Stenen voor mijzelf, uit
1977, een opvallende wending heeft voorgedaan in Hamelinks oeuvre. Voor zijn
‘eerste gedichten’ geldt wat Kees Fens (geb. 1929) in 1973 naar aanleiding van
Oudere gronden (1969) ‘ont-culturisering’ heeft genoemd. ‘De gedichten [...] zijn
duidelijk achterwaarts gericht. [...] een bewuste regressie uit de cultuur.’ Hamelinks
vroege gedichten en zijn eerste prozaboeken sluiten nauw bij elkaar aan. Over zijn
verhalen merkte J.J. Oversteegen (geb. 1926) op: ‘De “dubbele metamorfose” van
zijn figuren in dood en wedergeboorte - in en uit de Terra Mater - voltrekt zich als
gruwelijke ondergang in een agressieve
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Drukproef van de ‘Verantwoording’ door Jacques Hamelink bij zijn bundel Gehandhaafde
verhalen (1979).
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Gedichten (1969). Omslag: Kees Nieuwenhuijzen.
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Sebastiaan keek naar de schelp. Er kwamen andere kleuren en glanzen
in wanneer hij hem in het schemerlicht van zijn kamertje een beetje draaide.
Pauwestaarten zag hij erin, en regenbogen.
Beneden hoorde hij de twee van tijd tot tijd praten.
Het ging natuurlijk over hem.
Op zijn nachtkastje naast het ledikant legde hij de schelp neer, op het stuk
zilverpapier dat onaangeroerd gebleven was.
Hij kleedde zich uit, kroop onder de dekens en lag te kijken naar de kast
met zijn verzameling, die door de grote aanwinst volslagen onbetekenend
was geworden, naar de miezerige geraamtefragmenten van vogels die hij
langs de rivieroever gevonden had, de meccano-onderdelen, de
platen-boeken met zilverpapier tussen de bladzijden.
Vandaar gleden zijn blikken naar het nachtkastje naast zijn bed en het
parelmoeren voorwerp ter grootte van een hand, dat hij nu niet meer wilde
aanraken, alleen bekijken de koele kleurige veranderende schitteringen
ervan, in het grijzige avondlicht dat door het venster naar binnen viel.
Het was iets troostends en blijs om zo alleen te zijn met haar geschenk.
Toen hoorde hij weer voetstappen. De donkere deur ging open. Door een
vlies van slaap en tranen zag hij haar op zich toekomen, zag hij de wijde
golvende glinstering van haar mantel, die fris rook naar nacht en herfstkou
en die met kristallen van de avond besterd was, zodat hij de ogen pijn
deed.
Alsof het twee helften waren van een uitzonderlijk delicate exotische
schelp gingen haar lippen van elkaar, in een lange aanhoudende glimlach.
Met bonzend hart kwam hij overeind.
‘Kom’ zei ze.
Slot van het verhaal ‘Door een vlies van slaap en tranen’ door Jacques
Hamelink, opgenomen in Gehandhaafde verhalen (1979) en eerder, in
een andere versie, gebundeld in Het plantaardig bewind (1964).
vegetatie, of als kosmische extase, of als de in verstild geluk ervaren uiterste
bewustzijnsreductie door bevriezing of verstening.’
Hoewel hij de dikwijls op zijn vroege werk van toepassing verklaarde term
‘mythisch proza’ verwerpt, en hoewel hij zichzelf tegenover de makers van
‘kunstmatige mythen’, onder wie in Nederland vooral Harry Mulisch het moet
ontgelden, liever een realist zou willen noemen, valt het ‘realisme’ van zijn huidige
werk, dat vooral uit poëzie bestaat, niet samen met beschrijvingskunst, literaire
nuchterheid of materialisme. De ontculturisering, een literair procédé waarvan niet
goed vast te stellen is in hoeverre het destijds een authentieke visie
vertegenwoordigde, heeft afgedaan. In zijn essays, een genre dat hij vroeger niet
beoefende, neemt Hamelink het met vuur en ijver op voor de ‘menselijkheid’, voor
de hele christelijke en humanistische traditie: houvast tegen een door hem
gesignaleerde woekering van obscurantismen. In zijn laatste verhalenbundel, Uit een
nieuwe Akasha-kroniek (1983), vindt omstreeks het jaar 2000 een ‘Machtübernahme’
plaats door volgelingen van Rudolf Steiner (1861-1925). Geschreven met een
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anti-obscurantistische tendens, hebben deze verhalen in hun artistieke realisering
echter ook iets van spelen met vuur. In handen van een onnuchter schrijver als
Hamelink heeft kunst nu eenmaal al gauw iets van ‘zwarte kunst’.
Tot de traditie waarin Hamelink zichzelf situeert, behoort de erkenning van het
kosmische raadsel, de metafysica. Voor dat raadsel maakt Hamelink in zijn nieuwe
gedichten een kleine, persoonlijke en in het geheel niet meer mythisch te noemen
buiging. In zijn nieuwe poëzie, helder en geheimzinnig tegelijk, is ontculturisering
een angstaanjagende gedachte. Uit de bundel Ceremoniële en particuliere madrigalen
(1982): onttover me niet als straks het noodweer / zich verdicht tot een horde vleugels
aan alle kanten / tegen metaal of muren aanstotend / om de musicerende engel van
Van Eijck / die bij mij logeert.

Overig werk
De eeuwige dag (1964), Een koude onrust (1967), Ranonkel of De geschiedenis van
een verzelving (1969), De betoverde bruidsnacht (1970), Taalengte (1971), Geest
van spraak & tegenspraak (1971), De boom Goliath (1973), Windwaarts, wortelher
(1972), Witvelden, inskripties (1974), Afdalingen in de ingewanden (1974), Groen
vuur en andere geestverschijningen (1975), Hersenopgang (1975), Niemandsgedichten
(1976), Een reis door het demiurgenrijk (1976), Het wandelende woud (1976), De
droom van de poëzie (1978), Het rif (1979), Responsoria (1980), In een lege kamer
een garendraadje (1980). Vijftien gedichten (1984), Gemengde gedichten: 1978-7983
(1984).
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Bob den Uyl 1930
Door Wam de Moor

Bob den Uyl in het station van München, 1978.

Bob den Uyl debuteerde in 1963 met de verhalenbundel Vogels kijken, die voor een
groot deel een surrealistisch karakter heeft. Hoewel zijn proza later veel realistischer
is geworden, in zoverre Den Uyl dikwijls verslag deed van door hem gemaakte reizen
en beleefde gebeurtenissen, was al in de eerste bundel een mengeling te constateren
van grote betrokkenheid en bewuste relativering. Hij is de prozaïst van het
understatement. Waar zijn doorzicht het helderst is suggereert hij onwetendheid.
Typerend voor de aard van dit proza is ‘Het rechtzetten van een misvatting’, een
verhaal uit zijn vijfde en belangrijkste bundel, Gods wegen zijn duister en zelden
aangenaam (1975). Dit geeft de niet afgeronde reportage van een fietstochtje door
Duitsland, met daarin opgenomen de herinnering aan een andere tocht. De suggestie
wordt gewekt dat de auteur schrijvend zit na te denken over het gebeuren en eigenlijk
vindt dat het allemaal geen naam mag hebben. Dit levert een ontspannen reportage
op met ironische kanttekeningen en vegen uit de pan aan het adres van onze
oosterburen.
Voor Den Uyl is de werkelijkheid om hem heen als een ‘vreemd spel zonder dat
je in kan grijpen’. Wil je weten wat er aan de hand is, dan moet
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Fragment uit Een zwervend bestaan (1977) door Bob den Uyl.

Ierland // aanwezige fiets // In Dublin zou er een brief voor me op het
postkantoor / liggen waarin de eigenaar v.h. huis In Donegal, waarin ik /
op zijn voorstel enige tijd zou verblijven (een voorstel dat / ik had
aangenomen om zelf eens te zien of die / leren nu werkelijk zo veel drinken
als wordt be- / weerd, en inderdaad, op de boot op de lerse Zee viel er /
door een onverhoedse beweging v.h. schip een ler / languit over de dekstoel
waarin ik met een / nietszeggende uitdrukking op het gezicht zat te wachten
/ op het ogenblik dat de in de folder beloofde bruin- / vissen hun vrolijk
spel in het boegwater zouden gaan opvoeren. / Glimlachend wachtte ik op
het moment dat / hij met een gestamelde verontschuldiging zou
opkrabbelen, / maar dat moment kwam niet, hij bleef rustig liggen. / Direct
begreep ik: deze ler is dronken. / Pas toen na enige tijd zijn vrouw in de
buurt / kwam en de onaangename situatie overzag waarin ik / door het
onaangepaste gedrag v. haar man was geraakt, werd ik / verlost v. mijn
eerste lerse kennis, die intussen op mijn schoot was begonnen / een
blijkbaar onstuitbaar geestig verhaal te vertellen, want/verschillende malen
liet hij pauzes vallen om eens harte- / lijkte kunnen lachen. Nog geen uur
later zag ik op het station / v. Rosslare waar de trein naar Dublin klaarstond
hoe een rangeerder / met een rood aangelopen hoofd en nogal glazige ogen
/ de reizigers allerlei olijke opmerkingen toeriep, een handelwijze / die
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toch zeker niet in het opleidingspakket v.d. lerse / spoorwegen is vervat,
zodat ook hier koning Alcohol als oorzaak / moest worden gezien. En
toch, deze eerste indrukken / waren, hoe authentiek ook, niet juist. Er is
me verder uit / niets gebleken dat leren meer drinken dan b.v. Engelsen.
/ Zeker, dat is dus meer dan genoeg, maar niet om speciaal / de leren met
zo'n reputatie op te zadelen. // Die brief lag er ook, zij het dat ik hier nog
even / doortastend moest optreden omdat de loketman hard- / nekkig bleef
zoeken in het vakje V-Z, waar de brief / natuurlijk niet lag. Hij scheen het
op een of andere / wijze onaannemelijk en zelfs onaangenaam te vinden
/
[p.2] dat mijn naam met een U begint, en eerst na herhaald / aandringen
begon hij met een onderzoek van het / vóórliggende vakje. [...]
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Verhalen (1972). Omslagfoto: Nico van der Stam.

je tevreden zijn met wat het toeval je geeft. Zelfspot, een relativerende
levensinstelling, een goed waarnemingsvermogen en gevoel voor humor, dat zijn de
eigenschappen waarover deze auteur beschikt en die zijn proza zo relaxed maken.
Shortstory's kan men deze verhalen niet noemen. Ze zijn niet op de spanning van
een intrige gebouwd en ze ontberen dikwijls een tot de shortstory behorende pointe.
Sommige verhalen zouden naar believen kunnen worden uitgebreid.
Den Uyl heeft veel lof geoogst. Bleef zijn eerste boek vrijwel onopgemerkt, het
kreeg toch de prozaprijs van de stad Amsterdam. Met de pas vijf jaar later verschenen
tweede bundel, Een zachte fluittoon (1968) won hij de Anna Blamanprijs. Daarna
volgden Met een voet in het graf (1971), De ontwikkeling van een woede (1972), het
al genoemde Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam (1975), bekroond met
de Multatuliprijs 1976, Een zwervend bestaan (1977), als roman aangekondigd maar
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in feite een verzameling van 26 in elkaar gevlochten snapshots, Vreemde
verschijnselen (1978), De bloedende trein (1980), Opkomst en ondergang van de
Zwarte Trui (1982) met het fascinerende titelverhaal over wielrennen in het duister
van de nacht, en tenslotte Het landschap der levenden (1984).
Niet alle verhalen zijn van hoog niveau. Anekdotisme speelt de schrijver soms
parten. Maar in de vele geslaagde verhalen is Den Uyl een ironiserende,
romantisch-realistische reisbeschrijver. Het gaat dan om een manier van waarnemen
die veel dichter komt bij de wijze waarop Louis Couperus in vroeger jaren verslag
deed van zijn verblijf in verre landen dan bij de manier waarop de doorsnee
vakantieganger naar zijn omgeving kijkt: weer met die mixture van betrokkenheid
en distantie. In een van zijn verhalen noteert hij: ‘Een koude, machteloze woede
kroop in me naar boven; bedrogen was ik door het decor waar ik in leefde. Net als
je denkt dat je veilig bent ingekapseld tegen die drukke mensen die al maar plannen
maken en ergens heen willen, komt er door onvermoede kieren en gaten de
betrokkenheid toch weer doorsijpelen.’
Ik word al ziek als ik aan schrijven denk,
laat staan als ik achter de schrijfmachine ga zitten,
zwetend van angst.
Verschrikkelijk toch
als je daarmee je geld moet verdienen.
Gedicht door Bob den Uyl, opgenomen in Met een voet in het graf (1971).

Overig werk
Wat fietst daar? (1970), Groenland en erger (1974), Mensen (1975), De vliegende
fiets (1976), Quatro Primi (1980), Het onbereikbare (1981), De illusie van gisteren
(1983).

't Is vol van schatten hier...

199

Willem van Toorn 1935
Door Wam de Moor
Willem van Toorn is dichter en prozaschrijver. Hij debuteerde in 1959 met de novelle
De explosie, het jaar erop verscheen de gedichtenbundel Terug in het dorp en daarna
wisselden proza en poëzie elkaar regelmatig af. Tot 1983 publiceerde hij aldus zeven
gedichtenbundels en negen prozaboeken, waaronder de bloemlezing uit zijn proza
Een opstand (1980).
Van Toorn schrijft gedichten om directe waarnemingen of ervaringen te verwerken.
Ofschoon hij debuteerde in de periode van de Vijftigers volgde zijn poëzie van meet
af aan de traditie van andere dichters als Vroman, Achterberg en Nijhoff. Er is veel
heimwee naar wat voorbij is in deze poëzie. Als ik ons niet noteer / zijn wij er al niet
meer dicht hij treffend. In zijn laatste bundels - Een kraai bij Siena (1979) en Het
landleven (1981) - werkt hij ook van foto's uit, niet om het bewaren van wat de moeite
waard was verbaal te illustreren, maar veel meer om twee manieren te laten zien van
naar eenzelfde werkelijkheid kijken. Daarbij is vooral de tegenstelling tussen stad
en land een gegeven dat Van Toorn veel bezighoudt.
En niet alleen in poëzie. In Een opstand kan men veel voorbeelden vinden van
zijn ambivalente houding ten opzichte van het leven in een dorp. Kenmerkend voor
Van Toorns personages is dat zij een scheiding voelen tussen zichzelf en de anderen
en aarzelen om de laatste stap te zetten naar die anderen toe.
Al in de eerste tijd toont Van Toorn zich een onderhoudend verteller. Hij maakt
van die kwaliteit gebruik in proza dat zich tot nu toe naar de inhoud in drie soorten
laat verdelen: ten eerste de verhalen waarin Walter Berg de hoofdpersoon is, zes in
getal, vervolgens de romans en verhalen met Erik Leeman als voornaamste personage
en tenslotte een restcategorie van o.a. De explosie (1959).
Het verschil tussen de Berg-verhalen en de Leeman-verhalen is vooral dat Van
Toorn in het eerste type, de ik-vorm gebruikend, suggereert autobiografisch te
schrijven, terwijl hij dit in feite in de Leeman-verha-
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Fragment uit De lotgevallen van Sebastiaan Terts (1978) door Willem van Toorn.
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Stoelen samen gekocht
Bij Eigen Huis of Ons Home.
Vrolijk moesten ze, rood
zei je. Rood gezocht.
‘Een stoel,’ zei je, ‘er is geen
intiemer ding in een huis. Naar bed
kun je met iedereen wel, maar met
haast niemand, met jou alleen
wil ik over jaren
en jaren nog aan tafel
zitten. Koffie. De lamp
schijnt op je roerende nand.
Stoelen,’ zei je, ‘zijn dingen
voor een aandachtig lang
leven vol later. En later
steeds meer herinneringen.’
Gedicht door Willem van Toorn uit de cyclus ‘Een leeg huis’, gebundeld in Een kraai bij
Siena (1979).

len, met hun hij-vorm,veel meer doet. Het is waarschijnlijk juist in deze vermomming
dat de schrijver zijn visie op de werkelijkheid en de emoties die de gebeurtenissen
in zijn leven opwekten, heeft neergelegd. Zo komt de lezer de auteur achtereenvolgens
tegen als elfjarige in ‘Pestvogels’ (1980), ongeveer achttien jaar oud in ‘Bataafsche
Arcadia’ (1974), vijfentwintig als Oskar Lee in De toeschouwers (1963), vierendertig
als Maarten Leebraken in Twee dagreizen (1969), negenendertig in De lotgevallen
van Sebastiaan Terts (1978) en drie-, vierenveertig in ‘Occasion’ (1980).
De aantrekkelijkheid van dit proza ligt in Van Toorns vermogen om nuchter,
ironiserend op te schrijven wat hem in de verschillende fasen van zijn leven bezighield
en welke vreemde mensen en voorvallen hem daarin opvielen.
Thematisch ligt het accent in de poging om aan de eenzaamheid te ontkomen door
te streven naar harmonie, in het bijzonder met degenen die het leven met de
hoofdpersonen delen. Dikwijls is het ouderlijk huis daarbij een bron van leven.
Is Van Toorn lang een vrijwel onopgemerkt auteur gebleven, de laatste paar jaar
is de waardering voor zijn werk vrij algemeen.

Overig werk
De feesten zijn voorbij (1960), Kijkdoos (1962), De neger (1966), Een lunapark van
leven; wie kijkt, kijkt zijn ogen uit (1968), Landschap voor een dode meneer en andere
gedichten (1968), Simulatiespel (1973), Bataafsche Arcadia (1974), Herhaalde
wandeling; gedichten 1960-1975 (1977), Pestvogels en andere verhalen (1980), Een
leeg landschap (1983).
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Armando 1929
Door Rob Schouten

Armando voor enkele van zijn kunstwerken, 1962. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

‘Een lange, slanke man betrad een gigantisch gebouw in één van de wereldsteden.
Hij had een katachtig en lenig lichaam, een opvallend knap gelaat en een donkere
snor. Zijn koude, loerende ogen gleden even over de menigte, die hem bij de ingang
stil en geïmponeerd gadesloeg. Hij werd onmiddellijk gevolgd door zijn drie
wondermooie vrouwen en vier onguur uitziende, grofgespierde mannen, die zoals
outsiders wisten, onder hun dure kostuums behalve spierenbundels ook wapenen
verborgen. Zij vormden de trouwe en bestbetaalde lijfwacht van de lange slanke man,
die, zelf een geducht vuist-, straat- en messenvechter, teveel vijanden had. Het was
het fenomeen Armando, dat met zijn gevolg binnentrad om voor een select publiek
een van zijn exclusieve shows te houden, nieuwe vormen, nieuwe woorden, nieuwe
woorden.’
Dit ongewone, in clichés gevatte portret dat Armando in 1960 in Gard Sivik van
zichzelf gaf, onthult ook de voornaamste thema's in het wérk van deze
schrijver/schilder: geweld, misdaad, macht. Titels van enige werken: ‘peintures
criminelles’, Dagboekvan een dader (1973), De denkende, denkende doden (1973),
Het gevecht (1976), De ruwe heren (1978), Tucht (1980), Aantekeningen over de
vijand (1981). Geen vredelievende teksten in het algemeen. In 1958 schreef hij een
kort gedicht dat luidt ‘gelukkig nog duizenden slachtoffers’; het gedicht ‘Pauze’ van
een jaar later eindigt met de woorden ‘er kan nog zoveel gedood worden.’
De reacties van veel lezers en toeschouwers waren er aanvankelijk dan ook naar.
Men verweet hem ‘vrijblijvend beestmensje spelen’, en ‘uit dergelijke ressentimenten,
ofschoon meer bewust gericht, ontstond eens de SS’. Van het boek De SS'ers (1967)
waarin Armando samen met Hans Sleutelaar (geb. 1935) interviews met voormalige
SS'ers opnam, vonden sommige kritici dat het niet uitgegeven had mogen worden,
omdat de schrijvers geen partij kozen en de vijand helemaal niet in de rede vielen.
Maar langzamerhand is de waardering voor Armando's kunst geken-
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Schuldige bosrand, jaja, alles goed en wel, maar als je ziet hoe zo'n bos
zich indertijd voor een deel opzij heeft laten dringen voor het bouwen van
zgn. barakken, ja, dan bekruipt je even een gevoel van medelijden. Maar
de rest van het bos blijft schuldig. Het heeft alles gezien en toegelaten,
zonder een woord te zeggen. En het staat er nog: onbewogen als altijd.
Altijd zag ik ze zwoegen en sjouwen. Ze hadden dikke duimen en dachten
waarschijnlijk niet na. Waarom zouden ze.
Dat de vijand zich daar verborgen houdt. Je ontkomt er niet aan.
Ik moet tot m'n spijt vaststellen dat het er niet meer is. Het is er niet meer.
Het is alleen nog maar in mij, in mezelf. Dat wou ik zeggen.
Fragment uit Aantekeningen over de vijand (1981) door Armando.
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Gedicht door Armando, gebundeld in De denkende, denkende doden (1973).

terd. In de eerste plaats voor zijn kunstopvatting die hij zelf als volgt omschreef:
‘Niet de Realiteit bemoraliseren of interpreteren (verkunsten), maar intensiveren.
Werkmethode: isoleren, annexeren. Dus: authenticiteit. Niet van de maker maar van
de informatie. De kunstenaar, die geen kunstenaar meer is; een koel zakelijk oog.’,
maar vooral ook begon men in te zien dat de voorrang die Armando verleende aan
feiten boven opinies juist door zijn provocerende thema's onverwerkte taboes
openlegde. Met objectieve weergave van haatgevoelens en geweldsmomenten zoekt
hij naar het ‘waarom’ ervan, een ‘waarom’ dat niet van te voren beantwoord mag
worden met een persoonlijk en moraliserend standpunt.
Tegen twee zaken in het bijzonder richt Armando's oeuvre zich: een academistische,
intellectualistische benadering van de maatschappij, en vervlakking van de
maatschappij zelf, of zoals hij het pleegt uit te drukken ‘de coca-colazation’. In zijn
verzet daartegen is hij een van de meest romantische kunstenaars van het moment.
Zijn behoefte aan individualiteit is zo groot dat hij zijn eigen persoonlijkheid niet of
nauwelijks blootgeeft, noch in zijn gesprekken en gespreksflarden met Duitsers, noch
in dichtbundels als De denkende, denkende doden, waarin de autobiografie schuil
gaat achter de mythe, noch in bijvoorbeeld Herenleed (1977), het surrealistische
televisieprogramma met Armando over macht en angst. En als hij al eens wat
openhartiger is geweest, bijvoorbeeld in het verhaal ‘Boksen’ uit de bundel
Machthebbers (1983), dan eindigt het paradoxaal als volgt: ‘Ik wil er niets meer over
zeggen. Dat is jammer.’

Overig literair werk
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Verzamelde gedichten (1964), Hemel en aarde (1971), Vorstin der machtelozen
(1972), Geschiedenis van een Plek (1980, met Hans Verhagen en Maud Keus), Uit
Berlijn (1982).
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Hans Verhagen 1939
Door Rob Schouten
‘Duizenden zonsopgangen, sterren, cirkels en bellen glansden en wentelden voor
mijn ogen’, vertelt hoofdpersoon Harm uit De Harm & Miepje Kurk Story van Remco
Campert aan het eind van het verhaal, als hij verkracht wordt door een feministe.
Deze opmerking rekent op de bekendheid van twee van Hans Verhagens bekendste
titels: Sterren, cirkels, bellen (1968) en Duizenden zonsondergangen (1971),
dichtbundels. En bekend waren ze; van Duizenden zonsondergangen lag binnen een
paar maanden na verschijnen, de derde druk al in de winkel, een daverend succes
voor lang niet altijd gemakkelijke poëzie.
Je kunt zeggen dat Hans Verhagen de wind mee had voor de ontvangst van zijn
bundels, maar hij heeft die wind voor een gedeelte zeker ook zelf aangeblazen. Vooral
dan als televisieprogrammamaker van bijvoorbeeld het taboe-doorbrekende Hoepla
en het trendsettende Het Gat van Nederland. In zekere zin markeren die twee
programma's, net als de twee genoemde bundels uit respectievelijk 1968 en 1972
Verhagens overgang van zakelijkheid naar romantiek.
Als jongste telg van het neo-realistische tijdschrift Gard Sivik leek hij zich
aanvankelijk sterk tegen de geijkte lyrische inslag van poëzie te keren. Een gedicht,
zo lyrisch als de volle maan / van een barakkenkamp, schreef hij in zijn debuut Rozen
& motoren (1963). Hoe moet je dat nu lezen? Als propaganda voor nieuwe
zakelijkheid of nieuwe romantiek? Het heeft bij Verhagen misschien nooit echt ver
uit elkaar gelegen, zelfs niet toen hij vanuit het isolerings- en concentreringsprincipe
verzen schreef die er als flarden tekst uit leer- en handboeken, prospectussen, folders
en andere alledaagse uitingen van de welvaartsmaatschappij uitzagen.
Het bekendste voorbeeld daarvan is wel de cyclus ‘Kanker - Cancer - Krebs’
waarin hij dichtte: Een pijnloze knobbel / kan onheilspellender zijn / dan een pijnlijke.
Een nuchtere waarheid waarachter veel sentiment schuil kan gaan. Nadat hij verder
nog regels had gemaakt als Overdreven strak van struktuur, dus eindeloos
interpretabel, / lijkt deze proeve van totale poëzie bij voortdurende herlezing / op
waarheid te berusten kondigde Verhagen in de slotcyclus van Sterren, cirkels, bellen
zijn terugkeer naar de romantiek aan, of liever gezegd die naar de
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De Nederlandse redacteuren van Gard Sivik, van l. naar r.: Hans Sleutelaar, Armando, Hans
Verhagen en C.B. Vaandrager.
Een dichter - de schrijfmachine waarin
de schoonheid van het leven wordt bezongen
Soms kan je geen mond van een mikrofoon
onderscheiden, geen geestelijk leven
van een televisieprogramma
Dichter? soms weet ik werkelijk niet
of ik nu zwijgen moet of kijken
Cyclus gedichten door Hans Verhagen, gebundeld in Sterren, cirkels, bellen (1968).
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Vroege versie van het openingsgedicht van de cyclus uit Anatomie van een Noorman (1961) door
Hans Verhagen.

romantische rethoriek: Soms word je warm van ontroering / Je ervaart de donkerste
wolken / omgeven met een rand van licht. Tegelijkertijd maakte hij melding van
toegenomen religiositeit, zoals vrij algemeen aan het eind van de jaren zestig.
Door zijn vier bundels heen vertoont Verhagens werk een typerende ontwikkeling.
Ontwikkeling, groei en beweging zijn ook vaak het onderwerp van de gedichten
afzonderlijk. Het beschreven verschijnsel ‘Kanker’ is er de ene uiting van, het
ontbonden raken van oude, en tot leven komen van nieuwe principes zoals het bedicht
wordt in het volgende vers uit Duizenden zonsondergangen, de andere:
Tegen alle bloedvergieten en kanariepieten in
voltrekt zich mijn roeping:
ik die bouwen zou, zal ontbonden worden.
Verbonden met voeten verslaafd aan vergaan
moet ik leren stilstaan, ik,
die het maken moet, moet zelf gemaakt worden.
Ik ontsluit de moeder aller mensen,
ze verzegelt m'n lippen met suiker,
ik die allen wilde samenroepen luister.

Zo is de literatuur van Hans Verhagen een voortdurende beweging van paradoxen
en samenvloeiingen. Een dikke streep onder de oude wijsheid: Panta rei, alles stroomt.
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Overig werk
Anatomie van een Noorman (1961), Cocon (1967), De gekke wereld van Hoepla;
opkomst en ondergang van een televisieprogramma (1968), Geschiedenis van een
Plek (1980, met Armando en Maud Keus), Kouwe voeten; gedichten 1976-1983
(1983).
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Heere Heeresma 1932
Door Bert Peene

Heere Heeresma bij uitgeverij Tango te Leiden, 1973. Foto: N. van den Horst.

‘Ik ben er nu op uit door confrontatie de lezer of kijker uit zijn comfort te stoten,
alleen maar door schokeffecten, zodat hij zich bewust wordt van waaruit hij denkt
en leeft’ (Het Vaderland, 9 oktober 1968). Met deze uitspraak doet Heere Heeresma
zich definitief kennen als een moralistisch schrijver, die zijn lezer alle zekerheden
uit handen slaat om hem vervolgens opnieuw te laten kiezen. Ook voordien
presenteerde hij in zijn werk al een wereld waarin verlorenheid en verlatenheid
belangrijke trefwoorden zijn, maar sinds de verhalenbundel Juweeltjes van waterverf
(1965) gaat het hem uitsluitend nog om ‘the mad and cruel stories’: meedogenloze
verhalen, waarin wordt afgerekend met valse burgermanswaarden als netheid, fatsoen,
beleefdheid en degelijkheid. Heeresma is er vanaf dat moment op uit, de zorgen van
het individu te relativeren, zodat deze evolueert van een ‘natuurdriftig’ tot een
‘geestdriftig’ wezen. Daarom maakt hij van de ellende waarin zijn verhaalpersonages
verkeren vaak een geraffineerde komedie. Zo blijft de hoofdfiguur uit ‘Hoe die twee
elkaar ontmoetten’ (Juweeltjes van waterverf), ondanks de omstandigheden waarin
hij zich bevindt, de rol spelen van de man van de wereld. Alleen met zijn hond op
een levensgevaarlijke tocht over een tropische rivier, stelt hij voor zichzelf een
superieur overwogen diner samen en onder zijn tropenoverall draagt hij een soort
smoking. Door dit soort contrasten, die typerend zijn voor het hele werk van
Heeresma, ontstaat een groteske wanverhouding, die een thematische leegte
bewerkstelligt. Ook in ander werk is er vaak sprake van zonderlinge, overbodige
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figuren die echter de allure proberen aan te nemen van iemand die het leven beheerst
en op wiens komst iedereen

Begin van het verhaal ‘Hoe die twee elkaar ontmoetten’ door Heere Heeresma, gebundeld in
Juweeltjes van waterverf (1965).

De zon scheen reeds rose en vermiljoen door de wolkeloze lucht en kleurde
de toppen der bomen toen de / man zijn boot naar de oever stuurde en aan/ legde op een aangeslibde zandplaat in een bocht van de rivier. Nog voor
/ de boeg van de boot goed vast was gelopen sprong de hond / overboord,
beet een paar maal in de lucht, en bevochtigde / langdurig de grond /
waarna ze zich langdurig begon uit te rekken. // De man volgde haar,
trager, en zuchtend. Om / te beginnen nam hij het touw dat vastzat aan
een ijzeren / ring in de boeg, wikkelde het af en bevestigde dit / stevig aan
enig struikgewas. Daarna begon hij / de boot uit te laden. Een kleine stevige
vrij nieuwe boot, / breed, met hoge boorden, open van boeg tot spiegel al
/ stond er een lichtmetalen staketsel op voor een linnen / afdak zoals alle
schepen in deze streken hebben. Het / zonnescherm had de man echter op
de bodem gelegd zodat hij een vers bed had gewonnen waar het in de
ruime plooien / goed toeven was. Aan de / alluminiumkleurige stangen
hingen allerlei / voorwerpen. Een kijker, kapmes, een kort dubbelloops /
geweer, een witte medicijnkist met een vrijwel uitgewist / rood kruis,

't Is vol van schatten hier...

veldflessen, een bos gedroogde bloemen of / kruiden en meer van die
zaken die hem van pas / konden komen. Dit alles liet de man hangen. Ze
/ waren niet direkt nodig en hij had niet de begeerte / zijn bezittingen te
voelen, uit te stallen en om zich / heen te hebben. Ook de tussen twee
houtblokken hangende / buitenboordmotor liet hij ongemoeid. Het ding /
was in het gebruik nutteloos gebleken. De schroef / was niet beschermd
en liep voortdurend vast in / de waterpest die in het water elegant
meewuifde met de stroom. [...]
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En daar was vader. De donderende slag waarmee deze de keukendeur
achter zich dicht gooide deed het meubilair trillen. Vaders vrolijke bas
schalde door het huis en knallend sloeg hij moeder op d'r gat.
‘Ondeugd!’ schreeuwde moeder en dreigde vader met de pollelepel waarbij
de soep over haar hand liep.
Glimlachend zag hij het aan. Hij hield er van wanneer vader in een puik
humeurtje was. Zo vaak kwam dat niet voor. Streep aan de balk.
‘Zo jan lul!’
‘Dag vader.’ Hij reikte vader de hand en kromp in elkaar toen deze hem
even in zijn eeltknuist drukte.
‘Eten!’ riep vader.
‘Trek eerst je duffelse jekker uit en was je jatten, man,’ zei moeder.
‘Deze vuiligheid op m'n kleren en m'n lichaam is tenminste door eerlijk
werk verkregen,’ meende vader.
‘Daar behoef je ons toch niet de dupe van te laten worden.’
Mopperend verdween vader in de slaapkamer.
‘Vlug jongen, de pannen naar binnen.’
Hij greep al toe. Ha, andijvie.
‘Soep!’ riep hij door de dichte slaapkamerdeur.
‘Vader, vandaag beginnen we met soep!’
‘Wat voor soep?’ klonk het dof door het triplex.
‘Mochetone!’ antwoordde moeder. Ze zat al en vulde de borden.
De slaapkamerdeur ging open. ‘Wat zeg je nou?’ wilde vader weten,
onderwijl het oude pyamajasje dichtknopend waar moeder vader het liefst
thuis in zag.
‘Mochetone!’ zei moeder ongeduldig.
‘Mochetone,’ Vader schudde het hoofd. En ook hij viel stil. ‘Wat is dat?’
wilde vader weten.
‘Soep,’ zei moeder. ‘Dat zie je toch!’ en ze wees naar hun borden.
‘Ruikt eigenaardig,’ vond vader en roerde in de slierten. ‘Hoe zei je ook
weer dat het heette.’
‘Pochonne,’ liet moeder weten.
‘Je zei anders zonet wat anders.’
‘Kom man. Eten!’ Moeders haar viel in slierten over haar voorhoofd. ‘Het
is gewoon eens iets nieuws. Iets buitenlands. Dat kan toch ook lekker zijn.’
Fragment uit Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp (1972) door Heere
Heeresma.
zit te wachten. In werkelijkheid spelen zij slechts een rol die hun wordt opgedragen,
hetzij door de omstandigheden, hetzij door hun psychische geaardheid. Uit deze
komedie die leven heet, blijkt geen ontsnapping mogelijk en daarom maken zij,
intelligent als zij nochtans zijn, van hun lot een spel. Hun gezwollen retoriek en de
soms theatrale gebaren staan echter in een schril contrast tot de werkelijkheid waarin
zij verkeren.
Na een periode van grote produktiviteit verzandt Heeresma's schrijverschap vanaf
1975 langzamerhand in steeds weer nieuwe herdrukken van ouder werk. De literatuur
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lijkt plaats te moeten maken voor de studie van Talmoed en Torah, van de Schrift,
en aan het eind van de jaren zeventig lijkt Heeresma de dramatische consequenties
aanvaard te hebben van zijn eigen literatuuropvatting, namelijk dat een schrijver zich
steeds moet onttrekken aan conditionering, een nieuwe visie moet creëren op de
dingen om hem heen. Hij bekent dan: ‘Ik kan zeggen dat ik het vak tot in de toppen
van mijn vingers heb. [...] Het kost je steeds minder moeite. En het brengt steeds
meer op. Nou, wie zou daar niet voor tekenen. Dan komt de eenzaamheid van de
lange-afstandsloper. Want dan moet je je afvragen of je geen sjabloon van jezelf
wordt. En die vraag gesteld wil zeggen dat men de trijpen kussens van het succes
vaarwel dient te zeggen en met houten klompjes aan weer door de bagger moet.
Nieuwe wegen, nieuwe visies, nieuwe uitgangspunten. Geen grappetje, meneer, geen
grappetje. Het is het drama van een visie die morele consequenties met zich
meebrengt.’ (Nieuwsnet, 20 september 1980).

Roman (1962). Omslag: Faber Heeresma.

Keuze uit het overig werk
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Kinderkamer (1954), Bevind van zaken (1962), Een dagje naar het strand (1962),
De vis (1963), De verloedering van de Swieps (1967), Geef die mok eens door, Jet!
(1968), Werk van Heere Heeresma (1968), Teneinde in Dublin (1969, met Faber
Heeresma), Hip hip hip voor de antikrist (1969), Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp
(1972), Langs berg en dal klinkt hoorngeschal... (1972), Zwaarmoedige verhalen
voor bij de centrale verwarming (1973), Hallo, hallo... bent u daar, Plotsky? (1973,
met Faber Heeresma), De sterke verhalen (1974), Deze verzen en gedichten die poëzie
ook (1974), Vader vertelt (1974), Jeugdzonden en ander oud zeer (1975, met Faber
Heeresma), Mijmeringen naast m'n naaimachine (1975), Enige portretten van een
mopperkont (1977), Hier mijn hand en dáár je wang (1978, met Laurie Langenbach),
Heeresma Helemaal (1978), Eens en nooit weer... (1979), Heeresma's Francis Pax
omnibus (1980), Beuk en degel (1982), Een hete ijssalon (1982), Femine (1983),
Autobiografisch (1983, 2 dln.), Met de voet; angels en klemmen (1983), Gajes (1983),
Gelukkige paren (1984).
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J.W. Holsbergen 1915
Door Wam de Moor

J.W. Holsbergen, 1963. Foto: Giny Oedekerk.

In het proza van Jan Willem Holsbergen vallen biografie en fictie keer op keer samen.
In zijn debuutroman De handschoenen van het verraad (1958) werkte hij de anecdote
uit van de banketbakker die, uit verlegenheid of beleefdheid, trouwt met de zuster
van het meisje dat hem bekoorde, omdat die zuster zijn aanzoek wel begrijpt en het
meisje zelf niet. Maar zo gaat hij van beide vrouwen houden en is hij verliefd op
degene met wie hij niet getrouwd is. Het dominante gevoel in deze roman is de
aarzeling. De werkelijkheid wordt gezien door de ogen van de banketbakker die
tegen het einde van de roman nog niet veel verder is gekomen dan de constatering
dat hij twee vrouwen bezit.
Hier al stelde Holsbergen het thema van de ménage à trois, en hij heeft dit daarna
zo dikwijls gebruikt dat men hem wel bij uitstek mag zien als dé Nederlandse auteur
die een nog altijd aanwezig taboe heeft trachten te doorbreken, het taboe dat lag en
ligt op de doorgezette driehoeksrelatie. Twee meisjes met een jongen, twee mannen
met een vrouw, genaamd Li Pau, zo doet zich dat voor in het verhaal ‘Vijf kwartier’
uit Holsbergens tweede, even gewaardeerde boek, de verhalenbundel Een koppel
spreeuwen (1961). Deze Li Pau is ook een belangrijk personage in de romans Soldaten
en kinderen half geld (1965) en Het pistool van de rekening (1968).
‘Als kleinburger Holsbergen lees ik vol verwondering wat de schrijver die ik
blijkbaar ook ben - heeft geschreven’, zo liet hij zich uit over zijn roman Soldaten
en kinderen half geld in een periode dat de bekentenisroman concurreerde met de
Nederlandse experimentele roman en het nuchtere, Elsschot-achtige type verhalen
dat Holsbergen schrijft, weinig aandacht kreeg. Zo werd van de bovengenoemde
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romans wat al te gemakkelijk opgemerkt dat ze oppervlakkig waren en niet erg
persoonlijk. Zo'n verwijt zou men ook kunnen maken tegenover een auteur als Jerome
K. Jerome (1859-1927), wiens Three men in a boat (1886) een vroege bron voor
Holsbergen lijkt te zijn. De lichte toets die dat werk
Doe maar niet zo verlegen, wij vrouwen hebben jullie toch wel door.
Wil je nog koffie?
Het was zijn vierde kopje, maar om de situatie wat te redden, zei hij graag.
Je moet iemand hebben, die voor je zorgt. Dat zei zijn moeder ook al
zoëven.
Ze kwam terug met een blaadje, waarop twee kopjes stonden. Ineens
benijdde hij Henri. Zo iemand als Marian deed alles anders dan hij het zo
gewoon was. Zijn moeder zette de kopjes neer en legde het koekje op de
schotel. Soms was het al doorweekt van de koffie of thee. Marian
presenteerde ze van een schaaltje en stak er af en toe een in haar mond.
Haar hele huis was trouwens vol van een zekere nonchalance. De grote
tafel met kranten en een asbak vol pijpen, een batikdoek aan de wand, iets
ongehoords naar zijn mening. De tafel niet in het midden van de kamer.
Een Perzische loper schuin over de vloer. Terwijl hij dit alles opnam,
merkte hij dat Marian vriendelijk spottend naar hem keek. Hij hóórde zijn
hart kloppen en voelde de neiging opkomen om haar te vertellen van zijn
handschoenen en het collectantenschap.
Ja, zei hij, je had gelijk, er steekt iets achter dat collecteren van mij. En
hij vertelde haar van het meisje, dat hij al bijna een jaar lang, elke zondag
wel, in de kerk had gezien. Van zijn opzet om haar tijdens het rondgaan
met de collectezak een briefje in handen te spelen, waarin hij zijn kaarten
op tafel legde. Marian knikte.
Als het een gevoelig meisje is, zal ze dat zeker aardig vinden. Het is in
ieder geval eerlijk. Je bent een heerlijk naïeve man. Ze kwam op de rand
van zijn stoel zitten en streek hem door zijn haar. Een gebaar, zo oud als
de wereld, dat hem zo vertederde, dat hij moeite had opkomende tranen
in zijn ogen weg te dringen. Toen hij zijn arm om haar heen sloeg en haar
huid onder zijn hand voelde, koel, realiseerde hij zich dat hij haar blouse
aan de voorkant nat maakte met zijn tranen.
Fragment uit De handschoenen van het verraad (1958) door J.W.
Holsbergen.
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heeft, kenmerkt ook zijn romans en verhalen. Ze zijn vol vaart en rustige, lakonieke
beweging. Ze roepen het verleden op van een leven vóór, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog, met fantasieën uitgebreid. Leidraad is een motto van de kerkvader
Augustinus: ‘Memoria omnia tenentur’, zodat geen herinnering verloren behoeft te
gaan.
Baldadig reageerde Holsbergen met zijn roman Wimpie de naaidoos (1971) op de
seksuele revolutie van de jaren zestig, maar pas met Tussen melk en bitter (1978)
schreef hij een roman die in intensiteit met zijn debuutroman kon wedijveren. In die
debuutroman werkte hij zijn thema eenvoudig en helder uit; hier laat hij de
complexiteit zien van zulk een driepersoonsrelatie. De vrouw en de twee mannen,
allen balletdansers, wier verhouding in Tussen melk en bitter centraal staat, worden
volgens de techniek van Van Schendels roman De wereld een dansfeest van alle
kanten belicht: Omstanders komen in de verschillende hoofdstukken aan het woord.
Holsbergen laat zien hoe subjectief de werkelijkheid en vooral deze driepersoonsrelatie
door zijn andere personages worden ervaren. Deze problematiek met humor en in
geserreerd proza onder woorden te hebben gebracht is Holsbergens grootste
verdienste. In dit opzicht is zijn schrijverschap nog te weinig opgemerkt.
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Begin van het vijfde hoofdstuk van de roman Tussen melk en bitter (1978) door J.W. Holsbergen.

De eerste kus geprolongeerd // Vanavond zette ik na de aardappelsla met
warme worst / Petrouchka op. In dat ballet heb ik Angelique het / laatst
zien dansen voor ze met de groep naar Engeland / vertrok. / Na de
voorstelling keken wij elkaar / op een afstand aan of we vreemden waren.
Mijn vader / was er, oom Herbert en Mischa die ik nog nauwelijks kende.
/ Hij viel me op als iemand die je niet kunt negeren, / zeker op het toneel
niet. Iemand naar wie je onmiddellijk / moet kijken als hij opkomt.
‘Présence’ heet dat. Wel / dat had hij. // De volgende dag bracht ik haar
naar de boot, / met alle ouders, vriendinnen en vrienden. Als / afscheid
kuste ze me op de mond en stak haar / tong tussen mijn tanden. De Laatste
Kus. / Nog één keer kreeg ik het / gevoel als een raket door het luchtruim
te schieten. / De romance, / duurde / bijna twee jaar. / Heel gek, na die /
eerste kus had ik / ineens een meisje en / mijn hele leven veranderde. / Al
gauw liefkoosden we elkaar als we maar even de kans kregen. / Angelique
gaf een hele voorstelling van / verkleedpartijen: maillot uit, in d'r nakie
en / de tutu aan. Ze wilde nooit dat ik haar dan / aanraakte. Het maakte
me opgewonden en / wanhopig, totdat ze me troostte en ik haar / kleine
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borsten die precies in mijn handen pasten / streelde. Nooit lang, ze weerde
me dan af. // Ook in de vakantie waren we doorlopend samen en kropen
/ bij elkaar in bed, zonder dat het er ooit van / kwam. Zij ging met ons mee
/ naar een hotel in de Ardennen. 's Avonds / sloop ik naar haar kamer /
zoals / duizenden gelieven voor mij / al gedaan hebben. Hebben / gedaan
- het zal nu zelden / meer nodig zijn. Het is / geen zonde, geen schande /
meer. Het zou je tegenwoordig / zelfs kwalijk genomen worden / als je
niet in de kamer van / je liefje slaapt. / Angelique sliep in mijn armen en
/ doordat ik altijd - toen ook al - om half zeven / wakker word was ik steeds
op tijd in mijn / eigen kamer terug. 't Is nooit uitgekomen. // Het ging iets
moeilijker toen Els en ik bij / haar ouders in het vakantiehuisje aan de /
Friese meren logeerden. Het huis, geheel / van hout, was gehorig. Elke
plank, elke deur /
[p.2] kraakte of piepte en een oliespuitje hielp alleen voor de /
deurscharnieren. [...]

Overig werk
Vandaag voor morgen; principiële richtlijnen voor de reclame (1964), Met een flik
in bed (1966, met Rudolf Geel), Zakenmensen eerlijk als goud (1967), De Franse
jacht (1973, met H.J. Oolbekkink en Gerben Hellinga), Dat is ‘de Clio’ mijnheer
(1975), De neef uit Canada (1979), De prijs van een hoofd (1980), De grafische
ontwerper en zijn bagage (1980), Makkers en meisjes (1980), Een bakkersdozijn
(1982), Waar het gebeurde (1984, met Sjoerd Holsbergen).
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Jan Cremer 1940
Door Freddy de Vree

Jan Cremer, omstreeks 1960. Foto: Marianne Dommisse.

‘Het leven is een éénmansguerilla’, tot deze conclusie komt de auteur Jan Cremer
al in 1964. Twintig jaar later verklaart hij in een interview: ‘In mijn paspoort staat
dat ik journalist ben, maar eigenlijk zou er bij beroep “Jan Cremer” moeten staan,
want dat is eigenlijk mijn beroep, Jan Cremer zijn.’ Zijn eerste boek (Ik Jan Cremer,
1964), door Adriaan Morriën omschreven als behorend tot de ‘literatuur van de
vuistslag’, door W.F. Hermans getypeerd als ‘een bandeloze ontploffing tussen
autobiografie en mythomanie’, vervulde snel de verwachtingen die de auteur enigszins
tot ontzetting van de staf van zijn uitgever op het omslag had laten drukken - het
wèrd een onverbiddelijke bestseller. De titelpagina met klemtoon op de onbeschaamde
ambities van de jonge schrijver-schilder-enfant terrible wekte haast evenveel wrevel
op als de schokkende inhoud van het boek, het vrolijk relaas van een trieste jeugd,
de schokkende parabel van een zoon die niet ophield met alleen zichzelf weer te
vinden.
Jan Cremer had de knepen van het publicitaire vak onder de knie gekregen als
schilder: op achttienjarige leeftijd, in 1958, stelde hij voor het eerst tentoon met
informele doeken, en de jonge ‘kunstnozem’, uitvinder van ‘peinture barbarisme’,
het ‘Kunstbeest’ gaf snel de toon aan van de nieuwe schildersgeneratie in Nederland
na Cobra.
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Rond zijn eerste boek orkestreerde hij dan ook zelf de publiciteit in detail,
bijvoorbeeld door brieven vol verontwaardiging in te sturen naar krant en weekblad,
zijn eerste opus, vermomd als goede burger, omschrijvend als ‘vulgair, immoreel,
bruut, gevaarlijk, sadistisch’, en de inbeslagname te eisen.
In de schelmachtige autobiografische eerste roman, gesteld in literaire technicolor,
projekteert Jan Cremer een vergroot beeld van zichzelf tegen een decor van realisme
vermengd met dagdromen. Voor een jonge generatie fungeerde Ik Jan Cremer zowat
als de spelregels voor
Het consulaat lag aan 'n grote boulevard bij de Plaza Cataluna, op de
derde verdieping van 'n groot flatgebouw. Met de lift naar boven en we
gingen het kantoor binnen. Aan de balie stonden 'n paar Hollanders, Friese
boeren met grote sigaren in de bek, in hun brabbelig taaltje naar hotels en
geldzaken te informeren. Bij onze binnenkomst keken de mensen achter
de balie op en bekeken ons of we stront waren. Ik wilde mijn verhaal doen,
maar een verschrikkelijke burgertrut van 'n jaar of veertig zei met bitse
stem: ‘Gaat u op de bank zitten en wacht u tot u geroepen wordt, ja!’ Daar
de consul onze enige kans was om geld voor de overtocht te krijgen,
beheerste ik me en zei niets terug. ‘Laat mij het woord maar doen,’ zei ik
tegen Barry, ‘en beheers je voor dit schorem!’
Eindelijk kwam er een jongeman, prototype van de gezonde Hollandse
ambtenaar, blozende wangen, rood haar en geen wenkbrauwen, naar ons
toe en vroeg wat we wensten, maar duidelijk met de toon van: ‘We kunnen
u toch niet helpen, waar dan ook mee, en hopen maar dat u zo snel mogelijk
opsodemietert.’ We legden hem uit dat we met de consul wilden spreken,
maar hij zei: ‘U naar de consul? Wat moet u bij de consul, de consul is
voor u niet te spreken, zegt u mij maar waar u hem voor nodig heeft!’
Ik legde hem de situatie uit, dat we geld hadden verloren, we nog vandaag
naar Ibiza wilden en of de consul ons geld voor de overtocht wilde lenen,
wat ik hem morgen al terug kon sturen, want ik had daar 'n bankrekening
en geld genoeg! Al met al was het 'n kwestie van ongeveer twaalf piek,
daar hadden we genoeg aan.
Op harde toon, zodat iedereen het kon verstaan en opkeek, zei de rooie
hond tegen ons: ‘Wat denkt u eigenlijk wel? Dat we hier hulp voor
onbehuisden zijn, of sociale zaken? Er is geen sprake van dat u geld krijgt
of met de consul komt te spreken. Gaat u maar naar de politie en laat u
het land maar uitwijzen als ongewenste vreemdeling, maar hier krijgt u
toch heus niets los hoor, dag heren!’
Fragment uit Ik Jan Cremer (1964) door Jan Cremer.
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het grote op til staande provo-maneuver. Het was een kinderboek in eigen reële
dagelijkse taal bestemd voor een generatie die de Tweede Wereldoorlog niet
noodzakelijk bekeek vanuit een moreel standpunt - een lijn die Cremer doortrekt in
het gigantische epos De Hunnen (1984). De vraag naar een vervolg is in 1965 zo
groot, dat het lijkt of de bewering dat Cremer zijn boeken nïet zelf schrijft gestaafd
wordt door het lange wachten - twee jaar - op het 444 pagina-lange vervolg, Ik Jan
Cremer II (1966) dat in 1967 niet meer schokt door zijn inhoud - zo snel gold de
toon van Jan Cremer als vanzelfsprekend! - maar door de bekroning met de literaire
prijs van de stad Amsterdam.
Cremer verhuist naar Amerika, maakt er Made in U$A (1969) en twee
toneelstukken, vestigt zich in Londen als reizend reporter, en een van zijn beste
realisaties is The Long White Trail (1972), een film over een sledetocht door
Groenland (veertig minuten met eigen soundtrack).
De exuberante zelfoverschatting wijkt voor gekwetst overleven in een wereld die,
zoals Jef van Gool zegt, ‘onverschillig en kil is’, zoals in de novelle Sneeuw (1976
- weldra verfilmd), het verhaal van een eenzame, trieste kersttijd. Ook in de meest
aangrijpende pagina's van De Hunnen waait die ijzige wind van verloren staan in
een bevriezend universum. Naar een woord van Abraham Lincoln omschrijft Jan
Cremer zijn werk, vrolijk of droef, als ‘door het volk, voor het volk’.

Aantekeningen voor Ik Jan Cremer.
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U wordt te woord gestaan op / arrogante minachtende toon, / door 'n
roodharige met 'n volgevreten / boeregezicht, die u, staande aan / de balie
('n zitplaats wordt u niet / aangeboden) op zijn gemak zittend / in een stoel,
en geschriften door- / bladerend, erop wijst, dat u / eigenlijk beter kunt
opsodemieteren, inpl. / van hun lastig te vallen (volgevreten papgezicht.
// de eerste keer, dat ik op het consu- / laat kwam, werden wij minach- /
tend // er zijn toch wel andere / mensen te krijgen voor werk / dan deze
zure hengsten? / neem 'n voorbeeld aan onze / ambassade in Parijs, waar
/ vrolijke, lieftallige dames / u steeds van dienst proberen / te zijn, en u
raadgevingen / geven, alles op vriend. manier // ongetwijfeld, ga / ik dit
in mijn / boek verwerken

Adressenboekje van Jan Cremer.
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Bestsellerslijst uit de New York Post van 23 juli 1966.

Overig literair werk
Op beschadigde poten lopen (1959, met Hans Wesseling), Scandal 0063 (1963, met
Rik van Bentum), Jan Cremer Krant (1967-1978, 4 afl.), The late late show en
Oklahoma Motel (1969), Broadminded couple of ‘Hommage a Clovis Trouille’
(1970), Leesgenot-kobalt (1972, bevat verhalen van Cremer, Eelke de Jong en Dimitri
Frenkel Frank), Het zwijgzame korps (1978), Jan Cremer's logboek (1978), De
avonturen van Jan Cremer (1980), Sneeuw en andere verhalen (1980), Tropen (1980).
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Jan Wolkers 1925
Door Jacques Kruithof
‘Ik voelde [...] dat ik vrij was. Dat ik me los had gelopen van alles wat me
achtervolgde’: zo eindigt de roman Horrible tango (1967). Het slot is karakteristiek
voor het gehele werk van Jan Wolkers.
In zijn voorafgaande, destijds omstreden boeken ging het telkens om een
hoofdfiguur die zich vrij en los wil maken - meestal een jongere zoon die het aan de
stok krijgt met zijn vader, omdat deze burgerlijke onvrijheid en calvinistische
vastlegging aan hem wil opdringen. Bij de onvermijdelijke botsingen dient de oudere
broer, wat sluwer en brutaler, vaak als lichtend voorbeeld, maar juist hij sterft vroeg.
Raakt de ‘zoon’ in conflict met de autoriteit van de vader, dan komt tevens het
goddelijke gezag in het geding: hij wordt immers uit naam van de Almachtige in een
model geperst. De dood van zijn broer wakkert de opstand aan: ‘het is niet te geloven.
Het mag niet! Het is een schande’. In Kort Amerikaans (1962) staat het credo: ‘Mijn
ongeloof in God is mijn enige houvast aan hem’.
De figuren van zoon, vader en broer, op het eigen verleden geënt, en omringd door
minder belangrijke gezinsleden, bepaalden in de beginjaren Wolkers' universum.
Om hen heen zijn de thema's te groeperen die ook later steeds weer opduiken:
seksualiteit, isolement en schuld, vernietiging, dood en ontbinding, natuur, dier, mens
en Godheid. Aldoor gaat het om facetten van opstand en onmacht, van verzet tegen
onderwerping en tegen geborneerdheid, en van een vitale machteloosheid jegens het
absurde dat overblijft als God van de rol is geschrapt. Dat leidt tot een merkwaardige
pendelbeweging tussen regelrechte mensenhaat en een mededogen dat zich tot mens
en dier uitstrekt. In later werk reiken deze thema's veel verder dan het kleine
universum van jeugd en gezin; de rebellie wordt bij voorbeeld in De walgvogel (1974)
op politieke verhoudingen geprojecteerd, zonder zelf politiek te worden.
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Begin van het eerste verhaal uit De hond met de blauwe tong (1964) door Jan Wolkers.

De achtste plaag // Eerst was er niets dan een roodachtige / schemer,
vochtig en benauwd. Maar / toen ik de deken van mijn gezicht / had
geslagen werd mijn huid droog / en prikkelend. Ik keek opzij naar / mijn
broer. Zijn gezicht was diep / weggezakt in het kussen dat in / dikke plooien
om zijn hoofd ge- / golfd lag. Zijn mond stond scheef / open maar ik hoorde
hem niet ade- / men. Ik kwam overeind in bed / en boog mij over hem
heen. Door / zijn oogleden liepen kleine paarse / aderen waarachter zijn
ogen heen / en weer leken te rollen. In mijn / onderarm prikte een veertje.
Ik / trok het uit de matras en legde /
[p.2] het vlak voor zijn mond. Over / het kussen zweefde het langzaam /
naar mij toe. [...]
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Toen ik een halfjaar was kreeg ik bronchitis. ‘De wieg schudde van het
hoesten’, zei mijn moeder. ‘Je werd er angstig van. Het was net of er een
oude man in lag te kuchen.’ Naast mijn wieg werd een koperen kroepketel
gezet. Als hij aangestoken was en het water ging koken, werd de lange
gebogen tuit door een spleet in de gordijnen naar binnen gestoken en
stroomde de stoom mijn wieg in. Ik heb nu nog angstige dromen dat ik
drijfnat van het zweet wakker word uit een tropisch oerwoud waar de
verstikkende waterdamp door het dichte bladerdak wordt tegengehouden.
En altijd krijsen er die waanzinnige vogels. ‘Je vader en ik waren al bang
dat er iets niet in orde was met dat ding, want als het water hard kookte
maakte hij een piepend geluid’, zei mijn moeder later. ‘Net of er iets in
die tuit zat.’ Toen hij een paar keer gebruikt was spoot het soldeerlood
met het hete water tegen mijn linkerslaap. Het was tot vlak bij mijn oog
gekomen, dat maanden erna nog dichtzat en waarvan ze in het begin niet
wisten of het blind was. Mijn ouders hebben mij verteld dat de apotheker
die de ketel had verhuurd hem niet goed gerepareerd had. Dat hij na het
ongeluk nog schadevergoeding heeft willen betalen. ‘Lichamelijk letsel
toegebracht aan mijn kind, dat is met geld niet goed te maken’, moet mijn
vader gezegd hebben. Maar kan het ook te wijten zijn geweest aan
nalatigheid van mijn vader en moeder? Het blijft mij bezighouden, vooral
omdat een buurvrouw mij verleden jaar zei toen ik haar er naar vroeg:
‘Dat zal ik nooit vergeten. Ik zie je moeder nog zo met jou in een dekentje
de taxi ingaan. Later hoorde ik dat je op haar schoot zat en de theepot
omgetrokken had.’ ‘De theepot. Was ik dan niet ziek?’, vroeg ik
verwonderd. ‘Jij ziek’, zei ze lachend. ‘Je zag wel altijd lijkwit en je kuchte
zo hard dat we het soms door de muren heen hoorden, maar je was zo
gezond als een vis. Nee, je moeder heeft het mij zelf verteld, je trok de
theepot om.’
Fragment uit Terug naar Oegstgeest (1965) door Jan Wolkers.
De strijd voor het vrije en losse leven van de verbeelding is van meet af aan vorm
gegeven in een bijzondere stijl, beeldend en bondig, met natuurlijk een bijbelse inslag,
veel macabere humor en vaak sterke symboliek. Al gauw is het schrijven van korte
zinnen, met hun staccatoeffect, een tegenwicht gaan vormen voor het uitgesproken
literaire taalgebruik, met de vooral visuele beeldspraak, waar Wolkers aanvankelijk
bewondering mee afdwong. Resultaat is dat de ik-verteller de weerbarstige indruk
maakt die past bij zijn rol: zich vrij en los te lopen of te schrijven.
Toen Wolkers' eerste verhalen en romans verschenen, konden heel wat passages
over God, geloof, wereldbeeld en seksualiteit bij menig lezer en criticus niet door
de beugel. Hij was een omstreden auteur bij een publiek dat precies het milieu en
het denken belichaamde waar hij zich tegen keerde; in dat opzicht heeft men hem
goed begrepen. Ongetwijfeld is Wolkers een van de schrijvers die aan de (overigens
betrekkelijke) maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig en zeventig een
handvol stenen heeft bijgedragen, door er eerst aanstoot mee te geven. Horrible tango
besloot Wolkers' variantenreeks op jeugd en gezin, maar zijn latere romans passen
de oude rebelsheid toe op andere personages en andere omstandigheden. In die zin
is hij dezelfde gebleven, maar sedert Turks fruit (1969) houdt de literaire kritiek om

't Is vol van schatten hier...

andere redenen de boot af, hoewel hij bij het Nederlandse en buitenlandse publiek,
ook in verfilming, geen kwaad meer kan doen. Het dreigt hem te vergaan als Robert
Schumann, van wie een criticus eens heeft gezegd dat hij als genie begonnen is, maar
als talent geëindigd. Het laatste woord over hem is dus vooralsnog niet gesproken.

Overig werk
Serpentina's petticoat (1961), Gesponnen suiker (1963), De Babel (1963), Wegens
sterfgeval gesloten (1963), Een roos van vlees (1963), De hond met de blauwe tong
(1964), Terug naar Oegstgeest (1965), Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers (1969,
bloemlezing), Groeten van Rottumerplaat (1971), Werkkleding (1971), De kus (1977),
De doodshoofdvlinder (1979), De perzik van onsterfelijkheid (1980), Alle verhalen
(1981), Brandende liefde (1981), De junival (1982), De onverbiddelijke tijd (1984).
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[Kleurenillustratries]

Omslagfoto van de ‘zedenschets’ Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp (1972) door Heere
Heeresma.
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Tableau littéraire (1981) bij een fragment uit Made in U$A (1969) door Jan Cremer. Door De
Enschedese School.

Affiche (1970) door Jan Cremer voor ‘De stukken van Jan Cremer’: The late late show (1968)
en Oklahoma Motel (1969), gespeeld door Studio.

't Is vol van schatten hier...

214

Vel kopij voor de roman De ziekte van Middleton (1969) door Gerrit Krol.
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Affiche (1973) voor de film naar de roman Turks fruit (1969) door Jan Wolkers.
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Roman (1962). Omslag: Pim van Boxsel.
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Roman (1983), met een omslag geïnspireerd op een schilderij van Vincent van Gogh. Ontwerp:
Peter van Poppel en J. Tapperwijn.
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Drukproef van het verhaal ‘Goeiemorgen, Juffrouw Beuker’ door Lizzy Sara May, gebundeld
in De haaien (1969).
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Brief van Andreas Burnier.

Paris, le 12 janvier 1981 / Hôtel de Lutèce (ch. 54) / 65, rue
Saint-Louis-en-I'lle / Paris IV / tél.: 326.23.52 // Mes garçons bien aimés,
/ Na de overweldigende Egypte-ervaringen, met als hoogtepunten het /
betreden van de pyramiden (via moeizame afdalingen en beklimmingen,
/ soms door lange, duistere gangen van minder dan éen meter hoog), / een
Nijl-cruise tot in het diepste zuiden nabij de Sudan van / vijf dagen en een
bliksembezoek, per taxi door de woestijn, aan / Alexandrië's gigantische
kust, ben ik aan het uitrusten, verwerken, / regenereren in Parijs: stil,
schoon, ordelijk en vertrouwd na het / helse, verloederde Caïro. Het is
wonderlijk dat mijn kamer hier / nog het meeste heeft van een
pyramide-constructie: er is een entree, éen / trede op naar een slaapgedeelte,
een paar treden op naar het schrijfgedeelte, dan / een trap met twee bochten
die leidt naar de badkamer en een / extra bed onder de trap. Het geheel
van grote charme (balkenplafond) en / vaak totale stilte, iets zéer
ongewoons in Parijs. // Het is volslagen onmogelijk jullie per brief over
het reisgebeuren ook / maar enigszins te informeren. Misschien zien wij
elkander binnenkort / bij een haardvuur-in-een-herberg-aan-de-bosrand?
Ik bewaar de / verhalen liever voor die zitting. // Vandaag bezocht ik (op
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advies van een van mijn reisgenoten in de / groep) het Musée Guimet,
place d'léna, in Parijs. Een sublieme / collectie Aziatische kunst, per land
geordend, in een nauwelijks / bezocht museum. Iets om minstens vijf keer
te bezoeken. // In de groep waarmee ik door Egypte reisde bleek een sterke
onderlinge / sympathie te heersen. Wij hielden zelfs twee
‘anthroposofische’ avondjes / in Luxor en Assuan! In éen geval ging de
sympathie te ver: / een dame (kasteelvrouwe!) van 35 jaar, vroeg of zij de
nachten op / het cruiseschip in mijn hut mocht passeren. Ik was, uiteraard,
/ zeer gevleid, maar heb alles geweigerd, al was het alleen maar omdat /
ik, zelfs zó ver van huis en 5000 jaar terug in de tijd, door / ondraaglijke
wroeging zou worden gekweld als ik jullie ook maar / even ontrouw zou
zijn. Voor het overige: tot binnenkort. // Soyez embrassés, / Andreas.
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Gedicht door Dick Hillenius, gebundeld in Het romantisch mechaniek (1969).

ik zou in Babel geleefd willen hebben / met stijgende ergernis / (daar komt
de uitdrukking van) / hebben aangezien het opstapelen / het vreemde
werkvolk / af en toe groot plezier / bij onweer, zware regen / als alles stil
lag / de architecten / en de koning vloekend onder een afdakje / ik bijna
godsdienstig / iedereen afsmekend om hulp van boven / laat de boel
instorten / lieve dame / sla weg die vingerwijzing van bederf / en dan de
dag / onmenselijk plezier / als de aarde / woedend, huiverend van afschuw
/ het vuil van haar vel schudt // Zo aardig in Babel / stijgende ergernis /
(vandaar) / het vreemde werkvolk / opstapelend / zonder kennis van basis
/ toren van schimmel / vretend verledenresten

't Is vol van schatten hier...

Schrift waarin Karel van het Reve Het geloof der kameraden (1969) schreef. In het Russisch
staat er op: ‘Voor dit schrift geeft een roebel K. van het Reve, Kutusovski Prospekt 13, flat 52,
telefoon 31753’.
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Karel van het Reve (l.) bij zijn ‘afscheid van Leiden’ als hoogleraar Slavische letterkunde, 1983.
Naast hem Maarten 't Hart, die optrad in De revisor van Gogol, opgevoerd ter gelegenheid van
het afscheid. Foto: Eva Biesheuvel.
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Lizzy Sara May 1918
Door Wam de Moor

Lizzy Sara May, 1950.

Lissie Sara Maij nuanceerde haar eerder Duits dan Engels klinkende naam al bij het
verschijnen van haar eerste bundel gedichten tot Lizzy Sara May. Blues voor
voetstappen (1956) vergde wel haast zulk een ingreep. Met Weerzien op een
plastic-huid (1957) vormde deze bundel het beste van haar melodieuze poëtische
werk, zoals dit later, in 1978, gebundeld zou worden onder de titel Gebruikspoëzie.
Wat deze gedichten een grote verstaanbaarheid en in de vijftiger jaren een niet
geringe populariteit heeft gegeven is het gebruik van de stijlfiguren parallellisme en
repetitio. Beide figuren verleenden aan haar poëzie een sterk hymnisch karakter, dat
bijvoorbeeld met de titel van haar eerste bundel. Blues voor voetstappen, aardig wordt
aangeduid, terwijl diezelfde titel inhoudelijk verwijst naar Mays betrokkenheid bij
de gemeenschap, naar de verwoording van een zoekend en tastend mens-zijn.
In sommige gedichten bereikte zij zo een sereniteit die doet denken aan van
Ostaijens Melopee of Luceberts Visser van Ma Yuan.
Toch is Lizzy Sara May als prozaschrijfster van grotere betekenis gebleken, ook
al is haar populariteit niet in evenredigheid daarmee. In werken als Het lokaliseren
van pijn (1970), De tennisspelers of De som der mogelijkheden (1972), Mimicri
(1973) en Vader en dochter (1977) heeft zij het overtuigend bewijs gegeven van de
efficiency waarmee ze de werkelijkheid in fragmenten tot leven wekt.
May is een geëngageerd auteur. Om een voorbeeld te noemen: in Het lokaliseren
van pijn roept zij in zevenendertig schetsen de positie op van de vrouw die zichzelf
probeert te zijn temidden van de krachten van buitenaf. Het cliché dat alle mannen
hetzelfde zijn wordt hier op vele manieren tot leven gebracht en geloofwaardig
gemaakt. May lokaliseert de pijn in de eenzaamheid en in de slijtplekken van een
relatie, tussen vrouw en man, tussen vrouwen onderling, tussen een vrouw en de
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mensen die zij tegenkomt. Zij opponeert tegen het wanbegrip dat mannen en vrouwen
hebben over de alleenstaande vrouw, maar ook tegen moeders die hun zonen met
straffe hand opvoeden tot oorlog, voor wie een bevel een bevel is en de liefde niet
meer dan een verpakking. Elke licht en fijn geschreven schets is een poging om de
ander nader te komen, de kwetsuren inderdaad bloot te leggen en dan een
genezingsproces op gang te brengen.

Ansichtkaart (1971), uitgegeven door de NVSH, met een gedicht door Lizzy Sara May uit
Weerzien op een plastic-huid (1957). Tekening: Ingeborg.
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De man die haar zojuist heeft aangesproken loopt nu achter haar. Ze heeft
hem genegeerd, waarop hij eerst naast haar bleef lopen, om daarna
langzaamaan de pas in te houden. Ze hoort zijn voetstappen syncopisch
door de hare heen.
Ze moet denken aan die keer dat een man haar aansprak en na zwijgen
van haar kant vroeg, of ze soms stom was. Leuk voor een raadselboek:
antwoord vindt u op de laatste bladzijde.
Duvelde hij maar op. Ze is er op voorbereid elk ogenblik zijn adem in haar
nek te voelen, zijn handen om haar keel. Je moet je snel bukken, dan valt
hij als een molenwiek om zijn eigen as tollend op zijn rug. Het is dan
slechts een kwestie van je snel uit de voeten maken.
Maar hij volgt op enkele passen afstand. Geen hond op straat, nette mensen
slapen. Ze loopt sneller en sneller, maar ook weer niet te snel, om hem
niet het idee te geven dat ze bang is.
De syncopen blijven en begeleiden haar tot thuis. De laatste tien meter
heeft ze de sleutel uit haar tasje genomen, zodat ze zonder getreuzel naar
binnen kan. Als ze de deur aan de binnenkant op slot heeft gedraaid, leunt
ze tegen de muur van de vestibule. Hartkloppingen, stilte. Ook buiten. Hij
zal wel doorgelopen zijn. Een vergissing, want even later wordt de
brievenbus opengeduwd en valt er een lichtbundel langs haar heen naar
binnen. Ze blijft stokstijf tegen de muur geleund staan, durft zich niet te
verroeren voordat de lichtvlek is verdwenen. In de kamer maakt ze het
licht niet aan in de naïeve veronderstelling, dat als er geen licht brandt, er
ook niemand thuis is. De lichtbundel glijdt nu hier zoekend over de
gordijnen, door kieren naar binnen vloeiend. Om te verdwijnen en een
minuut later hetzelfde spel te beginnen aan de achterkant van het huis.
Fragment uit Het lokaliseren van pijn (1970) door Lizzy Sara May.

't Is vol van schatten hier...

Tekening door Lizzy Sara May van haarzelf en haar echtgenoot Oscar Timmers, schrijver
onder het pseudoniem J. Ritzerfeld. De tekening verscheen in Schrijvers tekenen zichzelf (1980).

In toenemende mate heeft May hierna in haar boeken verteld over haar joodse
verleden, op een bijna nuchtere manier, in de vorm van een relaas. Vader en dochter
is daarvan een boeiend voorbeeld: een werk bestaande uit twee delen, waarin eerst
de merkwaardige verhouding wordt opgeroepen tussen de artiesterige megalomane
vader vol zelfbeklag en zijn muzikaal kindvrouwtje dat veel in Berlijn logeerde, en
vervolgens de eerste verliefdheden van de opgroeiende Lizzy en haar groeiend inzicht
in de levenswijze en het karakter van haarvader. Verschillende romans van Lizzy
Sara May zijn in het Duits vertaald.

Overig werk
Zingend als een zinkend schip (1960), De parels van het parlement (1960), Oom
Soes heeft gehuild (1962), Tijd voor magnetisch vuur (1963), Dansen op het koord
en andere verhalen (1965), Het dubbelspoor (1966), De haaien (1969), Grim (1969),
De belegering (1975), De blauwe plek (1979), Bewogen foto's (1980), Beminnen met
verstand ligt amper in de macht van een god (1981), Waarom loopt de klok rond;
de geschiedenis van Nina Steinbach (1983), Binnenkort in dit theater (1984).
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Andreas Burnier 1931
Door Wam de Moor

Andreas Burnier. Foto: Studio P 1.

De literaire loopbaan van Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur) beweegt
zich tussen fel verzet tegen de gevestigde maatschappelijke opvattingen omstreeks
1960 en de ontwikkeling van een nieuwe visie op onze, westerse, cultuur in de
toekomst.
Een tevreden lach (1965) is een explosie van onvrede met het Holland van de jaren
vijftig en met de verwachting die de hoofdfiguur van haar toekomst heeft: ‘een
verachte flikker, een gesmade jood, of op zijn best een verkrampt, zielig, de Hollandse
burgerschijn ophoudend namaakwezen’. Het Amsterdams studentenleven krijgt in
deze sterke debuutroman karikaturale trekken mee en de hoofdfiguur zelf ontkomt
evenmin aan de spot van de auteur.
Deze ideeënroman is de eerste van een reeks intelligent en met humor geschreven
romans waarin het zoeken naar een identiteit - door confrontaties met anderen of
door in het eigen verleden te graven - samengaat met de conceptie van een nieuwe,
betere wereld.
Na de verhalenbundel De verschrikkingen van het noorden (1967) met lesbiennes
als hoofdfiguren die zich teweer stellen tegen de buitenwereld, verscheen in 1969
de roman Het jongensuur. Hierin schreef Burnier voor het eerst haar
oorlogsherinneringen van zich af. De Simone uit deze roman is dezelfde als de vrouw
uit haar debuutroman die een man had willen zijn. In Het jongensuur vindt tegen de
opdringende achtergrond van de oorlog en de jodenvervolging de ontdekking plaats
dat zij tot het vrouwzijn veroordeeld is.
Burnier formuleert haar maatschappijkritische opvattingen nadrukkelijk in de drie
romans en de twee essayboeken die na Het jongensuur zijn verschenen. In De huilende
libertijn (1970) wordt die kritiek op geestige
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Moeder, ik bid U: vergeef mij mijne hovaardij zo ik gezondigd heb door
niet in machteloze dadeloosheid gelijk Uw andere dochters de komst van
Haar af te wachten die gij ons hebt toegezegd.
Ik had gedacht rond de Middellandse Zee te beginnen, omdat het daar het
ergste is, en daarna in Nederland. Ik wilde een klein, select keurkorps
kweken van zeer intelligente, zeer ontwikkelde en fysiek goed getrainde
vrouwen, die een aantal sleutelposities zouden kunnen overnemen in
bestuur, industrie, wetenschap, kunst, rechtspraak en informatiemedia, om
daarna, door coöptatie zoals de mannen tot heden hebben gedaan,
geleidelijk het beheer van de aarde exclusief aan ons te krijgen, zoals Gij
het in Uw oorspronkelijke plan hebt gewild.
Zodra het voltooid is, bericht ik U het rooster en de lijst van deelneemsters
aan de eerste vrouwelijke commandotraining. Aangezien deze
commando-troopers, in apostolische lijn zich voortzettend, weldra zeer
uitgebreid zullen zijn, hoop ik dat het succes van ons zwakke pogen verder
niet zal blijken uit onze namen, maar uit onze daden, en uit het gedrag der
minus-mensen, de mannen, die wij zullen leiden naar de huiselijke haard,
het verzorgen van onze stoffelijke noden, en die wij zullen opvoeden tot
zwijgzaamheid, kuisheid, volgzaamheid en dienstbaarheid, overeenkomstig
Uw Goddelijke Intenties van voor zijn zondeval.
Om het vak ‘machtsovername’ te leren, dat ik aan mijne zusters hoop te
gaan onderwijzen, ben ik korte tijd in de leer gegaan bij een Spaanse
grande en de trainer Pedro. Om der wille van het doel, waarvan ik hoop,
Moeder, dat het U welgevallig zal zijn, heb ik mij moeten indringen in de
villa van een vooraanstaand man, waarvan ik de naam niet ken en die mij
persoonlijk geen kwaad heeft gedaan (hoewel hij tot de usurperende sekse
behoort) en die ik door mijne daden leed moest berokkenen.
Het is een weinig uit de hand gelopen, en voor de verdere informatie
verwijs ik U, hemelse Moeder, naar mijn boek, De huilende libertijn,
waarin Gij alles zult kunnen nalezen. Thans wil ik het hierbij laten.
Hopende op de Komst van Uw Dochter, onze Verlosser, en in liefde tot
U. Ja, Amen.
Fragment uit De huilende libertijn (1970) door Andreas Burnier.

't Is vol van schatten hier...

220

Gedicht door Andreas Burnier, geschreven eind jaren vijftig en gebundeld in Na de laatste keer
(1981).

wijze onder woorden gebracht en stoeit de auteur met een concept van een aan de
Vrouw opgedragen samenleving.
Burnier strijdt tegen De zwembadmentaliteit - dit is ook de titel van haar tweede
essaybundel (1979) -, ‘tegen het bolle geschreeuw uit duizend kelen dat je kunt horen
in ieder betegeld, overdekt zwembad’, tegen de massificatie in het groepsdenken.
Het antwoord van het feminisme op dit dominerend mannelijk geschreeuw moet
volgens haar niet ‘een analoog geschreeuw uit het damesbad’ zijn, maar een geduldig
streven naar de integratie van abstract masculien en beeldend feminien denken.
Burnier distancieert zich in haar werk van het sectarisch opererende feminisme.
Toenemend ik-bewustzijn, besef van autonomie, van individuele vaardigheid mag
niet resulteren in vereenzaming, ontreddering, angst en onzekerheid, zoals nu veelal
het geval is. Tussen de dominante door mannen bepaalde cultuur en de vormen van
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tegencultuur in heeft het feminisme zijn eigen rol te spelen: het dient alternatieven
te zoeken voor de masculinistische cultuurideologie.
Van deze visie gaat zij ook uit in De reis naar Kithira (1976). In deze tamelijk
complexe roman zoekt zij in de wortels van de beschaving naar de mogelijke
toekomstige cultuur. En tenslotte schildert zij in De litteraire salon (1983) een
aangrijpend beeld van de intelligente, gevoelige mens die, over relaties heen en vol
verlies, blijft dromen van een betere wereld.
Heel bijzonder is het beeld waarin dit concept aan het begin van deze roman wordt
uitgedrukt. Een kind dat in een donkere salon piano speelt, niet omdat de volwassenen
dit zo goed voor zijn opvoeding vinden, maar omdat de muziek ‘verre,
voorgeboortelijke, hemelse herinneringen’ bij hem oproept, die het denkt te delen
met volwassenen.
Zij ontving voor haar roman Een tevreden lach de Lucy B. en C.W. van der
Hoogtprijs en voor haar essaybundel De zwembadmentaliteit de J. Greshoffprijs.

Overig werk
Foundations of theory-formation in criminology; a methodological analysis (1971,
diss. onder de eigen naam C.I. Dessaur), Poëzie, jongens en het gezelschap van
geleerde vrouwen (1974), Na de laatste keer (1981), De droom der rede (1982, door
C.I. Dessaur).
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Rudy Kousbroek 1929
Door Carel Peeters

Rudy Kousbroek, 1954. Foto: Giny Oedekerk.

In de jaren dertig kon men iemand ‘een intelligentie’ noemen en dan zag men ook
iets voor zich: het was iemand die ongedwongen knap was, zonder geleerdenvertoon,
op goede voet met de taal en veel wetend. Een scherp inzicht, maar niet zonder
emoties, dat is eveneens een onderdeel van de karakteristiek. Maar: het betreft hier
een uitgesproken literaire intelligentie, die niets weet van techniek of exacte
wetenschappen, iemand wiens handvaardigheid ophoudt bij het strikken van zijn
veters. Niets kwaads over deze onhandigen in het een en schranderen in iets anders.
Een intelligentie die het literaire aan het technische paart is zeldzaam, maar niet
onmogelijk gezien de aanwezigheid van Rudy Kousbroek in de Nederlandse literatuur.
Het heeft wel vijftien jaar geduurd voordat men in hem niet uitsluitend een
personificatie van het rationalisme zag. Toch heeft hij vanaf zijn eerste stukken in
wat toen nog het Algemeen Handelsblad heette zijn emotionele faculteiten niet
verwaarloosd, zodat hij al in 1969 De aaibaarheidsfactor publiceerde, een boekje
over het raadsel mens in de gedaante van een kat. Zo sterk is bij Kousbroek de
behoefte om de intelligente onschuld in dieren - in het bijzonder katten - te
verheerlijken dat hij zelfs een taal voor ze bedenkt, zoals in Wat en hoe in het Kats
(1983). Het verdriet hem zeer dat de experimenten om apen te leren spreken niet
veel opleveren, het ziet er daarentegen naar uit dat hij over niet al te lange tijd zal
komen met Wat en hoe in het Varkens.

't Is vol van schatten hier...

Kousbroek ‘een nieuwe intelligentie’ noemen veronderstelt dat er meer van zulke
geesten bestaan. Wie zoekt zal echter niet vinden. Geen enkele essayist in Nederland
- ook Piet Grijs c.s. niet - heeft zo emphatisch over levenloze dingen geschreven:
over auto's, bruggen, computers, sexuele hulpmiddelen, schilderijen,
muziekinstrumenten. Kousbroek bestrijkt zo'n beetje alle manieren van denken: het
wiskundige, sociologische, historische, literaire, polemische, cultuurfilosofische en
niet te vergeten het taalkundige. Al deze manieren demonstreert hij in de verschillende
bundels Anathema's die vanaf 1969 met gepaste regelmaat verschenen (1969-1979,
4 dln.), tot ze niet meer zo gingen heten, maar bijvoorbeeld Het meer der herinnering
(1984) of De logologische ruimte (1984).
Het betreft een accentverschuiving, maar het is onmiskenbaar dat Kousbroek de
laatste jaren openlijker voor zijn emoties uitkomt, ook al wordt dit schijnbaar
tegengesproken door Een kuil om snikkend in te vallen (1971). Dit heeft vooral te
maken met een bijzondere preoccupatie: de wens vroege herinneringen terug te halen
met hun oorspronkelijke emotionele lading. Daarover gaat Het meer der herinnering
en gingen ook de nog niet tot een boek geworden artikelen onder de titel ‘Terug naar
Negri Panerkomst’, over Indië en het Japanse kamp. Indië vertegenwoordigt voor
Kousbroek een psychologisch paradijs omdat hij er zijn gelukkigste momenten
beleefde; het werd ook een politieke en morele toetssteen en dat bracht hem in conflict
met Wim Kan en Jeroen Brouwers, die allebei een beeld van de Japanse kampen
schetsten dat hij overdreven vond. Uit deze discussies kan men leren dat Kousbroek
mensen die verschrikkingen nog erger willen voorstellen dan ze waren verachtelijk
vindt - hoe subjectief hij zichzelf in zulke gevallen ook weet.
Kousbroek heeft in de jaren Vijftig tot heden aan de Kousbroek University in
Amsterdam, Parijs en 's-Gravenhage literaire economie gestudeerd. In de syllabi
Anathema's 1, 2, 3, 4, (1969-1979) en in Het avond-rood der magiërs (1970) leert
hij dat literatuur niet het openzetten van een kraan is, maar het aanwenden van
‘strategie, economie en verras-
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Boekje met aaibaar omslag (1969). Omslagtekening: Hepzibah Kousbroek.
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Zijn vogels aaibaar? Het is waar dat bv. papegaaien zich op de schedel
krabben, en dit zonder twijfel tot hun tevredenheid, zoals afgeleid kan
worden uit de omstandigheid dat zij niet zelden tot deze operatie het
initiatief nemen of hun bereidheid laten blijken. In op de kop krabben
kunnen minder veeleisende geesten een vorm van aaien willen zien, maar
zoveel is zeker, dat het gevederde volk in het algemeen aan aaien weinig
boodschap heeft. Zelfs de eend, die toch in andere opzichten met enig
recht de poes onder het gevogelte mag worden genoemd, heeft de gewoonte
om zich onder de aai weg te laten zakken, om mee te geven op een manier
die verhindert dat er ooit een stevig aaicontact kan ontstaan, zodat men er
toe kan komen het te aaien deel van de anatomie (de kop bv.) met de andere
hand te ondersteunen om niet dol te worden van frustratie (het feit dat
eenden, als men hen daarna weer de vrijheid geeft, met hun staarten
kwispelen terwijl zij weglopen, maakt, ik geef het toe, weer veel goed).
Voor het aaien, dat is onontkoombaar, is een behaard dier beter geschikt
dan een gevederd, zoals een gevederd dier weer beter geschikt is dan een
dier met schubben (dieren zonder haar, of met alleen maar hier en daar
een plukje laat ik nu even buiten beschouwing); maar beharing op zichzelf
is niet voldoende, het object moet ook nog weten waar het om begonnen
is. Er is een categorie van dieren die aaien eenvoudig niet begrijpen (op
de manier waarop een koe een portret van George Washington niet
begrijpt); veel knaagdieren vallen daaronder. Een goed voorbeeld is een
zeker mij bekend guinea-beest (cavia Brasiliensis), dat aaien kennelijk
beschouwt als een onverklaarbaar natuurverschijnsel, waar je, als je je een
beetje vermant, eigenlijk niet bang voor hoeft te zijn: soms begint het
opeens, maar na een poosje houdt het altijd vanzelf weer op. Aaien over
een bepaalde plek op zijn kop (daar waar de neus overgaat in het
achterhoofd - een voorhoofd is er nl. niet) ziet hij aan voor vallend zand,
dat hij met een snelle beweging van zijn kop over zijn schouder probeert
te gooien.
Fragment uit De aaibaarheidsfactor (1969) door Rudy Kousbroek.
sing.’ Dus: niet Vinkenoog, maar Nabokov. Dit leerstuk is een onderdeel van zijn
‘ingenieursfilosofie’, die erop neerkomt dat men ervoor moet zorgen dat dingen niet
verkeerd gaan, want dat gaan ze in regel. Een schrijver die de kraan openzet, kan
alleen nog maar aan dweilen denken; er is een ingenieur voor nodig die een kunstwerk
bedenkt om het in te dammen. Vanaf zijn eerste dichtbundel Begrafenis van een
keerkring (1953) is Kousbroek ‘cerebraal’ genoemd. Er zit in dit woord een ander
woord - een geliefd spel voor Kousbroek - dat verklaart waarom hij dat is: wat daar
zit doet zeer.
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Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy aan Jan Hanlo.

Overig werk
Revolutie in een industriestaat (1968, onder ps. Leopold de Buch en met Bob Groen),
Ethologie en cultuurfilosofie (1973), Een passage naar Indië (1978), Vincent en het
geheim van zijn vaders lichaam (1981).
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Ethel Portnoy 1927
Door Carel Peeters

Ethel Portnoy met haar zoon Gabriël, 1966. Foto: Rudy Kousbroek.

‘Heb ik niet geleerd dat als iets in een cultuur opvallend in het oog springt, je naar
het tegendeel moet zoeken?’ vraagt Ethel Portnoy zich af in het reisverhaal over haar
bezoek aan het kasteel van Ludwig van Beieren (Vluchten, 1984). Haar visite aan
het absurde sprookjeskasteel is een demonstratie van de manier waarop iemand kijkt
die alles in de cultuur in eerste instantie met een amoreel oog waarneemt, omdat alles
in principe waard is om gezien te worden. Het is de methode van de
cultureel-antropoloog die na het verzamelen van feiten gaat vergelijken om wat
gezien is betekenis te geven. Na de fantastische rondgang in het kasteel belandt zij
in een hotel waar het geluid van ratten haar uit haar slaap houdt. Na haar treinreis
in de Oriënt-Express, die ze beschrijft als een spel omdat alle deelnemers, van de
conducteur tot de bedienden, een toneelstukje opvoeren dat kan rijden, bevindt ze
zich in een Venetiaans pension. Vanuit haar bed ziet ze ineens een heuse kakkerlak.
Hoog en laag, het overmatig geciviliseerde en het smerigste ontgaan haar niet,
evenmin als alles daartussen.
Als Amerikaanse die in Parijs studeerde en leefde en uiteindelijk in Den Haag
ging wonen heeft Ethel Portnoy een diversiteit aan cultuur in zich opgenomen die
via haar verhalen en essays naar buiten komt: luchtig, erudiet, nieuwsgierig, verbaasd,
bereid de dingen te nemen zoals ze zijn. Haar essays (De brandende bruid, 1974;
Vliegende vellen, 1983) en
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Tweetalig gedicht door Ethel Portnoy.

‘Holland is’ (fragment) // Holland is six kinds of weather per day /
Holland is enkele plaatselijke buien / Holland is rain. //... // Holland is
narrow staircases / Holland is zegels plakken / Holland is gratis aanbieding
met de fles - een plastic eierdopje. // Holland is grey plastic garbage sacks
/ Holland is bouwvakkersvakantie / Holland is shops where ze hebben het
wel, maar niet in voorraad. // Holland is greeting-cards met de mond
geschilderd / Holland is somebody's verjaardag every other day / Holland
is buried under flowers like a corpse... // Ethel Portnoy
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Wat het Nederlands werkelijk onderscheidt van enige andere taal die
ik ken, zijn de vele afkortingen die je in krantestukken tegenkomt. Vooral
in de rubriek voor ingezonden brieven. Net zoals de Nederlandse trein het
restauratierijtuig heeft afgeschaft en er een wagonnetje voor in de plaats
heeft gezet waar je een hapje kunt krijgen, zo heeft de Nederlandse taal
hele uitdrukkingen afgeschaft en er hapjes voor in de plaats gezet: o.a.,
c.s., d.w.z., (een grappige, die ik elke keer weer lees als ‘dwaas’) d.m.v.,
i.v.m., bv., zgn. en nl. Ik weet geen andere taal die zo veel van die zuinige
opschietertjes heeft dat je je op een bepaald moment gaat afvragen of er
niet een dag zal komen dat ze alle tekst maar afschaffen om overal
afkortingen voor in de plaats te zetten. Er wordt voetstoots aangenomen
dat iedereen weet wat ze betekenen (nog zo'n voorbeeld van die
entre-nous-mentaliteit die zo typerend is voor Nederland), maar je beseft
dat je nog niet echt ingeburgerd bent zolang je elke zin waarin ze
voorkomen twee keer moet lezen na er eerst met een tandestoker aan te
hebben zitten peuteren.
Fragment uit ‘Sloet, sloet’ door Ethel Portnoy, gebundeld in Vliegende
vellen (1983).
haar reisverhalen (Vluchten) zijn geschreven met passie en distantie; passie vanwege
de behoefte zich over te geven aan wat haar fascineert, distantie om er niet volledig
in op te gaan en om te begrijpen wat iets in een cultuur betekent. Over schijnbaar
volslagen triviale zaken als het bad, een maaltijd of een taartje schrijft ze zo dat je
nooit meer gedachtenloos een bad neemt, aan tafel zit of een schuimtaartje eet: ze
worden behandeld als uitingen van cultuur, gezien vanuit informeel psychoanalytisch,
sociologisch of historisch perspectief. Alles waar Ethel Portnoy haar oog op laat
vallen, - een luisterrijk diner, het eten van patat, het hemelbed van Ludwig van
Beieren - wordt gedramatiseerd. Het komt tot leven in het drama van de cultuur.
Ook het irrationele, bizarre en fantastische interesseert haar om twee met elkaar
samenhangende redenen: omdat het uitingen zijn van de duistere kant van de
menselijke geest, en omdat uit die duisternis veel belangwekkends kan voortkomen,
mits met rationeel aangewend. Haar fameuze verzameling ‘verhalen’ die behoren
tot de ‘folklore van de industriële samenleving’ (in Broodje Aap, 1978) gaan vergezeld
van deskundige aantekeningen die deze verhalen verklaren als de moderne sprookjes.
Ernst en frivoliteit treden in Portnoy's essays en verhalen steeds samen op. Ze heeft
haar intelligentie nooit gebruikt om haar ontvlambaarheid en gretigheid te temperen,
uitsluitend om er structuur aan te geven. Ook haar verhalen (Steen en been, 1971;
Het ontwaken van de zee, 1981) zijn analyserend en beschouwend, zonder dat het
menselijke detail verloren gaat. Ze combineert de stijl van de nuchtere onderzoeker
die de substantie van wolken bestudeert met een vermogen nog in de wolken te
kunnen raken.
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Verhalen uit de post-industriële samenleving (1978), verzameld en van aantekeningen voorzien
door Ethel Portnoy. Omslag: Scott Neary.

Overig werk
Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro; een toneelstuk in twee bedrijven (1978).
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Renate Rubinstein 1929
Door Carel Peeters

Renate Rubinstein. Foto: Georg Fischer.

Ook al heeft Renate Rubinstein sinds Alexander, een portret van de Nederlandse
kroonprins (1985) écht iets met royalty, deze onverwachte verbintenis was niet nodig
om van haar de prinses van de Nederlandse columnisten te maken. Zij heeft gedurende
bijna een kwart eeuw met ijzeren regelmaat gezorgd voor iets waar een prinses maar dan meer ondanks zichzelf - ook sterk in is: voor een niet aflatende discussie
over wat ze gedaan, in dit geval geschreven heeft. Ze is een lastige prinses maar met
een karakter, bovendien is ze een ‘generaliste’, iemand die met een gelijkblijvende
vertrouwdheid schrijft over zaken die dichtbij of veraf liggen: de vogeltjes in het
veld, de Palestijnen, de liefde of de kernwapens.
In haar eerste bundel columns Namens Tamar (1964) schreef ze dat ze al zo'n
twintig jaar naar de slijtage van haar romantisch wereldbeeld kijkt. Goed beschouwd
zou twintig jaar later van dit wereldbeeld niets meer over moeten zijn, ware het niet
dat ze wat dit betreft altijd iets ‘onverbeterlijks’ heeft behouden. Dat blijkt uit een
‘speciaal soort zeurderig verlangen’ in de vele stukjes waarin ze zichzelf confronteert
met de harde feiten van het leven. Eén van de altijd weer overtuigende eigenschappen
van haar columns is de moed feiten onder ogen te zien die haarzelf eigenlijk helemaal
niet welgevallig zijn. Enigszins spectaculair en onomwonden, omdat het gebeurde
door zo'n intelligent en zelfverzekerd karakter, deed ze dat in de columns over haar
echtscheiding (Niets te verliezen en toch bang, 1978) en beschermde zichzelf daarin
uitsluitend middels het schild van de intelligente verwoording. Ondanks de
bescherming van een dosis pessimisme voelde ze zich ‘vernederd’, immers ‘van huis
uit is iedereen een prins of prinses.’
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Het is verbazingwekkend dat de columns van Renate Rubinstein een opvallend
kenmerk hebben dat eigenlijk voor elke columnist zou moeten gelden: dat ze volstrekt
uit zichzelf spreekt en daarbij geen gebruik maakt van een speciale ironische,
satirische of zichzelf anderszins verhullende toon. Dáárdoor maken haar columns al
zoveel jaren nieuwsgierig. Echt te voorspellen is haar standpunt in een nieuw
onderwerp
LEVEN

De enige manier om te zorgen dat ik niet ongelukkig word is om het alvast
te zijn, dacht de man en hij schreef zijn vriendin dat hij haar verlaten ging.
Hij nam een trein naar de haven en een boot naar een ander land en daar
leefde hij zoals hij gewild had, ongelukkig. Maar in elk geval ben ik niet
meer bang, dacht hij, wat kan mij nog gebeuren? En hij dook van de hoge
en liep op de richels van daken, want ook hoogtevrees was nergens meer
voor nodig.
Andere mensen om hem heen waren niet ongelukkig, mannen hadden
vrouwen en ouders hadden kinderen. Wat griezelig, dacht hij, om zo te
leven, stel je voor, de vrouwen lopen weg of de kinderen gaan dood, ik
begrijp niet hoe ze het uithouden. Hij nam een baan en een hond en een
kamer vol boeken. Op een dag werd hij uit zijn baan ontslagen, ook ging
de hond dood en korte tijd later verbrandden de boeken. Toen merkte hij
dat hij ondanks alles toch gelukkig geweest moest zijn, want nu was hij
ongelukkig. Maar is dat nu alles, dacht hij, gewoon ongelukkig? En hij
nam de boot en de trein en reisde weer terug.
Van toen af aan zorgde hij ervoor meer reden te krijgen om ongelukkig te
zijn. Hij kreeg veel vriendinnen en hield van allemaal, maar steeds het
meeste van de laatste omdat die er was. Ook treurde hij om het verlies van
elk van hen en steeds het meeste van de laatste, omdat die er net nog
geweest was. En toen hij doodging was hij niet tevreden en niet ontevreden,
wel dood.
Column door Renate Rubinstein, gebundeld in Namens Tamar (1964).
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Zelfportret door Renate Rubinstein, opgenomen in Schrijvers tekenen zichzelf (1980).

zelden omdat ze als uitgangspunt een twijfelend ik heeft behouden en alleen een
standpunt vertolkt op het moment dat ze ‘even stil staat’, naar de regel uit een gedicht
van Jan Emmens waaraan ze de titel van een bundel ontleende (Sta ik toevallig stil,
1970).
Door de jaren heen doken er in haar columns thema's en gebeurtenissen op die ze
steeds weer van een andere kant bezag, ‘grote onderwerpen’ als de oorlog in Vietnam,
Weinreb, China, de kernwapens, de provo's. De lezers van Vrij Nederland werden
daardoor steeds betrokken in intellectuele debatten die haar felle voor- en
tegenstanders opleverde. Deze grote onderwerpen werden verzameld in bundels als
Jood in Arabië / Goy in Israël (1970), Klein Chinees Woordenboek (1975), Niets te
verliezen en toch bang (1978), Hedendaags feminisme (1979), Met gepast wantrouwen
(1982, de discussie over het al dan niet plaatsen van kernwapens in Nederland).
In haar mooist gecomponeerde bundel Naar de bliksem? ik niet (1984) zijn de
onderwerpen weer van zeer uiteenlopende aard, maar er komt één element naar voren
dat ook altijd aanwezig was in haar andere werk, met name de columns over de liefde
die ze verzamelde onder de titel Liefst verliefd (1983): dat uit haar columns een
‘poëtisch-realisme’ spreekt, een karakteristiek die ze toepast op eminente oude heren
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als Norbert Elias, Bruno Bettelheim en Arthur Rubinstein, maar die volledig op
haarzelf van toepassing is, ook al heeft ze bij lange na nog niet de leeftijd van deze
heren.

Eerste bundel Tamar-columns (1964). Omslag: Peter Vos.

Overig werk
Met verschuldigde hoogachting (1966), Tamarkolommen en andere berichten (1973),
Was getekend Tamar (1977), Ieder woelt hierom verandering (1979), Een man uit
Singapore (1980), Niet de woorden maar de stem (1979), Twee eendjes en wat brood
(1981), Links en rechts in de politiek en in het leven (1982).
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Karel van het Reve 1921
Door Carel Peeters

Karel van het Reve (r.) met G.A. van Oorschot bij de presentatie van Van het Reves Freud,
Stalin en Dostojevski (1982) in de Athenaeum-boekhandel, Amsterdam, 1982. Foto: Ewoud de
Kat.

Karl Popper (geb. 1902) heeft volgens Karel van het Reve ‘nimmer de grote plicht
verzaakt die rust op iedereen die meent iets te zeggen te hebben... de dure plicht
namelijk om dat dan zo duidelijk en eenvoudig en eerlijk en naïef mogelijk te doen.’
Naïef? Karel van het Reve naïef? Men kan even goed een Russische beer vragen om
een aai van zijn geklauwde poot. Of is het toch niet zo gek, en is alleen het woord
‘naïef’ wat ongebruikelijk uit zijn mond?
Het is bekend dat Karel van het Reve met genoegen de onnozele uithangt. Weet
iedereen wat het leerstuk van de repressieve tolerantie inhoudt, voor Van het Reve
bestaat het eenvoudig niet omdat hij niet wil dat het bestaat. Hij schrijft dus een essay
over de repressieve tolerantie (in: Marius wil niet in Joegoslavië wonen, 1970). Zich
vaak onnozel houden is Van het Reve's brandstof. Het is ook vaak water in de
benzinetank. Gecompliceerd wordt het als men weet dat hij ook graag pesterig schrijft,
zodat men in het onzekere is over dat onnozele. Zijn aanvallen op de
literatuurwetenschap in zijn Huizingalezing (1978) hebben in dubbele zin een heilzame
werking gehad: de bedoelde wetenschappers

't Is vol van schatten hier...

Brief van Karel van het Reve waarin hij uitgever Van Oorschot zijn debuutroman Twee minuten
stilte (1959) ter publikatie aanbiedt.
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bonden wat in en Van het Reve werd uitgedaagd nu eens op te schrijven wat hij van
literatuur verwacht. Hij blijkt bovenal geïnteresseerd in de werking van literatuur.
(Het zou pesterig zijn hem op grond daarvan een ‘receptie-estheet’ te noemen). Hij
heeft over deze interesse nog niet zoveel geschreven, maar het essay
‘Literatuurwetenschap en parapsychologie’ (in Afscheid van Leiden, 1984) geeft
voldoende uitsluitsel. Het is zowel heel geleerd als onnozel in de beste zin.
Geheel in zichzelf opgaande onnozelheid is het als Van het Reve H.A. Gomperts
aanvalt omdat die ‘interpretatie’ van literatuur niet onzinnig vindt. ‘Hoe moet het
dan’, vraagt hij zich af, ‘met al die mensen die tweeduizend jaar met veel genoegen
en ontroering die Ilias hebben gelezen en van Gomperts' interpretatie - die hij trouwens
nooit gegeven heeft - verschoond zijn gebleven?’ De vraag is bedriegelijk plausibel,
maar het antwoord ook: die mensen stonden dichter bij de tekst en hielden voor
vanzelfsprekend wat wij raadselachtig vinden, en: zij werden ‘ontroerd’ door een
deel van de tekst, terwijl er nog veel meer te genieten valt bij meer ‘kennis’ of
‘interpretatie’.
Sterker is Van het Reve als hij zijn speciale ‘politieke’ onnozelheid toepast. De
kern daarvan is zijn weigering om ‘historisch’ te denken, in het voetspoor van Karl
Poppers boek De armoede van het historisme. In al zijn essays in Marius wil niet in
Joegoslavië wonen (1970), Lenin heeft echt bestaan (1972), Een dag uit het leven
van de reuzenkoeskoes (1979) en in het bijzonder Het geloof der kameraden (1969)
weigert hij begrippen als ‘waarheid, recht, fatsoen, redelijkheid’ in hun ‘dynamische,
geografische of historische’ licht te zien. Zulke begrippen zijn niet aan een bepaalde
tijd of aan zekere omstandigheden gebonden, vindt Van het Reve, ze gelden voor
alle tijden en omstandigheden. Deze onbekommerde vasthoudendheid aan de
zegeningen van het gezond verstand spreidde Van het Reve ook tentoon in zijn versie
van de Dictionnaire des ideés reçues van Flaubert, de onder het pseudoniem Henk
Broekhuis verschenen korte essays Uren met Henk Broekhuis (1978). Hierin beoefent
Van het Reve zijn ‘ideologische antropologie’, de door hemzelf bedachte wetenschap
die ervan uitgaat dat een soort zwevende kennis het handelen en denken van mensen
bepaalt: ‘Wat de mensen beïnvloedt is niet wat Freud gezegd heeft, maar wat zij
denken dat Freud gezegd heeft.’ Gewichtiger voor wat mensen denken is niet wat in
boeken staat, maar de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau of het Centraal
Bureau voor de Statistiek, dan wel de kennis die men op straat en in de krant vindt.
Als een gebrekkig ‘eenmansonderzoeker’ vraagt Van het Reve in Uren met Henk
Broekhuis naar de houdbaarheid van veertig gemeenplaatsen die in deze tijd vigeren,
zoals ‘Je kunt al vijftig jaar geen deur opentrekken en geen radio aanzetten of iemand
zegt dat wij in een haastige tijd leven.’ Onbekommerd, broodnuchter en ‘naïef’ haalt
Van het Reve ook in zijn ‘fragmenten’ in elke bundel essays zijn wenkbrauwen op,
er niet van overtuigd dat kunst iets met politiek te maken heeft, dat de evolutieleer
plausibel is, dat parapsychologie iets zou voorstellen enzovoort. Wanneer hij
rechtstreeks autobiografisch wordt, zoals in zijn bespreking van de herinneringen
van Annie Romein-Verschoor in ‘Annie get your gun’ (Lenin heeft echt bestaan)
onthult hij zijn door een communistisch milieu belaste inspiratiebronnen voor zijn
even laconieke als niet-aflatende verdediging van ‘westerse waarden’ (Freud, Stalin
en Dostojevski, 1982) en blijkt dan uiterst ruimhartig bekrompen.
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Essays over alledaagse gemeenplaatsen (1978). Omslag: Gerrit Noordzij.
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DE NU VOLGENDE OPINION IS, SCHAT IK, IETS VAN HONDERDVIJFTIG JAAR
OUD: DE BESCHRIJVING VAN EEN DING MOET BEPAALDE EIGENSCHAPPEN
MET DAT DING GEMEEN HEBBEN.

Ik herinner me de eerste keer dat ik hem tegenkwam: onze leraar
Nederlands legde ons uit dat iedere schrijver zijn eigen stijl heeft, en dat
hoe eigenaardiger iemands persoonlijkheid, des te eigenaardiger zijn stijl.
Dat was hem nog niet helemaal, want die stijl is het product van de
schrijver, en niet een beschrijving van de schrijver, maar het kwam toch
in de buurt. Spoedig begon ik deze gemeenplaats in zuiverder vorm tegen
te komen in dialogen als: ‘Dat is wel een verschrikkelijk ingewikkelde en
onduidelijke tekst!’ Antwoord: ‘Ja maar die tekst gaat ook over een
verschikkelijk ingewikkelde en onduidelijke zaak! Dus dat spreekt! Dus
je begrijpt! Dus vandaar! Dus dat moet wel! Een ingewikkelde zaak kun
je alleen ingewikkeld beschrijven.’
Het schijnt dat reeds Spinoza tegen deze opvatting geprotesteerd heeft.
Hij gebruikte daarbij als argument, dat een cirkel rond is, maar dat een
beschrijving van een cirkel - de verzameling van alle punten in een vlak
die evenver van een bepaald punt afliggen - helemaal niet rond hoeft te
zijn. Een andere Nederlandse geleerde heeft er ergens op gewezen dat een
goede beschrijving van erwtensoep niet groen hoeft te zijn, en dat je in de
Noordzee verdrinken kunt, maar niet in een beschrijving van die Noordzee.
Een uitstekend gelukt schilderij van een regenbui kan zo droog als gort
zijn. De bekende Franse filosoof en publicist Julien Benda (1867-1956)
heeft een aantal boeken tegen deze opvatting geschreven. Maar geholpen
heeft het niet.
Fragment uit Uren met Henk Broekhuis (1978) door Karel van het
Reve.

Overig werk
Eenvoudig Russisch leerboek (1946), Russisch lees- en themaboek (1946), Goed en
schoon in de Sovjetcritiek; beschouwingen over de aesthetica van het Sovjetrussische
marxisme (1954, diss., handelseditie o.d.t, Sovjet-annexatie der klassieken), De
‘ouderwetse’ roman in Rusland (1957), Twee minuten stilte (1959), Nacht op de kale
berg (1961), Rusland voor beginners (1962), Siberisch dagboek (1966),
Kanttekeningen bij Ton Regtien (1969), Met twee potten pindakaas naar Moskou
(1970), Rusland, hoe het was (1976), Literatuurwetenschap: het raadsel der
onleesbaarheid (1979).
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Dick Hillenius 1927
Door Rob Schouten

Dick Hillenius, Amsterdam, 1969. Foto: Eddy Posthuma de Boer.

Dick Hillenius is in het dagelijks leven bioloog. Dat hij zich op proefondervindelijke
wijze met schepsels, met name dieren bezighoudt, is ook in zijn letterkundige werk,
dat bestaat uit gedichten en essays, goed te merken. Neem alleen de titels van
poëziebundels maar: Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid (1975), Uit groeiende
onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen (1966), De onrust bewaren
(1982). Dat zijn allemaal adviezen en houdingen gericht tegen verstarring in het
menselijk denken en handelen. Ze hebben een strijdlustige bedoeling die je in literaire
termen ‘romantisch’ zou kunnen noemen.
Een belangrijk thema in zijn werk is de tegenstelling tussen de menselijke neiging
om in zijn gewoontes vast te roesten en zijn geestelijke vrijheid om zich tegen die
verstarring te verzetten. In De onrust bewaren staan regels als Ons verzet is
kruimeldiefstal / tegen de grote beweging maar ook bedenk dat leven bestaat uit
ontkomen / aan krachten en wetten / waarvan je de grenzen hebt leren kennen.
Literaire gewoontes spelen in zijn werk nauwelijks een rol - ook dat zou je als een
symptoom van zijn ‘romantische’ geaardheid kunnen be-
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Dick Hillenius aan Thomas Rap. Tekening: J. Hillenius.

juli 1969 / Amsterdam // Dag Thomas Rap - uitgever. Zoals je ziet een
ademhalingsoefening waar ik dagelijks gebruik van moet maken. Wanneer
ik op reis ben kan ik een tijdje zonder. Zie je kans mij mijn honorarium
voor de beestachtige bronnen - 300 gulden - te sturen. Graag GG. H 9242.
Met veel dank - groetend uit / mijn vakantierust - met jouw geld twee
weken langer. / D. Hillenius / Zomerdijkstraat 24' / 727493
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schouwen - hij schrijft spontaan en persoonlijk, de basis van zijn teksten is dezelfde
als die van dagboekschrijvers. Vaak zijn zijn gedichten niet meer dan korte notities
en invallen. Dat geeft ze een wat slordig aanzien, maar hun inhoud is daarentegen
juist prikkelend en nooit steriel.
‘Schrijven is voor mij een manier om een eigen territorium uit te zetten,’ zei hij
eens en ook noemde hij literatuur een proces van opvreten en
omzetten-in-eigen-substantie.
Je zou Hillenius een literaire amateur kunnen noemen, maar dan een die dat
doelbewust wil zijn om zichzelf niet de kans te ontnemen nog nieuwe dingen te
ontdekken. Ook in zijn essays, bijvoorbeeld die hij verzamelde in De beestachtige
bronnen van het geweld (1969) en Tegen het vegetarisme (1961), keert hij zich tegen
alles wat naar het hooggezetene en onwrikbare zweemt. Tegelijkertijd laat hij zijn
lezers weten wat hem wel of niet bevalt: dat hij meer van padden dan van kikkers
houdt, insecten te surrealistisch vindt, dat hij zich opwindt omdat een pianist de
vertolking van Satie's ‘Vexations’ (de muziekliefhebber Hillenius was een belangrijke
stimulator van de Satie-welle aan het eind van de jaren zeventig in Nederland) zijn
voordracht moest staken. Al deze kleine, persoonlijke mededelingen passen in zijn
literaire territorium zoals ook de gedichten en polemieken dat doen.
Hillenius' teksten bestaan voor het grootste deel uit ideeën, die soms een
weerbarstige moralistische strekking hebben, bijvoorbeeld dat je je niet in alles moet
schikken. Maar intussen verpakt hij op die manier ook zijn eigen sentimenten en
stemmingen. In ongedwongen praatstijl (maar sommige van zijn gedichten zijn door
het notitieachtige karakter ook elliptisch zodat hij qua stijl niet makkelijk valt te
plaatsen, tot zijn genoegen waarschijnlijk) noteert hij dan iets dat anekdote en idee
met een mysterieuze, liefdevolle ontroering overtreft, zoals dit prachtige gedichtje:
twee lieve hoeren hielpen de oude boer
zij vroegen geld maar 't was met liefde
en zorg en vakkennis
dat zij hem uitkleedden
streelden, zweven lieten
over zijn eigen land
dat hij zo nog niet kende
Padden zijn de tanden van de tijd
zwarte tranen van stenen
nachtogen op zachte voeten
wakken in het marmer van de nacht
een pad is voor de aarde
wat een blad is voor de plant
een ademhand
Gedicht door Dick Hillenius, gebundeld in Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in
veiligheid aan te komen (1966).

Overig werk
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Inleiding tot het denken van Darwin (1956), The differentiation within the genus
Chamaeleo Laurenti, 1768 (1959), Oefeningen voor een derde oog (1965), De
vreemde eilandbewoner (1967), Het romantisch mechaniek (1969), Plaatselijke
godjes (1972), Sprekend een dier (1974), Dieren en dierentuinen (1976, met T.
Wieringa), Het principe van nieuwsgierigheid (1978), Koning in een wijd landschap
(1981).
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Gerrit Krol 1934
Door Ad Zuiderent

Gerrit Krol met zijn echtgenote. Amsterdam, 1958.

Gerrit Krol wil wel laten weten hoe ver hij al achter de horizon is geweest: in
Göttingen, in Caracas, in Alaska, waar al niet. In een gesprek met T. van Deel (1978)
zei hij als kind sterke emoties te hebben gekend bij de regel ‘tot ik aan d' eeuw'ge
stranden de ruste vind’, zonder te weten wat ‘ruste’ of ‘d' eeuw'ge stranden’ waren.
En hij vroeg zich af: ‘Waarom heb je, als je dat leest, nou een geweldig verlangen
om dat mee te maken, terwijl je niet eens weet wat het betekent?’
Dit verlangen naar de verste verte is bij Krol ondenkbaar zonder zijn affiniteit met
Groningen. Zelden heeft hij deze zo duidelijk onder woorden gebracht als in de eerste
druk van zijn debuut, De rokken van Joy Scheepmaker (1962): ‘Wat is het, die innige
tevredenheid in de volle trein als je na de vakantie je eigen station weer binnenrijdt,
door de bekende binnenstad loopt met een weekendtas naar je huis, met je eigen
spiegelbeeld in alle glazen, een pracht controle dat je bestaat en rechtop loopt in de
stad die je liefde is, ja wat is het dat je smoorverliefd kunt zijn op een stad!’
Dank zij de geruststellende zekerheid van het ene been in Groningen kan hij het
andere been over een groot deel van de wereld uitzwaaien: zelfs de weg van
Timboektoe naar de Noordelijke IJszee loopt, in De weg naar Sacramento (1977),
via een herinnering aan het Luxor Theater in Groningen.
Vooral in werk en liefdeleven zoeken Krols personages hun plaats. Krol draait het
vaak zo dat oplossingen op het ene levensgebied bijdragen
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Blad met notities voor de roman Een Fries huilt niet (1980) door Gerrit Krol.
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tot oplossingen op het andere. Dat levert nooit komische, wel vaak humoristische
effecten op, en het beeld van een grote samenhang tussen wat mensen denken en wat
zij doen.
Krol mag dan wel sinds Het gemillimeterde hoofd (1967) te boek staan als de
schrijver die zoveel wiskundeformules en denkproblemen in zijn boeken doet, dit
denken staat nooit los van het alledaagse. De ene keer - bijvoorbeeld in Hoe ziet ons
wezen er uit? (1980), Krols ‘compositie van de wereld’ in negen bladzijden verduidelijkt hij iets met grafieken en schema's, een andere keer even gemakkelijk
met illustraties uit damesbladen, strips of reclamefolders. Abstractie kan bij hem niet
zonder concrete werkelijkheid; zie hoe het kunstmatig brein Adam in De man achter
het raam (1982) een lichaam krijgt, zodat zijn denken tot gedrag wordt, en hij weet
wat hij aan zijn gedachten heeft.
Dat in deze gedachtenwereld van zijn personages het oneindige een belangrijke
plaats inneemt, zegt iets over Krols belangstelling voor zowel het werk van M.C.
Escher (1898-1971) en voor wiskunde als voor fundamentele theologie los van enige
dogmatiek en de melancholie van ‘d' eeuw'ge stranden’.
Greep krijgen op de zichtbare en de nog niet zichtbare wereld; dat is wat zijn
personages willen bereiken met hun reizen en denken; dat is wat Krol wil bereiken
met zijn schrijven. ‘De blik op de horizon...’, zo typeert hij de schrijver in De
schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels (1981). ‘Waarom? Wat ziet hij daar? Hij
ziet niets. Hij zoekt. Hij zoekt het juiste woord. Duizenden woorden heeft hij tot zijn
beschikking, maar daaronder zoekt hij naar één bepaald woord en welk woord is dat?
Vergelijk het met vlinders, die zich over grote afstanden met elkaar verstaan via
feromonen, reukmoleculen. Hoe groter de afstand, des te eenzamer het molecuul en
des te gevoeliger de verliefde die het op zijn fladderende vlucht plotseling richting
en bestemming geeft.’ Het eeuwige strand waar de schrijver rust vindt, is de ideale
lezer, de verliefde vlinder die zichzelf in de woorden van Krol beschreven ziet.

Over het stuur
Want wie vrij is heeft een stuur
dat hem met een kleine beweging
brengt waarheen hij wil.
Wie geen stuur heeft behoeft meer kracht
of duur.
Stuur is hetzelfde als inzicht,
als het geen inzicht is is het de wil ik persoonlijk heb liever de wil,
want dat is potentiaal,
inzicht heeft geen potentiaal,
met inzicht sta je stil
(want je bent er al).
Er zijn mensen die stil staan
maar die daarbij geen inzicht hebben
en geen stuur.
Ze zijn niet ontevreden maar
het is het soort dat gemakkelijk
de controle over zich zelf verliest.
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Nee (refrein), ik heb liever de wil,
want dat is potentiaal, enz...
Gedicht door Gerrit Krol, gebundeld in Over het uittrekken van een broek (1970).

Gerrit Krol voor zijn huis te Oudemolen. Foto: KOOOS.

Overig werk
Kwartslag (1964), De zoon van de levende stad (1966), Een morgen in maart (1967),
De ziekte van Middleton (1969), Over het uittrekken van een broek (1970), De laatste
winter (1970), De man van het lateraal denken (1971), APPI; automatic poetry by
pointed information, poëzie met een computer (1971), De chauffeur verveelt zich
(1973), In dienst van de ‘Koninklijke’ (1974), De gewone man en het geluk (1975),
Halte opgeheven en andere verhalen (1976), Polaroid; gedichten 1955-1976 (1976),
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Over het huiselijk geluk en andere gedachten (1978), De tv.-bh. (1979), Een Fries
huilt niet (1980), Wie in de leegte van de middag zweeft (1980), Dinekes schoenen
(1980), Het vrije vers (1982), Scheve levens (1983).
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