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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

II
Aan de nagedachtenis van mijn vader
Voor mijn moeder en mijn vrouw
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Voorwoord
Wie lang na het afstuderen zijn proefschrift schrijft, heeft te velen te danken voor
wat hij van hen geleerd heeft, dan dat een opsomming mogelijk zou zijn. Enkele
uitzonderingen wil ik echter maken.
De gedachte dat mijn leermeesters Romein, Niermeyer en Suys niet meer in leven
zijn, stemt weemoedig. Op de hun eigen, zo verschillende wijze hebben zij allen
mijn houding tegenover wetenschappelijke vraagstukken blijvend beïnvloed.
Het meest mis ik op dit ogenblik de aanwezigheid van Donkersloot, aanvankelijk
leermeester, later vriend, en tenslotte vriend èn wetenschappelijk leidsman: het is
bij Donkersloot dat ik aanvankelijk gepromoveerd zou zijn. Dat hij ernstig ziek werd
en overleed juist in de periode dat ik, als medewerker aan zijn Seminarium, in een
geheel nieuwe relatie tot hem gekomen was, is een van de verdrietigste ervaringen
van mijn leven geweest.
Aan Uw sprankelende colleges, hooggeleerde Presser, bewaar ik de herinnering
als waren het gesprekken.
Aan niemand, hooggeleerde Hellinga, heb ik zoveel te danken als aan U waar
het gaat om inzicht in het wezen van de literatuur, en in de wijze waarop wij ons
daarmee zinvol bezig kunnen houden.
Dat ik U, hooggeleerde Kamerbeek, als laatste noem, is slechts om zulks met
destemeer nadruk te kunnen doen. Van alle problemen die de verhouding
promotor-promovendus schijnt te kunnen oproepen, heb ik niets gemerkt. Dat ik het
schrijven van dit boek geen ogenblik als een taak gevoeld heb, doch alleen als een
intensief plezier, waarvoor ik óók geopteerd zou hebben wanneer ik zonder praktische
overwegingen tussen deze en andere bezigheden had kunnen kiezen, is in de eerste
plaats het gevolg van Uw houding als promotor: aandachtig en zakelijk, als de
persoonlijk betrokkene die U in alles voor Uw medewerkers weet te zijn.
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Natuurlijk ben ik verder veel dank verschuldigd aan diegenen die bepaalde gedeelten
van mijn boek, of zelfs het geheel, hebben willen lezen en van kritische
kanttekeningen voorzien, en daarbij denk ik in de eerste plaats aan Drs. J.G. Kooij.
De sporen van hun medewerking mogen voor de lezer onzichtbaar gemaakt zijn,
zijzelf zullen geen moeite hebben, deze terug te vinden.
Dat Michael Rigelsford bereid bleek te zijn, de Samenvatting te vertalen, is voor
mij bijzonder gelukkig geweest; er zullen maar zeer weinigen zijn die een
vergelijkbare kennis van de opvattingen van Nederlandse critici hebben, ook in
Nederland zelf.
Dat het plezier van wetenschappelijk werk in niet geringe mate afhankelijk is van
het apparaat waarover men kan beschikken, weet iedere onderzoeker. Wij
Amsterdammers zijn zo fortuinlijk, de Universiteitsbibliotheek met zijn hoffelijke en
bereidwillige personeel ter beschikking te hebben. Wie enkele van de grote
buitenlandse bibliotheken kent, weet dat de kondities lang niet overal zo gunstig
zijn. Dat ik door de bereidwilligheid van mejuffrouw W. Schuhmacher en de heer M.
Schuhmacher bovendien nog die boeken en tijdschriften heb kunnen lezen die als
- ook in de bibliotheken - onvindbaar gelden, heeft de omstandigheden voor mij nog
gunstiger gemaakt.
Wat ik aan mijn ouders te danken heb, ook waar het de gelegenheid betreft mij met
wetenschappelijke vraagstukken bezig te houden, kan ik niet anders uitdrukken dan
door de geboden mogelijkheden zo volledig te verwezenlijken als in mijn vermogen
ligt.
Tegenover mijn vrouw en kinderen, tenslotte, past niet zozeer een dankwoord als
een verontschuldiging, voor de wijze waarop ik, als ik aan het schrijven was, een
vreemde eend in hun bijt placht te worden. Aangezien als exkuus zelfs niet het
argument aangevoerd kan worden dat de eend zich na afloop als zwaan ontpopt
heeft, moet ik maar hopen dat zij mij zullen vergeven en mijn gedrag willen zien als
een van die afwijkingen van het gewone menselijke patroon die vaders en
echtgenoten nu eenmaal vertonen.
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Inleiding
Vorm of vent, - in dat termenpaar vatte J.C. Bloem de standpunten samen van de
twee partijen die in 1931, bij de pennestrijd over Binnendijks bloemlezing Prisma,
tegenover elkaar stonden. De woordkombinatie is inmiddels zo vertrouwd geworden
dat wij ons met moeite realiseren dat hij nogal ongewoon is, en zelfs, als
tegenstellende juxtapositie van twee begrippen die niet in direkte relatie tot elkaar
staan, onjuist genoemd kan worden. Met ‘vorm’ korreleert ‘inhoud’, en de vraag naar
de onderlinge verhouding van deze twee (Nijhoff meende: drie) aspekten van het
literaire werk, is de meest voorkomende wijze waarop denkbeelden over de aard
ervan aan de orde gesteld plachten en plegen te worden. Ook bij de Prisma-diskussie
verwees het gebruik van het woord ‘vorm’ naar een bekend veronderstelde poëtica,
namelijk die van Nijhoff. De term ‘vent’ daarentegen, een polemische versie van
‘persoonlijkheid’, had betrekking op een heel andere vraag: wat is voor de lezer
belangrijker, de volmaaktheid van het literaire produkt of de oorspronkelijke
bijzonderheid van de schrijver? Is voor de lezer - en dus voor de criticus - het gedicht
in de eerste plaats als ‘werkstuk’ van belang, of als ‘ontmoeting met een
persoonlijkheid’? Wanneer wij het termenpaar persoonlijkheid - werk in verband
willen brengen met een literair-theoretische vraagstelling, dan is het niet die van de
aard van het literaire werk zelf, maar die van de doelstelling van de literaire kritiek.
In de kombinatie vorm - vent zijn dus twee probleemvelden door elkaar geschoven,
dat van de poëtica (vormtheorie van Nijhoff) en dat van de kritische normen
(persoonlijkheidseis). Wanneer ik het op deze wijze stel, betekent dit geen afwijzing
van Bloems karakteristiek. Integendeel, ik heb mijn titel niet voor niets aan hem
ontleend. Een van de kenmerkende aspekten van de Prisma-diskussie is juist dat
niemand een scheidslijn heeft getrokken tussen deze twee probleemvelden.
Binnendijk hanteert ‘vorm(vermogen)’ als kritische norm met dezelfde onschuld als
waarmee zijn tegenstanders hun poëtica baseren op het persoonlijkheidsbegrip.
En hoewel er alle aanleiding is om van een onjuiste probleemstelling te
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spreken, zal ook ik daarvan niet mijn uitgangspunt maken, of liever: ik laat het bij
de konstatering dat er geen logische tegenstelling tussen ‘vorm’ en ‘vent’ bestaat,
om daarna de naar mijn oordeel veel belangwekkender vraag te stellen: hoe komt
het dat men omstreeks 1931, op het ogenblik dat er een verschuiving in het denken
over literatuur en kritiek plaats vond die tot op vandaag zijn werking uitoefent, deze
inkompatibele termen wèl geschikt vond om oud en nieuw ermee te karakteriseren;
welke reële tegenstellingen gaan schuil achter het ‘misverstand’ dat de elliptische
formule van Bloem aanwijst en vertegenwoordigt tegelijkertijd.
De voornaamste vraagstelling van dit boek is dus: welke denkbeelden omtrent
de aard van de literatuur treft men in ons land bij de literaire critici aan in de jaren
tussen de twee wereldoorlogen, en hoe worden deze opvattingen in verband gebracht
- àls dat gebeurt - met de kritische theorie en praktijk. Daarbij stel ik, als moment
van polarisering der meningen, de Prisma-polemiek centraal, niet omdat ik zou
menen dat de daarin uitgesproken opinies de helderste of de meest houdbare
zouden zijn, maar eerder omdat zo de mogelijkheid geschapen wordt tot een
overzichtelijke ordening van het feitenmateriaal.
Literaire kritiek is niet denkbaar zonder bepaalde ideeën omtrent het doel ervan,
of deze nu expliciet uitgesproken worden of niet. En deze ideeën hangen weer
samen met opvattingen over de aard van het literaire werk (met een ‘poëtica’), en
over de funktie ervan. Aard en funktie - het zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden
begrippen. Men kan niet over het één spreken zonder het ander in het betoog te
betrekken. Wel echter kan men een van de twee in het middelpunt zetten en de
ander in een hiërarchie van probleemstelling als sekundair behandelen. In dit boek,
dat literair-theoretisch gericht is, valt het volle licht op het beeld dat onze auteurs in
de besproken periode zich vormden van de wezenlijke eigenschappen van de
scheppende literatuur. Wanneer ik hun opvattingen over de funktie ervan, de
maatschappelijke werking, centraal gesteld had, zou ik een sociologisch kader aan
mijn probleemstellingen hebben moeten geven; alleen al het feit dat ik daartoe
onbevoegd ben, belet een dergelijke aanpak.
Enkele malen reeds is in het bovenstaande het woord ‘poëtica’ gebruikt als korte
samenvatting van ‘opvattingen over de aard van het literaire werk’. Ik besef dat dit
woord een smallere vraagstelling (beperking tot de poëzie) suggereert dan mijn
bedoeling is. Toch dunkt mij de term bij wijze van raccourci verdedigbaar. In de
eerste plaats is het inderdaad zo dat door vrijwel iedereen in de behandelde periode
de poëzie en zijn al dan niet bij-
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zondere geaardheid als uitgangspunt voor theoretische bespiegelingen gebruikt is.
Over het eigen karakter van (scheppend) proza is heel weinig geschreven. Uiteraard
zal aan die schaarse pogingen aandacht besteed worden, maar zelfs bij de
Forum-mannen, die het goed recht van het proza wilden verdedigen tegen wat zij
een te exklusieve aandacht voor poëzie achtten, is de argumentatie hoofdzakelijk
gebaseerd op de bestrijding van bepaalde poëzie-theorieën.
Een andere reden om voor de smalle term poëtica te kiezen, is dat ik maar één
alternatief zie: esthetica. Deze term echter is aanmerkelijk te breed van betekenis,
en verwijst bovendien naar de filosofie, naar de vraag: wat is schoonheid, in plaats
van naar de voor de literaire theoreticus fundamentele vraag: wat is literatuur. De
term ‘esthetica’ reserveer ik daarom voor die gevallen dat er duidelijk sprake is van
een filosofische grondslag.
Samenvattend kan de vraagstelling van dit boek zó omschreven worden: hoe
dachten de nederlandse schrijvers tussen 1916 en 1940 zèlf over de vraag: wat is
literatuur? Het materiaal dat een beantwoording van die vraag mogelijk moet maken,
is vooral, expliciet en impliciet, te vinden in de literaire kritiek.

Kritiek
De vraag wat ik voor dit boek onder ‘literatuur’ versta, hoeft niet voorafgaand
beantwoord te worden, màg dat zelfs niet. Het gaat immers om de denkbeelden die
de behandelde schrijvers hierover koesteren, en niet om de grenzen die wij zouden
willen trekken.
Met het begrip ‘kritiek’ echter is het anders gesteld. Wanneer ik konstateer dat
het materiaal voor mijn betoog vooral te vinden is in literair-kritische uitingen, dient
de lezer erover ingelicht te worden welke geschriften ik daartoe reken. Het gaat
hierbij niet om een definitie van het begrip kritiek, maar om een omschrijving en
rechtvaardiging van de kategorie van geschriften die voor het onderzoek
geraadpleegd is.
Ik begin met enkele vaststellingen van anderen over te nemen. De Shorter Oxford
1
English Dictionary geeft i.v. Criticism: ‘The art of estimating the qualities and
character of literary or artistic work’, en i.v. Critique: ‘An essay or article in criticism
2
of a literary (or more rarely, an artistic) work; a review.’ Van Dale zegt onder het
hoofd Critiek onder meer: ‘beoordeeling vooral

1
2

Third edition, p 424 kol. 3 en p 425 kol. 1.
6

Groot woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Gravenhage, 1924 , p 406 kol. 1; een druk
dus uit de periode die in dit boek behandeld wordt.
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van de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van voortbrengselen van
wetenschap of kunst’ etc., dan: ‘opstel, verhandeling, werk waarin eene beoordeling
gegeven wordt’, en tenslotte: ‘de kunst om wetenschappelijken of artistieken arbeid
te beoordeelen.’
Het Hollandse woordenboek legt, kenmerkend genoeg, de sterkste nadruk op de
evaluatie, het Engelse stelt ‘qualities’ en ‘character’ op één lijn; beide laten een
onderverdeling in typen kritiek achterwege, al vermeldt de Shorter Oxford naast
elkaar ‘essay or article in criticism’ en ‘review’. Ik sluit mij bij de ruimste omschrijving
aan en versta onder literaire kritiek in dit boek: iedere uiting, beschrijvend,
explicerend, of evaluerend, over wat de betrokken auteur literatuur acht.
Men treft een dergelijke open omschrijving aan bij de meeste historici en theoretici
van de kritiek. Carloni en Filloux bijvoorbeeld, in La Critique littéraire:
‘Contentons-nous donc, pour ce début, de dire que la critique littéraire consiste à
examiner les ouvrages et les auteurs anciens ou contemporains pour les élucider,
1
les expliquer, les apprécier.’ Huntington Cairns: ‘From the beginning criticism has
exhibited two aspects. In one it has compared and judged; it has attempted to isolate
the values of literature and to determine whether the specimens it appraises are
2
good or bad. [...] In its other aspect, criticism does not seek to judge but to explain.’
Richards, met een typerende nadruk op de ervaringen van de lezer: ‘Criticism, as
I understand it, is the endeavour to discriminate between experiences and to evaluate
3
them.’
Op één punt kies ik mijn perspektief minder wijd dan deze auteurs: het materiaal
dat ik gebruik, blijft beperkt tot de niet specifiek-wetenschappelijke uitingen. In het
voorgaande heb ik al aangestipt dat mijn onderzoek gericht is op de vraag hoe
schrijvers blijkens hun uitspraken denken over de aard van hun eigen produkten.
Literairhistorische en literairtheoretische verhandelingen behoren niet tot die
uitspraken, behalve wanneer zij ons inlichtingen verschaffen over de opinies van
een auteur die om andere redenen wel onze aandacht vraagt (zoals bijvoorbeeld
met Van Eyck het geval is). Al acht ik de konstatering van Von Wilpert juist dat ‘Die
Darstellungsarten der lit. K.(ritik) wechseln im Laufe ihrer Geschichte von Gedicht,
Impression, Essay, Charakteristik bis zur Rezension und wissenschaftlichen
4
Abhandlung’ , al zie ik zelfs tegen de in zijn algemeenheid

1
2
3
4

o.c. p 5.
Lectures in Criticism p 1.
Principles of Literary Criticism p 2.
Sachwörterbuch der Literatur p 357. Een enumeratieve opsomming van de soorten uitspraken
die tot de kritiek gerekend moeten worden, treft men, vreemd genoeg, in geen enkele van de
bekende geschiedenissen van de kritiek aan. Ook R. Wellek gaat in zijn History of Modern
Criticism uit van een veel omvattend begrip criticism; wat ik in dit boek ‘poëtica’ noem, valt
bv. voor hem onder deze term, is zelfs het belangrijkste aspect ervan: ‘The term “criticism” I
shall interpret broadly to mean not only judgments of individual books and authors, “judicial”
criticism, practical criticism, evidences of literary taste, but mainly what has been thought
about the principles and theory of literature, its nature, its creation, its function, its effects, its
relations to the other activities of man, its kinds, devices, and techniques, its origin and history.’
(Vol. I, p V).
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nog ruimere bewering van Wayne Shumaker dat ‘we must be content to say that
1
criticism is any intelligent discussion of literature’ niet veel in te brengen, met het
oog op mijn centrale probleemstelling ga ik toch van een minder brede opvatting
van het woord kritiek, of liever van het begrip ‘kritische geschriften’, uit.
Ook dat doe ik overigens niet zonder de steun van literaire theoretici. In zijn Kleines
Literarisches Lexikon stelt Wolfgang Kayser vast dat er in Duitsland en de
2
Angelsaksische landen een scheiding bestaat tussen ‘criticism’ en ‘scholarship’ ,
die in de romaanse landen nooit zo uitgesproken was. In dat opzicht behoort ons
land wel heel rigoureus tot de germaanse gebieden, behalve misschien waar het
Verwey en Van Eyck betreft, die dan ook een leerstoel bezetten met een bijzondere
opdracht: niet alleen de literatuurgeschiedenis maar ook ‘de aesthetische kritiek’.
De kritiek als ‘conscience de l'art’, zoals Molho het wat moralistisch maar niet onjuist
3
noemt , is in elk geval bij ons in de periode tussen de oorlogen aan de universiteit
niet beoefend, en het is zelfs de vraag of dat wel tot de taak van de wetenschap
behoort.
Om het kort te maken: het is in de eerste plaats de kritiek als intiem begeleider
van de scheppende literatuur waar dit boek zich mee bezig houdt. Hoe deze taak
door de criticus opgevat wordt, of de begeleider zich ontpopt als reisgids, als
zieleherder of als vriend, dat behoort weer tot de resultaten van het onderzoek, en
niet tot de uitgangspunten.

1
2

3

Elements of Critical Theory p 12.
Druk van 1953, p 85. Kayser konstateert overigens dat in de tijd dat hij schreef de opkomst
van nieuwe interpretatie-technieken in de genoemde landen de kloof tussen ‘kritiek’ en
‘literatuurwetenschap’ begon te overbruggen. Deze relativering is voor ons land niet nodig,
zeker niet voor de periode tussen de oorlogen. In 1968 zou Kayser trouwens zijn beeld
ingrijpend hebben moeten wijzigen, gezien bijvoorbeeld de Franse en Italiaanse polemieken
tussen oude en nieuwe kritiek.
In: La Critique littéraire en France au XIXe siècle p II. Een dergelijke opinie, maar met meer
nadruk op de sociale funktie van de kritiek, ligt besloten in de opmerking van Bomhoff (Van
Eyck p 3): ‘Het is er zo ver vandaan dat de kritiek op de kunst parasiteert, dat in tegendeel
het kunstwerk de kritiek niet missen kan. Wat is een kunstwerk waar niemand van gehoord
heeft?’
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Tegenover deze beperking van het begrip kritiek tot de niet-wetenschappelijke, staat
een uitbreiding. Na het bovenstaande behoeft het ongetwijfeld geen betoog, dat ik
wèl gebruik maak van polemieken en uitspraken in manifest-vorm, die men
doorgaans niet tot de kritiek, zelfs niet tot de programmatische, zal rekenen. In dat
soort uitingen immers spreken schrijvers zich vaak onomwondener en onvoorzichtiger
uit over hun ‘poëtica’, dan in hun eigenlijke kritieken.
Dat een polemiek en een manifest een andere wijze van behandelen vergen dan
een essay of een recensie, omdat zij door heel andere omstandigheden
gekonditioneerd worden, spreekt vanzelf.
Voordat ik enkele algemene opmerkingen maak over de wijze waarop het materiaal
gezeefd en geïnterpreteerd wordt, moet ik een preliminaire vraag aan de orde stellen:
hoe is de verhouding van mijn onderzoek tot de literatuurgeschiedenis en tot de
literaire theorie?

Geen toetsing aan de literatuurtheorie, geen geschiedenis van de kritiek
Dat dit boek niet streeft naar literairtheoretische toetsing van de behandelde
standpunten, is uit het voorgaande waarschijnlijk al duidelijk geworden. Het wil een
beschrijving zijn van de belangrijkste schrijvers-standpunten betreffende de vragen:
wat is literatuur, en wat wil de kritiek. Van een systematische ordening op grond
van de vraag welk van die standpunten literairtheoretisch het meest steekhoudend
is, zal geen sprake zijn. Alweer: niet mijn, of onze, denkbeelden staan in het
middelpunt van het onderzoek, maar die van de besproken auteurs, ook als dat
wetenschappelijk gesproken niet meer dan mythen zouden zijn. In dat opzicht is dit
boek dus historisch-deskriptief.
Toch wil ik het zeker niet een ‘geschiedenis van de kritiek’ noemen, een historisch
overzicht van de ‘reasoned exercise of Literary Taste’, zoals Saintsbury zijn boek
1
beschouwde. Zoals ik al gezegd heb, is niet de ontwikkeling van de kritiek mijn
onderwerp, maar de verschillende houdingen tegenover het verschijnsel literatuur
binnen een afgeperkte periode. Alles wordt door dit centraal plaatsen van, om het
met een ruime term te zeggen, de ‘literaire ideologie’ bepaald. De kritiek wordt dus
op een vraagstelling onderzocht, die bij vele critici nauwelijks of in het geheel niet
opkwam, - een aanpak die voor een geschiedenis van de kritiek al heel onbillijk zou
zijn.

1

A History of Criticism I p 4.
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De vraag waarom ik de hiervoor omschreven benadering van de problematiek heb
geprefereerd boven bijvoorbeeld een geschiedenis van de kritiek, hangt natuurlijk
samen met het moment waarop dit boek geschreven werd. In sterker mate dan
enkele jaren geleden krijgt de aard van de literatuur en in samenhang daarmee de
doelstelling en methode van de literaire kritiek, in ons land aandacht. Deze,
betrekkelijk nieuwe, interesse bij schrijvers, critici en publiek, wordt vaak uitgesproken
in de vorm van instemming met de beginselen die door de Forum-schrijvers zijn
geformuleerd, of juist kritiek daarop. Dat betekent dat de gedurende lange tijd zo
dominante opvattingen van de Forumianen aan het normale proces van
historisch-worden toe zijn. Het is daarom van belang, na te gaan in welke situatie
die generatie aan het woord kwam, welke opvattingen de vertegenwoordigers ervan
verdedigden, en tegen wie en wat zij zich daarbij richtten. Krachtige, zich polemisch
uitende, literaire bewegingen, hebben als tegenkant een niet geringe vertekening
1
van de verhoudingen op het moment van hun optreden, en deze blijft doorwerken.
Een herwaardering van het beeld dat een vitaal ‘gelijk’ geschapen heeft, is na enige
tijd onvermijdelijk. Dat ging zo met De Nieuwe Gids, en met Forum zal het niet
anders gaan. Om een dergelijke revaluering mogelijk te maken, moeten eerst de
feiten zelf opnieuw op tafel komen.
Het voor de ontwikkeling van de literaire ideologie in ons land meest beslissende
moment na het optreden van de tachtigers, is de verschuiving van, in tijdschriftnamen
uitgedrukt, De Vrije Bladen naar Forum. Deze wending is met een konkreet feit te
karakteriseren: de aanval van Ter

1

Een heel eenvoudig voorbeeld: geregeld kan men de hele theorie van Binnendijk
gekarakteriseerd zien door verwijzing naar het feit dat hij het woord Poëzie met een hoofdletter
schrijft. Voor de lezer van nu klinkt dat overtuigend genoeg. Het argument verliest echter zijn
waarde als men ziet dat Du Perron in zijn bespreking van Carnaval der burgers woorden als
Wanhoop, Dichter, Burger al evenzeer van een kapitaal voorziet.
Voor een belangrijk deel is de vertekening een gevolg van het feit dat het beeld dat de
Forum-schrijvers zelf zich van hun positie vormden, onveranderd overgenomen werd door
lateren. Vergelijk bijvoorbeeld deze opmerking van Ter Braak over de Prisma-diskussie,
gemaakt in een brief aan Du Perron (Briefwisseling II p 50, 16 mei 1933): ‘wij hadden in die
affaire zo plompweg gelijk, dat de tijd ons al heeft gerechtvaardigd’, met wat H.A. Gomperts
schrijft, volgend op een niet al te nauwgezette weergave van Nijhoffs vormtheorie en
Binnendijks opvattingen over ‘kreativiteit’: ‘Ik geloof niet dat ik deze gedachten hier objektief
weergeef. De tijd om ze au sérieux te nemen en ertegen te polemiseren is dan ook voorbij.’
(De schok der herkenning p 132). Nu, tien jaar nadat Gomperts dit vaststelde, zijn wij helemaal
niet meer zo zeker van dit gelijk dat de tijd één van beide partijen gegeven zou hebben. In
Het Perzische tapijt, van 1966 (‘Inleiding’) zoekt de De Wispelaere dat gelijk zelfs aan de
andere kant...
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Braak op de ‘Inleiding’ van Binnendijks bloemlezing Prisma. De tijdgenoten hebben
dat ook gevoeld, en al evenzeer hebben zij direkt beseft dat de opinies over literatuur
en kritiek aan een aardverschuiving onderhevig waren. Vandaar dat op datzelfde
moment een soort parade van literaire (kritische) denkbeelden afgenomen werd:
Stols' serie Standpunten en getuigenissen. Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om een
bepaald feit teveel nadruk te geven; de emfase die de Prisma-polemiek in dit boek
krijgt, doordat hij letterlijk en figuurlijk in het middelpunt staat, wordt; hoop ik,
gekompenseerd door de honderden pagina's eromheen, die het belang van dat ene
moment niet alleen releveren, maar evenzeer relativeren.
Aan de Prisma-diskussie zelf heb ik een heel hoofdstuk gewijd, en direkt daarvoor
en daarna staan de portretten van de protagonisten: Marsman-Binnendijk en Du
Perron-Ter Braak, Vrije Bladen contra Forum.
Ik gebruikte het woord ‘portretten’, en ook dat moet ik nader verklaren. Om te
beginnen willen deze portretten geen beeld geven van de hele figuur, al zou ik niet
graag ontkennen dat iemands literaire ideeën funktioneren binnen het kader van
zijn hele levensopvatting. Beperking, in de lengte of de breedte, was echter
noodzakelijk. Ik moest kiezen voor de behandeling van slechts enkele figuren (en
dan had de relatie literatuur - levensbeschouwing het middelpunt van mijn
probleemstelling kunnen worden), òf voor het over een groter aantal figuren
uitgebreide onderzoek naar hun houding tegenover het fenomeen literatuur alleen.
Ik heb voor het tweede geopteerd om geen ander motief dan persoonlijke
belangstelling. Dit wil geenszins zeggen dat ik de levensbeschouwing van de
besproken auteurs nooit in mijn betoog wil betrekken; wel echter dat dit alleen zal
gebeuren als de literaire denkbeelden daartoe aanleiding geven.
Ook binnen deze opzet was het natuurlijk heel goed mogelijk geweest, het
materiaal anders te ordenen. Zo had ik bijvoorbeeld de bespreking van de
Prisma-diskussie vooraan kunnen zetten, en daarna de historische achtergronden
en de gevolgen ervan belichten, in plaats van de ontwikkeling chronologisch te
volgen, zoals ik in grote trekken gedaan heb. Dat zou vooral op een andere
presentatie neergekomen zijn. Ik had ook van een radikaal andere gezichtshoek uit
kunnen werken: door exklusief de ontwikkeling van literaire en literairkritische ideeën
te behandelen, in hoge mate geabstraheerd van degenen die ze uitspraken. Het
eerste heb ik niet gedaan omdat ik de chronologische volgorde van de feiten een
integrale faktor in hun verschijningsvorm acht; het tweede niet omdat, zoals gezegd,
niet de literaire theorie mijn onderzoeksobject is, maar de denk-
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beelden van konkrete personen, zij het dat deze optreden als vertegenwoordigers
van ‘de schrijvers’. Die opvattingen komen zonder twijfel het volledigst tot hun recht
wanneer zij in hun persoonlijke samenhang getoond worden.
Een belangrijke reden om de persoonlijke en chronologische samenhang van de
feiten niet al te zeer geweld aan te doen is nog deze: dit boek wil niet alleen een
beeld geven van een stuk literair-ideologische geschiedenis, het wil bovendien
materiaal leveren voor onderzoek van anderen, voor de literatuur-historicus
bijvoorbeeld die een scherper voorstelling wil krijgen van de literaire denkbeelden
van een door hem beschouwde dichter; voor de theoreticus ook, die - zoals velen
in de laatste jaren - zich interesseert voor de ‘immanente poëtica’. Deze
onderwerpen, die onder meer de relatie literaire ideologie - scheppend werk betreffen,
zijn in dit boek buiten beschouwing gelaten, maar het is wel degelijk de bedoeling,
dat het daarvoor relevante materiaal in een bruikbare vorm ter beschikking gesteld
wordt.
Samenvattend: dit boek is geschreven vanuit een theoretische belangstelling,
maar streeft in eerste instantie niet naar theoretische observaties omtrent het
verschijnsel literatuur. Men kan het desnoods noemen: een geschiedenis van de
niet-wetenschappelijke literatuurtheorie in de periode tussen de twee oorlogen,
waaraan natuurlijk wèl wetenschappelijk-theoretische konklusies verbonden kunnen
en zullen worden. Dit verschilt dus niet zoveel van wat Wimsatt en Brooks van hun
werk zeggen: ‘we have written a history of ideas about verbal art and about its
elucidation and criticism. The ultimate object of our regard then, though seen at a
remove, through the eyes of the critic and the theorist of criticism, has been poetry
1
or literature.’
Dat ik mij bovenal heb gericht op het registreren en ordenen van ‘literaire
ideologieën’ van een opvallend, of een uitzonderlijk werkzaam, karakter heeft nog
een belangrijk gevolg, dat een onbillijkheid genoemd zou moeten worden als dit
boek een geschiedenis van de kritiek heette te zijn. Er zijn belangrijke critici die niets
toegevoegd hebben aan de opvattingen van hun tijdgenoten over de poëtica: zij
zullen niet of nauwelijks ter sprake komen (enkele voorbeelden: Victor E. van
Vriesland, Frits Hopman). Verder zijn er essays over de poëzie of over bepaalde
aspekten daarvan, die op het scheppende werk van andere dichters misschien
grote, op hun poëtica echter geen aanwijsbare invloed hebben uitgeoefend. Ik denk
bijvoorbeeld

1

Literary Criticism, ‘Introduction’, p IX.
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aan Over de dichter Leopold van A. Roland Holst, door Nijhoff beschouwd als een
‘datum van bewustwording’ in de geschiedenis van onze poëzie, en door Van Eyck
niet minder invloedrijk geacht, zij het negatief gewaardeerd. Ik heb dit essay
zorgvuldig bekeken op de vraag in hoeverre men er omschreven denkbeelden over
de aard van de poëzie in aantreft, maar mijn konklusie is dat deze studie een andere
1
waarde moet hebben gehad. In mijn boek komt hij dan ook niet ter sprake.
Voor het niet behandelen van Verwey's studie Ritme en metrum heb ik weer een
andere reden. Zijn opvattingen over dat belangrijke onderwerp zouden alleen tot
hun recht komen in een grondige bespreking van zijn hele poëtica, en dat valt buiten
het bestek van dit boek. Dat Ritme en metrum invloed heeft uitgeoefend op anderen,
lijkt waarschijnlijk. Maar bij geen enkele criticus heb ik denkbeelden aangetroffen
die alleen begrijpbaar zouden zijn na een voorafgaande behandeling van Verwey's
essay, zelfs niet bij Van Eyck (wiens relatie tot Verwey trouwens een afzonderlijk
onderwerp is). Aangezien niet een eventuele invloed zelf, maar alleen het tastbare
resultaat daarvan, voor mijn probleemstelling van belang is, werd Ritme en metrum
niet besproken. Bij deze twee voorbeelden, die naar ik aanneem sprekend zijn, laat
ik het.

Hantering van het materiaal
De op één punt gerichte aandacht bepaalt uiteraard de wijze waarop het materiaal
behandeld wordt, niet minder dan de selektie van wat relevant geacht moet worden.
Om met het laatste te beginnen, de dagbladkritiek is lang niet altijd van belang
voor mijn onderzoek, en moet in ieder geval met meer omzichtigheid gehanteerd
worden dan bijvoorbeeld tijdschriftessays. De redenen daarvoor zijn duidelijk: een
dagbladcriticus is slechts zelden uit op een zo volledig mogelijk formuleren van zijn
poëtica. De strategie tegenover het

1

Nijhoff zegt nog (VW 2 p 201, 1924) dat Leopolds stem pas ‘dwingend’ is geworden nadat
Holst zijn stuk in De Gids publiceerde; hier ligt waarschijnlijk een aanwijzing in de richting
waar men het bijzondere belang van dit essay, als Leopold-studie, moet zoeken. Daarnaast
heeft het een algemener waarde, die men kan omschrijven als: het kreëren van een nieuwe
poëtische mythe. Voor Roland Holst zelf zal de aandrift tot het schrijven van dit artikel in de
eerste plaats gelegen hebben in een bewustwording van de wijze waarop hij zelf het dichten
ervoer (een bewustwording die, zoals zo vaak in dergelijke gevallen, zijn uitdrukking vindt in
een karakteristiek van een andere dichter; cf. Van Eyck over Verwey). Deze
dichters-bevindingen, die blijkens het effekt van het essay ook voor anderen vruchtbaar waren,
zijn voor ons onderzoek vooral daarom irrelevant, omdat zij niet de vorm van een beschrijfbare
poëtica hebben aangenomen.
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publiek is van overwegend belang. Een rechtvaardige behandeling van de
dagbladkritiek kan dan ook alleen plaats vinden binnen het kader van een bespreking
van de sociale rol van de literatuur, en dat is mijn onderwerp niet. Wel kunnen in
bepaalde gevallen de opvattingen over de funktie van de literatuur de poëtica
bepalen, bijvoorbeeld bij levensbeschouwelijk geënga-geerde critici. In die gevallen
is de algemene vraag: hoe ziet de criticus de relatie van aard en funktie van de
1
literatuur, wèl van direkt belang voor mijn onderzoek. Afdeling VII is voor een
aanzienlijk deel aan dergelijke critici gewijd.
Omdat de relatie literatuur - publiek (met de criticus als middelaar) voor mij slechts
zijdelings van belang is, worden dagbladrecensies in dit boek niet onderzocht op
bijvoorbeeld hun voorlichtende waarde, maar op een vraag die er zelden het
voornaamste aspekt van uitmaakt, de opinies van de criticus over de poëtica. Dat
alleen al maant tot voorzichtigheid. Verder is het alles behalve denkbeeldig dat
iemand in een krant dingen schrijft die hij in een tijdschrift niet graag voor zijn
rekening zou nemen. Zonder de samenstelling van zijn publiek in het onderzoek te
betrekken, zou men aan de uitgesproken oordelen onmogelijk recht kunnen doen.
Een voorbeeld hiervan lijken mij Du Perrons ‘Indische’ boekbesprekingen, waarin
alleen al de waardeschaal sterk afwijkt van wat wij elders van hem horen.
Dat neemt overigens niet weg, dat wij juist om de oordelen de dagbladrecensies
bepaald niet kunnen verwaarlozen; er zijn auteurs die hun poëtica het scherpst
geformuleerd hebben aan de hand van evaluerende boekbesprekingen. Dat zal dan
meestal impliciet gebeuren, en mijn taak zal in die gevallen hoofdzakelijk bestaan
uit expliciteren. Algemene opmerkingen zijn daarover niet te maken; bij iedere criticus
verloopt de omzetting van poëtica in oordeel op een eigensoortige wijze, en dus
moet de explicitering ook aan het bijzondere geval aangepast worden. Vaak geeft
zelfs alleen de kritische aanpak (om het woord methode, dat teveel een systeem
suggereert, te vermijden) een aanwijzing omtrent de poëtica, en in zo'n geval gebruik
ik de uitlatingen van de recensent wel heel anders dan hun bestemming leek mee
te brengen.
Dat die kritische benadering soms ook vierkant in strijd is met een elders door
dezelfde auteur geformuleerde poëtica, zal blijken. Dit zal doorgaans

1

Het boek is in hoofdstukken verdeeld, die doorlopend genummerd zijn, met arabische cijfers.
Deze hoofdstukken zijn in afdelingen gegroepeerd, die met romeinse cijfers aangegeven
worden (zie Inhoud p VII vlg). In verwijzingen wordt, waar nodig, het hoofdstuknummer vermeld
(en natuurlijk de bladzijde).
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wijzen op een ondoordachte of ambivalente houding tegenover het verschijnsel
literatuur (poëzie). Een uiteenzetting over de vraag wat een criticus precies doet,
kan ook in dat opzicht onthullend zijn, dat het vaak iets anders blijkt te zijn dan wat
hij denkt te doen. Al dergelijke kwesties zullen ter sprake komen als er een konkrete
aanleiding voor is.

Afperking van de behandelde periode
In de titel van dit boek wordt het besproken tijdvak gekarakteriseerd als ‘de periode
tussen de twee wereldoorlogen’. Ik wil op deze plaats iets meer zeggen over de
begrenzing daarvan.
Als beginjaar heb ik 1916 genomen, een keuze die naar ik vermoed op weinig
tegenstand zal stuiten omdat hij traditioneel is in de literatuurgeschiedenis. Het is,
om slechts enkele feiten te noemen, het jaar dat Nijhoff debuteerde (in De Beweging),
dat Van Ostaijen zijn Music-hall het licht deed zien, en dat - voor dit boek het
belangrijkste - Het Getij begon te verschijnen.
Het eindjaar waarvoor ik geopteerd heb, 1940, lijkt misschien minder literair van
aard, maar dat dit schijn is, zal de lezer ongetwijfeld inzien als hij zich realiseert dat
drie van de vier protagonisten van de Prisma-polemiek in dat jaar overleden zijn.
Ook het jaar 1942 zou als afsluiting te verdedigen zijn geweest, omdat op dat
ogenblik een scherpe caesuur is gevallen, vanwege het lamleggen van ons hele
openbare literaire leven. Dat zou echter als konsekwentie gehad hebben dat ook
de Werk-Criterium generatie in het betoog betrokken had moeten worden. Ik heb
dat niet gedaan, omdat het onbillijk zou zijn geweest tegenover de daartoe behorende
schrijvers, waarvan ik de bespreking halverwege hun ontwikkeling had moeten
afbreken. De Vrije Bladen- en Forum- generatie is de laatste geweest, die, hoe jong
vele woordvoerders ervan ook gestorven zijn, tot volle wasdom is gekomen.
Bovendien moet men er rekening mee houden dat de problematiek van de
Werk-Criterium auteurs niet redelijk te beschrijven is in vorm-of-vent termen; alleen
in een geschiedenis van de kritiek zouden deze jongeren van 1940 niet hebben
1
mogen ontbreken.
Een kleine precisering: enkele medewerkers aan Criterium verschillen in leeftijd
niet of nauwelijks van schrijvers als Ter Braak, Donker, Van Duinkerken. Ik heb
echter niet op de ‘biologische’ leeftijd gelet, maar op de ‘literaire’.

1

Een enkele maal overschrijd ik de hier gestelde eindgrens 1940, bijvoorbeeld bij de bespreking
van Binnendijk en Bloem. Dat wordt dan ter plaatse gerechtvaardigd.
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Gezien weer de centrale probleemstelling, geldt voor de keuze van stromingen en
figuren die ik uitgebreid bespreek dat deze niet gebaseerd is op hun historische rol,
maar eerder op het geartikuleerde van hun uitingen. Iedere figuur wiens bijdrage
tot de probleemstelling die hierboven uiteengezet werd, als van aanzienlijk en
omschrijfbaar belang betiteld kan worden, is afzonderlijk behandeld. Terugwerkend
vanaf de Prisma-polemiek betekent dit, dat vóór Marsman en Binnendijk (en De
1
Vrije Bladen in het algemeen ) voor uitgebreide bespreking in aanmerking kwamen:
Van Ostaijen en Nijhoff. Dáárvoor weer zijn uitgesproken opinies over onze materie
te vinden bij de Stem-auteurs, Havelaar en Coster; het verschil en de overeenkomst
van deze denkbeelden met die van de Forum-critici is één van de duidelijkste
indikatoren van zowel het blijvende als het tijdge-bondene in de hele problematiek.
Aan het begin staat tenslotte de ‘nieuwe beweging’, Stijl en Getij, met als centrale
figuren respektievelijk Van Doesburg-Bonset en Van den Bergh. Om deze nieuwe
generatie, die in Nederland het internationale revolutionaire streven heeft
geïntroduceerd en gedeeltelijk vertegenwoordigd, een achtergrond te geven, zet
het boek in met een schets van de ‘status quo’ in 1916.
Na de behandeling van de Prisma-diskussie treft men een (lange) afdeling aan
die ik Standpunten en getuigenissen heb genoemd, naar de roemruchte serie van
Stols. Deze titel spreekt voor zichzelf: er zijn vele tijdgenoten die belangwekkende,
vaak uitgebreide, uitspraken over ons onderwerp hebben gedaan, zonder partij te
zijn in de Prisma-polemiek. Dergelijke figuren, waartoe bijvoorbeeld Bloem, Van
Eyck en Donker gerekend kunnen worden, komen in dit deel van het boek ter sprake.
Ook een aantal als voor hun groep typerend te beschouwen ‘geëngageerde’ auteurs,
katholieken, protestanten, socialisten, krijgen daar een plaats, omdat hun
problematiek weliswaar te maken heeft met die van Ter Braak versus Binnendijk,
maar gedeeltelijk van andere premissen uitgaat; in hoeverre dat het geval is, en op
welke wijze, is het voornaamste onderwerp van de desbetreffende hoofdstukken.

1

Een algemene karakteristiek van dit blad is opgenomen omdat er standpunten zijn die de
hele groep kenmerkten, en niet alleen Marsman en Binnendijk, en omdat ook de latere
tegenstander Ter Braak zich in dit milieu ontwikkeld heeft.
Bij een tijdschrift als De Vrije Bladen is een dergelijke afzonderlijke bespreking evenzeer op
zijn plaats als hij bij bladen als Den Gulden Winckel of Critisch Bulletin onmogelijk zou zijn:
deze hebben niet het karakter van een groepsuiting, met herkenbare centrale denkbeelden,
doch bieden uitingsmogelijkheid aan zeer diverse standpunten, al zal van tijd tot tijd een
zekere verbijzondering optreden.
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Dat de laatst besproken groep auteurs de drie voornaamste Forum-figuren omvat,
Du Perron, Ter Braak en Vestdijk, behoeft geen toelichting; en dat er een pikante
smaak is aan de kombinatie van de eerste twee met de laatste, begrijpt de lezer
ongetwijfeld ook wel zonder dat er uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd wordt.
Het boek eindigt met een konkluderend betoog, waarvan een belangrijk aspekt
is dat de naar voren gekomen feiten in een ruimer probleemveld geplaatst worden.

Schematisering
Het is duidelijk dat deze schematische opzet, teruggaand op een door de centrale
probleemstelling bepaalde aanvankelijke selektie, weer een van de punten is waarop
dit boek van de gebruikelijke geschiedschrijving afwijkt, of op zijn minst in heel
radikale vorm een verschijnsel toont dat bij alle geschiedschrijving optreedt. Nog
sterker geldt dit voor de behandeling van de afzonderlijke figuren, de ‘portretten’.
Alle uitlatingen van de besproken critici worden weer geplaatst rond de
beantwoording van die ene vraag: wat is voor hen literatuur, ook als zij daar zelf
nauwelijks een gedachte aan gewijd hebben. Dat wil dus zeggen dat ik in alle
gevallen enigszins, en in enkele gevallen zelfs vrijwel uitsluitend, op andere aspekten
in het standpunt van mijn slachtoffers de nadruk gelegd heb, dan die zij zelf als de
hoofdzaak zouden beschouwen. Door bovendien verbanden, bijvoorbeeld tussen
poëtica en kritiek, aan te brengen, die in werkelijkheid helemaal niet hoeven te
bestaan (en soms zelfs een oordeel uit te spreken op grond van de afwezigheid van
een verband, want ik kan niet ontkennen dat ik overeenstemming tussen de twee
noodzakelijk acht), abstraheer ik in zekere zin de denkbeelden van de behandelde
auteurs tot ‘stelsels’, die dan vaak ‘niet kloppen’. Dat lijkt mij onvermijdelijk; de
bezigheid van de portretteur, historicus of niet, bestaat uit abstraheren, maar dat
wil niet zeggen dat het portret niet zou lijken. De weergave van andermans
standpunten kent nu eenmaal zijn eigen wetten.
Wij mogen evenwel nooit uit het oog verliezen, dat bij deze merendeels
jonggestorvenen zich als een geheel voordoet wat voor hen die zijn blijven leven
slechts een episode geweest blijkt te zijn. Het definitieve dat dergelijke fasen van
ontwikkeling in mijn boek hebben gekregen, is niet een gevolg van mijn onredelijkheid
maar van die van de geschiedenis zelf. De enige tegenmaatregel die ik op dit punt
kan nemen is: waarschuwen waar dat noodzakelijk lijkt, en de behandeling van een
figuur als Vestdijk be-
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perkt houden tot zijn uitingen van vóór 1940.
Het zou mogelijk geweest zijn, bepaalde auteurs niet in één keer te behandelen,
maar in gedeelten, overeenstemmend met etappes van hun ontwikkeling (in
verschillende hoofdstukken, om het in de termen van het boek te zeggen). Marsman
bijvoorbeeld, had op twee, of zelfs drie, plaatsen ondergebracht kunnen worden:
bij De Vrije Bladen, (na de Prisma-diskussie) en na Forum, en hetzelfde geldt m.m.
voor figuren als Bloem en vooral Van Eyck. Dat ik dit niet heb gedaan, maar terwille
van de overzichtelijkheid één hoofdstuk aan iedere auteur heb besteed, behoeft,
neem ik aan, geen verdediging. In gevallen waar een sterke ontwikkeling
gekonstateerd kan worden, zal deze afzonderlijk gesignaleerd en min of meer
uitgebreid behandeld worden.

Beperking tot de Nederlandse situatie
Een bijzonder boeiend onderwerp zou zijn: de relatie van onze Nederlandse critici
uit de besproken periode tot buitenlandse kollega's, boeiend maar hier en daar
waarschijnlijk wel beschamend. Afgezien van een enkele losse opmerking ter
verduidelijking, heb ik mij echter daaraan niet gewaagd; er valt, dunkt mij, over dit
onderwerp pas met vrucht te praten, als wij beter weten wat er in ons eigen land
precies omging. Dat wil zeggen dat het een problematiek is die in het verlengde van
dit boek ligt. Ten gevolge van deze beperking tot de situatie in eigen land kwam ook
een tijdschrift als i 10 niet voor een afzonderlijke behandeling in aanmerking, hetgeen
jammer is maar onvermijdelijk.
Minder voor de hand liggend is misschien de koncentratie van de aandacht op
Nederlandse in plaats van Nederlandstalige verschijnselen en denkbeelden. Zonder
te ontkennen dat de Noord- en Zuid-Nederlandse literatuur in veel opzichten een
eenheid vormt, zie ik echter op het punt van ‘literaire ideologie’ nu juist twee naast
elkaar staande gehelen. Aan de Prisma-diskussie bijvoorbeeld namen geen
Vlamingen deel, en dat is niet toevallig. Zij hebben hun eigen botsingen gehad (Het
Fonteintje tegenover de Ruimte-groep bijvoorbeeld), die soms vergelijkbaar zijn,
maar van een in-elkaar-grijpen is vrijwel nooit sprake geweest. De Vlaamse
humanitaire expressionisten, om nog een voorbeeld te geven, hebben ongetwijfeld
in Noord-Nederland invloed uitgeoefend, vooral op de jonge katholieken, maar het
is bijna geheel een invloed op scheppend terrein. In De Stem zijn de voor ons
onderwerp fundamentele gezichtspunten niet door Van den Voorde, Moens etc.
verkondigd maar door Havelaar en Coster, terwijl
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omgekeerd de pennestrijd van deze twee en andere Vlamingen een louter Vlaamse
aangelegenheid bleef. En zo kan men voortgaan.
Ik zie twee uitzonderingen: onder de auteurs die in 1916 het klimaat bepaalden
heeft Van de Woestijne, via onder meer zijn NRCt-artikelen, een stem in het
Nederlandse kapittel gehad, terwijl even later de invloed van Paul van Ostaijen op
Du Perron niet minder dan op Binnendijk, om slechts enkelen te noemen,
onontkenbaar is. Deze twee Vlamingen, niet voor niets beiden het onderwerp van
omvangrijke studies door Noord-Nederlanders, heb ik daarom een plaats gegeven
in Vorm of vent, - in de wetenschap dat ik hen daarmee eenzijdig behandel want
losmaak uit hun ‘natuurlijk milieu’.

Persoonlÿke voorkeuren
Bij een zo kontroversiële stof - de polemieken van toen en later bewijzen dat wel is een eigen voorkeur onvermijdelijk. Het heeft geen enkele zin, te beweren dat ik
in de diskussies nergens ‘partij’ zou zijn. De literairkritische methode die mij, althans
op dit moment, de meeste mogelijkheden lijkt te bieden, is de strukturele analyse,
de analytische beschouwingswijze die zich vooral op het werk koncentreert en de
vormelijke en inhoudelijke eigenschappen daarvan in hun organische verband
beschouwt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ik eerder voel voor de denkbeelden van
Van Eyck - althans op het punt van de poëtica en de kritische theorie - dan voor die
van Du Perron.
Ik hoop echter dat deze voorkeur niet leidt tot vervalsing van standpunten. Een
van de redenen waarom dit boek geschreven werd, is juist dat ik de fenomenen
minder emotioneel wenste te benaderen dan vaak gebeurt. Ik wil bijvoorbeeld,
vasthoudend aan de zoëven genoemde voorbeelden, graag konstateren dat ik
weliswaar de ideeën van Van Eyck meer hout vind snijden dan die van Du Perron,
maar als lezer niettemin in negen van de tien gevallen een groter plezier beleef aan
de laatste, wat natuurlijk op zichzelf al een weinig forumiaanse houding is...
Wel zal de voorkeur voor een intrinsieke kritiek blijken uit een vergrote aandacht
voor verschijnselen die wijzen op de ontwikkeling van een ergocentrische methode,
en verder uit spijt over wat ik beschouw als gemiste kansen. Ieder beeld van het
verleden wordt nu eenmaal bepaald door bijzondere interessen die een gevolg zijn
van onze verlangens aangaande heden en toekomst.
Polemisch, in stilte als men wil, is Vorm of vent eerder op een meer algemene
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wijze, namelijk waar het wil bijdragen tot grotere bewustheid in onze literaire kritiek
- die over het algemeen een nadelig werkende afkeer van theorievorming heeft en, naar de andere zijde, waar het de stelling wil verdedigen dat de denkbeelden
van auteurs over de aard van het literaire werk niet minder belang hebben dan die
van de literaire theoretici. Dat het een eigensoortig belang is, dat de door hun vitale
situatie bepaalde ideeën van schrijvers helemaal niet dezelfde hoeven te zijn als
die van de wetenschapsmensen, ook dat is een onderwerp dat ik aan de orde heb
willen stellen. Theoretisch verantwoorde standpunten kunnen voor een auteur die
met kritieken en programma's de weg open wil houden voor zijn kreatieve uitingen,
1
evengoed remmend werken als stimulerend. Met deze faktoren zullen wij steeds
rekening moeten houden, al brengt de opzet van dit boek mee dat de relatie tussen
betogende en scheppende schrifturen binnen het oeuvre van een bepaalde auteur
niet ter diskussie komt. Er is een verschil in perspektief tussen schrijver en lezer
(criticus, theoreticus), dat hun waarnemingen over hetzelfde objekt volkomen
verschillend kan maken. Als een auteur zijn schrijvers-sensaties gelding wil doen
krijgen als lezersobservaties, kan dat een reden zijn voor een negatief oordeel over
zijn uitspraken als kritiek. Dat deze een andere waarde kunnen hebben, en dat die
beslissend kan zijn, stel ik hier eens en voor al vast. En dat een negatieve evaluatie
van bepaalde uitingen van een auteur als kritiek in geen enkel opzicht een uitspraak
inhoudt over het belang van zijn hele schrijversfiguur, behoeft hierna geen nader
betoog.

Gebruikte uitgaven
2

In dit boek wordt veel geciteerd , niet alleen omdat het mij zinloos voorkomt om in
eigen woorden na te vertellen wat de betrokken schrijvers zelf weloverwogen hebben
opgeschreven, maar niet minder omdat de wijze van formuleren een niet weg te
cijferen faktor in het standpunt is. Vandaar

1

2

In Wegen der poëzie (1936) schrijft Stuiveling, juist over onze periode: ‘De gehele na-oorlogse
generatie tenslotte vertoont een overmaat van critiek en theorie, die zoals alle òverbewustheid
de scheppende arbeid schaadt, zo niet verlamt.’ (p 77) Ik geloof overigens dat Stuiveling de
theoretische bewustheid van onze auteurs uit die jaren overschat, en waarschijnlijk bedoelt
hij niet helemaal hetzelfde als ik. In ieder geval echter kan zijn opmerking bewijzen dat een
afzonderlijke behandeling van deze materie van belang is, ook voor een verdiept inzicht in
de scheppende literatuur.
Kursief, vet en wijd gedrukte tekstgedeelten worden alle door kursief weergegeven.
Differentiatie is niet noodzakelijk, aangezien in geen enkel citaat van meer dan één van deze
typografische middelen tegelijk gebruik gemaakt wordt.
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ook dat ik, hoewel om praktische redenen vaak gebruik makend van latere, voor
iedereen zonder moeite bereikbare, uitgaven, in een aantal gevallen de
oorspronkelijke versie aangehaald heb. Het is op zichzelf al interessant om de
ouderwetse spelling van Binnendijk te zien botsen op de Kollewijnse van Du Perron,
al hoeft men dit als argument niet te zwaar te laten wegen (per slot schreef Du
Perron zijn brieven in de oude spelling). Dat polemieken doorgaans in hun
oorspronkelijke vorm worden geciteerd, en niet in de latere, meestal omgewerkte,
spreekt, om andere redenen, vanzelf. Verzamelde werken bijvoorbeeld zijn nogal
eens geordend en bijgewerkt op grond van beginselen die met mijn probleemstelling
niets te maken hebben, en die niet zelden leiden tot wat in het kader van dit boek
vervalsingen zijn.
Ook de stof van vroegere bundelingen beslaat echter niet zelden een groter
periode, hetgeen ten gevolge kan hebben dat dergelijke verzamelingen eveneens
gewijzigde versies brengen op grond van een veranderd standpunt. Omdat citeren
uit dagbladen bijna altijd ongewenst is, en tijdschrift-publikaties ook alleen gebruikt
worden als daar een bijzondere reden voor is, heb ik daartegen weinig kunnen doen;
weinig meer althans dan behalve het boek-jaartal zoveel mogelijk de oorspronkelijke
jaartallen bij de citaten te vermelden, als dat van belang leek en als zij achterhaalbaar
waren.

Afkortingen etc.
Van afkortingen is weinig gebruik gemaakt, behalve natuurlijk van de algemeen
bekende. Boektitels zijn steeds zo afgekort, dat zij zonder moeite in de
literatuuropgave (p 515 vlgg) terug te vinden zijn. De twee uitzonderingen zijn: VW,
waarmee bedoeld wordt Verzameld(e) werk(en) - van Coster, Van Ostaijen, Nijhoff,
Du Perron, Van Eyck, Ter Braak -; en DVB, waarmee het veelvuldig genoemde
tijdschrift De Vrije Bladen aangegeven wordt.
Vierkante haken binnen een citaat betekenen dat door mij iets tussengevoegd,
samengevat of weggelaten werd.
Wanneer de eerste noot van een pagina begint met het woord ‘idem’, verwijst dit
naar de titel die genoemd wordt in de laatste noot van de voorgaande bladzijde.
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I De situatie in 1916
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1 Algemeen, De Gids, De Beiaard, Groot Nederland
Het is onmogelijk om over de opvattingen van de ‘jongeren’ omstreeks 1916 iets te
zeggen, zonder een beeld te geven van de standpunten der ‘ouderen’ waar zij soms
op voortborduurden, dan weer zich tegen afzetten. Aangezien echter een
samenvattende studie over de literaire theorievorming en de kritische praktijk
gedurende de periode 1880-1916 ontbreekt, moet ik mij bij het schetsen van het
‘klimaat’ in 1916 beperken tot enkele losse aperçu's. Aan deze fragmentarische
aanpak, die de voorlopigheid van het beeld reeds doet uitkomen, geef ik de voorkeur
boven een meer samenhang vertonend verslag, omdat dit een zekerheid zou
suggereren die alleen door diepergaande bestudering verworven kan worden.
Daarom zal dit hoofdstuk, eerder dan een koherente panoramische opname, een
serie close-ups vormen, waarbij de keuze bepaald wordt door de vraag: welke
stromingen of figuren hebben op de auteurs die zich omstreeks 1916 kritisch gaan
uiten, direkt ingewerkt, positief of negatief. Het perspektief wordt dus niet bepaald
door het belang van een standpunt binnen de situatie van de jaren Tien, maar door
de bruikbaarheid - hoe dan ook - voor de toekomst. Een andere beperking die in
de aanvang van dit hoofdstuk al gesignaleerd dient te worden, is deze: de aandacht
zal bij ieder der besproken figuren vooral gericht zijn op expliciete uitspraken over
de aard van literatuur en kritiek. De kritische praktijk, en daarmee de immanente
beginselen waardoor deze vaak bepaald wordt, zal hier, in tegenstelling tot wat in
de rest van het boek gebeurt, terzijde gelaten worden, om de eenvoudige reden
weer dat alleen een gedetailleerde analyse in staat zou zijn, de onuitgesproken
uitgangspunten uit de feitelijke praktijk los te wikkelen.
Het is bij deze opzet onvermijdelijk, dat de besprekingen zelf van afzonderlijke
figuren als Kloos, Verwey, Adama van Scheltema, Van de Woestijne, hoofdzakelijk
bestaan uit een gerangschikt mozaiek van citaten. Het zou onjuist zijn om hen, nu
zij zo weinig in het midden mogen brengen, niet tenminste hun eigen woorden te
laten gebruiken.
Hoe verwarrend het zou werken wanneer een dergelijke aanpak gekom-
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bineerd werd met volledigheidsdrang, zou alleen al een behandeling van De Gids
bewijzen. Er bestaat geen ‘literair standpunt van De Gids’. Men kan zelfs volhouden
dat over het algemeen standpuntloosheid zijn standpunt bij uitstek is, en dat de
levensvatbaarheid van het blad, toch wel een bewezen zaak, daarmee samenhangt.
Het was ook niet anders te verwachten bij een tijdschrift dat in de jaargang 1916
onder zijn medewerkers ondermeer telde: Bastiaanse, Boutens, A. Roland Holst,
Gerard van den Hoek, Joost Mendes, Top Naeff, Wally Moes, Just Havelaar,
Huizinga, Van Moerkerken, Karel Wasch, Augusta de Wit, Van de Woestijne, Van
Eyck, De Meester, Reddingius, Van Schendel, Van Vriesland, Coster, Dop Bles,
Ina Boudier Bakker, J. Israël de Haan, Aart van der Leeuw, Van Collem, en waarvan
de kritieken en kronieken verzorgd worden door M.H. van Campen, Carel Scharten
en Johan de Meester.
Van Campen is een interessante figuur, maar (met het oog op de toekomst)
belangrijke theoretische opvattingen treft men in zijn uitgebreide verhandelingen
niet aan; geen van de jongeren na 1916 noemt hem ooit. Scharten, wiens bekende
diskussie met Emants over ‘pathologie in de literatuur’ juist in de jaargang 1916 te
vinden is, werd door verschillende kollega's de belangrijkste criticus van het moment
genoemd, maar is voor ons toch niet veel meer dan een zijtak van Tachtig in zijn
kritische ideeën, zij het niet in zijn smaak (René de Clercq en Adama van Scheltema
verkiest hij verre boven de ‘egocentrische’ Verwey), een criticus die zich beperkt tot
het kleurig, haast zou men zeggen: kreatief, navertellen van het verhaal, of het
weergeven van de eigen direkte indrukken. De Meester, op zijn manier niet minder
de lijn van '80 doortrekkend, is konscientieus maar weinig theoretisch geïnteresseerd;
in 1916 bespreekt hij in De Gids bovendien niet de literatuur in engere zin, maar
houdt zich voornamelijk bezig met toneelkritiek.
Ook incidentele bijdragen van anderen geven De Gids niet een bepaald ‘gezicht’:
Emants is niet meer dan een zich zelf verdedigende inzender, en W.G.C. Byvanck,
twintig tot tien jaar eerder een belangrijke figuur onder de Gids-redakteuren, wordt
in deze jaren waarschijnlijk door iedereen gezien als historicus en politiek
kommentator. Kortom, Verwey heeft gelijk in zijn enigszins boosaardige stuk ‘Een
gesprek van generzijds’ in De Beweging: ‘Tijdens Van Hall is De Gids voor goed
van zijn plaats geraakt. Met al zijn smaak, ijver en opofferingsgezindheid, met al
zijn gevoel voor nuance en opportuniteit, met al zijn hengelen en lokaas uitwerpen
in de visschenvijver van de nederlandsche schrijvers, heeft hij niets kunnen doen
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dan het tijdschrift maken tot een maandelijksche verzameling van bijdragen - soms
goede, doorgaans middelmatige - een markt van niet te gewaagde meeningen, een
winkel waar de gemakzuchtige burgerij van onze dagen zich het naar maat gesneden
1
kostuum haalt van haar denkbeelden.’
Niet alleen echter een zo eerbiedwaardig oud orgaan als De Gids heeft weinig
nieuws te bieden, ook bijvoorbeeld het tijdschrift De Beiaard, een algemeen-kultureel
blad dat in 1916 begint te verschijnen, bedoeld als ontmoetingsplaats van alles wat
in katholiek Nederland en Vlaanderen leeft, geeft de lezer nauwelijks het gevoel dat
hij in de 20ste eeuw is beland. De toon is even emanciperend-pedagogisch als die
van Alberdingk Thijm, de aandacht is exklusief gericht op katholieke verschijnselen
of blijft in ieder geval bepaald door een katholiek belang. Oordelen op literair terrein
zijn vrijwel zonder uitzondering moraliserend. De redaktie (bestaande uit Gerard
Brom, Frans van Cauwelaert, J.H.E.J. Hoogveld, J.A. Loeff, B.H. Molkenboer en
Jos. Schrijnen) doet ook geen pogingen, dit te ontkennen. In het eerste nummer al
lezen wij, n.a.v. de titel van het blad: ‘Hij is ons dierbaar geworden, de beiaard, die
ons zag geboren worden en opgroeien in de schaduw der talrijke torentransen, die
Nederland eens kroonden, nòg kronen met Roomsche schoonheid. [...] Zóó dachten
wij ons de taak van zijn bestuurders en medewerkers: als wakkere beiaardiers een
lied van eenheid en kracht, van harmonie en vrijheid te laten uitklinken over de
2
landen van Maas en Schelde’. Roomse schoonheid; vandaar dit soort oordelen:
Carmen van De Meester is ‘een vertelling [...], die artistiek veel hooger kon en moreel
3
beneden peil is.’ Bij Querido treft men een sfeer die ‘bij velen om haar
4
maatschappelijk èn moreel beneden-peil walging moet wekken.’ En over Adama
van Scheltema: ‘deze ontredderde ziel, die van de eene ijlte in de andere greep en
5
toch, of ze wil of niet, naturaliter christiana is en blijft’. Een argument, dat ook in
1916 al slechts aan geloofsgenoten als voor de eigen tijd effektief voorgekomen zal
zijn.
Een bijzondere rol was gereserveerd voor Groot Nederland, vooral door de

1
2
3
4

5

De Beweging, 1916, eerste deel, p 85.
De Beiaard 1ste jg, 1916, I, p 84. Ondertekend door J. S(chrijnen).
idem, II, p 476 (Molkenboer).
idem, I, p 99 (Molkenboer). Overigens leest men verderop een notitie over ‘aaneenrijging van
scènes, waarvan kausaal verband en logische uitgroeiing dikwijls héél twijfelachtig schijnen’,
- een oordeel dat de technische zijde van het werk betreft; geadstrueerd wordt het niet.
idem, II, p 191 (Molkenboer).
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centrale positie van Frans Coenen in het blad (Buysse en Couperus, de oprichters
en nog steeds Coenens mederedakteuren in deze jaren, treden ‘ideologisch’ niet
1
erg op de voorgrond ). Groot Nederland was namelijk het blad van de sceptische
individualisten met maatschappelijke belangstelling, die hun heldere, vaak scherpe,
kommentaar leverden zonder zich te engageren. De waarde van dit soort kritische
onafhankelijkheid is onbetwistbaar, maar voor onze probleemstelling verliest het
tijdschrift erdoor aan belang. De programmatische nuchterheid is op een ogenblik
van felle vernieuwingsdrang weinig vruchtbaar: de revolutionair ziet in de
kommentator al gauw een reaktionair.
Toch zijn de ideeën van Coenen en zijn naaste medewerkers vaak belangwekkend
genoeg, ook voor ‘modernisten’. Zo schreef Coenen zelf over Just Havelaars Vincent
van Gogh, een boek dat hij ‘scheurkalenderalgemeenheden’ en ‘woord- doch niet
2
zin-rijk(heid)’ verweet : ‘Alles te zamen heeft deze beschouwing van de kunst van
Van Gogh dus niet veel opgeleverd. En, welbezien, kon zij dat ook niet op deze
wijze. De schrijver neemt zich voor en tracht ook wel de kunst te karakteriseeren,
maar vanzelf zakt hij telkens naar den kunstenaar terug [!], omdat, in den grond,
hem dezen [sic] het meest interesseert, en de kunst vooral in zoover men er hem
3
in weervindt.’ Daartegenover stelt Coenen: ‘Eerst aan zijn uitingen, zijn

1

2

3

De kring van medewerkers is minstens even breed als die van De Gids, maar er is een kern
die een meer selekt en uitgesproken karakter draagt. In 1916 komen wij bijdragen tegen van:
Maurits Wagenvoort, Van Eyck, M.H. Werkman, Hélène Swarth, Carry van Bruggen, Van
Oudshoorn, Jan van Nijlen, Just Havelaar, J. Greshoff, Aart van der Leeuw, Elsschot, Karel
van den Oever, Frits Hopman, Willem de Mérode, Ina Boudier Bakker, J.G. Danser, A. Roland
Holst, prof. L.E.J. Brouwer (die De Haan's Rechtskundige significa bespreekt). Men ziet: een
niet te verwaarlozen tijdschrift, waarvan de twee delen van jaargang 1916 respektievelijk 656
en 640 pagina's omvatten. Deze omvang was in die jarer niet ongewoon, tot schrik van de
lezer van 1968 die zich realiseert hoeveel plaatsruimte een auteur in die jaren ter beschikking
had: De Gids, De Nieuwe Gids, De Beweging, zij telden niet minder bladzijden dan Groot
Nederland, en dat waren dan alleen de belangrijkste tijdschriften voor de levensbeschouwelijk
niet geëngageerden...
Het peil van Groot Nederland laat zich uit de lijst van medewerkers wel ongeveer aflezen, de
gerichtheid echter nauwelijks. Die wordt vrijwel geheel bepaald door Coenen en zijn vriendin
Carry van Bruggen.
Deze verwijten tegen Havelaar komen de na-forumse lezer bekend voor - vanzelf-sprekend.
Het is immers een naieveteit, te menen dat Havelaar en Coster niet vanaf het begin een zelfde
soort bezwaren opgeroepen hebben. Dat zij desondanks korte tijd later een centrale rol gaan
spelen, die in 1930 al weer uitgespeeld blijkt te zijn, bewijst alleen maar dat redakteuren van
De Stem een standpunt vertegenwoordigden dat omstreeks 1920 door de omstandigheden
velen aantrekkelijk voorkwam. Niet hun standpunt wijzigt zich, maar de omstandigheden.
Groot Nederland 1916, I, p 199 (in het opstel ‘Ydele kunsthistorie’).
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kunst, zal de eventueele grootheid van den kunstenaar moeten blijken. [...] Als men
weten wil of Van Gogh inderdaad een bijzonder kunstenaar was, door wien Holland
deel heeft aan de algemeene westersche beschaving, en als men leeren wil, waarin
die grootheid bestond, dan moet men tot zijn werk gaan, alleen tot zijn werk, om dit
1
met andere schilderkunst te vergelijken.’ Dit standpunt wordt uitvoerig en helder
toegelicht. De konklusie waartoe Coenen komt, is: ‘Dat is het werk en de taak van
den kunsthistoricus: zooveel mogelijk zijn specialen aesthetischen smaak
verloochenen, om zich in te voelen in de kunst aller tijden en volken, ten einde
vervolgens die gewonnen indrukken te vergelijken of hij het rhythme der verandering
2
speurt.’ Dit is verwant aan het pure Nieuwe Gids-standpunt, maar het historische
perspektief, dat bij Coenen gebruikelijk is, treft men bijvoorbeeld bij Kloos niet aan
waar het gaat om verwezenlijking van de eis: alleen het werk mag tellen bij de
3
beoordeling. Coenen was het zeker eens met zijn medewerker J.A.N. Knuttel, die
n.a.v. Van Campen opmerkte: ‘Wat is de taak van de litteraire kritiek? Zoveel mogelijk
benaderend te bepalen de plaats die een kunstwerk of soi-disant kunstwerk in het
4
geheel der literatuur inneemt.’ Men kan niet ontkennen dat bij de beoordeling van
eigentijds werk een dergelijk standpunt veel weg heeft van een petitio principii.
Het uitgangspunt van Coenens kritische beginselen is een nuttig scepticisme, de
uiterste konsekwentie ervan een verschralend historisme. Maar in de gevallen dat
Coenen zijn historische methode niet al te zeer op de spits drijft (en eigenlijk doet
hij dat maar zelden wèl), komt men treffende, overigens altijd behoedzaam
geformuleerde, notities genoeg tegen: (nog altijd over Havelaar:) ‘Want het is
overschatting der persoonlijkheid, in het ergste geval zelfbehagen en ijdelheid, als
men niet voortdurend aan eigen bevindingen twijfelt en weigert een, zij 't ook hier
betrekkelijke, vastheid te zoeken in het vergelijken, zoo onpersoonlijk mogelijk, van
kunst met kunst, zonder meer. [...] Ik krijg het gevoel of Van Gogh zelf onder dien
overvloed [van woorden en levenswijsheid] een beetje verdrukt en weggedrukt
5
wordt’.
Naast Coenen, in intelligentie niet voor hem onderdoend en in warme
geinteresseerdheid zeker zijn meerdere, staat Carry van Bruggen. Dat deze

1
2
3
4
5

idem p 200.
idem p 201.
Kloos zocht, zoals wij in hoofdstuk 2 zullen zien, de oplossing in het opspeuren door de
lezer-criticus van de bedoelingen van de schrijver.
Groot Nederland, 1916, I, p 209.
idem p 202-203.
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unieke verschijning in onze literatuur in menig opzicht verwant was aan Coenen,
1
blijkt uit een stuk als ‘Vaderlandsliefde, menschenliefde en opvoeding’ : hetzelfde
ironische individualisme, dezelfde vrijheid tegenover maatschappelijke konventies.
Dat zij in bepaalde opzichten dichter bij de jongeren van die tijd staat - al hebben
slechts enkelen van hen zich dat gerealiseerd en dan pas later - kan men al opmaken
uit één citaat, te vinden in het essay ‘Realisme en Romantiek’, een belangwekkende
poging om de Tachtigers te plaatsen in het ruimere verband van de
ideeëngeschiedenis: ‘Dat we een nieuw tijdperk tegemoet gaan, is duidelijk. We
voelen rondom ons een opleving van filosofische belangstelling, van religieus
verlangen, we hooren alom het vragen naar ethische en moreele stelligheid.
Wederom voor de keuze geplaatst tusschen “natuurwet” en “mirakel” -, gaat de
menschheid het “mirakel” weer den voorkeur geven. Niet natuurlijk het
angstaanjagend middeleeuwsch “mirakel” buiten ons, maar het “mirakel” in ons, de
onvermoede, onontgonnen krachten van het menschelijk gemoed.
2
Die hoogere intuïtie moge het “mirakel” van de toekomst wezen...!’
3
Hoe zeer zou menig jongere dit met haar eens zijn geweest , - als standpunten
alleen telden. Maar het milieu waarin een schrijver zijn uitspraken doet, is in de
praktijk van groter belang, althans in de eerste ronde. De ware ‘vorigen’ waren voor
de jongeren van 1916 niet in Groot Nederland of De Gids te vinden. Dat waren nog
steeds Kloos en Verwey, met als voornaamte tegenspeler Adama van Scheltema.

1
2
3

idem II, p 225 vlgg.
idem I, p 284.
Er blijkt heel wat meer affiniteit met de vernieuwingstendenties van het ogenblik uit dan uit
Coenens wegwerpende bespreking van Het nieuwe wereldbeeld van Matthieu Schoenmaekers,
vooral vanwege diens mysticisme (Groot Nederland, 1916, I, p 631 vlgg).
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2 De Nieuwe Gids: Kloos (diskussie met Coster), Bastiaanse
Het lijkt misschien verbazingwekkend voor de lezer van nu, maar het is onmiskenbaar
waar dat een niet onaanzienlijk deel van de literaire critici die in 1916 aan het woord
waren, zich voor de fundering van hun kritische uitgangspunten nog steeds beriep
op de beginselen die in de eerste jaargangen van De Nieuwe Gids geformuleerd
waren. Toch is een dergelijke hardnekkigheid bij een zich doorzettende
protestbeweging niet ongewoon. Wanneer men de situatie van 1916 vertaalt in
termen van 1969, is het resultaat nauwelijks verschillend: velen van de
vooraanstaande critici van nu baseren immers hun kritische praktijk op een variant
van de Forum-opvattingen, en Forum is op dit moment al langer geleden dan de
oprichting van De Nieuwe Gids in 1916.
Om de standpunten van deze ‘Tachtigers-van-1916’ te karakteriseren, bekijk ik
vluchtig de 31ste jaargang (1916) van wat nog steeds als hun bolwerk mag gelden,
De Nieuwe Gids, en daarin natuurlijk vooral enkele uitlatingen van Kloos. Wanneer
ik met diens standpunt ‘de’ Nieuwe Gids-kritiek pretendeer te kunnen kenschetsen,
ben ik uiteraard onbillijk tegenover hen die in nuances anders over de behandelde
onderwerpen oordeelden, maar om nuances gaat het in dit hoofdstuk niet. Voor het
schetsen van het algemene klimaat in 1916 is deze globale benadering voldoende.
‘En vooral een literair kritikus, die gelijk het zijn plicht is, naar objectiviteit streeft,
heeft in zoo'n tegen elke overtuiging vriendelijk-knikkende, maar geen enkele harer
als definitief beschouwende houding van menschelijke waardeering te gaan staan.
Want op die manier alleen kan hij zich vrijmaken van de zotte bevooroordeeldheid,
die sommige kritiseerende menschen een letterkundig kunstwerk mooi of leelijk
doet vinden, niet omdat dat werk, als kunstwerk beschouwd, inderdaad voortreffelijk
of minderwaardig is te noemen, maar alleen omdat zij, de kritici, zich wèl of niet
kunnen vereenigen met de denkbeelden en gevoelens, die de schrijver-zelf, of de
door hem geschapene
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1

figuren, verkondigen of vertegenwoordigen in het boek.’ ‘En de eisch dus, zooals
die hier en daar gesteld wordt, dat er in letterkundige kunstwerken, vóór al het
andere, gedachte moet zitten, is, om de waarheid te zeggen, wel een beetje dwaas.
[...] En op de eigenlijk-poëtische kwaliteiten van gedichten let men dan helemáál
2
niet’ . ‘Neen, het eenige objectief-bestaande, want absolute, waarover alle
ontwikkelden het eens kunnen zijn, is niet de gedachte van een letterkundig werk,
maar wèl het meest essentieele en blijvende, de grootere of geringere aesthetische
3
voortreflijkheid ervan.’ Aldus Kloos in 1916.
Niets is gemakkelijker dan deze opmerkingen belachelijk te maken, of terug te
brengen tot persoonlijke naijver (vooral op Verwey). Juist alle noties die toelichting
behoeven, worden als waarheid gehanteerd; wat, bijvoorbeeld, betekent ‘objectiviteit’,
‘als kunstwerk beschouwd voortreffelijk of minderwaardig’, ‘eigenlijk-poëtisch’,
‘grootere of geringere aesthetische voortreflijkheid’. Als over deze zaken al ooit een
communis opinio heeft bestaan, dan moet dat in een tijd zijn geweest dat ‘alle
ontwikkelden’ nog ongeveer hetzelfde standpunt tegenover esthetische
aangelegenheden innamen; alleen al het optreden van Kloos c.s. bewijst dat die
tijd reeds in 1885 tot het verleden behoorde. De gemoedsrust waarmee hier juist
het problematische als vaste basis gegeven wordt, verbaast ons; zo vaak heeft
Kloos deze ‘waarheden’ blijkbaar uitgesproken, dat tegenspraak in zijn ogen
automatisch onkunde betekent.
Daarmee zouden wij ‘het geval Nieuwe Gids’ kunnen afdoen, - als overblijfsel van
verkalkte theorieën. Ten onrechte. Wanneer in een van de leidende tijdschriften de
belangrijkste criticus in vrijwel ieder artikel uitgesproken of stilzwijgend van dit
postulaat der ‘objektiviteit’ uitgaat, en nadere uitleg niet noodzakelijk acht, mag men
alleen dan van verouderde opinies spreken, wanneer dat tijdschrift alle kontakt met
de levende literatuur verloren heeft. Maar in dat jaar 1916 treffen wij bijvoorbeeld
onder de medewerkers van De Nieuwe Gids jongeren aan als Jan van Nijlen, Gerard
van den Hoek, Victor E. van Vriesland en Constant van Wessem, om van gevestigde
reputaties als Van Looy en Boutens niet te spreken. Men kan zich afvragen of Kloos
zijn standpunten soms met zoveel, niet door bewijsvoering waargemaakt, gezag
kon voordragen, omdat velen de principiële juistheid ervan niet wensten te betwisten
en dus niet omdat zij beschouwd
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werden als de uitlatingen van een man die aan het verleden was blijven vasthaken.
In dat geval moeten wij proberen te achterhalen, wàt de tijdgenoot achter dergelijke
al te losstaande beweringen las. In de eerste plaats moeten wij onderzoeken, welke
opvattingen omtrent de aard van de literatuur (vooral: de poëzie) aan deze kritische
postulaten ten grondslag liggen. Men vindt een korte samenvatting van Kloos' poëtica
in Veertien jaar literatuur-geschiedenis, en wel in het verband waarin hij voor ons
1
het belangwekkendst is: als introduktie tot de kritische ideeën.
‘In tegenstelling tot de wetenschap’, zegt Kloos daar, ‘is literatuur geen verzameling
van droge feitelijkheden, van louter mededeelingen, volgens het een of andere
systeem geschikt, maar is zij het gevoelde, het geziene en gehoorde, tot als-levende
geheelen samengebracht, in de eenig juiste, expressieve woorden door des
2
kunstenaars binnensten geest.’ ‘Wat is literatuur? Literatuur is de haarfijn-preciese
weergave van wat er omgaat in 's kunstenaars binnenste wezen, hetzij dat werd
geboren in de psychische diepte zelve, hetzij het onmiddellijk uit de buitenwereld
3
erbinnen valt.’
Omdat een volledige bestudering van Kloos' opvattingen ten aanzien van het
literaire werk in al hun aspekten hier niet ondernomen kan worden, parafraseer ik
deze opmerkingen, mede op grond van andere uitlatingen, als volgt: literatuur is de
weergave van een indruk of innerlijk gebeuren, en die weergave geschiedt zodanig
dat aan deze ‘inhoud’ een zo adekwaat mogelijk ‘vorm’ gegeven wordt. De eenheid
van vorm en inhoud wordt niet als feit gesteld maar als norm. Kloos is dus een
vertegenwoordiger van de poëtica van de adekwate vorm (zoals Dr. J. Kamerbeek
4
Jr. het noemt ), die echter geen tegenspraak voelt tussen deze ideeën en de
hantering van overgeleverde vorm-schema's of metra. Dit is de poëtica van de
adekwate vorm in haar vroegste stadium, nog rechtstreeks samenhangend met het
protest tegen de 19de-eeuwse retoriek, die niets anders deed dan een bepaalde
mededeling in een willekeurige vorm gieten. De vraag of het zoeken naar de
adekwate vorm niet juist de overgeleverde vormschema's volledig zou exploderen,
komt bij Kloos niet ter sprake. Op een, althans in dit be-
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In het artikel ‘Algemeene inleiding; over kritiek’ (Veertien jaar literatuur-geschiedenis, deel I.
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langrijke essay niet nader onderzochte, wijze is de adekwate vorm blijkbaar ‘van
nature’ gebonden aan bepaalde wetten.
Herhaaldelijk heeft Kloos zich echter beziggehouden met de vraag op welke wijze
de criticus nu met het kunstwerk dient om te gaan. Het ‘kritische vermogen’ was
voor hem ‘evengoed als het kunstenaarschap, een aangeboren, op zich zelf staande
1
gave’ . En dit vermogen bestaat uit: ‘kunnen voelen, zien en hooren, zoowel het
2
groote geheel, als ieder kleinst detail’ , ‘zoodat wat leefde in des schrijvers ziel zich
3
verwezenlijkt als een werkelijkheid in die van den kritikus’.
In de bekende polemiek met Dirk Coster van 1912, heeft Kloos dit standpunt nog
eens uitvoerig uiteengezet; in die bewoordingen hebben de meeste jongeren van
1916 het leren kennen. Ik zal daarom van die diskussie verslag uitbrengen, en
daarbij de nadruk leggen op de positie van Kloos, aangezien zijn tegenspeler in een
afzonderlijk hoofdstuk aan het woord komt.
In het weekblad De Wereld publiceerde Dirk Coster in maart 1912 een bespreking
van het Dickens-boekje van Frans Coenen, waarin hij ondermeer stelde: ‘In alles
bewegen wij ons op het oogenblik uit de tendenz van de “Nieuwe Gids” naar een
nieuwe periode, in alle deelen der kunst gaat het streven van de afbeelding en de
weergave, van de plastiek naar de gedachte [...;] de critiek mag nimmer zijn het
verwoorden enkel van een indruk, dat vanzelve leidt tot een onvolledig en uit den
4
aard onmachtig nakunstelen van een kunstwerk.’ Deze verwerping van de
impressionistische kritiek is, zeven jaar na de oprichting van De Beweging, nauwelijks
sensationeel te noemen. Nieuwer is wat volgt, want daarin kondigt zich De Stem
reeds aan: ‘Het is een zeer eenvoudige waarheid, dat in elke critiek (zoowel als in
ieder kunstwerk) de criticus een standpunt tegenover het kunstwerk moet innemen.’
‘De criticus moet zich niet aanpassen en aanleunen aan het werk; hij moet zich
opstellen tegenover het werk. Hij moet zich zelf eerst bewust zijn en een heldere
gedachte hebben over de wereld, voordat hij het werk kan begrijpen en als 't ware,
5
in de ruimte kan zien liggen’ . En de latere Stem-redakteur spreekt zich hier al
onmiskenbaar uit: ‘De waarachtige hoogere critiek is een philosophische en
aesthetische kruistocht naar de groote begrippen en gevoelens des levens, - en het
spreekt vanzelf, dat deze critiek daarom nimmer zonder moreele en ethische waarde
6
bestaan kan.’
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Het laatste alleen al, zou genoeg geweest zijn om Kloos in het geweer te brengen.
Zijn antwoord komt in juni, en het is een ex cathedra uitspraak, niet alleen omdat
het in De Nieuwe Gids staat maar ook omdat Kloos namens het tijdschrift (en zijn
glorieuze verleden) optreedt: ‘De Nieuwe Gids beschouwt de kunstwerken als wat
kunstwerken wezenlijk zijn...’.
In zekere zin werd het Kloos gemakkelijk gemaakt door een tegenstander die niet
de onvermijdelijkheid van een subjektief oordeel als argument gebruikte, maar de
wenselijkheid. Daarop aanhakend zegt hij dat Coster ‘alleen den kritikus, en
geenszins, gelijk billijk zou zijn, het te beoordeelene werk als hoofdzaak, want als
1
bestaansreden en einddoel, van een letterkundige beoordeeling stelt’ . Met deze
opmerking brengt Kloos de diskussie op een plan waar niet meer alleen de Nieuwe
Gids-dogmata vigeren. Als hij echter wil bepalen hoe de criticus tot een dergelijke
beoordeling moet komen, grijpt hij terug op een redenering die al tientallen jaren de
zijne is, maar daardoor nog niet aan overtuigingskracht wint. De criticus moet zich
met het werk vereenzelvigen, zegt hij, ‘zoodat hij midden in het te beoordeelen
kunstwerk komt te zitten, precies zooals de kunstenaar er zelf in heeft gezeten, op
het oogenblik dat deze het schiep. Want zóó slechts kan de kritikus te weten komen,
hoe het werk is, wàt de kunstenaar bedoeld heeft, en in hoeverre deze heeft bereikt
2
wat hij wou.’ Men kan de konciese formulering bewonderen, zonder de redenering
te willen volgen. In hedendaagse termen uitgedrukt: Kloos staat niet, zoals men een
ogenblik zou kunnen denken, een ‘ergo-centrische’ kritiek voor, maar één die de
bedoelingen van de auteur poogt te achterhalen. ‘Inleving’ moet zijn methode zijn;
en oordelen, op grond van die (onkontroleerbare) inleving uitgesproken, zijn
‘objektief’. Het is duidelijk dat de mogelijkheid van dit soort objektiviteit zonder meer
ontkend moet worden. Een uitval naar de stellingen van de tegenstander met dit
wapen in de hand, kan daarom voor de laatste niet veel gevaar meebrengen, ook
al is vaak dat wat gezegd wordt verre van onjuist: ‘[Costers uitgangspunt leidt niet
tot een] objectieve reëele kritiek, maar een soort van dogmatische verhandeling,
en waar dus meer de aard van den verhandelaar-zelf, dan die van het verhandelde
3
voor den lezer uit naar voren komen kan.’
Men vergete trouwens niet dat de diskussie niet zozeer ging over de methode
van de kritiek als over de doelstelling ervan. Zozeer als Coster terecht protesteert
tegen de orthodox-impressionistische kritiek, zo verdedigbaar is aan
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de andere kant de hardnekkigheid waarmee Kloos blijft volhouden dat inzicht in het
besproken werk het uiteindelijke doel van de literaire kritiek moet zijn. De
aanvechtbaarheid van de standpunten begint als de opponenten verder gaan, Coster
door te eisen dat de kritiek een ‘philosophische en aesthetische kruistocht naar de
groote begrippen en gevoelens des levens’ zal zijn, Kloos door inzicht in het werk
te zoeken via ‘vereenzelviging met de schrijver’. Beiden verlaten op dat ogenblik
het terrein van de diskutabele feiten voor een vaag programma. Wanneer Kloos
zegt: ‘het eenige wat een dichter onsterfelijk maakt, is de geweldige macht van zijn
psychisch gevoel, en de daarmede in verband staande suggestieve kracht, die zijn
1
verzen komen te bezitten’ , schiet hij tekort door zijn kritische aanpak niet te baseren
op de vraag: welke eigenschappen van de gedichten geven er die suggestieve
kracht aan, die de (door Kloos zelf onmeetbaar genoemde!) lezers-emoties
opwekken, daarbij de nog minder achterhaalbare schrijvers-emoties geheel buiten
beschouwing latend. Op het ogenblik dat Kloos deze samenvatting van zijn kritische
opvattingen publiceerde, verkondigden een Remy de Gourmont en een Benedetto
Croce al een twintigtal jaren lang denkbeelden, die een brug sloegen van de l'Art
pour l'Art doktrine naar een zinvolle kritische methode.
Over Costers repliek wil ik, op deze plaats, kort zijn. Twee citaten laten de teneur
ervan voldoende zien: ‘Wat de heer Kloos van de critiek schijnt te eischen, het is
louter een wijd en soepel assimilatievermogen en niet meer. [...] Want ondertusschen
kan de criticus, die aan deze eischen voldoet, en met zijn persoonlijkheid opgaat in
het werk, dat hij behandelt, nimmer buiten en boven dit werk uitkomen. Hij kan
2
wellicht een min of meer juisten indruk van het werk geven, doch hij kan niet verder!’
‘Het begrip critiek [...] kan men verdeelen in een lager en hooger, een objectief en
3
subjectief deel der critiek.’ Objektieve kritiek als de lagere: de twee partijen zijn
elkaar niet veel nader gekomen...
Ik eindig dit verslag van een botsing door een scheidsrechter aan het woord te laten
die wel onpartijdig genoemd mag worden, juist omdat zijn afkeer van Coster en
4
Havelaar spreekwoordelijk is geworden , namelijk J.C. Bloem:
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‘De Nieuwe-Gidskritiek (laten wij haar voor het gemak maar zoo noemen) had geen
standpunt, of juister: zij had het standpunt van geen standpunt te hebben (dat was
in de practijk niet altijd hetzelfde, vooral niet tegenover hen, die wel een standpunt
hadden). Zoodoende heeft die kritiek een geweldige en gewenschte opruiming
gehouden, maar dat was ook haar voornaamste, zoo niet haar eenige kwaliteit.
Krachtens haar standpunt kon zij niet anders dan détailkritiek leveren. Zij had, dat
was misschien haar eenige (maar dat is een onmetelijke) fout, geen oog voor het
plan, waarop een kunstwerk stond. [...] Een kunstwerk is nu eenmaal een
gecompliceerd iets, en het aesthetische is er maar een kant van (een niet te
onderschatten kant, het begin ervan, ongetwijfeld, maar niet het eind). Dat is de
groote, de onvergeeflijke lacune van de N.G. kritiek geweest. Dit te hebben bestreden
1
is de onmiskenbare verdienste van Coster c.s. geweest.’
Naast de opmerkingen van Kloos over het wezen van de poëzie, plaats ik ter
kompletering enkele citaten uit een stuk van Frans Bastiaanse, ‘De techniek der
poëzie’, gepubliceerd in De Nieuwe Gids, jaargang 1916. Dit essay - eigenlijk: deze
lezing - bevat een poëtica, die meer in details treedt dan die van Kloos doch evenzeer
typerend voor De Nieuwe Gids genoemd mag worden, al ontbreken persoonlijke
2
gezichtspunten niet.
‘De poëzie toch komt voort uit de diepste lagen van het raadselachtig menschelijk
bewustzijn of wel, de dichter op het moment dat hij schept, is niet anders dan het
instrument dat door den onbewuste bespeeld wordt.
De poëzie rijst, met de ontroering uit ons op en verraadt zich door een zwevende
musikale stemming, die weldra de vorming van het gansche gedicht begeleidt en
3
tot uiting komt in het rhythme, dat uit deze musikale stemming geboren wordt.’
Voor het scheppen van kunst is een ‘toestand van verzonkenheid’ nodig. ‘Is die
geestelijke verdieping, die men met de extase der mystieken als Ruusbroec of met
de wereldafgestorvenheid der Asketen kan vergelijken,
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1

in ons aanwezig, dan stijgt de Phantasie in ons op.’ Het is hier niet de plaats om
uitgebreid op de betekenis van een woord als ‘Phantasie’ in te gaan; ik wil alleen
wijzen op raakpunten met Verwey's opvattingen. Deze worden in het volgende citaat
nog duidelijker: ‘De Phantasie vormt tot nog toe abstracte waarnemingen en
gewaarwordingen om tot beelden, die onder invloed van musikale stemming worden
ver-zinnelijkt in rhythmisch-harmonische klankenreeksen. Men zou dit de uitbeelding
kunnen noemen van de idee, die den inhoud vormt van het kunstwerk. [...] Zoo is
de idee het schoonste, dat er in een kunstenaarsleven, en in het leven in het
algemeen, bestaat. [...] Wij zijn als dichter afhankelijk, niet van wat wij willen
bedenken, want de bedenksels staan onder controle van den actieven wil, maar wij
zijn afhankelijk van de idee, die in ons ontstaat, als de bron in den bodem, ongedacht,
2
onverwacht’ etc. Het hoeft geen betoog dat deze zeer zware nadruk op het
onbewuste karakter van de ‘idee’ een verschil tussen Bastiaanse en Verwey
markeert.
Verder wil ik een notitie citeren over de relatie kunstenaar - gedicht, die de lezer
van nu, d.w.z. van nà de Prisma-diskussie, met bijzondere belangstelling in zich
opneemt: ‘Het verschil tusschen den dichter en den waanzinnige is, dat de
waanzinnige zijne waanvoorstellingen houdt voor de objectieve werkelijkheid, terwijl
de dichter van zijne voorstellingen afscheid neemt op het oogenblik, dat ze hem tot
de kunstschepping niet meer van nut zijn, sinds ze, woord geworden, buiten hem
3
kwamen te staan.’ Evenmin als bijvoorbeeld Kloos heeft Bastiaanse overigens de
konsekwenties voor de kritiek van deze stelling dat het gedicht ‘buiten de dichter
komt te staan’ gezien. Er zijn tenminste geen aanwijzingen te vinden in de richting
van een andere kritische doelstelling dan die van de ‘identifikatie’, - die nu juist
uitgaat van de gedachte dat er tussen dichter en werk een hechte verbinding blijft
bestaan.
Dat er tussen poëtica en kritische uitgangspunten van de Nieuwe Gidsers een hiaat
blijft, is duidelijk. In de praktijk kan dit gebrek aan aansluiting zichtbaar gemaakt
worden door een eenvoudige vraag, die bij de kennismaking met de diskussie van
Kloos en Coster al direkt bij ons opkomt: hoe kan de lezer die alleen beschikt over
de gedichten, dat punt vinden vanwaaruit hij de schepping van het gedicht ‘meeleeft’?
En daarachter
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ligt een andere vraag, fundamenteel voor alle literatuurbeschouwing: zijn
schrijvers-ervaring en lezers-ervaring(en) niet twee geheel verschillende dingen?
Aan het begin van ons onderzoek stoten wij op een vraag die in vrijwel ieder
onderdeel zal terugkeren.
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3 Albert Verwey en De Beweging
Slechts zelden is in onze literatuur zozeer sprake geweest van ‘geestelijk gezag’,
als bij Verwey en zijn blad; dit was in 1916 nauwelijks minder dan bij de oprichting
in 1905. De houding van de meeste jongeren tegenover Verwey, ik zal nog
ruimschoots in de gelegenheid zijn dit te laten zien, was omstreeks 1916 dan ook,
zoals dat bij de reaktie op een ‘vaderfiguur’ te verwachten is, ambivalent. Een beeld
van zijn literaire en kritische opvattingen is daarom noodzakelijk voor het verwerven
van inzicht in wat daar door de komende generatie tegenovergesteld, of uit afgeleid,
wordt. Wij worden daarbij geholpen door het bestaan van het boek van Dr. M. Hanot,
dat - uitzondering in onze literatuurwetenschap - aan niets anders gewijd is dan juist
1
aan Verwey's kritische beginselen en de achtergrond daarvan. Ik zal gebruik maken
van Hanots resultaten, maar kan niet volstaan met een samenvatting van zijn studie,
aangezien hij de gehele ontwikkeling van Verwey's ideeën op dit terrein heeft willen
tekenen, terwijl voor ons hoofdzakelijk zijn positie tussen 1910 en 1920 van belang
is. Vooral de befaamde ‘diskussie over de retoriek’ (De Beweging 1913) zal
aanvullend materiaal moeten leveren. Diezelfde diskussie kan trouwens dienen om
de aandacht te vestigen op een eigenschap van Verwey die juist in deze jaren zich
zeer sterk laat gelden: zijn aanpassingsvermogen. Steeds meer gaat de ‘leider’ van
De Beweging zich gedragen als de figuur die zichzelf op de achtergrond weet te
houden wanneer anderen, jongeren, het woord nemen; een niet veel voorkomende
terughouding, die toch bepaald niet uitgelegd mag worden als gebrek aan zelfgevoel.
Eerder is hier sprake van een grote vitaliteit, die bijvoorbeeld maakt dat Verwey de
enige figuur op het eerste plan is die het bijzondere inziet van de ‘staccato-verzen’
van A.H. Feijs (in de bundel Oorlog); Verwey's belangstelling voor nieuwe stromingen
in de beeldende kunsten - Marc, Kandinsky - is bekend genoeg.
Door deze openheid, die maakt dat Verwey vaak veel aandacht schenkt aan
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dat wat hem historisch ‘aan de beurt’ lijkt te zijn, is het soms moeilijk uit te maken,
wat de dichter-criticus zèlf denkt en wat hij een ‘belangwekkende ontwikkeling van
jongeren’ acht. Hanot heeft met deze komplikatie, die voor onze probleemstelling
duidelijke gevolgen heeft, niet voldoende rekening gehouden, en alleen al daarom
moeten wij soms een andere gezichtshoek kiezen dan hij.
Allereerst enkele woorden, citaten vooral, over Verwey's denkbeelden aangaande
de funktie van de kunst. ‘Kunst in haar ruimste beteekenis, is niet enkel en niet in
de voornaamste plaats, een streeling van onze zintuigen, maar zij is een middel de
levenskrachten op ons te doen werken in een verband en in een orde waarin, onder
den schijn van tijdelijke aandoening, hun eeuwige wezen ons wordt meegedeeld, 1
en door die mededeeling hebben wij aan hun eeuwigheid mede deel.’ ‘[De
dichtkunst] is het besef van onszelf voor zoover we deel hebben aan het heelal-leven,
maar zij kan zich niet anders uitdrukken dan in vormen die aan het aarde-leven zijn
2
ontleend.’ Van de oorspronkelijke tachtigers-esthetiek, in de eerste jaren door
Verwey ook volgens Hanot geheel onderschreven, naar deze ‘geestelijke’ opvatting
van de kunst is een grote stap.
Een poging tot vastleggen wat kunst, in het bijzonder literatuur, nu eigenlijk is,
heeft Verwey niet gedaan. Hij geloofde zelfs niet aan de mogelijkheid daarvan.
Hoogstens kan men vaststellen dat hij steeds weer beklemtoont dat er geen wezenlijk
onderscheid is tussen poëzie en proza, niet omdat hij de vorm als beslissende
eigenschap van geen belang achtte, maar omdat hij het begrip poëzie ruimer opvatte
dan gebruikelijk was. Van Eyck vat het duidelijk samen: ‘Poëzie is voor Verwey een
veel ruimer begrip dan verskunst. Poëzie is de vrucht van iedere werking der
Verbeelding. Die kan voor haar arbeid van de taal gebruik maken, maar ook als zij
dit niet doet, - overal dus in het leven, waar menselijke verbeelding God belichaamt
en aan de verscheiden gelijkheid van alle dingen in God gestalte geeft - komt Poëzie
3
tot stand, heeft een Dichter gearbeid.’ De impliciete vingerwijzing naar Spinoza lijkt
mij al even juist als de kapitaal in het woord Dichter; men kent Verwey's hoge
4
waardering van het dichterschap. Nog een andere naam komt de lezer in de
gedachten, namelijk die van Croce. Hanot
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XXste Eeuw, 1903, IV, p 390-391.
Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst, p 9-10.
Van Eyck, Verzameld werk, deel 4, p 257.
In de laatste jaargang van ‘het tijdschrift van de dichters’ (1919, II, p 65) schrijft hij, in zijn
zwanenzang ‘Een afscheid’: ‘de strijd voor het dichterschap, die door mij als het eigenlijke in
de herleving van onze letteren omstreeks 1880 gezien werd’. (idem p 323).
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1

neemt aan dat Verwey, in 1903 waarschijnlijk al, de Estetica gelezen had ; de
gevolgen daarvan kan men in zijn kunstopvattingen van na dat jaar voortdurend
aanwijzen, tot in de diskussie van 1913, waarvan de bewoordingen hier en daar
2
letterlijk op Croce terug lijken te gaan.
Terecht zegt Hanot dat Verwey, na aanvankelijk het impressionisme van de 80-ers
aangehangen te hebben, al in de Inleiding van het Tweemaandelijksch Tijdschrift
een pleidooi voor een ‘geestelijke’ kunst voerde, en dat zijn standpunt zich in dat
opzicht niet wijzigde toen hij De Beweging oprichtte. Zo zegt hij bijvoorbeeld tegen
E. d'Oliveira: ‘Daar [bij de latere Verster] wordt niet meer weergegeven de
aandoening, die de schilder kreeg van de werkelijkheid, ook niet meer de
gevoelsontroering, die hij ervan kreeg, maar hij maakt van het voorwerp, dat hij
buiten zich zag: een innerlijk bezit, in een licht van zich zelf gezet, en waar hij zijn
geest in uitdrukt. Dat tot uiting komen van het georganiseerde innerlijk lijkt mij het
3
kenmerkende van de laatste jaren’. Het spreekt vanzelf dat déze Verwey zijn onvrede
betuigde met de impressionistische en sensitivistische opvattingen. De basis van
de poëzie moet volgens hem niet zijn de zintuigelijke indruk, maar verbeelding en
idee.
Uit bovenstaande citaten blijkt al dat Verwey zich intensief, en steeds weer, bezig
hield met het ontstaan van het gedicht. Door zijn denkbeelden daarover uiteen te
zetten, kon hij duidelijk maken waarom z.i. de zintuigelijke impressie hoogstens als
aanleiding tot een gedicht van belang was. ‘De natuur geeft een zekere stof, en de
geest heeft er behoefte aan, op die stof kristalliseerend te werken, begeeft zich in
die stof, en doet daardoor ontstaan een vorm, die niet de gril van den geest is, maar
wel de wijze, waarop de natuur zich met dien geest verstaat. Nu begrijpt u meteen
wat ik versta onder geestelijke kunst: zoolang de literatuur zich beweegt in indrukken,
of in het gevoel, is het niet noodzakelijk, dat de schrijver vormen voortbrengt,
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Hanot, p 171. Hanots veronderstelling dat Verwey Estetica in het duits las, is in strijd met het
door hemzelf genoemde jaartal 1903. De eerste Italiaanse druk is van 1902; een zo vroege
Duitse vertaling heb ik nergens kunnen vinden.
Het corpus alienum in die diskussie, de term ‘expressionisme’, hoeft daarom ook geen
verwondering te baren. Als J. Kamerbeek Jr. in zijn dissertatie ook Croce's opvattingen had
besproken, was de internationale allure van Verwey's formuleringen misschien nog iets meer
tot zijn recht gekomen, en mogelijk ook het verschil tussen Verwey en de Generatie van Tien.
Ook Hanot behandelt Croce's invloed op Verwey tezeer als een terzijde.
E. d'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord, p 53. Ik haal hier, en bij andere auteurs, de
interviews van d'Oliveira zonder reserve aan als het gaat om standpunten die ook elders
vastgelegd werden, maar in minder duidelijke bewoordingen. Men bedenke verder dat d'Oliveira
zijn vraaggesprekken placht te stenograferen.
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die het voorkomen hebben van den noodzakelijken vorm, dien de stof moet
1
aannemen.’
Alleen bij ‘geestelijke kunst’ kan de oorspronkelijke indruk in het gedicht ontdaan
worden van zijn persoonlijke beperktheid en zijn tijdelijkheid. Langs deze weg komt
Verwey tot de uitspraak: ‘Tusschen dichter en gedicht moet de navelstreng zijn
2
doorgesneden.’
Het losraken van het gedicht uit het strikt persoonlijke, zintuiglijke verband, zo
schrijft Verwey in de diskussie van 1913, gaat gepaard met ‘een terugwijken van
het woord voor de volzin. [...] Zin- en zenuwgevoel uiten zich door het woord, - de
3
diepere eenheid van de geest drukt zich in de volzin uit.’ De volzin als vehikel van
‘geestelijkheid’, - een dergelijke stelling verraadt uitzonderlijke opvattingen over de
verhouding inhoud - vorm.
Er zijn vele uitspraken van Verwey over deze relatie, waar immers de Tachtigers
(en de symbolisten in het algemeen) zoveel belangstelling voor hadden. Men kan
zeggen dat Verwey niet getornd heeft aan de eenheid van vorm en inhoud,
integendeel: hij omschrijft deze in steeds andere bewoordingen, doorgaans in het
kader van een ontstaanspoëtica. Ook hiervan vindt men een duidelijk voorbeeld in
de diskussie over de retoriek, waarvan juist die vorm - inhoud problematiek de
bepalende inzet was. Daar fantaseert hij - het woord ‘fantaseren’ doet eigenlijk
minder persoonlijke betrokkenheid, minder autobiografie, vermoeden dan ik in de
woorden lees - over een dichter, die, ‘zijn gedachten neerschrijvend’ plotseling merkt
dat ‘maat, misschien zelfs rijm, in zijn volzinnen zijn binnengeslopen.’ Heeft hij nu
gewoon een andere vorm aan diezelfde gedachte gegeven? Nee. ‘Die gedachte
kon misschien in zijn uiting aanwezig zijn, maar zij is op een ander plan geraakt.
Ten opzichte van haar doet hij wezenlijk iets anders, hij uit zich anders, men kan
zeggen dat hij niet, terwille van haar, iets anders koos, maar dat hij, ondanks haar,
4
iets anders deed.’ Dan: ‘Zijn
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idem p 55.
De Beweging 1919,I, p 122 (‘Eenzame volzinnen’ XCIII).
De Beweging 1913, I, p 61. Over dit stuk uitgebreid in J. Kamerbeek Jr. Albert Verwey etc.
De hier geciteerde uitspraak lijkt mij een voorbeeld van die gevallen waarin men Verwey's
eigen standpunt moeilijk los kan maken uit zijn (sympatiserende) weergave van wat hij als
dat van anderen ziet. Dit wordt aannemelijker nog door een opmerking van vijf jaar later,
n.a.v. Van Eycks Opgang: ‘Van indruk naar gedachte, en dientengevolge van woord naar
volzin: dit was de weg die klaarblijkelijk door de tijd was ingeslagen’, waar het eigen standpunt
verdwijnt in de wending ‘de weg van de tijd’ (citaat uit De Beweging 1918, II, p 61).
De Beweging 1913, I, p 55-56.
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gewone denkende en gedachten uitende persoon is vervangen door een andere,
1
die de eerste wel niet vernietigt, maar toch aan zich onderwerpt.’ Ook dit doet weer
denken aan Croce, en diens persona poetica. De woorden waarin hier de samenhang
van inhoud en vorm vastgelegd wordt, tasten dunkt mij naar een formule waarin het
eenrichtingsverkeer van de poëtica van de adekwate vorm opgeheven wordt, en
de bepalende invloed van de vorm op de inhoud niet minder erkend wordt dan de
2
noodzaak van het ‘zoeken van een passende vorm bij een gegeven inhoud’.
Wat zijn nu de gevolgen voor Verwey's kritische principes van deze denkbeelden
over de poëzie? Ook hierbij moet men vóór alles de nadruk leggen op de ontwikkeling
van de algemenere Tachtigers-beginselen tot zijn meer persoonlijke opvattingen
van vooral na 1905. Toch zijn er, dat volgt uit het voorgaande, enkele konstanten,
zoals: ‘Ieder kunstwerk moet buiten het verband met zijn aanleiding beschouwd
worden. Het leidt zijn eigen leven en is niet bestemd de levensomstandigheden van
3
zijn maker te illustreeren, al verstaan we het er vaak beter door.’
4
Terecht zegt Hanot dat Verwey een ‘inductieve, analytische esthetica’ verdedigde.
Vandaar dit soort opmerkingen: ‘Ik geef misschien aanleiding tot de vraag of de
eigenaardigheid van het gevoel op zichzelf dan lof verdient. Neen, in het minst niet.
5
Alleen voor zoover het uitdrukking werd: toon en beeldvolle uitdrukking.’
De taak van de criticus is in de eerste plaats: ‘doen voelen dat de literatuur
6
geestelijk leven is.’ De eigenschappen waaraan de criticus moet voldoen om zijn
taak naar behoren te vervullen, zijn dezelfde als die van de ware dichter: een
uitzonderlijk zintuiglijk waarnemingsvermogen, verbeelding,
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idem p 56. Men stelle deze uitspraak tegenover die van Gossaert, waarmee de hele diskussie
begonnen was: ‘[de grote poëtische stijl komt] de potentie van het hartstochtelijk woord, der
door de ontroering rhythmisch geworden rede nabij’. (Geciteerd door Verwey, De Beweging,
1913, I, p 52). Bij Van Eyck zal ik op deze polemiek terugkomen.
Zie hierover weer J. Kamerbeek Jr. a.w. p 10 vlgg. In de formulering van Kamerbeek (die
vooral zijn aandacht richtte op de tegenstelling met de ‘absolute vorm’) valt het zoëven
geciteerde overigens nog wel onder het begrip ‘adekwate vorm’: ‘De absolute vorm is dan,
in tegenstelling tot de adequate vorm die als identiek met de inhoud wordt gedacht [kursivering
van mij], de traditionele vorm, in zoverre die als op-zich-zelf staand, als “vorgegeben” ten
opzichte van de inhoud kan worden beschouwd.’
Vondels vers, p 111-112. Ook het volgende sluit hierbij aan: ‘Dichten is het aan het woord
laten van een onderbewust persoon.’ (De Beweging 1919, I, p 122, ‘Eenzame volzinnen’
XCIV).
Hanot, o.c. p 23.
De Beweging 1917, I, p 138 (n.a.v. Nijhoffs De wandelaar).
Proza V, p 83.
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verstand. Het belangrijkste woord is hier natuurlijk ‘verbeelding’. Wat Verwey
daaronder verstond, heeft hij weer op allerlei wijzen uitgedrukt, het kortst wel in de
1
zo belangwekkende ‘Eenzame volzinnen’: ‘Verbeelding is vereenzelviging.’ Het
lijdt geen twijfel dat hier weer Spinoza doorklinkt. Elders verklaart Verwey dat
expliciet: ‘Dit wil dus zeggen dat volgens Spinoza bewonderen niets anders is dan
het algeheel verzinken in het bewonderde. Dit is de vereenzelviging die niet toelaat
2
dat het besef van haar toestand die toestand storen komt.’ In de laatste woorden
lees ik een kleine twijfel aan de houdbaarheid van dit kritische doel: de volstrekte
identifikatie met het objekt.
Het standpunt dat de criticus zich met het werk moet vereenzelvigen, zijn wij, in
iets andere vorm, ook bij Kloos tegengekomen. Het lijkt mij daarom dienstig, Hanot
te citeren over de verwezenlijking van deze doelstelling in de praktijk: ‘Door zijn
aandacht op het kunstwerk als zodanig te concentreren, bereikte Verwey in zijn
beoordelingen een hogere graad van objectiviteit dan de overige medewerkers van
3
De Nieuwe Gids.’
Wat ziet Verwey nu als doel van die vereenzelviging? Kort geformuleerd: het
inzicht in, het gevoel voor, de harmonie. ‘Er bestaat namelijk geen poëzie dan door
4
de bindende kracht van ons harmonie-gevoel.’ In tegenstelling tot wat vaak gedacht
wordt is de criticus Verwey zeker niet uit op het expliciteren van de ‘Idee’ achter het
werk; die Idee heeft, men kan het in Vestdijks bekende boek nalezen, te maken met
Verwey's opvattingen over het ontstaan van het gedicht, met de ‘inspiratie’, en niet
met zijn kritische principes. ‘[Zij] die de uitingen van een dichter naar algemeene
ideeën ordenen, [staan bloot] aan een dubbel gevaar. Het is niet aantenemen dat
iemand zulk een ideeëele beschouwing beginnen zal, tenzij de idee die haar kern
is hem persoonlijk ter harte gaat. Ze is meestal zijn eigen kern. [...] Hij stelt zich niet
tegenover [de besproken dichter] als beoordeelaar, voelt zich ook niet als opgenomen
5
in de sfeer van zijn schoonheid, maar is aan hem verbonden als geestverwant.’ Dit
6
komt doordat ‘van de idee wordt uitgegaan en niet van de verschijning’. In 1917
dus, zag Verwey geen heil in een kritiek die zich op ‘de idee’ richtte i.p.v. op ‘de
verschijning’, met als merkwaardige gevolg dat hij niet ver was van een verloochening
van zijn eigen kritische postulaat: de identifikatie met het werk, via de verbeelding.
Immers, als de Idee het centrum van dat werk is, zou er voor de criticus
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De Beweging 1919, I, p 109 (‘Eenzame volzinnen’ II).
idem, 1918, II, p 65.
Hanot p 39.
De Beweging, 1917, I, p 64.
idem, II, p 194 (N.a.v. Gundolf's Goethe).
idem p 200.
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geen andere mogelijkheid zijn dan zich juist daarop te richten! Bij een uitgebreider
onderzoek van Verwey's kritische opvattingen zou aan deze inkonsekwentie aandacht
besteed moeten worden. Nu beperk ik mij tot het signaleren ervan.
Ik heb herhaaldelijk gesproken over ‘het werk’. Het wordt tijd vast te stellen wat
dit voor Verwey betekende.
‘De indruk dien ik van ieder gedicht krijg is, in de eerste plaats, een geluidsindruk.
Niet van een enkel geluid, maar van een samenspel van geluiden, die tezamen een
muzikale eenheid zijn. Daaruit trekt mijn verbeelding een beeld, dat voor haar is,
wat de geluidsindruk is voor het oor. Het verstand onderscheidt in het ééne beeld
saamstellende beelden, uitdrukkingen, woorden, in 't kort al de uit de taal genomen
1
en op een zekere wijs saamgestelde elementen waaruit het gedicht bestaat.’ De
eenheidsbeleving is fundamenteel, omdat de eenheid een fundamentele eigenschap
2
van het gedicht is , en die beleving is een funktie van de verbeelding, niet van het
verstand. De eerste taak van de criticus - en hij moet daarvoor een speciaal talent
hebben - is: zich te identificeren met het gedicht, d.i. de innerlijke harmonie ervan
op zich in te laten werken. De volgende stap die hij moet doen is: de elementen
waaruit dat harmonische geheel samengesteld is, analyseren. ‘Verbeelding’ en
‘verstand’ staan bij de criticus niet tegenover elkaar maar vullen elkaar aan. Hanot
beschrijft Verwey's kritische aanpak als volgt: ‘De techniek van Verwey's kritieken
bestond over het algemeen in een accurate beschrijving van het kunstwerk en een
gewetensvol toetsen van het bijeengebrachte materiaal aan zijn poëtische beginselen
3
4
van ritme, klank en beeld.’ ‘Het ritme was voor Verwey hét vormbepalend element’ ,
klank en beeld zijn de additionele toetspunten.
Er is veel bij Verwey te vinden dat de jongeren van 1916 aangesproken moet hebben.
De man die zegt: ‘dat poëzie de ritmische verhoudingen van de taal tot uitdrukking
brengt [als een schilderij die van de kleuren]: dit heeft in Nederland nog niemand
gezien’, mocht op de bijval juist van sommige ‘revolutionairen’ rekenen, vooral
5
wanneer hij vervolgt: ‘Taal is ook zulk een algemééne grondstof.’ Misschien trouwens
moet men het omkeren en er op wijzen dat dit geschreven werd op hetzelfde moment
dat Van
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De Kunstwereld 1894, nr 13, p 1.
Het gedicht moet zijn een ‘gestaltelijke eenheid’, een ‘eenheid van zinnen en geest’ (Ritme
en metrum, p 47).
Hanot p 39.
idem p 59.
De Beweging, 1916, IV, p 223.
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Doesburg zijn stuk over ‘de Nieuwe Beweging in de schilderkunst’ publiceerde, - in
De Beweging.
Dat desondanks de Getij-jongeren (bijvoorbeeld) hun bezwaren hadden tegen
Verwey, laat zich echter ook zonder moeite verklaren. Ook hier volstaat weer een
citaat van Verwey, uit zijn ‘afscheid’: ‘De leiding van de tijd zullen [de jongeren] niet
kunnen nemen voor zij in staat zijn tot vestiging van een nieuw, een gezaghebbend
tijdschrift. Met meer dan koelbloedige belangstelling wordt hun werkzaamheid door
1
mij tegemoet gezien.’ Dit schreef Verwey in 1919; Het Getij bestaat dan al drie
jaren en Herman van den Bergh heeft zijn belangrijkste studies al grotendeels
gepubliceerd, zonder dat Verwey aan één van beide verschijnselen aandacht besteed
had.

1

idem, 1919, II, p 325.
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4 C.S. Adama van Scheltema
De theorieën van Adama van Scheltema, het kan geen kwaad met die observatie
te beginnen, zijn veel meer dan louter politiek-ideologisch. Dat blijkt al uit de opzet
1
van zijn theoretische studies , die zo zakelijk is (vrijwel ieder gehanteerd begrip
wordt exakt omschreven en vaak zelfs gedefiniëerd) dat de lezer de uitgangspunten
van de auteur niet hoeft te delen om diens uitspraken over konkrete onderwerpen
aan zijn eigen mening te kunnen toetsen; niet zelden trouwens blijken die uitspraken
2
verrassend houdbaar, ook voor lezers van vijftig à zestig jaar later. Het zal deze
zakelijkheid geweest zijn, die gemaakt heeft dat de figuur Scheltema in de jaren
1910-1920 een sterke, bevrijdende invloed uitgeoefend heeft op jongeren van zeer
uiteenlopende stempel.
Wat Adama van Scheltema nastreefde was: onttroning van Tachtig, en van meet
af aan was het duidelijk dat hij dat niet deed op kleinzielige gronden, of als epigoon
die op een ondergeschikt punt rebelleert om zelf op het kussen te komen. Zijn verzet
was principieel en volstrekt; aan zijn kritiek ontsnapt vrijwel geen enkel aspekt van
de levenshouding der Tachtigers, evenmin als van hun literaire beginselen die door
hem met die levenshouding in verband gebracht werden, precies zoals hij zijn eigen
socialisme behandelt als de basis van zijn poëtica. Ondertussen houdt hij ook op
dit terrein zijn argumenten zakelijk en individueel genoeg, om ze ook voor anderen
3
profijtelijk te maken. Zo bijvoorbeeld attakeert hij de Tachtigers
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In de eerste plaats denk ik natuurlijk aan De grondslagen eener nieuwe poëzie (1907), maar
ook aan de ‘narede’ daarop, de in november 1915 voor Groningse studenten gehouden lezing,
Over idealisme. De standpunten in deze lezing zijn nog ongewijzigd die van 1907, al worden
onder invloed van de tijdsomstandigheden de toekomstverwachtingen op wat gedempter toon
uitgesproken.
Vandaar dat ik Van Duinkerkens opinie over De grondslagen, zoals men die in Het tweede
plan vindt, in een overigens belangwekkende plaatsbepaling van Scheltema, onjuist acht:
‘Als handboek der poëtica hebben zijn Grondslagen alleen gediend voor lieden, die de behoefte
gevoelden aan een rechtvaardiging hunner populariteit en die een volksroman van een paar
maanden levenstijd boven een vers met eeuwigheidskansen verhieven, omdat zijzelf
toevalligerwijs zulk een roman vervaardigden.’ (p 227).
Dit mag men trouwens verwachten van de man die tegen E. d'Oliveira (De jongere generatie,
p 207) zegt: ‘De wereld is après tout in zijn geheel iets groter dan de sociaal-democratie.’
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niet, in tegenstelling tot enkele van zijn geestverwanten, als
bovenbouwvertegenwoordigers van het kapitaal, maar als dekadenten die in alles
hun ‘gruwbare ikheid’ centraal stelden. De relatie tussen ekonomisch stelsel en
literaire uitgangspunten krijgt bij hem niet die rechtstreeksheid die van een verliefde
lyricus de spreekbuis maakt van de opvattingen over het bezit in een kapitalistische
samenleving. Het verband dat Scheltema aanbrengt tussen sociaal-ekonomische
struktuur en kultuur, een verband waarop de kompositie van De grondslagen zelfs
gebaseerd werd, is trapsgewijs, zodat lapidaire gelijkstellingen vermeden worden.
Nog één algemene opmerking. Het zijn, volgens de mededelingen van Adama
van Scheltema zelf, niet zozeer zijn bezwaren tegen Kloos, Van Deyssel, Verwey
of Van Looy geweest, die hem tot het formuleren van zijn standpunten brachten,
1
als wel die tegen zijn toenmalige partijgenoten Gorter en Henriëtte Roland Holst.
Bij hen zag hij namelijk ‘in de nieuwe idealiteit een gevaarlijke litteraire bagage uit
2
“de oude wereld” binnengesmokkeld [worden]’ , en wel: de exklusieve aandacht
voor privé zieleroerselen. Dat Scheltema's formulering van een eigen positiekeuze
3
niet een politiek-propagandistische oorzaak had , maar eerder een gevolg was van
teleurgestelde maar nooit geheel verloochende literaire bewondering, is waarschijnlijk
de hoofdreden van het feit dat Scheltema's theorieën op verschillende punten een
meer dan tijdelijk belang hebben.
Uitgaande van de stelling: ‘De groote kunst aller eeuwen kon alleen bloeien op
4
een basis van vaststaande geestelijke idealiteiten’ , komt hij tot de verdediging van
de strekkingskunst via deze redenering: ‘de kunst heeft als inhoud het gedachtenen gevoelsleven van een tijd, en als natuurlijke
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Het kan misschien verwondering wekken dat ik hier de opvattingen over literatuur en kritiek
van Scheltema wel, die van Henriëtte Roland Holst en Gorter niet behandel, maar de reden
daarvan is geen andere dan die van de keuze der overige hier besproken auteurs: de positieve
of negatieve invloed op auteurs van na 1916, op dit bepaalde terrein.
Over idealisme, p 13.
Scheltema verklaart zelfs (Over idealisme p 13) de ‘politieke mislukking van Gorter en Mevr.
Roland Holst’ uit de kortsluiting tussen twee levenssferen: ‘een politieke en propagandistische
roeping heb ik nooit gevoeld, en ik acht die levenssfeer met het zuiver kunstenaarsschap
bijna onmogelijk te vereenigen.’ Niet onvermakelijk is, dat in Scheltema's bezwaren tegen
deze twee politieke medestanders op een enkele plaats een term opduikt die in de diskussies
onder socialisten in die jaren nogal geladen was: Gorter en Mevr. Holst toonden anarchistische
neigingen...
Over idealisme p 10.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

46
(aangeboren, innerlijke) bedoeling, dat leven te beïnvloeden, door een moraal te
versterken, te verkondigen, te verdedigen, of te verzwakken, aan te vallen, enz. [...]
“L'art pour l'art!” Neen, waarachtig niet! Niet de kunst om de kunst, maar de kunst
1
voor de gemeenschap, de kunst ter wille onzer medemenschen!’ De konklusie uit
deze positiekeuze zou kunnen zijn dat de socialistische kunstenaar verplicht is tot
het uitdragen van zijn politieke beginselen in zijn werk. De grondslagen beogen
echter evenzeer de verwerping van een dergelijke rechtstreekse tendenskunst, als
het postuleren van een maatschappelijk verantwoord uitgangspunt. Scheltema ziet
als voornaamste konsekwentie van zijn socialistische levensbeschouwing: de eis
van verstaanbaarheid voor velen, van ‘volkspoëzie’, tegenover het esoterisme der
2
voorgaanden. Het is vooral op dit punt dat hij Gorter en Henriëtte Roland Holst
vertegenwoordigers van het verleden en niet van de toekomst acht.
Dat Scheltema de sociaal-demokratische ideeën van fundamenteel belang acht
voor zijn poëtica, blijkt uit het feit dat een goede vijftig pagina's van zijn boek (dat
bijna 240 pagina's telt) gewijd zijn aan een uiteenzetting ervan, terwijl de twee
3
literair-theoretische onderwerpen ieder een gelijk aandeel van de rest krijgen. Een
poëtica op deze grondslag is normatief, dat spreekt vanzelf; dat die poëtica over
het algemeen toch niet dogmatisch uitvalt, is het gevolg van de ruimte die eraan
4
gelaten wordt.
Het verband tussen sociaaldemokratische leer en poëtica heeft Scheltema zelf
als volgt vastgelegd: ‘De aandachtige lezer zal hebben opgemerkt, hoe wij in de
inleiding hebben aangetoond, dat de ontwikkeling èn van de lyriek èn van de
dramaturgie innerlijk en uiterlijk een voortdurende richting was van het algemeene
naar de verbijzondering, en hoe de sociaaldemocratische levensbeschouwing,
zoowel in haar gezamenlijkheid als in elk harer deelen, een opklimmen was van de
bijzonderheid naar de veralgemeening, en hoe zij overeenkomstig haar
hoofdcategorie overal de
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Grondslagen p 97.
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veralgemeening boven de bijzonderheid stelt en bestreeft; - het vervolg van onze
theoretische arbeid zal nu bestaan in het onderzoek, hoe thans de lyrische zoowel
als de dramaturgische kunst overeenkomstig deze levensbeschouwing en met de
bewustheid harer toekomst, haar tendenz weer zal moeten en kunnen keeren van
1
de verbijzondering af naar de veralgemeening.’
In de details van zijn poëtica probeert Scheltema deze eis toe te lichten. Niet
zelden is daarbij de analyse belangwekkender dan de synthese...

Vorm - inhoud.
Aan dit, voor ons centrale, onderwerp wijdt Adama van Scheltema vele pagina's
van De grondslagen. Enkele citaten volstaan om zijn visie te schetsen: ‘Dat inhoud
en vorm elkander bepalen, zal niemand ontkennen: de vorm van een zak
aardappelen wordt bepaald door de ligging der aardappelen en omgekeerd de
ligging der aardappelen door de vorm van de zak; - zoo wordt een zekere dichterlijke
2
inhoud het best door het sonnet, een andere door de alexandrijn, enz. weergegeven.’
Al zou men een ogenblik geneigd kunnen zijn, hier de theorie van de ‘adekwate
vorm’ in terug te vinden, de toevoeging over het sonnet enz. wijst eerder op een
voorkeur voor de handhaving van de ‘absolute vorm’. Trouwens, als men
scherpslijpen wil: met het ongetwijfeld taquinerend bedoelde beeld uit de
groentehandel wordt niets anders uitgedrukt, want ook op zichzelf heeft een zak
begrensde vormmogelijkheden.
Toch wordt in de daarna volgende formuleringen een andere, meer
gekompliceerde, opvatting zichtbaar: ‘[de tachtigers] vatten de vorm niet op in de
beteekenis der gedaante, maar in die van het uiterlijke gewaad [...]. Zij zagen dus
het leven en de kunst, zij begrepen dus hunne formule, niet van binnen uit, maar
van buiten af, en bedoelden slechts die ééne vorm: de uiterlijke. Was het gewaad
schoon, zoo was alles schoon, en zij bemerkten zelf niet, dat onder dat gewaad
geen inhoud meer bestond, geen andere vormen meer waren gebleven [...]. En in
die werkelijkheid zelve zagen [de naturalisten] hoe langer hoe meer naar 't kleed,
de uiterlijke vorm, al minder werd het hun, als b.v. nog Flaubert, om de ziel, om de
3
diepere vormen te doen.’ Twee begrippen vorm dus, - maar men moet er voor
oppassen, hierin de aanloop tot nieuwe, bijvoorbeeld nijhoviaanse, opvattingen te
zien; eerder moet men denken aan de door Scheltema zozeer bewonderde Goethe
met zijn ‘innere Form’.
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Scheltema meent dus dat de leuze ‘vorm en inhoud zijn één’ bij de Tachtigers een
holle frase was, omdat ‘inhoud’ bij hen z.i. niets meer betekende. Aan de andere
kant echter verwerpt hij de kunst van hen die alleen de ‘boodschap’ waarde
toekennen: ‘z.g.n. “tendenz-kunst” [is] onoprechte kunstuiting, waar de
levensbeschouwing, het geloof, de bedoeling enz. tegenaan of tusschen geplakt is
[...]. In oprechte kunst nu is de levensbeschouwing, de bedoeling, de tendenz, zoo
geheel en al opgenomen, dat zij met haar geheel één is geworden - dat in één woord
“inhoud en vorm één zijn”. Ziet! hier hebben wij de formule tot de onze gemaakt,
maar in geheel andere beteekenis dan de phrase der tachtigers had: - wij hebben
de formule een inhoud gegeven! [...]. Wij nu keeren ons met evenveel beslistheid
tegen de eene, als tegen de andere zijde: - de dwepers, de tendenz-knoeiers, die
de geheele schoone fabel ter wille van “der kurze Sinn” overboord wierpen, keuren
wij niet minder af dan de dwazen, die waarlijk meenden schoone fabels zonder
1
“Sinn” te kunnen schrijven!’
Wat moet de kunstenaar dan nastreven?
‘Het komt er niet op aan, op een bijzondere wijze te vertellen, dat de zon op een
bijzondere wijze ondergaat, het komt er op aan een algemeene gedachten- en
gevoelsinhoud bij een zonsondergang aan onze medemenschen mee te deelen.
Niet de toevallige, persoonlijke, maar de menschelijk zooveel mogelijk algemeene
stemming, niet de bijzondere gedachte van het oogenblik, maar de zielsinhoud van
een tijd, de geestesrichting van een gemeenschap. [...] Wij willen niet “het ding op
zichzelve” der naturalisten, wij willen het “verband”, de verhouding, de eenheid in
2
de veelheid der verschijningen, de gelijkenis’. Van deze formule loopt een rechte
lijn zowel naar de kultuurhistorische grondstelling van Scheltema (het komende
socialisme richt zich van het bijzondere tot het algemene) als naar de dagelijkse
praktijk van zijn eigen poëzie. Men begrijpt gemakkelijk dat op deze basis Gorter
onaanvaardbaar wordt, evenals Henriëtte Roland Holst, wier gedichten voor
3
Scheltema ‘dagboekoverpeinzingen in versvorm’ zijn.
Het termenpaar vorm - inhoud krijgt in dit betoog veel te dragen, te veel wel. Tien
jaar later stelt Scheltema hetzelfde in bewoordingen die zijn
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standpunt juister weergeven: ‘het doel van iedere kunstuiting moet wezen om inhoud
en vorm in den zin van strekking en stijl tot zoo hoog mogelijke eenheid te brengen,
of wel: strekking en stijl zij één. Waarin dus tevens ligt opgesloten, dat, om de
vormgeving, dat is den stijl, te beheerschen ook de middelen daartoe, dat zijn: al
haar wetmatigheden, dat wil dus zeggen de techniek, moet worden gekend en
1
beheerscht.’ Hoe men ook over Scheltema's voorkeur voor een konventionele
vormgeving - als uitvloeisel van zijn anti-partikularisme - mag denken, zijn aandacht
voor de techniek heeft hem tot observaties gebracht, die voor zijn tijd treffend, en
voor de jongeren vruchtbaar waren.

Techniek.
De ‘verwaarlozing van het vak’ zag Scheltema als een gevolg van de belangstelling
voor het uiterlijke detail: ‘Men maakt geen beelden, geen schilderijen, geen
2
“gedichten” meer: - men maakt ontwerpen, schetsen, krabbels, studies’. Het
reproducerend weergeven van een uiterlijk of innerlijk gebeuren leidt tot een zich
verliezen in extravaganties. ‘Doch tenslotte zal ook elk waarachtig groot kunstenaar,
in welke kunst, onder welke levensbeschouwing ook, zich vanzelf niet alleen de
hoogste eischen stellen, maar ook de be-perking in maat-regels, de regel-matigheid
verkiezen boven de ongebonden vrijheid, om de eenvoudige reden, dat zij hem een
3
vaste bedding geeft voor zijn teugellooze verbeelding en aandoening’.
Konsekwenties: ‘Wat is een lied zonder rijm of maat -- het is wankel, dronken of
dood!’ en: ‘de maat van de artificieele onderstroom [moet] in de natuurlijke
4
bovenstroom duidelijk hoorbaar zijn’ , - een stelling die in theorie door de 80-ers als
een ketterij beschouwd zou zijn, en die de jongeren van na 1916 al evenmin
aangesproken zal hebben.
Dat wij herhaaldelijk filippika's te lezen krijgen tegen de ‘nieuwmodische
woordkoppelingen [van de 80-ers], hun willekeurige neologismen, hun particularismen
5
en zotte taalharlekinades’ is niet verbazingwekkend, maar Scheltema's pleidooi
voor de alliteratie treft ons als een onverwachte toegift: ‘De dichters hebben de
6
stafrijmen ten onrechte laten varen, maar het volk is hun getrouw gebleven.’ Dit is
één van de punten
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waarop Herman van den Bergh duidelijk door Scheltema beïnvloed is. Over het
ritme lezen wij weinig nieuws; de theorie van Büchner wordt gevolgd, met één
toevoeging: de lezer staat een kontrolemiddel ten dienste in het hardop lezen. Als
het ritme niet deugt, krijgt de lezer ademhalings-moeilijkheden, - een al te
aanvechtbare stelling, lijkt mij.
Samenvattend kan men zeggen dat Adama van Scheltema een klassieke techniek
voorstaat, al was het maar omdat deze zich het beste leent voor het overdragen
van algemeen geldende gevoelens en gewaarwordingen. Hij noemt met instemming
beschouwingen van ‘jongere Franschen [...], die in gelijke richting wijzen en spreken
over een teruggang tot de classieke eischen in stijl, techniek en compositie’ (wat
kan doen denken aan onze generatie van Tien), en die spreken ‘over een nieuwe
gemeenschaps- en menschenliefde als een nieuw humanisme, over de zedelijke
1
verantwoordelijkheid aller kunst’ , waarvoor de meeste dichters van Tien minder
2
gevoeld zullen hebben...

Esthetica: wat is kunst?
Aan deze sleutelvraag besteedt Scheltema ettelijke pagina's, en wat hij erover zegt
is feitelijker, minder aan zijn socialistische programma gebonden, dan men
verwachten zou.
In de eerste plaats geeft hij ons zijn voorstelling van het ontstaan van het
kunstwerk, ‘de opeenvolging der zielstoestanden bij het scheppen van kunst’:
‘1. De bewustwording der schoonheid (b.v. van een avondstond) [...]. 2. [...] de
scheppingsdrang, door de conceptie gevolgd [...]. 3. [...] na onbepaalde tijd de derde
zielstoestand, de scheppende, dat wil dus zeggen de herscheppende; weder
domineert de onrust, maar 't is de gelouterde, herschapen onrust die noodig is om
4. het kunstwerk, de schepping voort te brengen, die de rust is. [...] Zoo hebben wij
langs natuurlijke weg de drie hoofdfactoren der kunst gevonden: gevoel, verstand,
3
en hun verbinding verbeelding.’
In deze gang van het bijzondere (de indruk) naar het algemene (het kunstwerk)
blijft enerzijds de oorspronkelijke aandrift meetellen, maar ander-
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zijds moet het partikuliere daarvan in het kunstwerk overwonnen worden. Het
naturalisme, zegt Scheltema elders, was ‘de eerlijkste kunst welke ooit bestond [...],
de kunst wier hoogste ideaal was: de eerlijke “boedelbeschrijving” der werkelijkheid!
- Alsof kunst niet juist, in tegenstelling tot de wetenschap, is: de styleering, de
1
hervorming, dus verandering der werkelijkheid!’ En: ‘Breitner is 't voorbeeld van
den naturalist, die evenals de naturalistische literator doodloopt in eigen
consequenties [...]. Zooals het bij den natuzalistischen schrijver nooit om de synthese,
maar altijd om de analyse gaat, zoo werd het hem te doen om de “kopie”, nooit om
2
eenige schepping of herschepping’ , met daarbij een noot over Van Looy die ‘de
dingen pijnlijk naast elkaar [zet] “naar de natuur” - in plaats van in elkaar uit zijn
scheppende ziel.’ Men vergete niet, dat dit ook, of juist, voor een socialist een
allesbehalve konventioneel standpunt is.
Bewonderenswaardig bondig vat Scheltema zijn anti-naturalisme aldus samen:
3
‘elke schoonheid, en dus a fortiori kunst, is een gestyleerd deel van het universum.’
De woorden universum en universeel, zo belangrijk bij een volgend geslacht, hebben
bij Adama van Scheltema dus al een centrale funktie, want de geciteerde plaats is
één uit vele.
Het zal niemand verbazen dat de 80-ers-stelling ‘kunst is passie’ gepareerd wordt
met: ‘Neen, kunst is geen passie! Kunst is “gewezen” passie, de herinnering aan
passie, de herbeleving er van, kunst is bezonken en herschapen en gestyleerde
4
ontroering, nooit de ontroering zelve ; de persoonlijke hartstochtelijke ontroering op
zichzelve is niet zooveel waard, - het komt er op aan het meer blijvende, algemeen
menschelijke van de bijzonderheden, de bijkomstigheden en al het tijdelijke in de
onmiddellijke ontroering te ontdoen. En dit alles is nog geen kunst [...], - de schepping
5
is de herschepping der onrust tot rust’. Wat ‘goede’ tendenskunst voor Scheltema
betekent, is uit deze citaten impliciet wel duidelijk geworden: kunst die de
werkelijkheid herschept, herordent, zó dat velen het aanvankelijk slechts persoonlijke
kunnen meeervaren, en zó dat die velen daardoor tot een betere houding tegenover
het bestaan gebracht worden.
Kunstleer en levensbeschouwing van Adama van Scheltema vinden elkaar dus niet
in bepaalde politieke dogma's, maar in het streven naar synthese.
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Deze openheid van zijn esthetica is het zonder twijfel die gemaakt heeft dat Just
Havelaar evenveel bewondering voor hem koesterde als Herman van den Bergh,
en dat de gedichten van de laatste zijn invloed niet minder (maar wel op een hoger
plan) verraadden dan die van enkele socialistische dichters en vooral dichteressen.
Men hoefde geen sociaal-demokraat te zijn om de anti-stelling (tegenover ‘kunst is
de meest individuele expressie van de meest individuele emotie’), namelijk: ‘kunst
1
is de zuiverste uitdrukking van het algemeene ritme in een tijd’ als een eigen
waarheid te herkennen.
Om in één citaat uit te doen komen hoe zeer Adama van Scheltema enerzijds
van het socialisme uitging, anderzijds echter een ook voor anderen zinvolle oppositie
tegen de vorige generatie voerde, haal ik tenslotte het volgende aan:
‘Vraagt gij nu welke inhoud en vorm wij dan tegenover de naturalisten en hun
nakomelingen willen stellen, dan antwoorden wij misschien het beste met een naam:
“neo-humanisme” (niet in de gewone zin van “classicisme”), of wellicht juister:
“humane stijl”, of wel: “gestyleerde humaniteit” [...], wij willen “menschenliefde”, in
de beteekenis van de liefde tot onze naasten, de liefde tot hun innerlijke
menschelijkheid. Niet omdat die zoo potsierlijk, verdraaid of curieus enz. is, maar
omdat zij zoo menschelijk, zoo droevig, zoo belangwekkend - zoo diep verwant aan
2
onszelve is.’
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5 Karel van de Woestijne
Een enkel woord dient nog gezegd over de enige Vlaming uit deze periode waarvan
men theoretische invloed in Nederland kan veronderstellen: Karel van de Woestijne.
Om met een reserve te beginnen: met het woord theoretisch moet men bij hem
1
voorzichtig zijn. ‘Laat [schrijft hij zelf ] uw oordeel nooit afhangen van eene theorie.
Laat het nog minder afhangen van louter eene impressie. Want deze impressie zal
dikwijls afhangen van den toestand uwer maag.’ Wie dit zegt, kan zich niet goed
permitteren om een kritische theorie te ontwikkelen, al lezen wij twee bladzijden
verderop: ‘Alles wat ik hier heb geschreven over den criticus is eene zelf-aanklacht.’
Hoe men de uitspraken van deze gekompliceerde figuur ook wil lezen, vast staat
in elk geval dat wat er in zijn essays van onze gading is, de poëtica betreft en niet
de theorie van de kritiek. Ik zal deze poëtica kort tekenen, aan de hand weer van
citaten.
Allereerst een aanhaling uit het indringende opstel ‘Beeld en woord’ (uit 1904,
maar allerlei uitingen van de latere Van de Woestijne wijzen erop dat hij er in de
jaren waar wij ons mee bezighouden, circa 1916, nog net zo over dacht):
‘Aldus het spiegel-veld in 's dichters hersenen: eene ongekende opmerkzaamheid
laat hem vóelen, dat een object zijne zinnen getroffen heeft. Dán is het de duistere
arbeid: wat over-erving en opleiding, physische nooden en moreele gewoonten van
hem hebben gemaakt ontvangt het beeld; het vindt er even-beelden en
tegen-beelden; zijn aard, het oogenblik zijner perceptie, analogie met vroegere
beelden in zelfde omstandigheden, het binden aan neven-beelden en verdere
associaties laten het van zuiver-zinnelijk tot gevoels-beeld groeien; het gevoel is
er: het gedicht, d.i. de weêr-kaatsing, de beweging, de motorische uiting, is aan 't
geboren worden.
De beteekenis der menschelijke verbeelding, bij den dichter door physiologischen
aanleg en redelijke oefening vermeerd, is dus dat ze, met als
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eersten factor de zintuigen, als tweeden de gehalte der personaliteit aan begeerten
en behoeften, en als derden de macht die, met niet duidelijk-blijkende maar
vast-bestaande middelen, vroegere beelden ter eenheid met oogenblikkelijke opwekt,
te herscheppen vermag wat haar de natuur aan grondstof biedt. - Deze herschepping
kan nu vaag wezen, en onbestemd, gelijk ze het is in droom: ze is automatisch dan
en bewusteloos. Komt bewust-zijn echter tusschen, en schifting en ordening;
geschiedt die drang naar eenheid die ter schoonheid voert; worden materialen, en
de bestgekozene, aangewend om deze fictie te maken tot eene uiterlijke
werkelijkheid: dan wordt deze herschepping tot eene aesthetische.
- Men merkt aldus dat het beeld aller-eerste vereischte, eerste werk-middel tot
poëtisch scheppen, tot dichten is, en 't voornaamste blijk en teeken ervan, komt het,
na haspelen in 't wevend spel der hersenen, te passen op gelijktijdigen rythmus, in
1
de adem-haling van een oprecht vers.’
De lezer ziet, hoezeer hier impressie en schepping van elkaar losgemaakt worden,
als bij Scheltema mag men haast zeggen, over wiens gedichten Van de Woestijne
trouwens over het algemeen gunstig dacht. Niet minder belangwekkend is de stelling
dat voor de verbeelding (basis van het poëtische scheppen) de zintuiglijke
waarneming, de ‘personaliteit’ van de dichter, en het talent alle even zwaar meetellen.
Tenslotte valt de rol op, die Van de Woestijne aan het bewustzijn toekent.
Moeilijk blijft vooral wat hij bedoelt met ‘gevoels-beeld’. Daarover heeft hij zich
duidelijker uitgelaten in een interview met E. d'Oliveira, te vinden in De jongere
generatie (uit 1913, dus ongeveer het ogenblik dat ons interesseert).
Na enkele opmerkingen gemaakt te hebben over het ‘picturaal impressionisme’
van Van Deyssel en Gorter, en na de term ‘gedachtelijk’ voor zijn eigen dichterlijke
attitude verworpen te hebben, preciseert Van de Woestijne:
‘Stel u voor, dat Gorter zou zijn een geslepen staalplaat, waar de zonnestralen
en wat zij meebrengen onmiddellijk op afketsen. Als hij een indruk krijgt, bedoelt hij
den indruk onmiddellijk terug te kaatsen. Dat is het schoone van zijn kunst en hij is
eenig daarin: Zoodra ontvangen, geeft hij den indruk terug. - Bij mij nu is het anders.
Het is alsof de straal dringt door de stalen plaat heen en komt op het gevoels-vlak.
Het is niet meer een
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zuivere impressie, maar een impressie die een verwerking heeft ondergaan, een
verwerking door het gevoel. Dat is in den grond het bezinken van de impressie. [...]
Zoo is het gevoel bij veel dichters. Inplaats van onmiddellijk af te ketsen op het
waarnemingsvlak, dringt de indruk door tot in het diepst van hun ziel en als hij dan,
1
verwoord, weer buiten dringt, is hij heel iets anders geworden.’
Dit is noch Gorter, noch Verwey, de twee figuren die hij met nadruk noemt. De
richting die Verwey ingeslagen was, zou men een ogenblik als verwant kunnen zien,
maar uit verdere uitlatingen van Van de Woestijne blijkt dat hij tegen
‘gedachte-poëzie’ nog grotere bezwaren had dan tegen het ‘impressie-gedicht’: ‘En
dat is nu juist het verkeerde van de poëzie in Holland tegenwoordig, dat zij zoo
weinig geeft om het onmiddellijke, spontane leven, dat zij alles laat gaan door den
geest en alles distilleert op eigen manier. Dat is bijv. de kwade invloed geweest van
Verwey, die de gewaarwordingen en het gevoel heeft willen filtreeren door de idée.
Daardoor zijn er een heeleboel jonge menschen in Holland op verkeerde banen
2
geraakt.’
Het is ongetwijfeld zintuiglijkheid geweest, wat Van de Woestijne miste in de
poëzie uit de kring van De Beweging. Zonderdien zouden er zeker voldoende punten
van aanraking zijn geweest om een gevoel van verwantschap te wekken. Theoretisch
immers - om dat woord toch maar te gebruiken - is het verschil gering: ‘Als men
begint te dichten heeft men zijn eigen indrukken, al waren ze nog zoo klein en al
waren ze nog zoo pervers, zoo lief, dat men ze wil weergeven in de
aller-individueelste expressie. Maar er komt een tijd, dat die liefde voor de
aller-individueelste expressie afslijt. Men wordt meer algemeen, het kleine détail
gaat weg, men gaat alleen de groote lijnen betrachten en zoo komt men tot wat ik
3
durf noemen: een neo-classicisme.’
4
Dit staat niet ver van de ‘Generatie van Tien’. En het volgende evenmin, al wordt
door de nadruk op het sensuele aspekt van de taal toch een zekere afstand
gemarkeerd: ‘Wij dichten, moet worden gezeid, niet alleen met beelden: wij dichten
ook met woorden. Wij dichten ook, of wij zijn geene dichters, even om de geneuchte
van ons spraak-systeem als om die van ons
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d' Oliveira, De jongere generatie, p 43.
idem p 49.
idem p 44.
Men denke vooral aan het internationale verband waarin J. Kamerbeek Jr. deze Nederlandse
dichters heeft geplaatst; het woord ‘neo-klassiek’ wordt daarbij als typering gebruikt (Albert
Verwey en het nieuwe classicisme).
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gevoel, om de huiverende vreugde van een klank als om die van eene troebele
1
passie-schakeering.’
Ongeveer eenzelfde standpunt ten opzichte van de verhouding van vorm (in de
zin van: fysieke gedaante) en inhoud, maar onder een andere belichting, spreekt
uit het volgende citaat, ontleend aan ‘De geschiedenis van een gedicht’ (van 1905):
‘het gedicht, de schepping, ontstaat uit een rythmus die men zich-zelven oplegt, uit
een zin der maat, uit een gevóel der maat, die, bij analogie en verband, het beeld
2
verwekken, en, ja, de gedachte.’ Hier komen Van de Woestijne's observaties samen
met die van Verwey, die immers tijdens de diskussie van 1913 een soortgelijke
opmerking maakte.
Over het algemeen, het zal duidelijk zijn, mag men zeggen dat Van de Woestijne
het in die jaren heersende standpunt omtrent de eenheid van inhoud en vorm
huldigde. Zijn meest eigen bijdrage tot deze these is wel dat hij een zo sterke nadruk
legde op de zintuiglijke aard van het ritme: ‘dien soms pijnlijken hartstocht [...], die
zich in het vers, buiten alle beteekenis der woorden om, uit in wat ik er den
bloedstroom, den polsslag van noemen zal, dat er de spierbeweging en den
zenuwschok van uitmaakt, en dat is: de Rhythmus, de spontane onwillekeurige
levensreflex van deze gekorenen - of noemt gij ze nu liever gedoemden? - die
3
Dichter zijn.’ Kenmerkend is hier vooral de lichamelijkheid waardoor de visie op de
‘vorm’ bepaald wordt. Op het eerste oog in tegenstelling hiertoe, lezen wij enkele
bladzijden verderop over ‘dat eeuwigheids-beginsel [...], dat ik in de poezie als het
4
eenige steeds genietbare, wijl steeds-menschelijke heb ondervonden te zijn.’
Lichamelijkheid van het gedicht en eeuwigheidsgedachte - de kombinatie is
kenmerkend voor l'Art pour l'Art, waarvan Van de Woestijne een bijzondere, en
soms rekalcitrante, schakering vertegenwoordigde.
Nog één citaat: ‘Ik wil - voor zoover “willen” bij 't half-bewuste dichten te pas komt
- eenvoudig mijn eigen indrukken inleiden tot algemeene menschelijkheid en ze
algemeen begrijpelijk maken, ze dus eerst laten bezinken tot eigen gevoel, en dat
eigen gevoel daarna toetsen aan het algemeen menschelijk gevoel, dat ik terugvind
niet alleen bij de menschen die mij omringen, niet alleen bij de lezers, maar bij de
5
dichters door de eeuwen heen.’ In deze woorden is de eigensoortigheid van deze
merkwaardige figuur, in wiens ‘literaire ideologie’ Adama van Scheltema en l'Art
pour l'Art elkaar lijken te ontmoeten, duidelijk vastgelegd.
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Verzameld werk IV, p 708 (‘Beeld en woord’, 1904).
idem p 783.
idem, V, p 164, in een bespreking van Verzen van A. Roland Holst. (Kursief van mij, J.J.O.).
idem p 167.
d'Oliveira, De jongere generatie, p 44.
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II De Nieuwe Beweging
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6 Algemeen, De Stijl
1

De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan een essay van J.C. Brandt Corstius , die
op zijn beurt weer aan het artikel van Theo van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in
2
de schilderkunst’ refereerde. Brandt Corstius achtte zelf deze titel ‘weinig
karakteriserend’, en misschien is dit waar voor de internationale vernieuwing die hij
wilde tekenen. Voor Nederland echter lijkt mij het aanhaken bij het eerste grote
3
principiële essay van Van Doesburg bijzonder geslaagd, al was het alleen maar
omdat het verband met De Beweging er op ambivalente wijze in uitgedrukt wordt:
het is niet toevallig dat juist Verwey dit opstel in zijn tijdschrift opnam, maar de
traditoneel polemische bijklank van het woord ‘nieuwe’ (Nieuwe Vaderlandsche
Letteroefeningen, De Nieuwe Gids) laat zich toch ook niet helemaal ontkennen.
Expliciete en enigszins uitgebreide uitlatingen van Van Doesburg over literatuur
komen pas voor nadat Het Getij zijn aktiviteiten reeds begonnen is. Toch behandel
ik Van Doesburg - en daarmee De Stijl - eerst. Niet alleen hangen zijn denkbeelden
over de letterkunde nauw samen met zijn reeds vroeger geformuleerde opvattingen
omtrent de aard van het kunstwerk in het algemeen, maar ook kan men veilig zeggen,
dat, indien zijn literatuur-theorieën invloed gehad hebben, deze vooral werkten via
Het Getij. Wanneer later de Getij-groep een nieuw orgaan kreëert met De Vrije
Bladen, zijn sommige Stijl-ideeën reeds geïntegreerd in minder ‘sektarische’
benaderingen van het verschijnsel literatuur. Van een direkte aansluiting van De
Vrije Bladen, of van enig ander literair tijdschrift uit de jaren Twintig, op De Stijl, is
geen sprake.
Toch, door bij De Stijl mijn bespreking van ‘de Nieuwe Beweging’ te beginnen
doorbreek ik, zoals ook elders in dit boek, de chronologie: De Stijl
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De Gids, juni 1957, p 363.
De Beweging, 1916, II, p 124 vlgg en p 219 vlgg; III p 57 vlgg, p 148 vlgg en p 226 vlgg.
In werkelijkheid heette Van Doesburg Christian Küpper; ik houd zijn pseudoniem aan omdat
niemand hem onder zijn eigen naam kende en kent.
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immers verschijnt vanaf 1917, Het Getij reeds met ingang van 1916. Ik doe dit, om
de ontwikkeling van de ideeën nauwkeuriger te kunnen volgen. En om een tweede
reden: De Stijl is louter theoretisch gericht. Praktische literaire kritiek komt er niet
of nauwelijks in voor. Met andere woorden: het blad vertegenwoordigt het
‘manifesten-stadium’ van de Nieuwe Beweging, tenminste van een segment daarvan.
Wat men zich vóór alles dient te realiseren is, dat een blad als De Stijl in sterke
mate thuishoort in een boven-nationaal milieu. Wanneer wij achter op het eerste
nummer van Het Overzicht (1922) de naam van De Stijl tegenkomen onder het
hoofd ‘Revues modernistes’, temidden van onder meer Der Sturm, 7 arts, Blok,
Zenit, dan is die naam daar volkomen op zijn plaats; Het Getij dat in een volgend
nummer naast Merz, Der Sturm, Les Feuilles Libres, Ma, 7 arts, Zenit etc.
kompareert, lijkt meer verdwaald in dit gezelschap. Het is er dan ook waarschijnlijk
alleen in terecht gekomen omdat Van Doesburg gedurende de jaren 1919-1921
een belangrijke rol had gespeeld in de theoretische sektor van het blad.
Ook de plaatsen van uitgave van De Stijl spreken een duidelijke taal. Wat ook de
zin van die tropische regen van namen precies moge zijn, er blijkt in ieder geval
een aktief deelnemen aan de internationale modernistische beweging uit: Delft,
Leiden, Den Haag, maar ook: Weimar, Antwerpen, Parijs, Rome, Berlijn, Brno,
Warschau, Weenen, Hannover, Tokio, New York. Trouwens, dit internationalisme
van De Stijl blijkt ook zonneklaar uit de bijdragen, in een aantal talen afgedrukt; het
wordt vergemakkelijkt door de nadruk op architektuur en beeldende kunsten, de
beeldende vakken zoals het in de bij-titel van De Stijl heet.
Toch zou het onjuist zijn, om alleen dit internationale perspektief te doen gelden.
In de literaire sektor wordt herhaaldelijk (impliciet) aangehaakt bij De Beweging.
Verwey's belangstelling voor de moderne schilderkunst en literatuur van die jaren
is trouwens bekend, en kwam reeds in het derde hoofdstuk van dit boek ter sprake.
Het groot gedrukte Plotinus-citaat op p 48 van De Stijl jaargang I, geeft deze relatie
(en haar betrekkelijkheid) duidelijk aan: ‘De kunst staat boven de natuur, omdat zij
de ideeën uitdrukt, wier onvolkomen afbeelding de natuurdingen zijn. De kunstenaar,
uit zichzelf puttende, verheft zich boven de grillige werkelijkheid tot de rede, door
en naar welke ook de natuur schept.’
Er is echter een nog klemmender reden om het Nederlandse karakter van De Stijl
niet te verwaarlozen. Het ligt voor de hand om direkt verband met het kubisme, het
futurisme en het expressionisme vast te stellen, maar dat
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neemt niet weg dat de meest eigen theorie van De Stijl in Nederland ontwikkeld is.
Het ‘konstruktivisme’, de ‘nieuwe beelding’ is immers niet los te denken van de
1
theorieën van Dr. M.H.J. Schoenmaekers.
Schoenmaekers' ideeën bleken vooral vruchtbaar te zijn op het terrein van de
beeldende kunsten en de architektuur. Toch komt men al vrij vroeg in De Stijl
pogingen tegen om de voorschriften van de ‘nieuwe beelding’ ook voor de literatuur
toepasbaar te maken. Dat gebeurt zowel in gedicht-vorm (de X-beelden van I.K.
Bonset, oftewel Van Doesburg, gepubliceerd in 1920 maar volgens de onderschriften
reeds geschreven in de jaren 1913-1919), als theoretisch. De meest principiële
uitspraak van de hele groep over literatuur is het Manifest II van ‘De Stijl’ 1920, de
literatuur, waaruit ik citeer:
om de menigvuldige gebeurtenissen
om en door ons heen
literair te construeeren
is het noodig dat het woord
zoowel volgens het begrip als volgens de klank
hersteld wordt
is in de oude poesie
door overheersing van relatieve en subjectieve aandoeningen
de innerlijke beteekenis van het woord te gronde gegaan
wij willen met alle middelen die ons ten dienste staan
syntaxis
prosodie
typografie
arithmetica
orthografie
het woord een nieuwe beteekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht geven
de dualiteit tusschen proza en vers kan niet voortbestaan
de dualiteit tusschen inhoud en vorm kan niet voortbestaan
daarom zal voor den modernen schrijver de vorm een direct-spiritueele
beteekenis hebben
[...]

1

Onder meer in Beginselen der beeldende wiskunde. Het woord beelding komt frekwent voor
in Het nieuwe wereldbeeld, Bussum 1915.
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Ondertekend: leiden april 1920 theo van doesburg/piet mondriaan/anthony
1
kok
De taak om dit manifest in de loop der jaren toe te lichten en uit te werken, wordt
aan Van Doesburg overgelaten.

1

De Stijl, jg III, nr 6, april 1920, p 49-50.
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7 Van Doesburg - Bonset (1883-1931)
Dat Van Doesburg, oprichter en tot het einde toe motor van De Stijl, voor de literaire
sektor de belangrijkste, en zelfs de enige belangrijke figuur is, valt niet te betwijfelen.
Aangezien hij zijn literaire denkbeelden ontwikkeld heeft in het kader van zijn
algemene kunstopvattingen, is een korte karakteristiek van de laatste onvermijdelijk.
In 1912 schrijft Van Doesburg: ‘Trek de vorm van de natuur af en ge houdt “stijl”
1
over.’ Deze uitspraak geeft, in lapidaire vorm, reeds geheel zijn latere programma
weer, tot in het woord ‘stijl’. Zelfs het essentiële punt van verschil met de (literaire)
opvattingen van de Getij-dichters, die de natuurpoëzie als springplank gebruikten,
komt er in tot uiting. Een sluitende, en in het eerste driekwart gedeelte heldere,
uiteenzetting van deze anti-naturistische (anti-imitatieve) theorie komt in 1916, in
De Beweging. Dit essay, het reeds genoemde ‘De nieuwe beweging in de
schilderkunst’, is weliswaar geheel aan de beeldende kunsten gewijd, maar een
korte samenvatting ervan is onmisbaar voor een inzicht ook in Van Doesburgs
literaire theorieën.
‘Het spreekt dus vanzelf’, lezen wij, ‘dat de kunstwaarde zal winnen met het
2
afnemen der natuurwaarde’. Hier wordt de afwijking van het natuurlijke gegeven
dus niet alleen verdedigd maar zelfs gelijkgesteld aan de kunst(waarde). Dat
Kandinsky en Mondriaan hogelijk geprezen worden, volgt logisch uit dit uitgangspunt;
en dat Verwey het opstel in De Beweging opnam, begrijpt men al evenzeer als men
3
leest dat niet de uiterlijke vorm van het gegeven van belang is, maar dat ‘de
4
beeldende vorm innerlijk aan de Idee verbonden [is]’. Dan: ‘Droeg voorheen de
ontroering vrucht in het afbeeldsel, in de moderne kunst moet de ontroering vrucht

1
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Geciteerd in Prisma der kunsten, Zeist, mei 1936, p 91 (uit De Avondpost, 1912).
De Beweging 1916, II, p 126.
De betekenis die ‘vorm’ hier heeft kan men aflezen uit dit citaat (over een schilderij van een
appel): ‘De appel doet slechts dienst als vorm niet als inhoud.’ (De Beweging 1916, tweede
deel, p 125).
idem p 131.
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1

dragen in het middel; dat is in de schilderkunst: de verf.’ Past men deze uitspraak
toe op de literatuur, dan verkrijgt men als resultaat: niet de weergave van gevoelens,
gedachten enz. (de ‘inhoud’) bepaalt de kunstwaarde van een literair werk, maar
de hantering van het middel: de taal, en dit tot aan de extreme opvatting van
‘typografisch middel’ doorgetrokken. Zo rationeel en sluitend is de denkwereld van
Van Doesburg, dat deze ‘vertaling’ precies weergeeft wat hij later over poëzie zal
schrijven.
Matisse wordt de eerste genoemd die zich van de verf als beeldend middel
2
bediende. ‘Zijn bedoeling was niet te imiteeren maar te construeeren.’ Van Doesburg
introduceert langs deze weg een tweede begrip Vorm (met een hoofdletter): de van
de natuur geabstraheerde, beeldende vorm, die een weergave is niet van de
natuurlijke vorm van het geschilderde voorwerp maar van de ‘geestelijke inhoud’,
die zelf weer een abstraktie is van de natuurlijke vorm. Een konsekwent zoeken
naar deze beeldende vorm treft men volgens Van Doesburg voor het eerst aan bij
de kubisten. ‘Eene neo-Renaissance was slechts mogelijk door de intellectueele
3
tucht van den Vorm’ - een ‘nieuwe tucht’ dus ook hier, als bij Van den Bergh (en
Verwey al!), en twee vormbegrippen als bij Marsman en Vestdijk, tenslotte een
nieuwe Renaissance als bij vrijwel iedereen in die tijd.
De kubist ‘trekt den mathematischen van den natuurvorm af en houdt zoodoende
4
den zuiveren kunstvorm over’ ; deze formule zijn wij vrijwel zo tegengekomen in
1912. De aktiviteit van de beeldende kunstenaar is dus dat hij ‘uit elk voorwerp naar
5
zijn aard [...] den abstracten schoonen vorm te voorschijn [haalt]’. Deze formule
kan men een Schoenmaekerse variant van het platonisme noemen, een soort
entente cordiale tussen Verwey's Idee en de wiskunde.
Het resultaat van dit nieuwe beelden (kubisme, expressionisme) zal zijn: een
6
schilderkunst die een ‘zelfstandige uiting’ zal zijn. Autonomie dus in de croceaanse
zin, maar ook voor het afzonderlijke schilderij postuleert Van Doesburg een autonoom
bestaan, niet als algemene eigenschap maar als gevolg van ‘nieuw beelden’: ‘De
7
organische zelfstandigheid van een abstract-expressionistisch kunstwerk [...].’
Konklusie: ‘hoe meer het tijdelijke [d.i. het afbeeldende] losgelaten en vervangen
wordt door het ontijdelijke [d.i. het konstruktieve, nieuw-beel-
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idem p 224.
idem p 226.
De Beweging 1916, derde deel, p 61.
idem p 62.
idem p 63.
idem p 64.
idem p 156.
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1

dende], hoe hooger het werk staat als aesthetisch product.’ ‘De natuur is [...] de
2
chaos’ , het kunstwerk het geordende.
Over literatuur, vooral poëzie, heeft Van Doesburg voor het eerst uitgebreid
geschreven in Het Getij (1918). Zijn vroegste formuleringen doen weer aan Verwey
denken: ‘En toch moet in deze volgorde: bekijken - zien - aanschouwen, de
ontwikkeling en het resultaat der menschelijke ervaringsmogelijkheid geformuleerd
3
worden.’ Maar dan komt, in een kritiek, de Stijl-redakteur om de hoek kijken: ‘Van
litérair standpunt uit moet gezegd worden, dat [de besproken auteur] zijn gegeven
niet vermocht om te beelden, te herscheppen tot elementaire waarden om deze
weder in taalwaarden te veruiterlijken.’ ‘Menschen, objecten, omgeving, het worden
niet analogieën van een diepere werkelijkheid. Het totaal-gebeuren leeft niet in de
taal en wordt daarom ook niet eigen aan ons. De objectieve voorstelling, de
uiterlijkheid der handeling, valt niet uiteen om als beelding van diepere werkelijkheid
4
in ons her-beeld te worden.’ Hier is de hele ‘leer’ aanwezig, en al kan men
ongetwijfeld van al te systematische rationaliteit spreken, erkend moet toch worden
dat poëtica, of liever aesthetica, en kritisch oordeel met elkaar in evenwicht zijn.
Vanuit dit, als men wil: starre, uitgangspunt komt Van Doesburg tot uitspraken
die op dat moment op zijn minst treffend genoemd mogen worden: ‘Inhoud en vorm
van dit verhaal zijn zoo volledig een, dat gezegd kan worden dat de inhoud in den
vorm verkeert’, en: ‘Over het algemeen worden er in de literatuur, te veel woorden
gebruikt. Wat wij behoeven en wat de litératuur tot woord-beelding moet maken is
verhouding, woord- en zinverhouding. Geen gebabbel, geen gepraat, over iets,
geen beschrijving van iets en helemaal geen pseudo-psychologische analyse, maar
5
beelding van realiteit door woord- en zinverhouding. Taalbeelding van handeling.’
Een dergelijke uitspraak zou, mits niet te letterlijk genomen, in De Vrije Bladen
hebben kunnen staan.
Maar Van Doesburg nam het wel letterlijk, zo letterlijk mogelijk. In de komende
jaren gaat hij onder het pseudoniem I.K. Bonset opvattingen formuleren die men de
‘echte’ Stijl-theorieën mag noemen, boeiend maar sektarisch, en daardoor voor ons
slechts van betrekkelijk belang, aangezien de literatuurbeschouwing geheel opgaat
in een programma dat in de praktijk slechts resultaten in de randgebieden van de
literatuur heeft opge-
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idem p 152.
idem p 154.
Het Getij, jg III, 1918, p 181.
idem p 214.
idem p 215.
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leverd. Verwaarlozen mogen wij dergelijke extremistische theorieën uiteraard niet,
want zij tonen in reinkultuur bepaalde aspekten, die in gemitigeerde en aangepaste
vorm bij lateren terugkeren.
Een voorbeeld: ‘De realiteit bestaat dus niet maar ontstaat tegelijk met den
1
bewustzijnsinhoud welke op zijn beurt weder het woord voortbrengt.’ Dit soort
beweringen blijft enigszins kryptisch omdat Van Doesburgs drastische wijze van
formuleren en zijn stap-voor-stap manier van denken ten gevolge hebben dat hij
vrijwel nooit met een variant terugkomt op wat hij eenmaal gezegd heeft. Toch leest
men in een opmerking als de zoëven geciteerde naar mijn mening niet teveel, als
2
men er de weergave in ziet van een funktionele verbondenheid van vorm en inhoud ,
- de eerste maal dat een dergelijk inzicht in ons land onder woorden gebracht wordt.
Daarmee wordt een stap verder gedaan dan mogelijk was met wat J. Kamerbeek
3
Jr. de theorie van de ‘adekwate vorm’ heeft genoemd.
De vierde jaargang van De Stijl opent ‘Bonset’ met een principiëel artikel, ‘Inleiding
4
tot de nieuwe verskunst’ , waarin hij zijn poëtica (en vooral zijn voorschriften)
systematisch uiteenzet.
‘Wat [de moderne dichter] van den lezer eischt is niet: begrijpen volgens eenig
logisch patroon, maar: beleven. [...] De moderne dichter wordt, aangespoord door
zijn intuïtie en door aan het woord elke traditioneele “beteekenis” (in den zin van
begripsomschrijving) te ontnemen, gedwongen zijn volledige beleving der realiteit
uit te drukken door niets dan woordverhouding en woord-contrast [...]. [Hij wil] zich
in de levensverschijnselen verliezen [...] en deze slechts erkennen met zichzelf
daarin.’
In de nadruk die hier gelegd wordt op de verminderde rol van de woordbetekenis
zit een radikalisatie, die, gekombineerd met de nadruk op het woorduiterlijk, een
scherpe scheidslijn markeert tussen deze denkbeelden van Van Doesburg en die
van Verwey uit bijvoorbeeld 1913, waarin immers de ondergeschiktheid van het
woord aan het zinsverband werd beklemtoond, en daarmee het primaat van de
zinsbetekenis geproklameerd, tegenover Tachtig. Men kan Van Doesburgs standpunt
zien als een toespitsing van het andere (het woord wordt geheel ondergeschikt
gemaakt
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De Stijl, jg III, 1919-1920, p 71.
Over deze opvatting, die een definitie van vorm en inhoud slechts mogelijk acht wanneer
deze begrippen in funktie tot elkaar beschouwd worden, zie J.J. Oversteegen, ‘Analyse en
oordeel’, Merlyn jg III, nr 3, p 174 vlgg.
J. Kamerbeek Jr. Albert Verwey en het nieuwe classicisme, p 10 vlgg.
De nu volgende citaten zijn te vinden in De Stijl jg IV, kolom 1 vlgg.
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aan de visuele situatie) of juist als de tegenstelling ervan (door de betekenis
sekundair te stellen, maakt men het woord gedeeltelijk los uit het taalverband en
geeft het een grotere eigen-waarde). Het zou scholastiek zijn om dit verder te
analyseren; van belang is vooral het konstateren van een verschil dat korrespondeert
met een evidente tegenstelling in de poëtische praktijk: Verwey dacht aan de
gedichten van Bloem c.s., Bonset aan zijn eigen typografische experimenten, de
1
‘X-beelden’.
Na een in zijn kortafheid duistere opmerking over ‘de “vorm” [die één] wordt met
de intuïtie’ - mogelijk speelt hier Croce's espressione-intuizione mee, waarover H.L.
Vernhout midden 1919 in Het Getij had geschreven - lezen wij verder: ‘de
woordschoonheid wordt bepaald door de plaats die het woord inneemt en door de
verhouding die het zoowel volgens de “beteekenis” als volgens den “klank” krijgt
met het daarop volgende [...]. Wij willen, of juister: de intuïtie dringt ons, noch den
geest van de letter, noch de letter van den geest te scheiden. Vandaar de groote
waarde die wordt toegekend aan rangschikking, de typografische indeeling der
woorden op het papier.’ Met deze stelling, die uit alle voorgaande beschouwingen
lijnrecht voortvloeit, is de theoretische rechtvaardiging van Bonsets dichterlijke
praktijk gegeven. Terzijde: een administratief berichtje in hetzelfde nummer van De
Stijl gooit een beetje roet in dit zorgvuldig toebereide eten: ‘Deze wijziging [van de
typografische uitvoering van het blad] is volstrekt niet van invloed op de inhoud.’
De betekenis van het woord intuïtie blijft vaag, ook in het volgende: wat de
moderne dichter wil is ‘een vers geconstrueerd uit de onverwachte beelden van de
2
universeele intuïtie (levenskracht)’. Ditmaal denkt men bij ‘universeele intuïtie’ enz.
eerder dan aan Croce aan het ‘kollektief onderbewuste’ of aan het ‘élan vital’. Tegen
die achtergrond wordt het nu ook duidelijk dat de notitie ‘[wij willen] een inniger
contact scheppen tusschen kunstenaar en publiek’, te vinden op de allereerste
3
bladzijde van De Stijl, niets te maken heeft met socialistische opvattingen of met
de

1

2
3

Kiest men een andere optiek dan wordt het verschil tussen Verwey en Van Doesburg in deze
woord-volzin kwestie onmiddellijk duidelijk. Verwey beklemtoont het diskursieve, het na-elkaar
(dat typerend is voor taalmededelingen), terwijl Van Doesburg een meer direkte uitdrukking
van het ‘geheel’ nastreeft langs de weg van het naast-elkaar, dat de pikturale
uitdrukkingsmiddelen kenmerkt.
De Stijl, jg IV, 1921, kolom 25.
‘Elk “proletarisch kunstwerk” is in wezen niets anders dan een plakaat van de (toekomstige)
bourgeoisie’, schrijft Van Doesburg, weliswaar pas in de zesde jaargang van De Stijl (1926,
nr 2 kolom 19), maar ongetwijfeld geeft dit ook zijn vroegere opvattingen weer.
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1

ethische ideeën van Havelaar en Coster , maar eerder in verband gebracht moet
worden met een beroep op het gemeenschappelijke onderbewustzijn zoals bij de
surrealisten.
In de vierde jaargang van De Stijl, en de daarop volgende, zien wij Van Doesburg
met ijzeren konsekwentie (de Van Ostaijen van Bezette stad gaat hem lang niet ver
2
genoeg ) verder bouwen aan zijn leer. En verder geïsoleerd raken: de verkettering
van vroegere medestanders is in die jaren in de kolommen van De Stijl een gewoon
verschijnsel.
Jaargang V: ‘Realiseering van den nieuwen uitdrukkingsdrang in de verskunst is
alleen dàn mogelijk, wanneer alle woord-imaginatie en alle begripsassociatie
3
verwijderd worden: het woord wordt materiaal in directen zin.’ Daarmee zijn wij bij
de zuiver pikturaal georganiseerde poëzie beland (‘het nieuwe vers is zonder
4
bepaalden vorm’ ), met als konsekwentie dat het gedicht pas ontstaat door de
aktiviteit van de lezer: ‘Ik ontken het bestaan van een kunstwerk in zichzelf. Iets
5
wordt eerst tot kunstwerk door de relatie met den beschouwer, lezer of hoorder’.
Langs de weg van een (normatieve) poëtische theorie komt Van Doesburg zo tot
een standpunt dat voor de

1

2

3
4
5

In zijn bespreking van het eerste nummer van De Stem (De Stijl jg IV, 1921, kolom 10 en 11),
spreekt ‘Bonset’ over: ‘Een soort van geestelijke burgerwacht’ en over: ‘zwaarwichtige
onnoozelheid’. Verder zegt hij dat ‘het de redacteuren er om te doen is, het met de burgerlijke
normen van “Ethiek” en “Esthetiek” op een accoordje te gooien, opdat beide zich in 'n soort
kunst-met-gebed zullen vereenigen’, - een wending die Du Perron goed gedaan zou hebben.
Een ander oordeel over het blad van de ‘ethici’ was ook niet te verwachten van de man die
schreef: ‘De moralisten willen, voor de een of andere afgeroomde moraal, in de kunst een
afzonderlijk terrein reserveeren en de kunstenaar, die zijn eigen moraal verwerkelijkt, in zijn
vernietigend-scheppenden daad, dwingen zich te bewegen binnen het rasterwerk van wat zij
noemen “menschelijkheid” of “ethiek”. Daarom zijn de moralisten de natuurlijke vijanden der
kunst.’ (Het Getij, jg VI, eerste reeks, 1921, p 122).
Over Bezette stad, jg IV, kolom 179: ‘De kruimels hebben zich georganiseerd en voeren strijd
tegen het dadaïstisch brood. Waarom deze typografische gymnastiek wanneer het in waarheid
gaat om een doodnuchtere realistische roman met oorlogstendens expressionistisch in stukken
te snijden.’ Wie denkt dat Van Ostaijen ‘dogmatisch’ was, ziet dat Van Doesburg dan nog
weer stijler in de leer was. Overigens spreekt ook Hadermann in zijn boek over Van Ostaijen
(p 168) nog over een ‘descriptief of betogend karakter’, en geeft daardoor Van Doesburg
vanuit diens perspektief, en misschien zelfs dat van Van Ostaijen zelf even later, geen ongelijk.
De Stijl, jg V, 1922, kol. 90.
De Stijl, jg VI, 1923-1925, kol. 47, in het zeer interessante stuk ‘Symptomen eener réconstructie
der dichtkunst in Holland’.
idem kol. 38.
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kritiek belangwekkende mogelijkheden biedt: slechts als lezer kan men zinvolle
uitspraken over een gedicht doen. Identifikatie met de schrijver, de door de meeste
critici nog aangehangen eis van de Tachtigers, wordt niet alleen ongewenst geacht
maar zelfs onmogelijk. In hetzelfde artikel waarin de laatst aangehaalde uitspraak
te vinden is, treffen wij een ‘analyse der uitdrukkingsmiddelen’ aan van enkele
gedichten, die niet alleen één der beste kritische prestaties van Van Doesburg is,
maar vooral een bewijs van het houvast aan konkrete objekten dat zijn toch beperkte
poëtica hem gaf. Helaas blijft het bij dit ene geval, omdat Van Doesburg alleen
behoefte had aan een illustratie van zijn theorie. Als hij verder in deze richting had
geëxperimenteerd, zou hij misschien tot de ontdekking gekomen zijn dat de kritische
aanpak vanuit een lezers-standpunt zinvol was, onafhankelijk van zijn poëtische
theorieën.
Met erkenning van Van Doesburgs purisme, zou het onbillijk zijn om niet vast te
stellen hoezeer hij op bepaalde punten aansluiting vindt bij de belangwekkendsten
onder zijn tijdgenoten. Als hij zegt: ‘in de nieuwe woordkunst is geen enkel woord
meer bruikbaar of dichterlijk verstaanbaar, indien het niet door zijn tegenbeeld
1
begeleid wordt’ , zal vrijwel niemand hem in zijn rigorisme hebben willen volgen,
maar wanneer hij verder gaat met: ‘deze veel-eenheid van tegenbeelden maakt het
ons mogelijk aan den vulgairen zin der woorden te ontkomen en ons onmiddellijk,
scheppend uit te drukken’, zullen de voormannen van de Vrije Bladen-groep zijn
doelstelling, en zelfs zijn woordkeuze (‘onmiddellijk’, ‘scheppend’) als niet ongelijk
aan de hunne hebben herkend. Of: hebben kunnen herkennen, want in de jaren dat
de twee bladen tegelijk bestonden, lette waarschijnlijk niemand meer op De Stijl.
Zelfs als internationaal avant-garde-tijdschrift had het blad in 1927 zijn rol uitgespeeld
en werd vervangen door i 10.
Dat neemt niet weg dat de idealen van de meeste jongeren, waaronder de adepten
van Herman van den Berghs ‘nieuwe tucht’, samengevat kunnen

1

De Stijl, jg VII, p 3. Het streven naar een synthese keert steeds terug bij Van Doesburg. Zelfs
spreekt hij in Het Getij (jg VI, eerste reeks, p 84-85) van ‘nieuwe synthetische kunstvormen’
waarin zich twee ‘historische hoofdlijnen’, namelijk positivisme en idealisme, verenigen. Deze
karakteristiek (die op zichzelf al getuigenis aflegt van Van Doesburgs inzicht) is zeker
aanvaardbaar waar het hemzelf betreft, en mag misschien zelfs geldend geacht worden voor
de gehele ‘nieuwe beweging’. De direkte toepassing ervan op de woordverhouding binnen
het gedicht was voor de meeste tijdgenoten echter een te radikale stap. Voor Van Doesburg
is juist deze gelijkstelling van filosofische achtergrond en praktijk-tot-in-details kenmerkend.
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worden in dergelijke notities van Van Doesburg: ‘de scheppende zinsbouw, het
woord, de taal, de volzin - volgens het procédé eener ideale “bezetenheid”, zal in
staat zijn de menschelijke mentalitiet zoo diep en wezenlijk te veranderen, dat een
1
geheel andere wijze van zien daarvan het gevolg zal zijn.’ Hoezeer dit een algemeen
streven uitdrukt, zullen wij zien bij de bespreking van Het Getij, en daarna De Vrije
Bladen.

1

De Stijl, jg VII, p 3.
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8 Het Getij
Een ‘programma van Het Getij’ heeft nooit bestaan, noch op het gebied van de
poëtica noch op dat van de kritiek. Er zijn immers maar twee kontinu aanwezige
figuren in de redaktie: Ernst Groenevelt (door Premsela sarkastisch de
1
‘administratieve ziel’ genoemd ) en, van bijna het begin tot bijna het eind, Constant
van Wessem, volgens Herman van den Bergh ‘de stille leidsman’. De eerste was
echter een figuur zonder literair belang, de tweede heeft zich nooit op een program
vast willen leggen. Nog in de Inleiding van Mijn broeders in Apollo (1941) wil hij zijn
theorieën slechts beschouwd zien als tijdelijke positiebepalingen.
Het Getij werd opgericht als groepsorgaan van een ‘kring voor letterkunde’. Uit
het ‘Ter inleiding’ in het eerste nummer, van de hand van een zekere C. van Beem,
blijkt dat niemand in de ‘kring’ grote plannen koesterde. De eerste jaargang, onder
redaktie van Mevr. Jeanne Veen, Frans Hasselaar, Jac. Aalderink, Ernst Groenevelt
en Willem de Mérode (die als kritische woordvoerder optrad), deed nog niets
vermoeden van een bijzondere toekomst, al werd halverwege het jaar door een
nieuwe redakteur, Constant van Wessem, het vriendenpaar Premsela (Martin
Permys) en Herman van den Bergh het blad binnengeloodsd. Zij zijn het die de
‘ideologen’ van de komende jaren zullen worden.
Het eerste theoretische stuk van belang is een bijdrage van Constant van Wessem,
‘Het natuurgedicht bij de Jongeren’, waarin Adama van Scheltema als de bevrijder
van de Tachtiger conventies getekend wordt. Deze afdeling van de ‘nieuwe beweging’
marcheert dus voorlopig van een heel ander punt op dan Van Doesburg. Van
Wessem spreekt in dit artikel wel over ‘het nieuwe’, maar hij noemt het eerlijk nog
‘halfslachtig’. De nadruk op het natuurgedicht (en op Scheltema) klinkt ons achteraf
zonderling in de oren, maar dat is onze vergissing. De ook in juni 1916 debuterende
Herman van den Bergh toont deze voorkeur, evenals de medewerker Just Havelaar

1

Volgens Herman van den Bergh, in het aan hem gewijde nummer van Raam, febr. 1967, p
9.
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die in de eerste jaargang een lovende bespreking wijdt aan Scheltema's nieuwste
werk: ‘het beste van dien dichter [...] behoort tot 't allerbeste van ons hedendaagsche
1
Holland.’
Dat is eigenlijk alles wat er over de eerste jaargang van Het Getij op te merken
valt.
De tweede jaargang onderscheidt zich van de eerste alleen al door de omvang
(296 pagina's tegenover 199). Het zijn vooral Herman van den Bergh, als
dichter-criticus, en E. d'Oliveira, voorlopig alleen als criticus, die omvangrijke bijdrage
leveren. Van den Bergh treedt in het eerste nummer al op als woordvoerder van
jongeren waarvan het bestaan overigens nog vrij onzeker is. Vandaar halve
2
bevestigingen als: ‘er bestaat inderdaad een nieuwe richting in onze letterkunde’ ,
een stelling waaraan de cursieve druk eerder een toon van uitdrukkelijk verlangen
dan van zekerheid verleent. ‘Waarin ligt nu de karakteristiek van deze jonge school?
Mij schijnt het toe, dat we ze zoeken moeten in de versterking van de zin tegenover
3
het woord.’ Wij hebben gezien dat Verwey precies dezelfde kenmerken had
gesignaleerd als typerend voor de generatie van Tien!
Wat was het dat Van den Bergh en de zijnen in 1917 zochten, dat zich als ‘nieuw’
kon voordoen? Samenvattend kan men zeggen: enerzijds afrekening met het
‘poëtische woord’ dat tot jargon geworden was, anderzijds openheid tegenover de
wereld. Men kan het ook andersom formuleren: ‘Aan De Nieuwe Beweging in de
4
kunst liggen nieuwe vooronderstellingen omtrent de werkelijkheid ten grondslag.’
Vandaar het streven om ‘zowel de functie als de vorm van de poëzie [...] te
5
vernieuwen’.
Dit is vaag, maar alleen wanneer wij de formule zo wijd houden, kunnen wij
verklaren dat figuren als Just Havelaar, Herman van den Bergh en Erich Wichman
in één tijdschrift konden publiceren. Enkele sleutelwoorden van de Getij-auteurs vooral weer Van den Bergh - zijn in deze fase: ‘kosmisch’, ‘universeel’ en ‘spontaan’,
in aansluiting bij de voorkeur voor ‘natuurpoëzie’. Achter dergelijke termen gaat een
levensbeschouwelijk uitgangspunt schuil dat reeds de kiem van het latere vitalisme
6
bevat, hetgeen ook bijvoorbeeld voor de gedichten van Van den Bergh geldt.
Het duurt niet lang of Van den Bergh begint zich van de oppervlakkige opvattingen
van ‘natuur’ te bevrijden, en daarmee een voor de poëzie veel

1
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4
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6

Het Getij, jg I, p 169.
Het Getij, jg II, p 18.
idem p 16.
Brandt Corstius, ‘De nieuwe beweging’, p 366.
idem p 376.
Hierin sluit ik mij aan bij de derde stelling in de dissertatie van A.C.M. Kurpershoek-Scherft.
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vruchtbaarder houding tegenover de omringende wereld te introduceren. Dat gebeurt
1
in een bespreking van Nijhoffs De wandelaar , waarvan Van den Bergh weliswaar
vooral de alledaagse toon waardeert, ‘de zuivere spontaneïteit’, maar met deze
toevoeging: ‘[Nijhoff schrijft geen] natuurpoëzie, zeker! maar gaan we nu in 's hemels
naam op ònze beurt niet dogmatiseeren.’ Wat daarmee bedoeld wordt blijkt even
later: ‘Poëzie bovenal universeel; is 't één gedaante der natuur, dan toch die natuur
2
vermeerderd met wat anderhalve eeuw menschenwerk onze aarde schonk’. Er is
een nieuwe dichtkunst, en die is: ‘democratisch, onbegrensd, universeel, extensief
3
op 't stuk van 't “natuur”-begrip’. Het is nu wel duidelijk wat hij bedoelt als hij uitroept:
4
‘geen, o wat ik u verzoeken mag géén school.’ Kenmerkend voor het streven van
zijn generatie is in zijn ogen blijkbaar de individuele verhouding tot de werkelijkheid,
de gehele werkelijkheid (vandaar: universeel).
Deze uitingen vertegenwoordigen nog het slagzinnenstadium; voor de praktische
kritiek leveren de programmatische stukken van Van den Bergh voorlopig nog maar
incidenteel bruikbare normen op. De belangrijkste, meest principiële,
boekbesprekingen van jaargang II zijn dan ook niet van de twintigjarige die nu
duidelijk de voorman der jongeren aan het worden is, en zeker niet van De Mérode,
die al naar de achtergrond verhuist, maar van een figuur die vrijwel vergeten is,
behalve als interviewer: E. d'Oliveira. Het zijn de uitingen van een eenling, die zeker
niet representatief genoemd mag worden voor een generatie, maar ik wil er toch
een enkele opmerking over maken omdat de eisen die d'Oliveira aan het letterkundige
werk stelt in die tijd uniek zijn in de Nederlandse kritiek, en dat blijven tot achterin
de jaren dertig.
De norm bijvoorbeeld die de toentertijd beruchte bespreking van Is. Querido's
5
Aron Laguna beheerst, is die van de eenheid, zowel van thematiek als van
persoonstypering, psychologie als men wil. Zo wordt een van de figuren heel kleurig
getekend, maar, zegt d'Oliveira, ‘voor de handeling beteekent hij niets. Hoewel hij
de sterkst sprekende kracht van het stuk is, neemt hij aan niets deel en veroorzaakt
6
hij niets.’ De ‘ziel van het werk’ is verdeeld.
Deze kritiek vormt de pendant van die over De Meesters Carmen, waarvan
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6

Het Getij, jg II, p 82-84.
idem p 111.
idem p 112.
idem p 111.
‘Het boek der fragmenten, anders gezegd: Is. Querido's “Aron Laguna”’, Het Getij, jg II, p 100
vlgg, p 134 vlgg, p 155 vlgg.
Het Getij, jg II, p 103.
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gezegd wordt dat er weliswaar ‘twee centra van aandacht’ zijn, maar dat ‘het behoort
tot de eminente zuiverheid van de conceptie, dat onze aandacht zich geleidelijk,
zeer geleidelijk, verplaatst van het eene middelpunt naar het andere, en ons
bewustzijn meer en meer vervuld wordt van de zekerheid dat die twee verband
houden.’ Zijn bezwaren tegen de meeste Nederlandse romans vat d'Oliveira aldus
samen: ‘Ziet, lezer, uit de “Nachtwacht” steekt een hand; midden in het doek springt
een hand naar voren en de vele personen in de compositie groepeeren zich om die
goudbesprenkelde hand. Maar uit de meeste Hollandsche boeken steken zooveele
handen, vingers, voeten, teenen, eeltknobbels, wratten en kaalkoppen en
1
aptekersflesschen naar voren, dat men er radeloos van wordt’.
Het is heel jammer dat een criticus die twee uitgebreide besprekingen, één negatief
en één positief, op de norm van zinvolle samenhang baseerde, het hierbij eigenlijk
heeft gelaten, en niet tot een uitwerking van zijn standpunt is gekomen.
De derde jaargang trekt de lijn van de tweede door. De positie van Van den Bergh
wordt duidelijker gemarkeerd (in mei 1918 wordt hij redakteur), en hij is het die de
naam noemt van een dichter die in die jaren overal in Europa opnieuw invloed krijgt,
Walt Whitman. Volgens Van den Bergh is hij ‘de samenroeper der persoonlijke
2
driften, en dus verwekker van den impuls, die gaat van binnen naar buiten’.
Even later schrijft Van Doesburg over een nieuwe kunst die in staat is om, door
inzicht in de ‘universeele harmonie [...] het leven van binnen naar buiten, zoo gezegd:
3
expressionistisch, terug te construeeren.’ De verwantschap in terminologie is
opvallend; en het woord expressionistisch valt niet voor niets.
De winst van jaargang III is vooral dat via Van Doesburg een direkt kontakt met
het internationale avantgardisme tot stand komt. Groeiend verband met de Stijl-groep
blijkt zijdelings ook uit de medewerking van Dr. M.H.J. Schoenmaekers. Het valt op
dat in diens artikel ‘Kunst en gedachte’, aan het begin van de jaargang, een
terminologie gehanteerd wordt die nog sterk aan De Beweging herinnert, zoals wij
dat ook bij Van Doesburg gezien hebben. De komende jaren brengen groter afstand
ten opzichte van Verwey (Herman van den Bergh heeft die distantie ongetwijfeld
van het begin af gevoeld).
Dan jaargang IV. Een enkel woord over het artikel van H.L. Vernhout,

1
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3

idem p 2.
Het Getij, jg III, p 112.
idem p 182.
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1

‘Slechte en goede kunstcritiek’, waarin op volkomen heldere wijze een aantal
kritische attitudes geattakeerd wordt, aan de hand van de theorieën van Croce. Zo
overtuigend als de negatieve zijde van dit stuk is, zo ondoorzichtig echter is de
weergave van de expressie-intuïtie theorie, die desondanks de oplossing genoemd
wordt van de vraag ‘wat is kunst’. Weer een gemiste kans, want als iemand deze
generatie de fundamenten van een kritische theorie had kunnen verschaffen, dan
was dat wel Croce.
In dit jaar 1919 is de basis van Het Getij breder dan ooit. De redaktie bestaat nu
uit Van den Bergh, Groenevelt, Van Wessem en de spoedig weer verdwijnende Jhr.
J.W. de Marees van Swinderen (een kapitaalkrachtig man, evenals de niet al te
opwekkende figuur Alfred Haighton die in 1917 en 1918 een weinig opvallende
redakteursrol gespeeld had). Deze redaktie ziet één ogenblik kans om zonder
ongelukken onder meer te laten samenwerken: De Mérode, E. d'Oliveira, Van den
Bergh, Van Wessem, Just Havelaar, Van Doesburg, Schoenmaekers, Kelk, Nijhoff,
of, in tijdschriftnamen uitgedrukt: het oorspronkelijke en het nieuwe Getij, De Vrije
Bladen, De Stem, De Stijl - en Nijhoff die overal en nergens thuis is. Het samenkomen
van zoveel ongelijksoortigen (het vitium originis van Het Getij) moet tot spanningen
leiden, die inderdaad in de vijfde jaargang niet uitblijven.
De eerste die afvalt is Havelaar. Wanneer A.C.M. Kurpershoek-Scherft in haar
dissertatie schrijft dat de Getij-jongeren zich tegen de ‘egocentrische dichterlijke
2
overpeinzing in de tour d'ivoire’ richten, heeft zij zeker gelijk. Nog in 1967 noemt
3
Van den Bergh Kloos ‘de egocentrische gruwel van alle jongeren uit die dagen’.
Maar als Mevr. Kurpershoek daaraan toevoegt dat zij ook niet gediend waren van
‘de opvattingen die Dirk Coster in zijn polemiek tegen Kloos geformuleerd had in
4
1910’ is dat in zijn algemeenheid onjuist. Eén van de stromingen die van Het Getij
uitgaan, is juist die van Havelaar en Coster. De breuk vindt pas plaats in de loop
van 1920, en wordt naar buiten manifest in 1921, maar dan is De Stem al begonnen.
De scheiding komt de helderheid ten goede. Weliswaar schrijft Van Wessem in
Mijn broeders in Apollo (1941) over een ‘gevoel van saamhorigheid met een alom
verbreide menschheid’, ‘een soort kosmopolitisme, dat samengevat werd met het
5
woord “universeel” ’, maar bij Van den Bergh heeft dat woord een minder ethische,
meer erotische, ‘panische’ kleur dan bij Havelaar; en hoe ver Van Doesburg van de
humanitairen afstond hebben wij al gezien.
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Het Getij, jg IV, p 157 vlgg.
De episode van ‘Het Getij’ p 7.
Raam, febr. 1967, p 65.
a.w. p 7. Deze polemiek had overigens plaats in 1912.
Mijn broeders in Apollo p 9.
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In dezelfde vijfde jaargang waarin de breuk met de ‘ethici’ zijn beslag vond, spreekt
Van den Bergh depreciërend van ‘het harde Noordwijker cenakel’, naar aanleiding
1
van het werk van S. Pinkhof . Waarschijnlijk heeft hij over de poëzie van Verwey
zelf niet anders gedacht dan over die van de leerling: ‘Zoo komt zijn gedicht velerlei
tekort: innige klankverschuivingen, het lyrisch wegsmelten der consonanten; kortom:
muziek.’ Maar dit oordeel dat in zijn formulering aansluit bij de ‘Studiën’ die Van den
Bergh in die jaren publiceert (in een afzonderlijk hoofdstuk kom ik daarop terug),
ontmoet men niet eerder in Het Getij, noch bij Van den Bergh noch bij anderen. De
lezer krijgt de indruk dat pas de opheffing van De Beweging de Getijschrijvers bewust
heeft gemaakt van een tegenstelling. Behoorde trouwens de bewonderde Israël de
Haan niet tot de kring rondom De Beweging, terwijl Adama van Scheltema, niet
2
minder bewonderd, er recht tegenover stond? Hier weerspiegelt zich weer één van
de innerlijke tegenstellingen van die eerste jaren.
Jaargang V is kritisch-essayistisch van groot belang om de ‘Studiën’ van Herman
van den Bergh, die alle andere essayistische bijdragen op het tweede plan dringen.
3
Hoogstens kan men nog noemen het opstel ‘Moralist en kunstenaar’ van Van
Wessem (dat laat zien hoeveel Stem-mentaliteit er zelfs bij deze Getij-Vrije Bladen
man op dat moment nog te vinden is), met daartegenover de entree van Roel
Houwink, die spreekt over ‘de volslagen nutteloosheid der ethisch-tendentieuze
4
kritiek’. De posities blijven later niet geheel dezelfde...
Jaargang VI ziet Van Doesburg meer naar voren komen, terwijl Van den Bergh
minder gaat publiceren. Wat de produktieve Stijl-redakteur in die jaren schrijft, heeft
een bijzondere allure door de brede achtergrond waartegen de vaak smal aandoende
denkbeelden geplaatst worden: ‘Wanneer wij meenen, dat er in de een of andere
kunstmatige logica of religie of ethiek een zekerheid gelegen is voor onze beleving
5
van het “zijn”, dan vergissen wij ons. Op alle terreinen is de relativiteit aangetoond’.
Met de oude Getij-groep heeft Van Doesburg niets gemeen. Zijn opinie over welke
soort ‘natuur-poëzie’ ook laat zich gemakkelijk afleiden uit dit soort uitlatingen: ‘niet
6
de drang het leven te reproduceeren maakt de kunst’ (een stelling die Van den
Bergh in deze fase van zijn ontwikkeling al geheel voor zijn rekening genomen zou
hebben) en: ‘Water in wijn ver-
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Het Getij, jg V, p 929.
Zie bijvoorbeeld Scheltema's uitval in Grondslagen p 11.
idem p 99 vlgg.
idem p 414.
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anderen is geen wonder meer, maar wel: boomen in deuren, modder in huizen,
1
natuur in kunst, kunst in stijl, stijl in leven.’
De dominante rol van Van Doesburg blijkt ook uit de vaste rubriek waarin de
frontberichten van zijn hand verschijnen over de strijd der modernisten. Dada
bijvoorbeeld krijgt langs deze weg onmiddellijk bekendheid in ons land.
Halverwege de zesde jaargang is over de hele linie een verstrakking van koers
te konstateren. De breuk met Havelaar wordt manifest, d'Oliveira - die geleidelijk
terzijde was komen te staan - distantieert zich van zijn oude bentgenoten en wordt
officieel ‘uitgestoten’. Aan de andere zijde wordt het extreme modernisme afgewezen.
Kenmerkend is deze redaktionele mededeling: ‘Ons “deinend” op de begonnen
groote golving, die helaas thans blijkt te vervloeien in talrijke kleine golfjes,
gemanifesteerd door talrijke tijdschriftjes en talrijke theorietjes in onze letterkundige
wereld, hebben ook wij ons “groot” gemaakt [...]. [Wij] willen thans probeeren of het
doenlijk is met minder meer te geven [en wij willen liever] het bestaande verbeteren
2
[dan met] het “nieuwe” te verdwijnen.’ Met dat ‘nieuwe’ worden natuurlijk eerder de
radikaal modernistische theorieën van Van Doesburg bedoeld dan de poëtische en
kritische impulsen die van Van den Bergh uitgaan.
Inderdaad gaat de jongste aanwinst van Het Getij, Van Wessems kompaan Kelk,
al in begin 1922 tot de aanval over: ‘Gelijk het bolsjewisme de maatschappelijke
conflicten bedoelde op te lossen en inderdaad zelf tot de grootste twistappel der
wereldhistorie uitgroeide, zoo verviel ook de nieuwe renaissance van de Kunst (der
3
laatste jaren) ondanks haar goede principes, in de meest ontoelaatbare excessen.’
En even verderop: ‘De dichters b.v. redeneerden: de bestanddeelen der tot dusver
bestaande poëzie zijn maat en rijm. Dit zijn geluid-vormen. Poëzie moet dus werken
op 't gehoor. 't Gevolg hiervan: o.a. (in ons land) de “Klankbeelden” van Bonset in
“de Stijl”.’
Het interessantste van de laatste opmerking is dat hij opvallend onjuist is! Bonset
steunde niet op het auditieve element maar op het visuele. De theoreticus die gezegd
had dat het gedicht vooral klank is en dus weer gehoord moest worden, was...Herman
van den Bergh.
Het belang van Kelk behoeft niet overschat te worden, maar anderzijds
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Al in Het Getij, jg IV, p 94 (jan. 1919).
Het Getij, jg VI, 2de reeks, p 1. De auteur van deze passage moet m.i. van Wessem zijn.
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staat de oude spil van de Getij-groep, Van Wessem, dicht genoeg bij hem om in
Kelks woorden meer te lezen dan een persoonlijke distantie van Van Doesburg.
Deze ‘koerswijziging’ heeft misschien ook te maken - het betreft hier te zeer
imponderabilia en wederzijdse afhankelijkheden om een meer emfatische formulering
toe te staan - met een persoonlijke crisis van Herman van den Bergh, wiens
langdurige zwijgen ingeluid gaat worden door uitlatingen als de volgende: ‘Mensch
na mensch komt tot de erkenning, dat de ziekte die oude gemeenschap heet zich
niet laat verdrijven door het verwekken van een andere ziekte, de nieuwe
1
gemeenschap’ en: ‘De traditie der persoonlijkheid die, naar wordt gezegd, de
menschheid verkruimelt doch inderdaad den mensch tot deel van het leven kroont,
2
zal triumfeeren, in naam van dat leven zelf.’ Dit gaat natuurlijk over politiek-sociale
vernieuwingsbewegingen, maar ten opzichte van het eenmaal geproklameerde
‘universele’ komt hier toch niet minder een verschuiving in literaire attitude tot uiting.
Hoe men het licht ook wil laten vallen op het toneel van begin 1922, iedere
interpretatie van het gespeelde stuk blijft willekeurig, omdat halverwege de spelers
plotseling het podium verlaten. De derde fase van Het Getij, die men kan beschrijven
als het eind van de ‘revolutie’ en het begin van de konsolidatie, heeft zich niet ten
volle kunnen ontplooien. Op p 133 van jaargang VII blijkt uit een tweetal artikelen
van Groenevelt dat hij de macht in handen genomen heeft. (Mijn woordkeuze is met
opzet wat totalitair; anderen spreken van een ‘paleisrevolutie’.) En daarmee is Het
Getij hoofd en hart kwijt. Op een enkele na, Hendrik de Vries bijvoorbeeld, verlaten
alle belangrijke medewerkers het blad, als (het aardige beeld is van Van Wessem)
een zwerm bijen die een nieuwe korf zoekt. Het heeft een paar jaar geduurd voordat
zij deze gevonden hebben, maar het is frappant hoe nauwkeurig De Vrije Bladen
aansluiten op de eerste helft van jaargang VII van Het Getij, tot in kleine feiten als
het beginnende optreden van Binnendijk en Van Klinkenberg.
Groenevelt kon het blad nog ruim een jaar draaiend houden, maar ook de
comeback van oude medewerkers als De Mérode en Permys (de achteraf-lezer
mist hen pas bij hun terugkeer), of de medewerking van nieuwelingen als de
gebroeders Bruning, kon het blad geen allure meer geven. De eersten waren
uitgeteld, de laatsten hadden een eenzijdiger milieu nodig om zich te kunnen
ontplooien. Een handvol goede bijdragen van auteurs die ook
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elders terecht zouden kunnen, dat was alles. Voor ons doel, de bestudering van
opvattingen over literatuur en kritiek, is dit slotbedrijf van Het Getij zonder belang.
Van Wessem sprak van de ‘Odyssee’ van Het Getij, en daarmee doelde hij op het
trekken van uitgever naar uitgever. Maar ook in ander opzicht was het blad zwervend,
zoekend: in de paar jaren tussen aanloop en aftakeling heeft het hele panorama
van de komende literatuur er zich in afgetekend, schetsmatig maar herkenbaar.
Van Wessem had dan ook zeker het recht, later te schrijven: ‘Maar Het Getij, De
Vrije Bladen, Forum (en Criterium?) vormen met elkaar onmiskenbaar een eenheid
ondanks variëteiten, [...] Het Getij kan men er evenmin gewelddadig afsnijden als
1
men een baby zijn embryohoofd kan afsnijden.’ Hij had De Stem er nog bij kunnen
noemen.
Hoe belangrijk Het Getij overigens geweest moge zijn als springplank van velerlei
talenten en richtingen, zijn voornaamste rol is voor ons toch die van ambiance waarin
Herman van den Bergh zijn ideeën heeft kunnen ontwikkelen.

1

Mijn broeders in Apollo 1941, p 12.
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9 Herman van den Bergh (1897-1967)
Er is zoiets als een ‘raadsel Van den Bergh’ in onze literatuur, en daarmee bedoel
ik niet zozeer het feit dat deze auteur tussen 1924 en 1948 stilgevallen is, als wel
juist dat een schrijver zich omstreeks zijn twintigste jaar zo bewust en afgerond
uitspreekt.
Dit wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om vast te stellen wat precies de
denkbeelden van Van den Bergh zijn over de aard van de poëzie, waarvoor hij zich
vrijwel uitsluitend interesseerde. In de enkele jaren dat de ‘Studiën’ - zoals zijn
essays in Het Getij getiteld waren - verschenen (1918-1921) is al een snelle
ontwikkeling waar te nemen. Deze hangt zeker samen met de verschuivingen op
maatschappelijk terrein in die laatste jaren van en de eerste jaren na de eerste
wereldoorlog; er bestaat een sterke inwerking van de tijdsomstandigheden op Van
den Berghs persoonlijke bewustwording. Onthullend daarvoor is zijn verhouding tot
de voorgaanden.
Geen twijfel kan bestaan aan zijn bezwaren tegen De Nieuwe Gids in de nadagen;
Kloos bijvoorbeeld was hem een ‘egocentrische gruwel’. Met Verwey echter lijken
er aanvankelijk wel aanrakingspunten te bestaan, net als bij Van Doesburg. De
nadruk op de volzin bij Van den Bergh (tegenover de voorkeur voor het uitzonderlijke
woord) kan men niet losmaken van de kritiek die in De Beweging juist op dit punt
geuit was tegen wat men zag als de oorspronkelijke opvattingen van Tachtig. Toch
zijn er verschillen genoeg, die al tot uiting komen in de eerste essayistische proeven
van Van den Bergh, zoals blijkt uit een opmerking over ‘het hardnekkig cerebralisme
1
der Verwey-groep’ . Wanneer hij schrijft: ‘Het bewustelijk wetsgetrouwe vers is
2
kunstmatig, derhalve suspect; het thans begeerde dicht staat vrij’ , richt hij zich
evenzeer tegen De Beweging als tegen De Nieuwe Gids. Zijn hele poëtica kan zelfs
gekonstrueerd worden vanuit deze grond-

1
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Het Getij, jg III, p 194. Ook in Nieuwe tucht (p 10). In het volgende zal doorgaans de
boek-uitgave geciteerd worden. De tekst werd opnieuw afgedrukt in het Van den Bergh-nummer
van Raam, van februari 1967.
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stelling: wij willen ‘breken met gevoels- en uitingsbeperking; [...] vrijmaking uit den
1
dwang eener zèlf eens bevrijdende kunstreligie’. In deze wending ziet men
revolutionaire gezindheid en kontinuïteitsbesef in één adem uitgedrukt: de
sprongsgewijze versnelling wordt gezien als onderdeel van een ontwikkelingsproces.
De gewenste ‘revolutie’ dient bevrijdend te zijn maar niet tot anarchie te leiden;
wie zich aan de uiterlijke regels ontworsteld heeft, omdat zij tot slap konventionalisme
hebben geleid, krijgt met een nieuwe tucht te maken: ‘een regelende kracht, die van
2
binnen uit bindt’. Zoals gezegd, het ogenblik waarop dit geschreven werd, is van
gewicht: onmiddellijk na de Russische revolutie. Brandt Corstius legt het belang
daarvan voor Van den Berghs ontwikkeling in de juiste - d.w.z. de poëzie centraal
stellende - termen vast: ‘Voor Herman van den Bergh bestaat er in 1917 verband
tussen de versnelling van de evolutie tot revolutie en de poëzie van de drift, de
3
sprong.’
Daarmee in overeenstemming is Van den Berghs voorkeur voor het werk van
figuren als Henriëtte Roland Holst en Adama van Scheltema, - om niet-politieke
redenen. Een letterkunde, lezen wij in Nieuwe tucht, ‘betuigt [...] zich tijdelijk en
4
afloopend [...] zoodra zich [...] een artistiek argot ontwikkelt’. Als dat gebeurt, moet
de bevrijding komen van een nieuwe persoonlijke samenhang tussen
werkelijkheidsbeleving en expressie. En dat brachten in Van den Berghs ogen
Scheltema en Henriëtte Roland Holst. Door hun werk wekten zij opnieuw het inzicht
dat ‘de gedichtvorm, de bijna stoffelijke omraming der gedachteuiting,
5
overeenstemme met de stuwing der gedachte zooals ze de spieren der hand drijft.’
6
In de eerste jaargang van De Vrije Bladen nog schrijft Van den Bergh , bij de dood
van Scheltema: ‘Er waren oogenblikken in onze letteren, dat hij zelfs voorgoed de
vernieuwer leek. [...] [Wat blijft is vereering voor] Scheltema den ontkenner van
knoeierige woord-overlading, den fnuiker van onverdiende epigonen-reputaties, den
hersteller van den eerlijken volzin in het gedicht, kortom den zeer persoonlijken zij
't niet groot-persoonlijken dichter’.
Toch geeft Van den Bergh al vroeg uiting aan zijn gereserveerde houding
tegenover geëngageerde kunst. Wei schrijft hij dat de nieuwe dichter ‘vol-
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idem p 3.
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De Gids, juni 1957, p 368.
Nieuwe tucht p 4.
idem p 5.
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bloed kind van den tijd’ is, maar hij laat daar direkt op volgen: ‘zingende de cantieken
1
der tijdeloosheid’. Het moment dat Van den Bergh zich uitdrukkelijk van alle
2
tendenskunst gaat distantiëren, plaatst Brandt Corstius in 1919. De eerbied voor
de ‘bevrijders’ - waartoe ook de morele ‘Umwerter’ Jacob Israël de Haan gerekend
mag worden - blijft, maar zij vertegenwoordigen al gauw een gepasseerd stadium.
Het afscheid van Adama van Scheltema c.s. vindt uiteraard niet abrupt plaats. In
Van den Berghs nuancering van het begrip ‘natuur’ (zie p 73 hierboven) was
Scheltema's invloed al grotendeels overwonnen. Maar een regelrechte bestrijding
van de naieve natuurlyriek komt toch pas in De Vrije Bladen (jaargang I,
Apollinaire-essay), dus aan het eind van het eerste gedeelte van Van den Berghs
afgebroken schrijversloopbaan.
Dat Van den Bergh de maatschappelijk geëngageerden slechts tijdelijk als
bondgenoten, of leermeesters, kon aanvaarden, wordt onmiddellijk duidelijk als men
de opvattingen over de aard der poëzie zoals hij die in nog geen twee jaar tijd
ontwikkelde en uiteenzette, overziet.

Poëtica
Op de eerste bladzijde van Nieuwe tucht lezen wij: ‘de poëtica's zijn niet van de
lucht’, poëtica in de zin van: weergave van de ‘ervaringen [...] in het schoone moment
van aandoening, vinding en intuïtief-logische nevenschikking. Maar deze
“her-scheppingen” missen uiteraard kracht van wet’, - een van die bliksemsnelle
waarheden die men over het hoofd ziet als men niet heel nauwkeurig leest. Heel
wat poëtische theorieën zouden vruchtbaarder geworden zijn, als de ontwerpers
ervan doordrongen waren geweest van deze waarheid: ‘het recapituleeren van de
ontelbare, en reeds daardoor onbeschrijfbare factoren en verschijnselen der “wording”
3
[is] even subjectief als, op het stuk van waarachtigheid, bedenkelijk.’ En nooit kan
deze willekeurige, zij het interessante, rekonstruktie normen voor de kritiek opleveren,
‘kracht van wet hebben’.
Er is voor Van den Bergh een andere, met de zoëven genoemde
korresponderende, grondfout in de poëtica's van Scheltema, Bastiaanse (De Nieuwe
Gids 1916, zie p 33 van dit boek) en Van Collem (in De Nieuwe
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Nieuwe tucht p 11. In Het Getij, jg V, p 290, staat een zeer scherpe, algemene opmerking
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1

Amsterdammer ): zij houden allemaal vast aan de stelling ‘kunst wil waarheid’, en
met ‘waarheid willen’ bedoelt Van den Bergh: het doen van uitspraken over de ons
omringende werkelijkheid die volgens de norm waar - onwaar geordend kunnen
worden. Want hij vervolgt: ‘Kàn dat ook maar? Is dat niet een ronduit loochenen
van het meest fundamenteele kunstbegrip: aan kunst is waarheid inhaerent, zeker
2
in tegenstelling tot de wetenschap, die de waarheid zoekt?’ Ik meen dat men hierin
moet lezen dat Van den Bergh zich verzet tegen het mimetische uitgangspunt van
3
de poëtica's die hij noemt. Kunst, zo mag men zijn woorden vertalen, geeft niet
weer maar stelt aanwezig.
Er zijn tientallen uitspraken in zijn essays die deze interpretatie steunen. Ik citeer
een van de meest sprekende: ‘Wat doet een gedicht natuur maken? wat veroorzaakt
dat een gedicht niet alleen ieder wezen of ding zijn spiegelbeeld voorhoudt (duidelijk;
maar nutteloos-hetzelfde!) - doch dat het wezen en ding ook vruchtbaar laat zijn,
4
een begin van iets grooters, een zaad van toekomsten, een kiem van kiemen?’
‘Imitatie van “de natuur” is een kunst geweest, maar is thans een blijk van psychisch
5
tekort.’ Men ziet: op dit punt staan Van Doesburg en Van den Bergh nu zij aan zij.
Deze anti-mimetische positiekeuze moet in het oog gehouden worden, wil men
de kern van Van den Berghs poëtica begrijpen. Zijn sleutelwoord ‘universeel’
bijvoorbeeld wordt er geheel door gekleurd. ‘De dichter streeft naar het universele’
wil bij hem zeggen: de dichter probeert de gehele werkelijkheid in het ordenende
bestek van zijn gedicht te vangen, chaos om te zetten in orde. In het gedicht wordt
de werkelijkheid niet weerspiegeld maar veroverd, op persoonlijke wijze gekend.
Er is dus geen tegenstelling tussen ‘universeel’ en ‘persoonlijk’. Het universele kan
slechts in de persoonlijke vorm uitgedrukt worden, en die uitdrukking zelf is een
wijze van in bezit nemen. Daarbij vallen tegenstellingen als die tussen ‘ik’ en
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A. van Collem, ‘Over het ontstaan van kunst’. De Nieuwe Amsterdammer 1917, nrs 147, 148,
149 (20 oktober p 6, 27 oktober p 5, 3 november p 6).
idem p 2. Deze uitspraak wordt door A.C.M. Kurpershoek-Scherft (p 68 van De episode van
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‘kosmos’, maar ook die tussen ‘gevoel’ en ‘verstand’ weg: poëzie drukt juist de
volledige eenheid van ik en heelal uit, met alle middelen die de dichter ten dienste
1
staan: ‘Nooit is de dichtende intuïtie van het “kennen” volslagen vrij geweest.’
In later jaren wordt het persoonlijke door Van den Bergh sterker beklemtoond: de
2
dichter moet de kern zijn ‘van een eigen en onbetwist heelal’. Het begrip ‘universeel’
is terug te vinden in het woord heelal, maar dat universum is nu helemaal het
persoonlijk eigendom van de dichter geworden, - niet meer dan een
accentsverschuiving als men wil, maar een belangrijke omdat de autonomie van
het gedicht ten opzichte van de omringende werkelijkheid erdoor beklemtoond wordt.
Het is van belang, op te merken dat, bij Van den Bergh zogoed als bij anderen, het
3
autonomistische standpunt nadruk op de persoonlijkheid geenszins uitsluit.
Het koncept van het gedichtals persoonlijk universum, als vormgeving van de
chaos, dat is het fundament waarop Van den Berghs poëtica opgetrokken wordt.
‘Vrijheid’ en ‘tucht’ van de dichter zijn daarop gegrondvest. ‘Beginnen we met de
vraag, die zoo voor de hand ligt: waarom laat poëzie niet alles toe, onbegrensd en
onbekommerd over wel-of-niet klinken? Omdat, zal het antwoord zijn, het gedicht
niet wil wezen een som van zintuigelijke waarnemingen zonder meer, vulgo: een
kiekjes-album, met als hoogste doel treffende maar geestlooze gelijkenis. Omdat
het gedicht bovenal leeft voor de menschelijke stem, zoowel die van de opera-diva
als die van den scherpst accentueerenden declamator. Omdat het gedicht als
zoodanig beteekenis moet hebben, omdat rijm, maat, beeld en dynamische
4
schakeering - weer hooren we het gedicht! - logisch afgedwongen moeten zijn.’
‘Het gedicht als zoodanig’, daarmee wordt ongetwijfeld bedoeld: het gedicht als
eigensoortig ding, waarbinnen rijm, maat etc. in samenhang funktioneren. Helemaal
duidelijk is het tweede gedeelte van dit citaat niet, voor de lezer van
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idem p 121. Mogelijk moet voor de formulering van deze zin weer aan invloed van Croce
gedacht worden, maar de gedachte zelf is geheel in overeenstemming met Van den Berghs
overige denkbeelden. Wel is het treffend dat Croce de term ‘intuizione-espressione’ al zeer
vroeg bezigde om zijn opvattingen over het kognitieve karakter van de kreatieve daad duidelijk
te maken.
Den Gulden Winckel, 1921, p 21.
Het woord ‘autonomie’ is overigens gevaarlijk omdat het ook in een volkomen afwijkende
betekenis gebruikt kan worden, nl. die van: onafhankelijkheid der literatuur c.q. poëzie t.o.v.
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nu althans, die een te zware nadruk op het auditieve aspekt meent te konstateren.
Het lijkt mij echter onjuist, gezien het niet-muzikale (althans niet-melodieuze) karakter
van Van den Berghs eigen gedichten, om hier letterlijk te denken aan deklamatie
en zang. Zoals vaak formuleert Van den Bergh zijn algemene stelling in zo konkreet
mogelijke termen om vaagheid te voorkomen. Elders lezen wij: ‘Ieder hartstochtelijk
bewogen gemoed slaat rhythmen naar behoefte [...]. Want den dichter is 't de grootste
1
vrijheid: te leven alleen onder de tirannie van zijn eigen stem.’ Hier kan het woord
‘stem’ zeker niet geheel en al letterlijk opgevat worden. Even later wordt dan ook
gesproken van ‘een gedicht voelen worden [i.e. ontstaan] met den hartslag, met
2
een polsklop mee’ , - een andere konkretisering van ‘het persoonlijke’ dat elk goed
gedicht kenmerkt.
Daarmee zijn wij ver van ieder ‘estheticisme’. Essentieel voor Van den Berghs
poëtica blijkt te zijn: de eis van een nieuwe relatie van de dichter tot de werkelijkheid,
een relatie die zijn uitdrukking vindt in de zo persoonlijk mogelijke wereld van het
gedicht. Het primaat van ‘inhoud’ of ‘vorm’ bestaat in deze beschouwingswijze
evenmin als dat van ‘persoonlijkheid’ of ‘werk’. Vandaar een formule als deze: ‘eerst
een verjongde woordbeschouwing is bij machte, een vernieuwde wereldbeschouwing
in het leven te roepen; en immers alleen de laatste is het, die mutaties in de
3
beoefening der poëzie bewerkstelligt’ , waarin wereldbeschouwing niet
‘levensbeschouwing’ maar meer konkreet ‘visie op de werkelijkheid’ betekent.
Konventionele vormgeving is voor hem een vervreemding van de werkelijkheid, die
steeds een dynamische heroriëntering eist.
Het spreekt van zelf dat de theoreticus die zoiets schrijft een op feiten gerichte
belangstelling toont voor vormverschijnselen, maar niet minder dat hij zich keert
tegen iedere abstrakt esthetiserende beschouwingswijze.

Konkrete aspekten van het gedicht
Terecht schrijft mevr. Kurpershoek-Scherft dat Van den Bergh ‘bijna bij uitsluiting
4
zijn bedoelingen duidelijk [maakt] aan verstechnische problemen’. Maar dit staat,
zoals wij gezien hebben, niet los van zijn ‘wereldbeschouwing’. De aandacht voor
de technische zijde van het gedicht ziet Van den Bergh zelf als een tijdsverschijnsel.
Steeds wanneer ‘de tijden het gedicht nader tot de werkelijkheid van 't daagsch
5
gebeuren’ brengen,
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idem p 20.
idem p 22.
Het Getij, jg III, p 194.
De episode van ‘Het Getij’ p 88.
Nieuwe tucht p 22.
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worden de esthetische normen wijder. Wijder maar niet: slapper. In het begin van
dit hoofdstuk heb ik er al op gewezen dat Van den Berghs denkbeelden tezamen
een ‘bevrijdings-poëtica’ vormen, maar niet voor niets bundelde hij later zijn
1
belangrijkste beschouwingen onder de titel Nieuwe tucht. De eis die hij stelt is, dat
de dichter minder steunt op overgeleverde vormprincipes, dat hij met andere woorden
zijn persoonlijke verantwoordelijkheid sterker bewust wordt. Vrijheid van de dwang
der konventie houdt in: verplichting tot funktioneel hanteren van de versmiddelen.
Alles wat Van den Bergh zegt over de verschillende aspekten van de techniek heeft
dit dubbelkarakter van gedisciplineerde bevrijding. Men zou zijn standpunt kunnen
2
omschrijven als een pleidooi voor de adekwate vorm ; het beroep op de vers-libristen
sluit daarbij aan. De late doorbraak van het vers libre in Nederland heeft de
merkwaardige situatie geschapen dat een dichter die achteraf vaak gekarakteriseerd
wordt als de Nederlandse expressionist bij uitstek, zelf voortdurend sprak van ‘het
vrije vers’, zonder twijfel denkend aan het Franse vers libre. Dat hij daarbij bovendien
al iets verwerkte van het Franse neo-klassicisme (gezien alleen al een term als
‘tucht’) maakt zijn positie nog gekompliceerder, en persoonlijker.
Al eerder heb ik gekonstateerd dat Van den Bergh zich op één nauwkeurig te
omschrijven punt bij Verwey aansluit: het releveren van het zinsverband tegenover
de nadruk van de Tachtigers op het losse woord. ‘Wat is het woord met zijn tientallen
3
waarden tegenover den zin met zijn duizendtallen!’ Grotere bewegingsvrijheid dus
door verplaatsing van de aandacht van woord naar zin. Maar ook nu weer: tevens
grotere ‘tucht’. De jongsten weigeren te aanvaarden ‘een zelfstandig en naar believen
4
rekbaar karakter van het woord’. Zij zoeken: ‘Een directe verstaal van voorbeeldeloos
5
gave woorden in voorbeeldeloos gaven zin.’ ‘Voorbeeldeloos’, dat houdt dunkt mij
in: onberispelijk, maar niet minder: volstrekt nieuw, zonder voorbeeld, en ‘direct’:
niet werkzaam via het esthetisch geijkte, ‘poëtische’ woord. Tegenover de
ongebreidelde woordvorming van Tachtig houden deze jongeren dus de teugels in.
Anderzijds echter pleit Van den Bergh voor een verruiming van het woordarsenaal:
‘géén woord of beeld [is] leelijker dan een ander, tenminste zoolang men het als
eenheid, een afgesloten geheel,
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Eis inderdaad: in Nieuwe tucht wordt vastgesteld wat ‘niet mag’ of juist wel ‘moet’, een
normatieve formuleringswijze die bij het ‘revolutionaire’ stadium past.
Zie J. Kamerbeek Jr., Albert Verwey en het nieuwe classicisme p 10 vlgg. Tegenover de
‘adequate vorm’ stelt Kamerbeek, zoals gezegd (p 29), de ‘absolute vorm’.
Het Getij, jg V, p 156.
Nieuwe tucht p 12.
idem p 13.
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beschouwt [...;] alleen in het zinsverband [kan] zulk een woord of beeld kwetsend
1
aandoen de zenuwtoppen onzer aesthetiek.’
Van den Berghs beschouwingen over het rijm, die kwantitatief een zo grote plaats
in de ‘Studiën’ innemen, sluiten zich geheel aan bij die over het woord. ‘Wat [de
80-ers] met het woord deden, dat deden ze ook met het rijm; even stereotiepe
keuzen van term en beeld als ze zich schiepen, even zulke cliché's aan rijm werden
2
door hen gevormd’. De uitweg wordt weer in konkrete termen geformuleerd:
verruiming van de keuze der rijmwoorden door het accepteren van rijkrijm en
assonance. ‘Voor het assonancerijm is geen woord der geheele taal steriel, en
technische en gevoelscombinaties verleent het in onafzienbaren getale. Dat, dat
juist brengt ons de verwachting van taalverruiming, naast 't “denkbeeld” [!] het
3
element waarop in dit gure oogenblik het marren der dichters is.’ ‘Tot nog toe werd
de uitbreiding-van-expressie in het woord zelf gezocht, en dreef de geringheid van
't aantal rijmwoorden eenerzijds naar model en cliché, anderzijds naar 't
4
uitmiddelpuntige, het buitennissige.’ Remedie: bevrijding van het cliché, maar niet
minder: intomen van het buitennissige, dus weer ‘nieuwe tucht’.
Uit deze citaten wordt wel duidelijk hoe zeer voor Van den Bergh het vers de
5
konkrete uiting van een bepaalde verhouding tot de werkelijkheid is, en hoe zeer
die verhouding dus geformuleerd kan worden in de termen van technische
verschijnselen als rijm, ritme, beeld. Dat het rijm daarbij de voorrang krijgt, kan men
alleen al opmaken uit het feit dat Van den Bergh daarover veel helderder schrijft
dan over bijvoorbeeld het ritme, al ziet hij beide als aspekten van één komplex:
‘Daarom is het rijm, naast het rhythme, waarmee het nauw verwant is, naast de aan
den zinsbouw ontleende stembuiging, naast den klemtoon der declamatie, zoowel
een dadelijk voortbrengsel van de bezieling, als een hoofdmoment van waardeerbare
6
“verdichting”.’ Lees ik dit goed dan acht Van den Bergh deze facetten van het
gedicht: rijm, ritme, stembuiging en ‘klemtoon der declamatie’ relevant voor de
evaluatie en in waardetermen omschrijfbaar. Maar wat ritme onderscheidt van
‘stembuiging’, en deze weer van ‘klemtoon der declamatie’, blijft onduidelijk. De
7
houding van deze ‘onmuzikale’ dichter
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idem p 23.
idem p 36.
idem p 43.
idem p 44.
‘Concreta zijn het, die den dichter ten dienste staan; alles en grenzeloos is zijn taak.’ (Nieuwe
tucht p 13).
Nieuwe tucht p 48.
Juist in de jaren van zijn dichterlijke vorming werkte Herman van den Bergh overigens als
violist in het Concertgebouw Orkest, een feit dat als waarschuwing kan dienen tegen een
gelijkstelling van de ‘muzikaliteit’ van een dichter met die van zijn gedicht. In het algemeen
kan men zeggen dat men hier met een beeldspraak van heel twijfelachtige waarde te doen
heeft.
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tegenover de klankwereld van het gedicht lijkt nogal ambivalent. Misschien moet
men de oplossing zoeken in een ruimere opvatting van ‘het muzikale’, zoals die
inderdaad tot uiting komt in deze bewering: ‘het “vers libre” wil geen muziek, maar
is het, door zijn bewegingsvrijheid, door zijn rijkdom aan scherpe gedachtensprongen,
1
door zijn stoutmoedig stormloopen op het zinsaccent.’ Gedachtensprongen als
bewijs voor muzikaliteit, op zijn minst is dit ongewoon te noemen.
Ook het onderscheid tussen ritme en metrum is bij Van den Berg niet altijd
duidelijk; bij het woord ‘maat’ weet de lezer bovendien soms niet of het één dan wel
het ander bedoeld wordt. Deze terminologische onhelderheid is echter voor ons
minder belangrijk dan het feit dat Van den Bergh ook op dit terrein weer een pleidooi
voert voor het persoonlijke tegenover het konventionele. Vooral de ‘vijfvoeter’ is
voor hem uit den boze. Dat de vrijheid op dit gebied in zijn ogen ook té groot kan
worden, mag men opmaken uit zijn verwerping van de ‘krampachtige prussianismen
van een enkelen onzer meest-vitale maar onelegantste dichters die ons vers aan
2
het na-oorlogsche Berlijn tracht vast te binden’ , en natuurlijk bedoelt hij hier
Marsman. In theorie en praktijk toont inderdaad Van den Bergh op dit punt meer
verwantschap met de Franse vers-libristen dan met de Duitse expressionisten.
Merkwaardig is dat een zo uitgebreide behandeling van het rijm ook bij anderen
in die jaren te vinden is. Op deze plaats wil ik enkele citaten inlassen uit de Inleiding
tot de poëzie van de Groningse theoreticus-dichter M.H. Werkman. Van den Bergh
heeft, blijkens herhaalde en nogal uitdrukkelijke vermelding, dit boek gekend, en er
mogelijk enige invloed van ondergaan. Meer dan zijdelings kan de bespreking ervan
niet zijn, want behalve misschien via Van den Bergh zie ik geen werking van de
Inleiding op de denkbeelden van tijdgenoten.
‘De oorsprong van het gedicht’, schrijft Werkman, ‘ligt in het onderbewuste. De
dichter voelt uit het donker van zijn onderbewustheid de gevoelens en beelden
opkomen, die zich willen uiten in klanken. Hij tracht deze klanken te vormen tot taal.
Dan komt het oogenblik, dat niet hij
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Nieuwe tucht p 9.
De Vrije Bladen, jg I, p 115. Men dient niet te vergeten dat dit essay in 1924 verscheen.
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meester is over zijn arbeid, maar dat het onderbewuste in hem regeert over zijne
1
daden [Van den Bergh sprak over “de overmanning” en “den roes” ], en hij slechts
te beluisteren heeft, wat zich tot klanken van woorden gevormd heeft, buiten zijn
2
bewusten wil om.’ Verder de hoogst merkwaardige observatie: ‘De eerste poging
tot uiting van dit onderbewuste leven is gewoonlijk een geneurie, een rhythme, een
klankengroep, een rijm. [...] In den geest, die zich dichterlijk uit, verbindt zich aan
twee rijmende woorden soms een geheele groep van denkbeelden en gevoelens,
die door het rijm worden losgestooten uit het onderbewuste. [...] Behalve het rijm
kan een der andere genoemde factoren dezen overgang uit het onderbewuste naar
3
de grens van het bewuste doen plaats hebben.’ Kàn, maar aan het rijm komt
blijkbaar de voorrang toe. ‘Het rijm moet in de eerste en voornaamste plaats
besproken worden. Wel zijn als contact van bewustwording ook rhythme en
klankharmonie van belang, maar deze zijn niet in die mate kenmerkend voor de
4
poëzie.’
Over deze ontstaanskwesties heeft Van den Bergh zich niet uitgelaten (kòn hij
zich niet uitlaten, gezien zijn standpunt dat er niet anders dan onbetrouwbare
mededelingen over te doen zijn) maar dat wil niet zeggen dat hij het met Werkman
oneens geweest zou zijn betreffende de overwegende rol van het rijm bij het tot
5
stand komen van het gedicht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Binnendijk en Bloem
die later, over deze zelfde materie schrijvend, juist aan het ritme de voorrang
6
toekennen.

Theorie en praktijk
Naar twee kanten kan men de vraag stellen hoe de verhouding van theorie en
praktijk bij Herman van den Bergh ligt: ten opzichte van de gedichten

1
2
3
4

5

6

Nieuwe tucht p 4.
Werkman, Inleiding p 106.
idem p 108-109.
idem p III. Belangwekkend, zoals zoveel in Werkmans Inleiding is het feit dat hij zich in zijn
bewijsvoering niet beroept op subjektieve ervaringen, maar bijvoorbeeld de brouillons van
Jacques Perk als argument op tafel legt.
Wel vindt men in Nieuwe tucht (p 34) een passage die misschien gezien moet worden als
een reaktie op Werkmans denkbeelden, en die er op wijst dat Van den Bergh een
genuanceerder standpunt wilde innemen: ‘Ziet, het zou toch veel van zelfbedrog weg hebben,
zoo we beweerden, dat het geheele vormingsproces van het rijmwoord bij den dichter zich
in het onbewuste afspeelt. Wat met een gemeenplaats “inspiratie” heet, is toch een te
ingewikkeld samenstel van beïnvloeding en wilshandeling, dan dat wij den kunstenaar mogen
aanzien als louter “manus ministra”, als niet-toerekeningsvatbaar werktuig!’ Een afwijzing van
een nijhoviaanse konklusie avant la lettre!
Dat het ritme in ieder geval een belangrijke rol speelde, heeft Van den Bergh anderzijds niet
ontkend. Zo spreekt hij eenmaal over ‘de maat kennen nog vóór het woord’. (Nieuwe tucht p
22).
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en ten opzichte van de kritieken. Het eerste is ons probleem niet. Ik wil slechts
vermelden dat hierover twee, aan elkaar tegengestelde, opinies bestaan. Stuiveling
schrijft: ‘De twee reeksen bijdragen, de kritische en de poëtische, zijn wel afkomstig
van éen persoon, maar stammen niet uit dezelfde laag van zijn wezen. Ze gaan ook
niet geheel parallel: in zijn gedichten is de kracht van het afzonderlijke woord groter,
de metrische binding sterker, de functie van het verrijkte rijm geringer, dan op grond
1
van de Studiën mocht worden verwacht.’ Krispijn daarentegen: ‘zijn Studiën [waren]
geen theoretisch opgebouwde a priori stellingen, maar de dichttechnische essentialia
die achteraf uit het levende gedicht, zoals hij dat argeloos had neergeschreven,
2
gedistilleerd zijn.’
Direkt samenhangend met onze probleemstelling echter is de tweede vraag: in
hoeverre behandelt Van den Bergh in zijn kritieken de besproken werken volgens
3
de uit zijn poëtica voortvloeiende theoretische opvattingen? De hoofdstelling van
Nieuwe tucht kan men noemen: alles wat in het gedicht gebeurt, behoort funktioneel
verantwoord (adekwaat) te zijn, en alle technische middelen moeten in dezelfde
richting werken: de kreatie van een eigen universum. Inderdaad sluiten de expliciete
oordelen steeds bij deze eis aan. Een voorbeeld: ‘tot de beelden toe [is dit gedicht]
4
duldend; en ja, tot de werkwoorden toe, alle passiva. Dit is geen toeval.’
Ook bij negatieve oordelen komt men deze eis van eenheid in de gebruikte
middelen tegen. N.a.v. de regels: ‘Een avond ....../Wijl wind in dartel-jonge vaart er
over rende’ en ‘De grijsaards stromplen weer de parken binnen’, luidt het
kommentaar: ‘Rhythmisch-signifisch beschouwd, is het strompelen dezer grijsaards
(hoort den vijfvoeter!) waarlijk een gehuppel in vergelijking met den doodmoeden
5
alexandrijn van den in dartel-jonge vaart rennende wind.’
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Raam, febr. 1967, p 35-36.
De Gids, april 1958, p 237-238.
Dat Van den Berghs theorieën ‘eigenlijk’ niet de zijne zouden zijn, is een stelling die ik slechts
in het voorbijgaan wil vermelden. Al heeft Van den Bergh zelf onomwonden de invloed van
zijn vriend Premsela (Permys) op zijn denkbeelden over poëzie toegegeven, dat rechtvaardigt
nog geenszins een zo krasse bewering als die van J.E.M.C. Tesser in het Van den
Bergh-nummer van Raam (febr. 1967), p 23: ‘Herman van den Bergh nu heeft de ideeën in
zijn studies zeker niet zelf ontwikkeld. Het is, naar ik meen[?], Martin J. Premsela geweest
[...], die voor de ontwikkeling daarvan verantwoordelijk is.’ Wanneer de zaak zo lag, zou toch
in de eerste plaats duidelijk gemaakt moeten worden, waarom van die ideeën, die in de
Studiën van Van den Bergh een zo strikte samenhang tonen, nauwelijks iets terug te vinden
is in de stukken van Permys zelf.
Het Getij, jg IV, p 135 (over Rupert Brooke).
idem, jg III, p 221 (over Käthe Mussche).
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1

Het gebruik van het middenrijm door Hendrik de Vries wordt geprezen , terwijl deze
een ‘door en door modern kunstenaar’ genoemd wordt vanwege zijn ‘grenzelooze
aesthetische gestrengheid’. Veelzeggend is ook de studie over het proza-gedicht
in Nieuwe tucht, waarin met zoveel woorden gezegd wordt dat voor het al dan niet
gewenste van deze uitzonderlijke vormgeving geen algemene regels op te stellen
zijn, maar: ‘Ieder geval, waar de letterkundige een buitengewoon, een derde gewaad
te zijner uitdrukking heeft gereedgelegd, zal casueel beschouwd en casueel
2
beoordeeld moeten worden.’ M.a.w. het al dan niet adekwate gebruik van een
bepaalde vorm laat zich slechts geval voor geval vaststellen.
Het uitgangspunt dat een gedicht een werkelijkheid moet stellen, in plaats van
bespiegelen of weerspiegelen, ligt ten grondslag aan dit (positieve) oordeel over
3
De nacht van Hendrik de Vries: ‘Het is een gedrag meer dan een omschrijving. Een
illustratie van de stelling dat het geslaagde gedicht een heelal vormt met de
persoonlijkheid van de dichter als centrum, lijkt tenslotte dit oordeel: ‘Slauerhoff
bemint de zee, niet voorzichtig en metden-rug-ernaartoe als onze rhetorici, niet op
een afstand extatisch als Kloos en niet steriel-bespiegelend als Verwey; hij ondergaat
de zee als een volslagen wereld, met een “natuur”, een diepe, een onnaspeurlijke
vegetatie, een haast metaphysisch bestaan, een psyche waarvan alleen gedichten
4
de studie zijn’.
Wij kunnen wel konkluderen: de normen van de criticus Van den Bergh sluiten
nauw aan bij zijn poëtica. Het zou onjuist zijn, te spreken van een toepassing ervan,
omdat daarvoor de kritieken te weinig systematisch (of ‘dogmatisch’) zijn, maar er
is volledige harmonie tussen poëtica, (summiere) kritische theorie en kritische
praktijk.

Historische rol
Welke plaats moet men Van den Bergh, als auteur van Nieuwe tucht vooral, in de
historische ontwikkeling geven? Is bijvoorbeeld de uitspraak dat de dichter ‘de kern
[behoort te zijn] van een eigen en onbetwist heelal’ een forumiaanse stelling? Of
verwijst het autonomistisch karakter ervan juist naar de door Ter Braak zo fel
aangevochten opmerking van Binnendijk in de Prisma-inleiding? Geen van beide.
Het is typerend voor Van den Berghs theorieën dat hij geen onderscheid maakt
tussen schrijver en werk. Bin-
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idem, jg V, p 411.
Nieuwe tucht p 31.
Het Getij, jg V, p 408.
De Vrije Bladen, jg I, p 115.
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1

nendijk noemt hem zeker terecht ‘vereerder der Persoonlijkheid’ ; al in De boog
2
komt men de wending tegen: ‘Er is geen ras dan de persoonlijkheid’ , maar meer
zegt het toch dat nog in het Apollinaire-essay de besproken auteur in bescherming
genomen wordt tegen de mogelijke verdenking van ‘zwakte van persoonlijkheid’.
Op p. 78 heb ik trouwens al een uitspraak geciteerd over het belang van de
persoonlijkheid, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Maar heel uitdrukkelijk
maakt Van den Bergh het begrip ‘persoonlijkheid’ los van ‘het standpunt’: ‘In den
artiest beteekent het volstrekt niets meer dan een soort konsekwentie bij zijn werk,
3
en nog wel eene, waar hij zich eerst achteraf bewust van moet zijn.’
Wat de direkte invloed van Van den Bergh op zijn tijdgenoten betreft, die is
4
ongetwijfeld zeer aanzienlijk geweest , maar de kring waarin die invloed werkte was
klein: de Studiën werden in geen enkel vooraanstaand tijdschrift vermeld, laat staan
bestreden! Zijn positie is vooral die geweest van een op zijn werk gekoncentreerde
enkeling die ‘zijn eigen akker bewerkt heeft’ en juist daardoor, vaak ongewild,
diepgaande werking op anderen uitoefende, tot aan het ogenblik van zijn langdurige
zwijgen. Zelfs een ‘voorganger’ kan men hem niet noemen (‘geen, o wat ik u
5
verzoeken mag géén school’), wel een voorbeeld. En in ruimer perspektief gezien,
is hij meer dan één van zijn tijdgenoten de man geweest in wiens Studiën (en
gedichten!) onscheidbaar een aantal opvattingen verenigd zijn die zich enkele jaren
later in hun gedetailleerde uitwerking als onverzoenlijke tegenstellingen zullen
voordoen. Want niet alleen lopen er lijnen van Van den Bergh naar De Vrije Bladen
en Forum, maar men kan nog verder gaan en bij hem de kiem van kritische
opvattingen waarnemen die in ons land nog nauwelijks aan bod gekomen zijn. Van
den Bergh zelf dacht er in 1967 blijkbaar niet anders over, getuige een opmerking
die ik graag gebruik ter afronding van mijn betoog:
‘men heeft mij altijd gemis aan muzikaliteit verweten, en in zekere zin
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Inleiding tot De spiegel p 12.
Herman van den Bergh, Verzamelde gedichten p 23. Het zou natuurlijk onjuist zijn om een
dergelijke regel in een gedicht als een direkte uitspraak van de auteur te beschouwen, te
meer waar de passage tussen aanhalingstekens staat, dus verondersteld wordt gezegd te
worden door een ‘personage’.
Nieuwe tucht p 1.
M. Nijhoff, Gedachten op Dinsdag p 74: ‘[hij] oefende met [poëzie en studiën] een bijna niet
te overschatten invloed uit op alle jonge dichters die na hem kwamen’. (Ook in VW 2 p 340).
Arthur Lehning, De vriend van mijn jeugd p 25: ‘Meer nog dan door zijn studiën heeft hij door
zijn voorbeeld gewerkt’.
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volkomen terecht. Maar mij deerde alleen de “gedachtegang” en niet de oude
sleurmaatstaven van “muzikaliteit”, van mooie “vorm”, van zinnelijke of zelfs
geestelijke bevrediging door het literaire werk. Zonder er iets van af te weten, moet
ik enkele associatieve banden hebben gehad met wat in een deel van de letteren
genoemd wordt het “Formalisme”, d.w.z. het verwerpen van onderscheid tussen
vorm en inhoud, het zien van het kunstwerk als een geheel van “kunstgrepen”
1
waarvan het de moeite waard is functie en samenhang te bestuderen.’

1

Raam, febr. 1967, p 62. Dat Van den Bergh hierbij waarschijnlijk gedacht heeft aan de
Russische Formalisten mag men opmaken uit het gebruik van de term ‘kunstgrepen’. Cf.
Erlich, Russian Formalism (o.m. p 57 vlgg), die in de aandacht voor ‘devices’ de voornaamste
preokkupatie van de vroege Formalisten ziet.
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III De Stem
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10 Algemeen
Wat De Stem beoogde, is door zijn redakteuren Just Havelaar (1880-1930) en Dirk
Coster (1887-1956) zo vaak gezegd, dat wij alleen een aantal citaten behoeven te
rangschikken, om het duidelijk te maken.
1
In zijn lezing ‘Bij het tienjarig bestaan van “De Stem”’ karakteriseert Coster het
blad als een poging om aan de verschrikkingen van de oorlog achteraf zin te geven.
Een dergelijk tijdschrift kan niet louter literair zijn. En inderdaad, Havelaar en Coster
hebben hun literaire opvattingen uiteengezet in het kader van hun denkbeelden
over ‘de positie van de Europese mens’. Het is daarom ook voor ons noodzakelijk,
binnen die ruimere lijst te plaatsen, wat voor onze bijzondere probleemstelling
relevant is.
In de genoemde lezing zegt Coster nog: ‘Wij steunden feitelijk op de oude
Platonische ontdekking [...] dat een verhooging van het quantum liefde een
verhooging van het quantum schoonheid zou meebrengen. Daarbij geloofden wij,
dat twee aangeboren stroomingen van den menschelijken geest, die steeds de
neiging gehad hadden, zichzelf te isoleeren, en het gansche complex van den
menschelijken geest tyrannisch voor zich op te eischen: het verlangen naar ethische
ontwikkeling of de volmaking der onzichtbare ziel, en het verlangen naar aesthetische
ontwikkeling of de volmaking van het zichtbare en tastbare lichaam en zijn relaties
met de buitenwereld, door den schok van den oorlog op het punt stonden elkaar te
2
doordringen.’
In allerlei toonaarden keert deze twee-eenheid van het ethische en het esthetische
in de formuleringen van Coster terug, ook in de jaren dat het optimisme, waarvan
in de aanhaling hierboven sprake is, tot het verleden behoort omdat ‘de tijd zich een
kwartslag [omdraaide en De Stem] zich met groote snelheid in een positie geworpen
3
[zag] die hoofdzakelijk verdedigend was van aard.’ In de lachspiegel van Du Perron
heet Coster dan ook een ‘patestetetikus’.
Dat tenslotte De Stem vóór de ethiek gekozen heeft - zoals duidelijk ge-
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noeg blijkt bij de botsingen met jongeren - verklaart Coster in 1931 aldus: ‘het gaat
1
in onzen tijd allang niet meer om kunstwerken.’ Dat is, op dat ogenblik, helemaal
geen speciaal costeriaans standpunt, maar de vraag doet zich voor of het Stem-duo
2
al niet in 1920, toen het blad werd opgericht , deze opvatting huldigde.
De literaire stamboom van De Stem is reeds ter sprake gekomen. Ik herinner er
slechts aan dat bij Adama van Scheltema inzichten te vinden zijn (zie p 52), waar
die van de Stem-redakteuren zich bij aansluiten, en dat de laatsten ook met de
jongeren het een en ander gemeen hadden; Havelaar voelde zich enige tijd in Het
Getij thuis. Technisch gesproken kan De Stem zelfs als een afsplitsing van Het Getij
beschouwd worden, al publiceerde Coster vóór 1921 zijn essays in meer traditionele
kring (vooral De Gids).
Men doet echter niemand onrecht als men zegt dat de al gevormde Havelaar wel
beschouwd alleen maar enige tijd de gast is geweest van jongeren die gedeeltelijk
voor zijn denkbeelden sympathie koesterden. Zodra alle partijen zich helderder voor
ogen gaan stellen wat zij willen, komt de scheiding en tenslotte de tegenstelling die
men in de namen van De Stem en De Vrije Bladen kan uitdrukken.
Dit feitelijk verloop wil niet zeggen dat Coster en Havelaar hun ideeën pas hebben
gevormd in de jaren dat De Stem al bestond. Integendeel, getuige de polemiek
Kloos-Coster van 1912. Maar pas in de oorlogsjaren was het algemene klimaat in
ons land rijp geworden om, min of meer in het voetspoor van de Franse ‘Humanistes’
die in het eerste decennium van de eeuw naar voren waren gekomen, een tijdschrift
op te richten dat zich weliswaar aan de kunsten wijdde maar toch bovenal het
humanitaire ideaal in zijn vaandel schreef. Iets daarvan is ook bij De Beweging te
vinden, maar zonder die (beslissende) perspektief-verandering waarbij de literatuur
hoofdzakelijk een middel wordt tot het uitdrukken van ethische of maatschappelijke
idealen. Men kan zeggen: Verwey zag zich als een geestelijk leider, Coster als een
voorganger, zoals Nijhoff het in 1926 uitdrukt: ‘er bestaat een onloochenbare
congruentie tussen deze criticus en de conscientie van een groot deel zijner lezers,
iets als tussen een voorganger en zijn gemeente in de beste gevallen bestaanbaar
3
is.’ Dat Coster voornamelijk van het
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1

houden van lezingen leefde, verbaast ons niet. Hoe algemeen de mentaliteit was
die De Stem vertegenwoordigde, kan men aflezen uit de geïrriteerde opmerking
van een anti-humanitarist als Bloem, uit 1925: ‘[Over die dingen dorst] men tien jaar
geleden nog geen kwaad woord [...] te zeggen, uit angst om voor achterlijk, zoo niet
2
voor gek te worden aangezien.’
Het is niet mijn bedoeling om De Stem een literaire rol te ontzeggen. Onontkenbaar
is bijvoorbeeld dat geen tijdschrift zoveel heeft gedaan om een toenadering tussen
(bepaalde sektoren van) de Vlaamse literatuur en de Noord-Nederlandse tot stand
3
te brengen. Zoals men verwachten mag, zijn het op het terrein van de
literatuurbeschouwing vooral de humanitaire expressionisten geweest - dezelfden
die Coster in Nieuwe geluiden naar voren bracht - waarvan men in De Stem de
4
opvattingen verneemt, bij monde van Wies Moens. Mag men van de essays van
Van Ostaijen nog enige direkte weerklank aannemen, het ziet er niet naar uit dat
de betogen en polemieken van de Stem-Vlamingen (Moens tegen de traditionalist
Urbain van den Voorde, met als derde diskussiant Victor Brunclair, bijvoorbeeld)
ook maar enige invloed uitgeoefend hebben in ons land. De Stem was voor
Nederlandse lezers de vertegenwoordiger van een levensbeschouwing, niet van
een literaire richting, en de plaatsbepaling ervan werd afgelezen aan de uitingen
van Havelaar en Coster, niet aan die van de Vlaamse, al dan niet modernistische,
medewerkers. Dit ligt anders voor Vlaanderen, maar dat is mijn onderwerp niet.
Men kan dus zeggen, dat De Stem een Vlaams-expressionistische vleugel had,
waarvan Nieuwe geluiden in zekere zin het manifest werd, zoals de bloemlezing
van Binnendijk dat zou worden voor De Vrije Bladen-nieuwe stijl, maar dat deze
Vlamingen binnen het kader van onze probleemstelling van belang zijn om hun
humanitarisme en niet om hun modernisme.
In het nu volgende komen slechts Havelaar en Coster aan het woord. Er zijn
andere critici die geregeld bijdragen aan het blad afstonden: Plasschaert, Houwink
(vooral in de eerste jaargang), en later Tielrooy. Het
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heeft geen zin, uitgebreid op hun kritieken in te gaan, want voorzover zij tot typische
‘Stem-uitspraken’ komen, is dat ‘ongeregeld vuur’ dat volkomen overstemd wordt
door het trommelvuur van vooral Coster, - als ik een zo krijgshaftige beeldspraak
mag gebruiken bij een zo pacifistisch tijdschrift.
Tot slot van dit hoofdstuk enkele typerende aanhalingen uit de ‘Brief aan de
medewerkers van “De Stem”’, waarmee Coster het blad presenteerde: ‘Dit nieuwe
tijdschrift stelt geen bepaald program.’
‘Iedere bijdrage, ieder betoog dat blijkt voortgekomen uit een strijdende
menschelijkheid, waarin een onvervangbare persoonlijkheid zich openbaart, zal
door ons met dankbaarheid worden aanvaard en geplaatst. Om vergissingen te
voorkomen, verklaren wij nadrukkelijk, dat ons tijdschrift zich niet op speciaal
aesthetisch, en zeker nog minder op speciaal ethisch standpunt wenscht te stellen.
Integendeel: alle litteraire verschijnselen die deze benamingen verdienen,
beschouwen wij als ontaardingen en eenzijdigheden waartegenover slechts een
afwerende houding mogelijk is.’ Hierbij dient aangetekend te worden dat
‘aestheticisme’ voor Coster c.s. nog geheel aan Tachtig gebonden was; het is
verleidelijk om hem hier ante datum over de latere Vrije Bladen te laten spreken,
zoals men onbewust vaak gedaan heeft, maar, al is voorspellen één van Costers
gewoonten, een zo vooruitziende blik had hij niet.
‘En wij gelooven, dat deze vereenzijdigingen in de toekomst weder tot hun
natuurlijke synthese zullen samensmelten: de wijsheid zal noodwendiger-wijze tot
schoonheid worden, wanneer de mensch haar slechts met hevigheid beleeft [...],
en zoo de drang naar schoonheid diep en hevig is, zoo dringt zij den mensch met
gelijke noodwendigheid tot levende wijsheid.’ En passant: woorden als
‘persoonlijkheid’ en ‘hevigheid’ doen ons denken aan bv. Du Perron en Marsman.
‘Alle groote geestelijke openbaringen van het verleden waren terzelfdertijd èn
schoon èn religieus, en het was eerst aan deze eenheid, dat zij hun onsterfelijke
grootheid ontleenden.’ Men begrijpt waarom aanvankelijk de jonge katholieken
positief stonden tegenover De Stem.
‘Eerst in de 19de eeuw heeft zich deze natuurlijke orde gewijzigd. Toen miste de
mensch de kracht, geheel te leven. En deze verzwakking eerst schiep zich de
dwaling, dat er splitsing mogelijk was: dat er stichting en zielsvolmaking mogelijk
was zonder schoonheid, dat er kunst mogelijk was zonder beloften van hooger
levenswijzen, een kunst die zich tot een specialen schoonheidszin zou kunnen
wenden. Deze dwaling te bestrijden,
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een dwaling die de wortels van ons geestesleven aantast, die ons verengt en verarmt,
is een der eerste doeleinden die “De Stem” zich stelt. Want er is geen aparte
schoonheidszin!’
‘“De Stem” zal zich niet onverschillig toonen voor maatschappelijke problemen.
[...] Want geen leven kan krachtig zijn, geen kunst kan zuiver zijn, geen religiositeit
kan verzoenend zijn, wanneer niet “de dorst naar rechtvaardigheid”, naar aardsche
rechtvaardigheid, erin ligt besloten.’
Voor de niet-religieuze lezer, of voor hen wier religiositeit niet in de eerste plaats
door de dorst naar rechtvaardigheid gekenmerkt wordt, is in dit, laten wij het toch
maar noemen: program, het primaat van de ethiek evident, ondanks de verzekering
van het tegendeel. ‘Dorst naar rechtvaardigheid’ is een ethische kategorie, en wie
daar kunst of godsdienst of ‘leven’ naar beoordeelt, hanteert een ethische norm.
Dat de ethiek het op den duur ook volgens Coster zelf in De Stem wint, spreekt
daarom vanzelf: botsingen met anderen (Vrije Bladen, Gemeenschap) èn de
veranderende tijdsomstandigheden brengen de redakteuren ertoe, de altijd
aanwezige kern van hun denkbeelden te expliciteren. In veel opzichten is echter de
tijd dat dit nog niet nodig was, van groter belang; het is zelfs zo dat in de jaren dertig
de eigenlijke Stem geheel op de achtergrond raakt, en dat Critisch Bulletin zijn plaats
inneemt, zoals men meer in het algemeen mag zeggen dat Anthonie Donker de lijn
van Coster niet minder ombuigt dan voortzet.
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11 Just Havelaar (1880-1930)
Terloops hebben wij de ideeën van Havelaar al een enkele maal ontmoet: indirekt
via een bespreking van zijn Van Gogh-boekje door Coenen (zie p 24), direkt in zijn
botsing met Groenevelt (p 75). Vooral het eerste geval was onthullend; volkomen
terecht konstateert Coenen dat Havelaar zich meer voor de kunstenaar dan voor
diens werk interesseert. Zo is het steeds gebleven, en Havelaar heeft het zelf nooit
ontkend.
Vooropgesteld moet worden dat Havelaar zijn ideeën vooral ontwikkeld heeft aan
de hand van de beeldende kunst. Maar niet alleen mag men aannemen - er zijn
uitspraken genoeg die daarop wijzen - dat hij over literatuur niet anders dacht dan
over schilderkunst, en over literaire kritiek niet anders dan over kunstkritiek in het
1
algemeen , maar bovendien is zijn invloed op Coster van dien aard dat men bij hem
vaak de ideeën aan de wortel kan vatten, die zich bij de ander in een uitgegroeid
stadium voordoen.
Men vindt de basis-gedachte van Havelaar duidelijk uitgesproken in het opstel
2
‘De eeuw der stijlloosheid’, van 1916 : in onze eeuw is het kontakt van de kunstenaar
met de tijd waarin hij leeft, verbroken. De strijd van de toekomst, en het is duidelijk
dat dit geen artistieke strijd zal zijn, zal erop gericht zijn, die breuk te herstellen.
‘Zoolang [het] volk zich niet geestelijk en materieel bevrijdt, mag noch kan men een
3
groote cultuur verwachten. De groeiende volksbeweging blijft het groote historische
4
feit en dus ook de toekomstverwachting van den nieuwen tijd.’ Alleen al door deze
gericht-
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heid op de toekomst zal Havelaars kritiek altijd iets anders (als men wil: meer) zijn
dan een feitelijke beschouwing.
Uit het geciteerde blijkt sympathie voor het socialisme. Toch heeft Havelaar ook
daartegen fundamentele bezwaren - een allemansvriend mag men hem niet noemen!
- en wel: het socialisme is te louter ethisch. Wie van dit woord op deze plaats
verbaasd opkijkt, komt zeker voor een nog grotere verrassing te staan als hij ziet
dat Havelaar ‘ethisch’ gelijkstelt met ‘materialistisch’! Het spreekt vanzelf dat in díe
zin Havelaar (en Coster) van strikt ethische uitgangspunten niets moet(en) hebben:
‘noodig is een wereld- en levens-conceptie, een religie, een wijsheid, die wetenschap,
1
kunst en moraal architectonisch samenvat.’
Voor een kunstcriticus is het geen lichte taak om zijn bezigheden te baseren op
een zo weinig gepreciseerde toekomsteis. Toen Havelaar in 1921 tegen Groenevelt
schreef: ‘Mijn geheele aanleg is en was steeds meditatief; moraal-filosofisch, als U
2
wilt’ , had de lezer het recht om hierin vooral te lezen: weinig konkreet, ook waar
het de maatschappelijke idealen betreft. In het boekje Het leven en de kunst van
1923 vinden wij Havelaars denkbeelden over literatuur en kritiek in een gesloten
verband. Dat hij over de kunst uitgesproken anti-aristokratische opvattingen had
(meer dan Coster), was te verwachten: ‘Altijd heeft een stilzwijgend verbond bestaan
3
tusschen den kunstenaar en het volk.’ ‘Elke kunst, elke cultureele uiting, steunt onbedoeld en onbewust - op maatschappelijke werkelijkheden. Ik vertrouw die kunst,
4
welke gedragen wordt door de regenereerende kracht onzer samenleving.’ Waar
die kracht te vinden zou zijn, wordt zelfs niet aangeduid.
Soms lijken Havelaars kunstopvattingen samen te vallen met die van de
monumentalisten: ‘Na de sensatie, de idee; na de verheerlijkingen van het vlietende
licht, de strenge en expressieve vorm; na de verfijningen van het stemmings- en
aandoeningsleven, de zinrijke eenvoud der verbeelding; na al de raffinementen en
verbizonderingen van 't individualisme, de structuur en het bouwend beginsel; na 't
ontledend realisme, een samenvattende symboliek, waarin al het toevallige,
5
fragmentarische en momenteele is opgeheven tot de sfeer der algemeenheid.’ Dan
weer denkt men aan De Stijl (maar men denkt bij Havelaar al gauw aan teveel dingen
tegelijk): ‘[de moderne kunst in haar essentieele uitingen] verkondigt het oude en
eenvoudige inzicht, dat de zintuigelijke verschijning der dingen hun wezen
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niet is [...], dat de geest het wezen is en de grond, en dat de kunst dit wezen heeft
uit te drukken in de vrijheid van den geest die naar de wetten van den geest luistert
1
en die de verschijning der natuur slechts als verschijning erkent.’ (De naam van
Plato werd door Coster waarlijk niet ijdel gebruikt!). ‘De schoonheid is het doel niet:
2
zij is het middel; zij is de uiting’. ‘Het doel der kunst dan is de bevestiging, de
3
veropenbaring, de bewustwording van ons innerlijk leven’ , - let wel: ons innerlijk
leven. Het gaat er dus om dat de kunstenaar uitspreekt wat in ons allen leeft.
Men ziet: het betoog sluit als een ring, ook in Havelaars eigen volgorde der
argumenten (die ik namelijk in kreeftegang heb weergegeven omdat mij de
samenhang daardoor duidelijker leek te worden): de kunstenaar spreekt uit wat in
de samenleving (‘ons’) omgaat, slechts een ‘betere samenleving’ zal een grotere
kunst voortbrengen. Dat deze stelling historisch weinig steun in de feiten vindt,
betekent natuurlijk nog niet dat hij voor de toekomst geen geldigheid zou kunnen
bezitten. Wat wij alleen, steeds weer, zouden willen horen is: de precisering van
enig onderdeel in deze redenering. Hoe moet die samenleving zijn (dan weten wij
wat er van de kunst gevraagd wordt), of: aan welke eisen moet de kunstenaar
voldoen om voor die komende samenleving vruchtbaar werk te leveren? Op die
laatste vraag komt wel een antwoord: ‘Noodig hebben wij [díe kunstenaars], die
zuiver zijn van geest, moedig van wil, groot van hart, de geconcentreerde
4
persoonlijkheden’ , maar het is een antwoord waar wij niet veel van leren.
Iets meer komen wij te weten, veel meer gaan wij in elk geval begrijpen, in de
afdeling van dit boek die Over kritiek getiteld is. ‘De kritikus vertegenwoordigt de
5
samenleving zooals deze zich tot de kunst verhoudt.’ Dit is een heel aanvaardbare
en bevattelijke formule. Men zou zich kunnen voorstellen dat Havelaar de criticus
deze verantwoordelijke taak het beste ziet vervullen met een of ander overzichtelijk
stelsel van maatstaven in de hand. De bondgenoot van Coster, paladijn van de
subjektieve kritiek al tien jaar tevoren, kiest echter een tegengesteld uitgangspunt:
zijn taak vervult de criticus het beste daar, waar hij het kunstwerk loslaat. In
Havelaars eigen woorden: ‘Ook de kunstenaar is groot, indien hij groot is als mensch.
Maar de kunstenaar zal zich, tot in de momenten van hoogste verheffing, als
kunstenaar blijven uiten. Hij wordt méér kunstenaar naar gelang hij meer zich als
ziener, apostel of wijze openbaart. De kritikus echter moet in laatste instantie de
grenzen der kritiek doorbreken. Dààr wordt hij het
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grootst, waar hij geen kritiek meer schrijft, waar hij de schepping of de
persoonlijkheid, die hij ontleedde en weder opbouwde, loslaat, waar zijn beschouwing
uit eigen kracht gaat leven en door zijn eigen geest geheel gedragen wordt, waar
1
de kritiek opgaat in de affirmaties.’ Geparafraseerd: de grote criticus gebruikt het
kunstwerk als aanleiding voor de ontvouwing van zijn eigen gedachten over het
bestaan. Het werk dat hij beoordeelt is daarbij haast een obstakel: ‘daarom komt
de kritikus, die uit eerbied voor het aesthetisch voelen zijn wezen van moralist
verdrukt, boven een impressionistisch-lyrische weergave van bevindingen, niet uit:
2
hij komt boven het werk, dat hij beoordeelt, niet uit.’
De literaire criticus die, in theorie en praktijk, aan deze eisen trachtte te voldoen,
was Havelaars wapenbroeder Dirk Coster. Wij doen de een dan ook ongetwijfeld
geen onrecht aan door ter afsluiting van een bespreking van zijn opvattingen de
ander aan het woord te laten: ‘Dezelfde nooit ophoudende stroom van gedachten
[als bij Emerson], waarboven zich als zonneschitteringen over de golven, de
begeesterend-klare parolen voortdurend verheffen, - maar ook dezelfde onbestemde
alzijdigheid, wanneer men deze definities tot een systeem zou willen samenvatten.
Het litteraire lot van dezen schrijver is van te voren bepaald. Klare, koele naturen
zullen dezen schrijver immer afwijzen; droomende geesten, die voor hun vermoedens
3
de wijdte behoeven [...], zullen aan de fascinatie van dezen geest nooit ontkomen.’
Op het moment dat dit geschreven werd zullen vriend en vijand het er wel ongeveer
mee eens zijn geweest.
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12 Dirk Coster (1887-1956)
Over Dirk Coster schrijven, wil zeggen: impliciet over een hele ‘toestand’ schrijven.
Wanneer zijn naam genoemd wordt, is het vrijwel steeds in verband met Du Perron;
zijn ideeën komen nauwelijks ter sprake. Voor Du Perron was Coster een
verschijnsel, geen persoon, en dat is sinds de Uren voor de meeste lezers het geval
geworden.
Dat is trouwens niet onbegrijpelijk, want evenmin als zijn opkomst is zijn ‘val’ los
te maken van de wijzigingen in (het denken over) de maatschappij. Vandaar dat het
1
onjuist is om, zoals vooral Coster zelf deed , Du Perron bij uitstek verantwoordelijk
te verklaren voor zijn toenemende isolement. Men zou dit haast te bescheiden willen
noemen. Eerder is het geval dat geen criticus zózeer van alle kanten aangevallen
is als Coster: jonge katholieken, Gerard Bruning maar ook Van Duinkerken, niet
minder dan ‘paganisten’, Binnendijk maar ook Ter Braak, hebben beurtelings ideeën
en smaak van Dirk Coster (Nieuwe geluiden!) geattakeerd.
Achteraf is het minst wegende bezwaar dat van de ‘stijl van superlatieven’ (een
karakteristiek die overigens van Anthonie Donker is). Daar kan de lezer eenvoudig
mee gaan rekenen, door ‘con sordino’ te interpreteren; de tijdgenoten zullen dat
doorgaans ook wel gedaan hebben, en waren bovendien wel het een en ander
gewend op dit gebied. Als Coster schrijft dat El. Zernike's roman Het schamele deel
‘wellicht het allernatuurlijkste en allervrouwlijkste boekje is, dat in Holland werd
2
geschreven’ , kan men dat lezen als: een natuurlijk en vrouwelijk boekje. De
overtreffende trap geeft aan dat de criticus het verhaal met genoegen las. Evenals
het schilderen met woorden waaraan Coster zich nogal eens bezondigt, is deze
wijze van schrijven een overblijfsel van het impressionistische procédé, waarbij
karakteristiek van het werk en indruk ervan op de lezer ongescheiden plegen voor
te komen. Costers bewondering voor Ary Prins lijkt mij ont-
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hullend. Deze stijl-kwestie zal ik, na hem gesignaleerd te hebben, verder laten
rusten.
Veel moeilijker zal het zijn om de soms ontstellende vergissingen die Coster door
zijn levensbeschouwlijke gepreokkupeerdheid begaat, onaangeduid te laten
passeren. Roland Holst, Nijhoff en Dop Bles op één lijn stellen is kras, maar Dop
1
Bles daarbij ‘naar geest en menschelijkheid gezien, de rijpste’ te noemen, is òf
woordspel òf een blunder. Nog erger: ‘De paganistische meester Van den Bergh
heeft, als dichter, in werkelijkheid eenige brutaal verwarde imitaties van mevr. Roland
Holst, van Gorter en Verwey [!] gepubliceerd, en deze Onzin-op-Andermans-rhythme
heeft enkele vrienden zoozeer begeesterd, dat zij haar tot kosmische dronkenschap
2
hebben uitgeroepen.’ Dit werd een jaar vóór de publikatie van Nieuwe geluiden
geschreven; de jongeren hebben het weinig geappreciëerd, al meende Coster zelf
later dat hun opinie over hem niets te wensen overliet.
Ook op dit punt van de evidente vergissingen laat ik het bij een algemene
opmerking; per slot ga ik evenmin in op de onjuistheden bij anderen of op de treffende
karakteristieken die men bij Coster toch óók tegenkomt. Er zijn oordelen die hij voor
het eerst geformuleerd heeft en die nu gemeengoed geworden zijn, ook bij de critici
die van Coster niets zullen willen weten.

Wat is literatuur?
Vele malen heeft Coster de vraag beantwoord, wat voor hem lezen is: ‘de mensch
herkent zich, in den geweldigen spiegel van het kunstwerk herkent hij zich en hij
ziet wat hij had kunnen wezen. [...] Want men begrijpt alleen maar, wat men zelf
3
is.’ In één uitdrukking gezegd: de schrijver toont ons het wezenlijkste van ons zelf,
- een wending die men bij Coster inderdaad steeds weer ontmoet. Het woord ‘spiegel’
alleen al leert ons dat wij te maken hebben met een mimetische opvatting, maar de
gekursiveerde woorden in het citaat bewijzen dat wij het spiegeleffekt niet te simpel
moeten zien. ‘Want het is nooit het doel geweest van de kunst, om in den lezer de
zelfgenoegzame satisfactie te wekken, dat het leven zou zijn als bij hem en zijn
buurman. Het is altijd het doel van de kunst geweest, het leven te vervreemden, te
verraadselen, het op te heffen tot een plan waar de net-als-

1
2
3

De nieuwe Europeesche geest p 56-57.
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bij-ons-satisfactie bezwijkt en een verbazing, een bevreemding begint: zijn wij dit,
1
is dit ons leven? en dat wijzelf er niets van bemerkten!’ ‘Welnu: de ware litteratuur,
het wezenlijke litteratuurgenieten is die bewustwording omtrent zichzelf, maar nu
niet meer met vage woorden en gestolde woordenreeksen, die slechts slordig
daaraan beantwoorden, maar onmiddellijk, zuiver, zoo veel mogelijk naar het wezen.
- Wie waarlijk het groote geschreven woord leest, leest wat hij is, en leest het beter,
scherper en feller dan hij het ooit in zichzelf zou kunnen lezen. - En dit dank zij den
2
arbeid die de kunstenaar voor hem, om zijnentwil volbracht heeft.’ Zoals iedere
ethisch getinte variant van de mimetische kijk op de literatuur heeft Costers opinie
een utilitaire kant, die duidelijk zichtbaar wordt in de woorden ‘om zijnentwil’: in ieder
kunstwerk ligt een levensles verborgen. Dat was het ongetwijfeld wat een dichter
als Bloem zo tegen de borst stuitte in de ‘humanitaire’ benadering van literatuur.
‘Deze arbeid van den kunstenaar is dus: de dingen meer naar het wezen te zien,
beter en feller dus, dan aan anderen gegeven is, en dan dat wezen te uiten, aan
3
anderen te openbaren, met die openbaring aan alle anderen vooraf te gaan’ (en,
voegen wij eraan toe, die anderen dienen dan te volgen, geleid door de criticus).
Hoe nu vervult de kunst deze taak van zichtbaar maken van het wezenlijke? Zo:
‘door een altijd geheimzinnig spel van licht en schaduw, van samenvatten en
verhevigen, van vooruitschuiven en terugnemen, heft [de kunst het onderwerp] over
naar een andere atmosfeer, waarin al het overbodige verloren is en alleen het
4
wezenlijke gebleven’ etc. Dit is natuurlijk niet meer dan een omschrijving van steeds
hetzelfde, al wordt in de woorden ‘heft het onderwerp over naar een andere
atmosfeer’ de aanloop genomen naar een beschrijving van het bijzondere van het
kunstwerk, van datgene wat het van een stuk werkelijkheid onderscheidt (naast de
andere belichting en de accentuering van de samenstellende elementen). Er volgt
echter geen sprong, zoals bij zovelen wanneer dit onderwerp ter sprake komt. Wel
horen wij een nieuwe vraag, één die ons niet minder interesseert: ‘hoe bereikt een
schrijver dit [nl. de isolering van het wezenlijke in het bestaan]? door welk een
5
techniek? door welke methode?’ Antwoord: ‘Het is feitelijk niet zeer noodig dit te
weten, omdat de kennis dier techniek het kunstwerk niet schept, omdat het
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steeds weer de intuïtie zal zijn, die de schrijver daartoe brengt, een vanzelfzijn, een
blind worden dat verwant is met den groei van alle leven. Eén ding kan en mag men
constateeren, zonder te hoeven te vreezen deze intuïtie in den uitvoerenden
kunstenaar te ruw aan te raken. Het voornaamste middel om hiertoe te komen, is
de keuze.’ Mij dunkt, dit is, na díe voorbereiding, te mager. Inspiratie en techniek
worden, van het gezichtspunt van de literaire kritiek, door elkaar gehaald.
De voor ons meest treffende konklusie van Costers ethisch-mimetische standpunt
is wel dat literatuur voor hem niet een bezigheid-in-margine van een esoterische
1
groep is, maar ‘de volle bevrediging van een aangeboren levensfunctie’. Het
existentiële belang van de literatuur, om een uitdrukking te gebruiken die bij latere
ethici geliefd geworden is, was voor hem van meet af aan een bewezen feit.
Om met iets meer precisie te weten te komen, wat voor Coster de belangrijkste
kenmerken van het literaire kunstwerk eigenlijk waren - als dat mogelijk is - ga ik
even in op de diskussie met Nijhoff, n.a.v. diens bespreking van Nieuwe geluiden
in de N.R.Ct. Diskussie is eigenlijk een verkeerd woord. Nijhoffs (lange) artikel dateert
2
van 1924, Costers reaktie werd in De Stem gepubliceerd in 1930 , omdat het
probleem ‘verwonderlijkerwijze weer geheel actueel geworden [was].’ Dat laatste
is waar genoeg: wij zijn vlak voor de Prisma-diskussie! Het is daarom nogal pikant
om te lezen, dat Coster in zijn inleidende woorden zich neerbuigend uitlaat over het
feit dat ‘van jaar tot jaar het gebied der poëtische belangstelling [zich versmalde],
en in deze versmalde bewustzijnstrook ontwikkelde zich een vast rhetorisch apparaat:
“eeuwige sneeuw”, vóór en na-tijdelijk leven, “bevlogen zijn”, bloed dat van alles
deed en meestal wild was.’ Het had zó in Ter Braaks bespreking van Prisma kunnen
staan, en die gelijkenis wordt frappanter nog als men bedenkt dat ook Costers
woorden geschreven werden naar aanleiding van de doorwerking van Nijhoffs
vormtheorie!
Waar, ik zeg het er onmiddellijk bij, Coster opvallend weinig van begrepen heeft.
Hij wil zonder gewetensbezwaar wel aan Nijhoff toegeven: ‘Het vers leeft inderdaad
als een onafhankelijk organisme, dat is de eerste indruk, waardoor de onbenaambare
3
schoonheid zich in onze geest bewust maakt, de eerste harer eigenschappen.’ Dat
lijkt heel wat, als cadeau voor de
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tegenspeler, maar het blijkt een leeg pakje te zijn als wij even later vernemen: ‘Het
[woord] is zelf niets dan dood uitdrukkingsmiddel, het drukt uit zichzelf niets uit, laat
1
staan het hoogste der menschenziel: gelukzaligheid’. Daarmee wordt de preliminaire
stelling uit Nijhoffs hand genomen, zodat een diskussie over de vormtheorie zelf
niet meer mogelijk is. Dat Coster dit niet inzag, dat hij integendeel meende een voor
Nijhoff vernietigende opmerking te maken, kan men konkluderen uit de emfase
waarmee hij de ‘enorme, de ongeloofelijke denkfout’ van Nijhoff aanwijst: ‘Het is
eenvoudig de verwarring van uitdrukkingswijze en inhoud, - dat wat iets uitdrukt en
dat wat uitgedrukt wordt.’ Nijhoff zou hebben kunnen antwoorden dat die ‘verwarring’
nu juist de essentie van alle ware poëzie, en op zijn minst van zijn eigen theorie
daarover, was...
Natuurlijk mocht men niet verwachten dat Coster, als zowat alle andere auteurs
van de jaren twintig, Nijhoffs vormtheorie als een openbaring zou beschouwen,
maar dat hij deze zelfs niet begreep, bewijst hoe ver hij afstond van een
literatuurbeschouwing, die niet de volle nadruk legde op het rechtstreeks
kommunikatieve karakter van de taal.
Ook ditmaal, na een opvallend gebrek aan inzicht bij Coster gekonstateerd te
2
hebben , wil ik er een niet minder opvallend bewijs van doorzicht op laten volgen,
uit datzelfde stuk over Nijhoff: ‘[Nijhoffs] conclusie, [zijn] program voor de toekomst
luidt: “de poëzie moet ontwereld worden” en deze definitie terzelfdertijd
geaccentueerd als eisch en als bepaling van de meest wezenlijke functie der
poëtische werkzaamheid [...,] en alle kunst die zich aan het “leven dezer wereld”
vergrijpt wordt met onverbiddellijke ironie buiten het gebied der eigenlijkste poëzie
3
gejaagd.’ Dit werd, mag men aannemen, in 1924 geschreven; het lijkt mij een heel
geldige weergave van bepaalde konsekwenties van Nijhoffs vormtheorie, al werd
die dan zelf niet begrepen. Het woord verstichtelijking dat Coster als samenvattende
karak-
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Ook in het interview van Coster met 's-Gravesande (van 1926) staan opmerkingen die op
een fundamenteel misverstaan van de denkbeelden van Nijhoff wijzen: ‘Het is eenvoudig een
feit dat mijn vriend Nijhoff in zijn hart nooit de autonomie van den vorm verdedigd heeft, zonder
in het geniep erbij te denken: menschelijkheid moet de aanleiding zijn, - en ik heb het woord
menschelijkheid nooit genoemd, zonder er (óók geniepig) bij te denken: mits natuurlijk tot
schoonheid geworden. [...] De waarheid natuurlijk is: de synthese van beide elementen. De
emotie, en de autonome melodie.’ (a.w. p 129). Dit is volledig Costers waarheid, en niet die
van Nijhoff, want de laatste zou zich juist tegen deze voorstelling van ‘poëzie is menselijke
uiting in al dan niet schone vorm’ verzet hebben.
De Stem, 10de jg, III, p 988.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

111
teristiek gebruikt, is (komend van Coster!) verrassend, wanneer men denkt aan de
‘ontijdelijkheid’ van het gedicht waar Nijhoff aan vasthield.

Vorm - inhoud
Uit het bovengeciteerde kan men opmaken dat voor Coster het sinds Tachtig zo
centrale probleem, de verhouding van inhoud en vorm, niet bijzonder belangrijk
was, dat in ieder geval zijn denkbeelden daarover niet verder gaan dan de stelling:
wat telt is ‘schone menselijkheid’ uitgesproken in een ‘schone vorm’. Zo schrijft hij
ergens: ‘[de kunst van Gezelle is] op beide wijzen voorbeeldig: voorbeeldig door
1
plastische schoonheid en voorbeeldig door menschelijke gelouterdheid’. Van
Geerten Gossaert wordt gezegd dat hij was ‘misschien de geniaalste imitator die
de poëzie ooit [!] gehad heeft, de mensch die met alle vormen spelen kon die hem
gegeven werden, maar die nimmer hartseigen vormen schiep, speelde ook bij
gelegenheid met de vormen der 19de eeuwsche poëzie van voor '80 en door een
wonderbaar procédé wist hij deze vormen een nieuwen glans te geven. Maar deze
2
glans werd van buitenaf aangebracht.’ Een derde voorbeeld, uit de laatste tijd van
zijn Stem-redakteurschap: ‘Er is veel hoogrenaissancistische klassiciteit in deze
verzen van den lateren [Van Duinkerken], maar deze doet meer aan als antiquarisch
bemind barok ornament, een zorgvuldig versierde schil, dan een door het innerlijk
3
strikt bepaalde vorm.’
Dit is een type oordelen waarmee men het al dan niet eens kan zijn, maar waarvan
de geldigheid door geen enkel argument geadstrueerd wordt. Er ligt aan deze, men
moet wel zeggen: beweringen, een bepaalde opvatting ten grondslag, namelijk:
vorm en inhoud moeten met elkaar overeenstemmen, maar dat is dan ook alles.
Impliciet noch expliciet heeft Coster bij mijn weten ooit méér over deze materie
opgemerkt. Men mag dus konkluderen dat hij niet verder kwam dan de eenvoudigste
versie van de formule ‘vorm en inhoud zijn één’. Wanneer een gekompliceerdere
mening, zoals die van Nijhoff, door hem besproken wordt, blijkt hij die zelfs niet in
focus te kunnen krijgen.
Ook de diskussie in De Beweging van 1913 is aan Coster blijkbaar voorbijgegaan.
Soms drukt hij zich zo uit dat er iets als een suggestie van dieper inzicht is, maar
het typerende is juist dat het niet verder dan een suggestie komt: ‘Want tenslotte
kan een vers met rhetorische wendingen door een

1
2
3

De Stem, 3de jg, II, p 852.
De Stem, 2de jg, II, p 947.
De Stem, 14de jg, I, p 500-501.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

112
machtige zielskracht bewogen blijken, en een vers, vervuld van de delicaatste
gevoeligheid en daaraan adaequate [tekst: aquadate] bewoordingen kan
onbewijsbaar rhetorisch zijn, het kan zich juist even bewegen naast het wezen van
den mensch die spreekt, het kan juist even tekortschieten aan de fataliteit, waaruit
1
ieder waarachtig gedicht wordt geboren.’ Vraag: wat betekent, in een dergelijk
geval, de uitdrukking ‘adaequate bewoordingen’?
Het is duidelijk dat voor Coster het probleem eigenlijk niet bestaat, omdat zijn
volle aandacht gericht is op de mededeling, de boodschap mag men zelfs zeggen.
Opmerkingen over de ‘vorm’ staan vrijwel steeds los van de bespreking van de
‘inhoud’. Enkele, sporadische, uitzonderingen betreffen negatieve karakteristieken,
als dit over Gorter: ‘Daarom is de School der Poëzie in zekeren zin niet een werk
te noemen, dat tot het grootste behoort van onze poëzie. Het is als schoonheid niet
uitgerijpt, geen terugziend bezinnen. Het stokt en verstikt in zijn eigen hartstocht.
Het is een geniaal en bizar experement, zonder dat dit experement zijn vorm vindt,
2
- een worsteling met de stof die zich in den vorm nog voortzet.’ Men zou even
kunnen denken dat zo'n oordeel gebaseerd is op een beschouwing van vorm en
inhoud in hun wisselwerking, maar de onderliggende eis is eigenlijk dat de
vormgeving (in dit geval) niet bij de inhoud zou aansluiten. Er blijkt uit dit oordeel
iets als een klassiek-formele voorkeur, die men overigens niet konsekwent moet
willen terugvinden, want ook bepaalde Vlaamse expressionisten vinden genade in
Costers ogen. De vormgeving telt voor hem eenvoudigweg nauwelijks mee.
Tegen de niet-humanistische jongeren brengt Coster te berde: ‘En omdat geen
innerlijke drang hen dreef, hebben zij in hun vooropgezette pretentie die voor alles
“nieuwheid” wilde étaleeren, zich met fanatisme op het uiterlijk geworpen. Vorm is
het gemakkelijkste herkenningsteeken, vorm laat zich ook het gemakkelijkst
forceeren, en de moedwillige verstoring van den vorm kan van verre de schijn van
een scheppingsdaad aannemen. [...] Zij bemerkten [echter] niet eenmaal, dat zij in
hun krachtelooze vernieuwingspretentie eenvoudig een eindje terugspoelden in den
tijd, en de taal hernamen van het uiterste 19de-eeuwsche impressionisme, die de
typische taal was van een geheel en al uiteenvallend, een definitief ontbindend
3
levensbewustzijn.’ De
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vorm wordt hier zonder nadere analyse behandeld als een jasje, dat in dit geval niet
eens past omdat het van een ander is!

Kritische doelstelling
Reeds in zijn, al besproken, polemiek met Kloos van 1912 toont Coster zich een
voorstander van de subjektieve kritiek, en dat is zo gebleven. De criticus ‘moet een
1
standpunt hebben om vanuit te zien’ , lezen wij steeds weer. Aan de andere kant,
en ook dat is ons al bekend, stelt Coster: ‘iedere waarachtige lezer is een
medeschepper, een mede-kunstenaar. Want de kunstenaar zelf heeft juist hetzelfde
2
proces ondergaan als de lezer, alleen heeft hij het dieper en heviger ondergaan.’
3
‘Buig u over een boek, en ge buigt u over u zelf!’ De konsekwentie van deze stelling
zou een volgzame, explicerende kritiek kunnen zijn, niet ongelijk aan wat Kloos
eiste! Is soms Coster later gedeeltelijk teruggedraaid naar een 80-ers standpunt?
Toch niet, varianten van beide soorten uitspraken komen naast elkaar voor, zolang
Coster gepubliceerd heeft. Het samenkomen van de twee eisen, de identifikatie van
schrijver en criticus enerzijds, de eigen plaatsbepaling van de criticus als uiteindelijk
doel anderzijds, is zelfs wat men Costers kritische programma kan noemen: ‘de
criticus toetst zijne onuitgesproken menschelijkheid aan de uitgesproken
menschelijkheid van den kunstenaar, en spreekt aldus van beiden, van den
kunstenaar en van zichzelf. Het is zoozeer eenvoudig: mensch toetst zich aan
4
mensch.’ Oftewel, de taak van de criticus is het, om uit het kunstwerk het wezenlijke
van ons aller bestaan los te maken, aan te wijzen en ‘neer te zetten’. Dat is dus wat
men Costers ‘levenskritiek’ placht te noemen. ‘De criticus is een schrijver, die
waarheden over kunst en leven zoo zuiver en volkomen mogelijk tracht uit te
5
spreken.’ In het kunstwerk liggen die waarheden besloten, de criticus moet ze op
zijn wijze zichtbaar maken. Gevolg: wat telt in het kunstwerk, maar niet minder: wat
telt in de uitspraken van de criticus, is het algemeen-menselijke.
De fundamentele verwantschap tussen schrijver en lezer is in deze benadering
a priori gegeven. Vandaar dat Coster Kloos kan toegeven: ‘Aanpas-
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sing en assimilatie is het begin van de critiek, aanpassing en assimilatie is als 't
ware de voorafgaande techniek van de critische arbeid.’ Beslissend is niet het
doordringen in het werk maar wat de criticus met de buit van deze strooptocht doet:
‘waarheden over kunst en leven zoo zuiver en volkomen mogelijk [...] uitspreken.’
Het belang van een kritiek wordt dus niet bepaald door de mate waarin de criticus
het betreffende boek heeft begrepen, geanalyseerd, weergegeven etc., maar door
de algemeen-menselijke waarde van de door hem aan de hand van een boek
verkondigde meningen, van zijn ‘persoonlijkheid’ zoals Coster het herhaaldelijk
noemt. Vandaar dat hijzelf zijn kritische werkwijze als volgt kan beschrijven: ‘Meestal
een heelen tijd [na het lezen van een boek] ga ik er eens wat over schrijven. Dan
laat ik het al schrijvend in mij oprijzen, wat er van dat boek nog in mij over is, de
smaak, wat ik wel eens noemde “de ontvormde [!] adem”. En de mensch die het
boek schreef, de levende aanwezigheid die ik daarachter voel. Ja, het beroemde
1
“critische waardemeten” heeft dan kans in de verdrukking te komen.’ Wij hebben
geen enkele reden om aan de juistheid van deze mededeling te twijfelen. Veel
minder overtuigend klinkt de daarop volgende konstatering: ‘critiek is voor mij een
psychologische nieuwsgierigheid naar het innerlijkste leven van den mensch die
zich uitspreekt.’ Maar dan, ‘psychologie’ heeft bij Coster een heel aparte betekenis,
die men leert kennen uit een passage als deze: ‘Want in Arthur van Schendel heeft
men terwille van den zoogenaamden fijnen historischen droomer, den psycholoog
grootendeels vergeten. En toch is Van Schendel de eerste geweest sinds Multatuli,
de eerste van heel de Nieuwe Gidsbeweging, die van de menschenziel een beeld
heeft weten te ontwerpen, dat èn schoon èn synthetisch was. Een synthetisch beeld
van een mensch is een beeld van het algemeenmenschelijke denken en voelen’
2
etc. Dàt is blijkbaar voor Coster ‘psychologie’, en van dit standpunt bezien is er
natuurlijk geen ‘wezenlijk’ verschil tussen ‘het innerlijkste leven’ van de schrijver en
dat van de criticus, terwijl een psychologische benadering door de laatste wil zeggen:
een intuïtieve, op identifikatie berustende.
In zijn rede bij Costers erepromotie in 1954 sprak Donkersloot tot Coster: ‘Toch
zijt gij het die in de literaire critiek het levenscriterium hebt voorbereid van Marsman
3
en het persoonlijkheidscriterium van Ter Braak’. Dit is
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niet onwaar, met één beslissend voorbehoud: de begrippen ‘leven’ en
‘persoonlijkheid’ hadden voor Coster een andere inhoud dan voor Marsman en Ter
Braak, omdat ook zij geheel gekleurd werden door de konnotatie
‘algemeen-menselijk’, waarvan bij de andere twee niets terug te vinden is. En
waarvan bij Coster zelf, zonderling genoeg, nauwelijks een begrijpelijke omschrijving
te vinden is.

(Algemeen) menselijkheid, persoonlijkheid, leven, schoonheid
Nu Coster een van die gevallen blijkt te zijn, waarbij de individuele kleuring van de
door hem gebruikte ‘slagwoorden’ beslissend is voor hun betekenis, moet ik over
de belangrijkste ervan (en hun onderling verband) iets meer zeggen.
In zijn toespraak van 1954 zei Donkersloot ondermeer: ‘Het was u om de mens
1
te doen, niet om de moraal, om het leven, niet om de leer.’ Wanneer ‘moraal’
begrepen wordt in de zin van: aan bepaalde doktrines gebonden leefregels, en ‘leer’
als het geheel van die doktrines, is deze karakteristiek juist; de botsing van Coster
met de katholieken wordt bijvoorbeeld juist door die houding veroorzaakt. Maar als
men het woord ‘moraal’ in de meer alledaagse betekenis opvat van zedeles, en
‘leer’ als het geheel van zedelijke beginselen waardoor men het leven bepaald wil
zien, kan men moeilijk volhouden dat Donkersloots uitspraak een juiste typering
geeft van de kritische doelstelling van de man die van het begin af aan de ‘hogere’
kritiek zag als ‘een philosophische en aesthetische kruistocht naar de groote
2
begrippen en gevoelens des levens.’ Een terloopse opmerking als: ‘De persoonlijke
idée in het kunstwerk, in het gedicht of de critiek, is het edelste deel van het schoone
3
organisme’ , mag men dan ook opvatten als een hors d'oeuvre. Noch de verdere
theoretische uitlatingen, noch de praktijk van Costers kritiek geeft ons aanleiding
om dit soort - trouwens niet veelvuldige - uitspraken erg zwaar op te nemen.
Men kan zeggen dat voor Coster het ‘levende’ van een auteur niet zozeer het
individuele was, als wel datgene waarin zijn gevoelens en ideeën ‘levensvatbaar’,
d.w.z. voor anderen vruchtbaar, en voor een toekomstige mensheid wenselijk, zijn.
Door het zo te stellen, omschrijf ik Costers criteria overigens al scherper dan zijn
eigen uitspraken toelaten, maar dat is onvermijdelijk.
Af en toe zou men kunnen vermoeden dat Costers doel toch meer te
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maken had met de individuele eigenschappen van een auteur, bijvoorbeeld als hij
konstateert: ‘Wanneer men echter menschelijkheid en persoonlijkheid als den
eenigen grondslag van kunst zoowel als van critiek erkent, erkent men daarmede
1
tevens de noodwendige mate van eenzijdigheid in iederen criticus’ , waarbij men
geneigd zou zijn het woord ‘menschelijkheid’ te interpreteren in persoonlijke richting.
Maar enkele bladzijden verderop volgt de korrektie daarop: ‘persoonlijkheid is de
2
uiting, de openbaring eener krachtige, eener uitzonderlijk krachtige menschelijkheid.’
Het geheel laat zich dus lezen als een verklaring van onafhankelijkheid van de
criticus ten opzichte van het werk, als een vindikatie van zijn goed recht om op zijn
eigen manier algemene stellingen omtrent leven en literatuur te verkondigen.
Op deze wijze is vrijwel iedere uiting van anderen, mits niet te dogmatisch
gebonden, voor de criticus potentieel ‘materiaal’. Al dan niet de vormgeving
3
appreciërend (‘schoonheid’ is een additionele, desnoods afwezige , verdienste, die
nooit richtend is voor het betoog van de criticus) worden de ‘algemeenmenselijke’
aspekten van het werk opgespoord. Het is een konsekwent ‘pacifistische’ opvatting
(die Coster heel wat strijd heeft opgeleverd), waarvan de noodzakelijke premisse
is dat er ‘een elementair quantum zielskracht [is] dat aan alle overtuigingen
4
voorafgaat’ , en om dat elementaire draait het voor Coster. Op die basis, die
weliswaar niet mag bestaan uit de basaltzuilen van een reeks dogmata aangezien
dan juist het algemeenmenselijke weer verdwijnen zou, maar die daar niet minder
hecht om geacht wordt, kan aan iedereen zijn individuele of groepsvariatie toegestaan
worden. ‘En wij vragen ten slotte aan den Katholieken denker niet, dat hij zijn
Katholieke gedachte tot kernloosheid zou laten vervallen. Dit vragen wij zeker niet!
Een Hello zal altijd een schooner menschelijk verschijnsel zijn, dan een in alle
soorten van geestelijke meegaandheid vervagende Katholiek. Maar nog meer
weerzinwekkend zou de wreede miskenning van andersoortige menschelijkheid
zijn, die uit het dogma voort kan komen. [...] Tusschen beide gevaren heeft de
Katholieke essayist zijn weg te zoeken, de waarde zijner menschelijkheid te bewijzen.
Het is ten slotte alleen de liefde, het is een zekere mate van algemeen-menschelijke,
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van primair-menschelijke intuïtie, die niet dogmatisch afgebonden wordt, - die de
1
geesten tusschen deze gevaren den weg kan wijzen.’ Men ziet op een afstand al
wat enerzijds de katholieken, anderzijds de ‘paganisten’ in deze man tegenstond.
En niet minder dat het slechts aan een misverstand te wijten was dat sommige
dichters in Coster met zijn ‘algemeen-menselijkheid’ een verdediger zagen van hun
denkbeelden omtrent de ‘eeuwige poëzie’.
Want deze laatsten stonden in feite nòg verder van hem af dan bijvoorbeeld Ter
Braak, wat met een eenvoudige substitutie-proef duidelijk gemaakt kan worden. In
1932 noteert Coster de volgende karakteristiek: ‘Dit neemt niet weg, dat Geerten
Gossaert het meest dichter is in zijn kleine liederen, die het minst archaïsch en het
2
meest elementair zijn.’ Zo'n zin zouden zowel Ter Braak als Binnendijk hebben
kunnen schrijven. De nadere karakteristiek echter maakt er een zuiver Stem-oordeel
van: ‘paroxismen van zijn gekwelde en opstandige menschelijkheid’. In deze zin nu,
die als positief oordeel geheel steunt op het woord menschelijkheid, kan de voor
Coster zo beslissende term vervangen worden door het terbraakiaanse
‘persoonlijkheid’, maar onmogelijk door Binnendijks kodewoorden ‘vormvermogen’
of ‘kreativiteit’. Wij zullen nog zien dat Ter Braak er zich tijdens de Prisma-diskussie
wel degelijk van bewust was dat de voor hem beslissende criteria eerder met de
kategorieën van Coster in verband gebracht konden worden, dan met die van
Binnendijk.
Du Perron schoot, de konklusie is onvermijdelijk, in de roos toen hij de ‘charitas’
als alles verbindend begrip in Costers levensbeschouwing zag. Het is in de
‘algemeen-menselijke liefde’ dat Coster het fundamenteel gemeenschappelijke van
alle ethieken zag, en dat weer was het wat hij als criticus uiteindelijk zocht. De
toekomst van de mensheid lag in het besef van die waarden, een besef dat in 1921
algemeen aanwezig leek, maar dat enkele jaren later even algemeen als de
wensdroom van al te zachtzinnige geesten beschouwd werd. De vroege kritieken
van Coster zijn een hoopvol en soms juichend aanwijzen van de verschijnselen van
een ‘renaissance’, waarin de nieuwe mens zou verschijnen die zich in het werk van
Dostojewski voor het eerst aankondigde; zijn latere uitingen hebben meestal een
bittere toon van teleurstelling, van beschuldiging ook jegens hen die deze nieuwe
mens belet hebben te komen, òf zij signaleren de schaarse symptomen die Coster
bijna weer hoop zouden geven. De geleidelijke omme-
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keer kan men zowat vanaf de derde jaargang van De Stem waarnemen. Typerend
is een uitlating als deze, van 1926, wanneer Coster wil ontkennen dat Marginalia
een ‘verzameling ethische spreuken’ is: ‘Ten hoogste is het een pogen tot
1
bewijsvoering, dat het licht het wint, het winnen kan, op de duisternis.’
En wat, tenslotte, was volgens de moralist Coster nog de funktie van het
esthetische? ‘Het eindpunt van alle levende moraal is aesthetisch. De levende
moraal leidt den mensch in tot de schoonheid.’ De schoonheid is een eigenschap
van het moreel volmaakte. Wat het kunstwerk de mens uiteindelijk te bieden heeft,
is dat ‘het leven door een dringende kracht tot veredeling bewogen wordt [.... Men
kan] hopen dat in ieder individueel geval, in ieder afzonderlijk kunstwerk deze kracht
zoo volledig mogelijk werkzaam wezen zal, en overwinnen zal en geluk en
2
schoonheid baren zal, geluk in het leven, schoonheid in het kunstwerk.’ Bij de
opmerking van Donkersloot, dat Coster ‘een schakel tussen [Verwey en Marsman]
3
vormt in de geestelijke tijd’ , vanwege zijn nadruk op het leven, zou ik weer een
vraagteken willen zetten, vooral omdat het ‘schone leven’ dat Coster zocht zo weinig
gemeen had met Marsmans ‘gedrevenen door scheppingskracht’.

De praktijk
Wat over de feitelijke inhoud van Costers kritieken gezegd kan worden, sluit, dat is
onontkenbaar, geheel aan bij zijn theorie. Zijn aandacht is van meet af aan gericht
op het algemene, en een bespreking van zijn kritische praktijk is dan ook bijna
geheel de illustratie in citaten van wat wij als zijn ‘theoretische opvattingen’ hebben
leren kennen. Nauwelijks één opmerking over technische aspekten komen wij
bijvoorbeeld tegen, en als er geëvalueerd wordt, is dat op grond van de ‘menselijke
waarde’, het ‘quantum liefde’, de ‘ziel’ en dergelijke.
Het eerste lange essay dat Coster in De Stem publiceerde, is meteen al een goed
4
voorbeeld van zijn ‘taktiek’. Voorop gaan enkele ‘algemene waarheden’: ‘Wellicht
[horen wij eerst] is nimmer nog het karakter van de vrouwelijke menschenkennis
voldoende gedefiniëerd. Zeker is alleen, dat
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zij essentieel verschilt van die van den man.’ Vervolgens wordt de vrouwelijke
mensenkennis met somnambulisme in verband gebracht. Dan pas komt het boek
ter sprake. De hoofdfiguur Sytske is een voorbeeld van deze typisch vrouwelijke
struktuur: ‘Zoo ook vergaat het Sytske, de intuïtieve.’ En ter afsluiting volgt deze
tirade: ‘De arme mensch zoekt steeds zijn tegenpool, om hem nooit te bereiken.
[...] Niemand meer dan b.v. de aestheet, die van intellect en schoonheid is verzadigd,
ondergaat de fascinatie van het donkerst bijgeloof en het bekrompendste leven,
omdat hij het niet kent en zijn tegenpool wil. [...] Sytske, in godsdienst en
burgerlijkheid opgegroeid, ziet haar tegenpool in den aesthetischen jonkheer en
valt hem reddeloos toe.’
Zoals gezegd, dit stuk is een ‘model’ van costeriaanse kritiek: in de grote lijn zowel
als in de detailbeschouwing staat steeds aan het begin een algemene
‘levenswaarheid’ van Coster, dan volgt een karakteristiek van het boek, en tenslotte
wordt de wijze waarop dit de waarheden van de criticus uitspreekt (of in andere
gevallen: niet uitspreekt) behandeld.
Een ander, niet minder sprekend, voorbeeld, n.a.v. Tobias en de dood: ‘Zooals
het boek dus nu voor ons ligt, vergunt het ons deze conclusie: Van Oudshoorn deed,
in onze arme prozalitteratuur, enkele belangrijke en actueele daden: in 1913, in
Willem Mertens, gaf hij van de verwording van het stilstaande leven een groot
dreigbeeld - in 1925, na den oorlog, gaf hij het beeld van een nieuwe verwording,
die van het daadwerkelijke, zakelijke leven dat zonder doel en zonder ziel blijft:
Ziektevormen beiden van het menschelijk bestaan en verduisteringen der ziel. Maar
toch: in dit zieke duister blijft altijddoor een sprankel eeuwigheid onverjaagbaar
dolen. Dat te hebben gezien, is misschien zijn minst actueele, maar belangrijkste
1
daad.’ De positieve waardering van het werk van Van Oudshoorn, aktueel of minder
aktueel, wordt geheel gebaseerd op het algemeen geldende van het beeld dat hij
van zijn figuren geeft, en de bruikbaarheid daarvan voor Coster bij het uiteenzetten
van zijn eigen denkbeelden over heden en toekomst.
De opzet van deze kritiek is dus: veralgemening van de inhoud van het besproken
boek tot een (moreel) probleem waarmee volgens Coster alle lezers te maken
hebben. Auteur en werk zijn slechts aanleiding. Wat er aan konkreets over de
schrijver gezegd wordt, gaat meestal niet verder dan een schets van zijn
voorafgaande ontwikkeling, om een door de criticus ge-

1

De Stem, 6de jg, I, p 325.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

120
wenste finaliteit te ontwerpen. ‘Psychologie’ betekent daarbij niets anders dan
‘levenswijsheid’. Van het werk zelf wordt meestal alleen de inhoud naverteld,
voorzover van belang binnen het perspektief van het ‘algemeen-menselijke probleem’
dat de criticus behandelen wil. Voor het overige wordt het gekarakteriseerd in au
fond impressionistische omschrijvingen als: ‘er zijn bladzijden in van een zoo
1
kristallen zuiverheid, zoo van binnen uit geneuriet’ , en: ‘Het buitentijdse ruischen
door deze regels hangt, heeft geritseld in sommige stille etsen van Rembrandt, het
huivert door Redon, en het heeft soms enkele oogenblikken door veler kindertijd
2
gesuisd’ , of: ‘bijna ongewild ontstond hier een der scherpst gesneden karikaturen
van de modern-verfrischte, klaterhelle stichtelijkheid, die de derwisch-dansen der
3
vroegere stichtelijke rhetorica verving, maar even wezenloos bleef.’ Men mag zich
afvragen of iemand begrijpt wat hier gezegd wordt: alles verdwijnt achter een hele
cortège van al te kleurig uitgedoste beelden.
‘Het gold [zegt Donkersloot] vooral uw stijl en toon, de uitleg die men aan het
pathos daarvan gaf, de superlatieven waartoe geestdrift, hartstocht of ontsteltenis
u soms vervoerden, de generaliseringen waar een op het essentiële geconcentreerde
aandacht zich licht toe ziet verleid en genoopt, en meestal zag men daarbij uw
4
denkbeelden zelf over het hoofd of hield ze voor anders dan ze waren.’ Deze
karakteristiek dunkt mij juist, maar men moet zich daarbij wel afvragen of het niet
Costers eigen schuld was dat stijl en betoogtrant een barrière vormden tussen zijn
lezers en zijn denkbeelden, en of de geïnkrimineerde generalisaties niet juist tot het
domein van ‘de denkbeelden zelf’ behoorden.

Slotsom
5

‘Het leven in de kunst kortom is een ontzaglijke verwijding van het eigen leven.’
Vandaar de neiging om in ieder kunstwerk niets anders te zien dan de voor de
criticus geldende (doorgaans morele) problemen, en de, als men wil: methode, die
daarbij gevolgd wordt: het ‘wezenlijke’, het ‘ware’ (of ‘onware’) uit het werk isoleren
en dit in ‘ontzaglijk verwijdende’ woorden weergeven. Het werk is zo slechts
aanleiding tot het uitspreken van waarheden over het leven. ‘Wanneer ik mij nu
6
Flaubert geestelijk tracht voor te stellen...’ , - dat is het inderdaad wat Coster met
de besproken auteurs en
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boeken doet: ‘zich geestelijk voorstellen’, ‘schouwen’. Hoogstens wordt de ‘intentie’
van een schrijver geraden en uitgewerkt, maar de feiten van het werk spelen daarbij
nauwelijks een rol.
Wanneer men de waarde van een criticus afmeet aan zijn overtuigingskracht, niet
alleen voor ‘eigen gemeente’ maar ook voor anderen - en dat lijkt mij een hanteerbare
maatstaf - valt er verder niet veel meer over Coster te zeggen. Maar natuurlijk is er
ook een ander criterium mogelijk, bijvoorbeeld: heeft de criticus zijn eigen positie
tegenover literatuur en leven duidelijk gemaakt. Dan doet de aanleiding, het ‘werk’,
er evenmin toe als de ‘persoonlijkheid’ van de besprokene, maar tellen slechts
persoonlijkheid en werk van de criticus zelf, net als bij een scheppende uiting. Zo,
inderdaad, mag men Coster karakteriseren zonder òf vriend òf vijand tegen zich in
het harnas te jagen: als een schrijver die de kritiek bedreef bij wijze van scheppende
uiting. Vandaar dat hij aan een vriend kon schrijven: ‘ik heb nooit meer dan één
1
beeld of één gedachte als ik iets wil schrijven, de rest komt erbij’. Die rest kan men
dan de bijdrage van de inspiratie noemen. Voor de één is dat Costers triomf, als
schrijver, voor de ander zijn mislukking, als criticus. In ieder geval zal het niemand
verbazen dat een criticus, voor wie het besproken werk niets dan de te overwinnen
2
aanleiding tot nieuwe scheppingen is , weinig aandacht heeft voor bijzondere
eigenschappen van dat werk, voor de vorm maar eigenlijk ook voor de inhoud
daarvan.
Als Coster het over de rechten van de persoonlijkheid heeft, gaat het hem niet
om de dichters of de romanciers, het gaat hem om de critici. En dat heeft hij,
welbeschouwd, al in 1912 zelf duidelijk genoeg gezegd.
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IV Twee ‘Formalisten’
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13 Martinus Nijhoff (1894-1953)
Geen criticus is er in de periode tussen de twee oorlogen zozeer in geslaagd, de
opinies te polariseren als Nijhoff met zijn ‘vormtheorie’. Ook de Prisma-diskussie,
waar Nijhoff persoonlijk onschuldig aan is, kan men zich toch niet zonder hem
denken: Ter Braak in ieder geval zag hem als de ‘villain in the piece’, die op de
achtergrond bleef en daardoor des te meer villain was.
Wie Nijhoff op zijn woord wil geloven - men dient er altijd een beetje voorzichtig
mee te zijn - zou evenwel moeten aannemen dat er nooit een nijhoviaanse
vormtheorie heeft bestaan. In het Woord vooraf bij Gedachten op Dinsdag lezen wij
bijvoorbeeld: ‘Sommige jonge dichters en uitnemende essayisten hebben gemeend
uit de gedachten op Dinsdag niet slechts mijn persoonlijke praktijk in den omgang
met letteren, maar een aesthetischen stelregel, een tot maatstaf verheven
1
vormtheorie, te kunnen aflezen’ , quod non. Hier staat niet alleen dat Nijhoff nooit
een normatieve theorie heeft opgesteld. Dat kan de zorgvuldige lezer wel beamen,
al zal hij zich tegelijkertijd moeten afvragen, of Nijhoffs ideeën over de verhouding
vorm - inhoud niet een kritische norm impliceren. Hoe dan ook, men kan toegeven:
een ‘aesthetische stelregel’ heeft Nijhoff niet gegeven. Er is echter nog meer te
lezen in dat citaat: slechts de ‘persoonlijke praktijk in den omgang met letteren’ van
de criticus Nijhoff zou in Gedachten op Dinsdag vastgelegd zijn. Dus geen algemeen
geldende, min of meer samenhangende (een ‘theorie’ vormende) uitspraken, alleen
een ‘persoonlijke praktijk’. Hier moet dezelfde zorgvuldige lezer zich minder
meegaand tonen. Er staan in Gedachten op Dinsdag legio notities over ‘de’ poëzie,
‘de’ vorm, die men onmogelijk kan lezen als louter persoonlijk.
Toch zou het onjuist zijn, de zoëven geciteerde bewering meteen op te vatten als
een overtuigend bewijs voor Nijhoffs elusieve karakter, dat hem er toe bracht met
veel koketterie een ‘theorie’ te ontwerpen die hij een ogenblik later dan weer
verloochende. Men mag wel aannemen dat hij, op
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het ogenblik dat hij het ‘Woord vooraf’ schreef (3 februari 1931) inderdaad zijn eigen
bedoelingen zó zag. Maar de essays en boekbesprekingen zelf verraden herhaaldelijk
een heel andere opzet. Deze diskrepantie wordt verklaarbaar als men zich realiseert,
dat de inhoud van het eigenlijke boek dateert van de jaren 1920-1925. Dat zou bij
iedere andere criticus al een reden tot voorzichtig hanteren zijn; zes jaar is in een
periode van snelle ontwikkeling een lange tijd. Bij Nijhoff komt er nog iets bij, en dat
is de reden waarom ik mijn behandeling van zijn kritische opvattingen begin met
het signaleren van het uiteenlopende karakter van ‘Woord vooraf’ en tekst van
Gedachten op Dinsdag: tussen 1925 en 1929 wijzigt zich de aanpak van zijn kritieken
radikaal, zoals, naar algemeen bekend is, zijn dichterschap in die jaren een
metamorfose ondergaat. Ik zal nog ruimschoots gelegenheid hebben, hierop terug
te komen, maar vanwege de konsekwenties tot in kleinigheden die dit feit voor het
beeld van de criticus Nijhoff heeft, moet ik deze (het woord is niet te sterk) breuk
hier reeds vermelden.
Wanneer één ding opvalt aan de vroegere kritieken van Nijhoff, is het juist de
neiging tot theoretiseren. De tweede boekbespreking uit Gedachten op Dinsdag,
1
2
over Van Schendels Der liefde bloesems , toont deze behoefte aan theorievorming
meteen al zonneklaar: meer dan vijf pagina's divagerende inleiding op een totaal
van zeven; en de resterende twee bevatten nog weer enkele uitstapjes buiten de
eigenlijke boekbespreking! Deze aandacht voor theoretische implikaties vindt men
in een groot deel van de vroege recensies terug. Tegen het eind van de 20-er jaren
echter is het patroon van Nijhoffs kritieken veranderd. Het besproken boek zelf krijgt
meer aandacht, vaak in de vorm van ‘navertellen’; theoretische aperçu's worden
zeldzaam. Een verklaring van deze verschuiving in Nijhoffs aandacht wil ik hier niet
proberen te geven; het is een aspekt van de ontplooiing van zijn schrijverschap, dat
alleen binnen dat kader zinvol bestudeerd kan worden.
Ik leg de nadruk hier op het feit dat het om een persoonlijke ontwikkeling gaat. Er
bestaat een mythe die wil dat Nijhoffs ‘renunciatie’ (want daarop lijkt het) te maken
heeft met, zelfs het gevolg is van, het optreden van het Forum-duo. Wie vaststelt
dat Nijhoff, in zo sterke mate de tegenpool van Forum, zich nooit tot een bestrijding
van bijvoorbeeld Ter Braaks opvattingen over poëzie heeft gezet, heeft gelijk. Wie
echter meent, daaruit te
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mogen afleiden dat het de ‘ventisten’ zijn geweest die de ‘vormaanbidder’ de mond
gesnoerd hebben, heeft zich nooit de moeite gegeven om Nijhoffs eigen uitingen
uit de jaren na 1925 chronologisch te volgen. Het Woord vooraf van 1931 bevat,
onmiskenbaar, een allusie op en een afstandname van Binnendijk en diens
Prisma-inleiding, maar het standpunt dat er in uitgesproken wordt heeft niets te
maken met de, op precies hetzelfde moment uitgevoerde, aanval van Ter Braak op
Binnendijk in De Vrije Bladen. Het zijn de ‘Geister die ich aufgerufen’, waarover
Nijhoff de staf breekt. Maar de tovenaar zou nooit zo van zijn leerling geschrokken
zijn als hij zelf al niet tot andere denkbeelden gekomen was. Nijhoff had namelijk
op dat moment reeds ontdekt dat zijn ‘vormtheorie’ en zijn minstens even belangrijke
‘taaltheorie’ ongeschikt waren als basis voor een hanteerbaar kritisch apparaat, en
dat was het nu juist wat Binnendijk er in Prisma van wilde maken, zoals zowel Nijhoff
zelf (zonder namen te noemen) als Ter Braak konstateerden.
Voordat ik nader inga op de eigenlijke theorieën van Nijhoff, moet ik iets zeggen
over de teksten die ik daarbij gebruik. Het is bekend dat de relevante besprekingen
voor een groot deel al te vinden zijn in de vroegste bundeling, Gedachten op Dinsdag.
Het is echter noodzakelijk om, behalve uit dit boekje, met volle hand te putten uit
de delen 2 en 2* van het Verzameld werk, en dit niet alleen waar het de kritieken
van na 1925 betreft. Immers, Gedachten op Dinsdag bevat een niet al te ruime
keuze uit de vroege kritieken, terwijl de tekst in een enkel geval verkort of gewijzigd
is. In het Verzameld werk vindt men dan de oorspronkelijke versie. Het zou dus
zelfs voor de hand gelegen hebben om alléén deze laatste uitgave te gebruiken,
als niet Gedachten op Dinsdag een opvallend gerichte keuze bevatte: men vindt er
de meest uitdrukkelijke theoretische uitspraken van Nijhoff zó bijeen, dat zij er veel
meer tot een stelsel samengevoegd lijken dan in de oorspronkelijke kritieken het
geval was. De kombinatie van juist deze keuze met een inleiding die het stelselmatige
ontkent, levert een nogal krasse paradox op, - en ditmaal zou ook ik willen spreken
van een typisch nijhoviaanse dubbelzinnigheid. Met de ene hand wordt gegeven
wat met de andere wordt teruggenomen; voor dit laatste gebaar is de titel van het
boek al symbolisch, met zijn nadruk op het incidentele.
Vanwege dit selektieve karakter van het boek, heb ik doorgaans uit Gedachten
1
op Dinsdag geciteerd. Voor de overige artikelen heb ik het Verzameld werk gevolgd ,
met een enkele uitzondering, zoals het Gidsartikel ‘De

1

Dit geldt uiteraard ook voor de spelling.
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geestkracht der kunst’ (1922), dat in de tijdschriftversie enkele hoogst
1
belangwekkende notities bevat die in het Verzameld werk, om begrijpelijke redenen ,
ontbreken.
Nijhoff is één van die gevallen - dit volgt gedeeltelijk uit het voorgaande - waar ik in
de Inleiding op doelde toen ik mij bij voorbaat exkuseerde voor onvermijdelijke
systematisering. Veel van wat hij geschreven heeft, laat ik bijvoorbeeld zonder meer
buiten beschouwing. Voor deze gereserveerde behandeling van Nijhoffs uitspraken
is een bijzondere reden. Vaak heeft het er veel van weg dat hij ‘russische roulette’
speelt: één op de zes schoten gebeurt met een echte kogel, bij de overige is de
kamer van de revolver leeg. Het zou onjuist zijn, aan het vijfmaal klikken evenveel
aandacht te besteden als aan het ene - vaak trefzekere - schot. Een verdediging
van de ‘taktiek’ die Nijhoff volgde, is overigens heel goed mogelijk. Zó moeilijk is de
materie waar hij zich over wilde uitspreken, dat zijn, Vestdijk spreekt van: frivole,
aard nodig was om het avontuur aan te durven. Een ander zou het risiko van
onzin-spreken niet zo gelijkmoedig hebben gedragen, en het is denkbaar dat de
ouder wordende Nijhoff juist op dat punt voorzichtiger werd, en liever óf babbelde
óf precies zijn kerngedachten omschreef. Voor een groot deel bestaan de kritieken
van na 1930 inderdaad uit gesprekjes, mijmeringen, praatjes voor de vaak niet
zelden, waar niets meer in ‘geraakt’ wordt omdat er niet meer in ‘geschoten’ wordt.
De stukjes onder het pseudoniem Tonia de Bilt zijn daarvan een sprekend voorbeeld.
De ‘renunciatie’ houdt dus niet verandering van opinie over de aard van de literatuur
(de poëzie) in, maar stilstaan bij het bereikte. Slechts hoogst zelden - vooral in de
2
‘Enschedese lezing’ van 1935 -, wordt nog nieuw terrein bestreden.
Dat er, tenslotte, een duidelijke verschuiving vastgesteld kan worden in Nijhoffs
aandacht, van het specifiek-literaire af naar het levensbeschouwelijke toe, behoeven
wij niet met teveel nadruk te konstateren. Het is een algemeen verschijnsel in de
jaren rond 1930, en wie in dát verband wil wijzen op de opkomst van Forum heeft
een sterke kaart in de hand.

1

2

Het gaat namelijk om een essay dat zelf weer samengesteld is uit vroegere
krantebesprekingen; in het Verzameld werk (hierna afgekort als VW) zijn de oorspronkelijke
recensies afgedrukt. Men kan zich afvragen of het in zo'n geval toch niet de voorkeur verdient
om gedeeltelijke doublures toe te laten.
Over eigen werk, VW 2* p 1150 vlgg (lezing van november 1935 voor de Volksuniversiteit van
Enschede).
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De vormtheorie
Zonderling genoeg heeft Nijhoff zijn eigenlijke vormtheorie maar één keer
samenvattend geformuleerd. Er zijn echter elders in zijn werk zoveel opmerkingen
die bij die ene passage aansluiten, dat het ten enen male onjuist zou zijn, deze
passage als een incidentele notitie te beschouwen.
1
‘Het meisje dat verleid wordt’, zo begint de bedoelde kritiek , waarvan ik de
theoretische inleiding in zijn geheel afschrijf, ‘en in den steek gelaten, de zigeuner
die een koningskroon versmaadt en zijn berooide vrijheid verkiest, de matroos die
een goed man blijft omdat hij van zijn moeder houdt, - het zijn gestalten zoo
vanzelfsprekend, zoo oververvuld van leven, zoo menschelijk-niets-dan-menschelijk,
dat wij hen op straat voorbijloopen, maar altijd weer naar de bioscoop gaan of naar
een slechten roman grijpen om hen te ontmoeten. En van deze onderste soort van
kunst zien we terstond het nut en de populariteit, want zij is niets dan een vorm om
haar inhoud heen; maar dat wij daarin toch iets als van lager orde en van
betrekkelijke gemakkelijkheid voelen, komt door het feit dat haar vorm zelf meestal
geen dieper inhoud oplevert. Zoo heeft dus een grootere kunst, om het nu maar
eens ruw-weg te zeggen, eigenlijk één vorm en twee inhouden: een levens-inhoud,
een vorm daarvoor, en een geestelijke inhoud weer van dien vorm; of anders gezegd:
een werkelijkheid, een verbeelding, en een beeld; of weer anders, speciaal voor
romans: figuren, compositie en openbaringen van bovenmenschelijke kracht; of,
speciaal voor poëzie, menschelijk of natuurlijk gevoel, uitdrukking in het woord,
goddelijke aanduiding. Realiteit, expressie, creatie. De stem wordt woord, het woord
wordt zang. Het is op duizend manieren te zeggen, deze merkwaardige drieledige
functie der kunst, die misschien de zuiverste menschelijke arbeidzaamheid
vertegenwoordigt, en die bewerkstelligt dat de natuur van zichzelf bewust wordt en
dat deze bewustwording, aanvankelijk middel, tevens materiaal wordt tot de
schepping van het hoogste geestelijk besef.
Als u deze driedeeling even met mij aanneemt, kan ik u misschien duidelijk maken,
wat het wezenlijk onderscheid is tusschen de poezie van '80 en de allermodernste
dichtkunst, die, van omstreeks 1920 af, werkelijk hoe langer hoe stelliger van een
met beslistheid veranderd inzicht uitgaat. Terwijl de tachtigers, Kloos en zijn school,
de natuur zoo dicht mogelijk tezamen brachten met hare expressie, door een
verhevigde spontaneïteit,

1

Het betreft, heel frappant een bespreking van de poëzie van Herman van den Bergh,
Gedachten op Dinsdag p 71 vlgg. (1925). (Ook in VW 2 p 338 vlgg).
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door een zekere onwillekeurigheid van schrijftrant, hebben de jongere dichters van
deze jaren dit proces als het ware naar boven verschoven en streven naar een
onmiddellijk samenvallen van den vorm met hetgeen ik den tweeden inhoud zou
willen noemen. Het is, voor hen, de vorm zelf welke terstond creatief moet zijn,
welke terstond een geestelijk lichaam wordt waarin de ziel zich vertastbaart. Voor
Kloos en de zijnen bleef de vorm slechts een belichaming van de daarin op zoo kort
mogelijken afstand uitgesproken menschelijke natuurlijkheid, en, wat de hoogere
inhoud betreft, deze werd aangeduid als de Schoonheid, een vaag en mysterieus
ideaal, iets dat men diende, juist niet door een objectieve keuze van onderwerp,
maar door een zoo subjectief mogelijke toenadering van gevoelsinhoud en vorm,
door een verzuivering en verfijning die intreedt wanneer emotie en expressie te
zamen vallen. Kloos poëzie doet dus een beroep op de vlak onder haar vorm nog
bewegende en natuurlijk gebleven menschelijkheid, het is in de eerste plaats de
naaktheid, die van een bekentenis de schoonheid uitmaakt, en zeer terecht kon de
man, die uitriep “de mensch moet dood-gaan, eer de kunstnaar leeft” tevens schrijven
“maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen”. Wederopstanding van gelouterd en
verheerlijkt leven in de poëzie, ziehier de hoogste menschelijkheid, die zich daardoor
van de “bloemen, die niet weerom komen”, onderscheidde.
Men kan onze jongere poëzie niet verstaan, zonder te begrijpen hoezeer haar
uitgangspunt anders is dan het 40 jaar geleden voor de toenmaals jonge dichters
was. Men heeft thans, voorzoover ik zien kan, het accent van de arbeidzaamheid
verlegd naar den in creatieve spanning gebrachten vorm. Vorm niet als een zoo
doorschijnend mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke
orde, geen belichaming maar zelf een lichaam, geen spiegel van leven, maar zelf
een organisch leven van tot ons besef afdalende en, als het ware, in deze materie
zich condenseerende en verstaanbaar wordende geestelijke realiteit. Deze poëzie
is, als gij de versleten adjectieven nog kunt aanhooren, cosmisch, extatisch, mystisch,
religieus, speculatief, alles wat ge wilt, maar haar doel is de uitdrukking van een
bovenwerkelijkheid in een hetzij door ontbinding hetzij door persing hetzij door
stroomende beweging uiterst gevoelig geworden dichterlijke woordbeelding. Wat
haar daardoor misschien vreemd wordt is de menschelijke natuurlijkheid, in de
uitdrukking waarvan zij de poëzie van '80 nooit zal evenaren. Zij verwijdert zich van
de directe uitstorting, van de ontroering, van wat men het leven noemt. Zij heeft
haar vreugden elders:
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de verheldering der gestalte, de bewustzijnsvorm van een besef, een apartheid en
absolutisme van haar wereld.’
Dit is allemaal lang niet zo duidelijk en overzichtelijk als men van een zo vaak als
‘theorie’ bestempelde uiteenzetting zou mogen verwachten, en bovendien wordt
het hanteren van de ‘vorm’ als kreatief middel gebonden aan een bepaalde periode,
het heden. Wij zullen andere citaten nodig hebben om Nijhoffs beweringen zo
veelzeggend te vinden als zijn tijdgenoten. Vooral in de Enschedese lezing vinden
wij belangwekkende aanvullingen. Daar lezen wij bijvoorbeeld over Nijhoffs vroegste
kennismaking met poëzie van zijn eigen tijd: ‘De gedichten deden zich aan mij voor
als raadselachtige dingen, mineralen; de taal, de stijl van elk dichter drukte niet zijn
gemoedsaard, zijn persoonlijkheid uit, maar was een noodbrug om tot
verstaanbaarheid van de ook de dichter zelf obsederende dingen te geraken.
De poëzie was, om het kort te zeggen, objectiever geworden. Geen directe lyrische
gevoelsuitstorting meer, maar korte stukjes geobjectiveerd leven, geconstrueerd,
gecomponeerd, meer in de stijl, waarin vroeger epische gedichten werden
1
geschreven.’
Gedeeltelijk wordt hier herhaald wat boven geciteerd werd, maar het is aan de
ene kant meer, aan de andere kant minder: wél het gedicht als iets anders dan
direkte gemoedsuitstorting, nìet echter de zelfwerkzaamheid van de vorm; wel echter
weer een in de vroegere uitspraak afwezige notie: het gedicht in zijn karakter van
taal-voorwerp.
Men mag aannemen dat het deze ‘objektiviteit van het gedicht als ding’ is, waarin
de ‘kreatieve vorm’ terug te vinden is; blijkbaar werkt de taal in het (moderne) gedicht
op een wijze die door Nijhoff als ‘kreatief’ en niet alleen ‘kommunikatief’, als produktief
en niet alleen reproduktief, beschouwd wordt. Deze visie zal wel stammen van een
dichters-ervaring; dat mag men tenminste opmaken uit een opmerking als de
volgende: ‘Gij ziet alweer, het waarlijke onderwerp van poëzie is [voor de dichter]
2
niet een levens-inhoud, maar een vorm daarvoor’ , gekoppeld aan de in allerlei
formuleringen terugkerende observatie: ‘Het geschapene wordt eerst schepsel zodra
het zich in een ruimte aftekent; met andere woorden: als het niet slechts een verleden
maar ook een toekomst heeft, als het macht heeft zich voort te zetten zoals het zelf
een voortzetting was; letterkundig gesproken: als de inhoud een vorm krijgt, een
vorm die niet zozeer definitief

1
2

Over eigen werk, VW 2* p 1172 (1935).
VW 2 p 349 (1925).
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1

als op zijn beurt weer creatief is.’ In deze omschrijving is de hele ‘leer’ samengevat,
en dat dit in 1939 pas opgeschreven werd, bewijst hoe zeer Nijhoffs denkbeelden
over de verhouding vorm-inhoud dezelfde gebleven zijn.
Het spreekt vanzelf dat de ‘aanleiding’ tot een gedicht, de onderliggende emotie
(als men daar het bestaan van aannemen mag), voor Nijhoff weinig belang heeft:
‘Tijdsomstandigheden, etc. geven heusch slechts suggesties, betrekkelijk persoonlijke
aanleidingen in dichter en volk, maar geven nooit het ding van het gedicht, de zaak
2
zelf’ , en, een stap verder: ‘De wereld der poëzie blijft, hoezeer zij aandrift, motief
en beeld daaraan moge ontlenen, een andere wereld dan die der werkelijkheid. Zij
is zelfs geen directe weerkaatsing daarvan in de eeuwigheid. Zij is een geheel aparte
wereld, die door een geheel aparte actie van de menselijke geest, hoezeer ook door
het natuurlijk leven daartoe aangezet, wordt benaderd. Zoals een lichaam zich in
zijn schaduw voortzet, zoals een figuur door mathematische constructie verlengd
kan worden, heeft (om het kort te zeggen) de nadering van leven naar poëzie plaats.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een andere functie in de mens: de mogelijkheid
het leven in een gedachte te kunnen overzien en dan deze gedachte, in vorm
gebracht, te kunnen continueren totdat zij, losgekomen, uit eigen activiteit een eigen
verwezenlijking in haar woordvorm samenstelt.
Drieërlei daad dus: de levensdaad der gedachtevorming enerzijds, en anderzijds
de poëtische daad der verwezenlijking daarvan, met, als schakel tussen beide, de
3
zelfaangedreven beweging van de eenmaal opgeroepen woord-vorm.’
Het sleutelwoord in deze aanhaling is: zelfaangedreven. Van de drie ‘daden’ wordt
de beslissende niet door de dichter verricht, maar door de ‘woord-vorm’, die overigens
wel door de dichter ‘opgeroepen’ wordt. Parafraserend: de dichter is niet de moeder
van zijn geesteskind, maar de vroed-vrouw, die tot taak heeft het kind zo volledig
mogelijk van de moeder los te maken. ‘Onpersoonlijk’, bij de meeste critici vrijwel
een scheldwoord, is bij Nijhoff een lovende karakteristiek, evenals de varianten:
‘boven-persoonlijk’, ‘los van het persoonlijke’, precies als bij Eliot, en om nagenoeg

1
2
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2* p 888 (1939).
Gedachten op Dinsdag p 81 (ook VW 2 p 391 vlgg), in één van de meest ‘aanstootgevende’
stukken van Nijhoff, ‘Het Wilhelmus’. Hieruit blijkt dat de beperking tot het eigentijdse niet van
werkelijk belang was.
VW 2 p 192-193 (1924, n.a.v. Nieuwe geluiden).
VW
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dezelfde redenen. Alleen bij dit uitgangspunt kan, tot ergernis van velen, van een
versregel bewonderend gezegd worden dat de woorden ervan zijn ‘losgezongen
1
van hun beteekenissen’. Aangezien dit niet van Vera Janacopoulos gezegd werd,
maar van het Wilhelmus, mag de lezer wel aannemen dat hier niet bedoeld wordt:
‘zonder betekenis’, maar juist: ‘los van de aanleiding, en daardoor vol van een
nieuwe betekenis’. De woorden betekenen meer dan zij betekenen, zou men kunnen
zeggen, met een variant op een uitlating van, natuurlijk, Nijhoff. Hoe dat mogelijk
is, kan slechts begrepen worden wanneer men als aanvulling, en zelfs fundament,
van deze ‘vormtheorie’ Nijhoffs opvattingen over de taal en het dichterlijk gebruik
daarvan aan een nader onderzoek onderwerpt. De uitzonderlijkheid van zijn
denkbeelden moet eerder dáár gezocht worden dan in zijn notities over de verhouding
vorm - inhoud, waar immers juist dichters het over het algemeen zonder veel protest
mee eens zijn, omdat het de weergave van een dichters-sensatie betreft. Het besef
2
dat ‘de vorm niet de inhoud van het ding omklemt’ is door vele dichters op velerlei
wijze uitgesproken, en de moderne literatuur-theoreticus heeft er al evenmin moeite
mee. Minder gemakkelijk echter wordt het voor dichter en theoreticus, de onmiddellijk
daarop aansluitende bewering bij te vallen, dat de vorm ‘juist de toestralingsomtrek
is van het heelal en dit bepaalde ding’, niet omdat het onjuist is maar omdat de
juistheid ervan moeilijk vast te stellen lijkt. Als ik het goed begrijp, wordt hier gezegd
dat het nieuw ontstane woord-voorwerp, waarin de ‘aanleiding’ is opgenomen,
verteerd zelfs, ‘het heelal’ naar zich toetrekt. Vandaar dat poëzie vervolgens genoemd
wordt ‘de geëigende uitdrukkingsvorm voor het evenwicht tussen heelal en op een
voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde aanschouwing. [...] Een gedicht bestaat
uit woorden, niet uit gedachten.’ En in dat bestek van tot een vorm samengebrachte
woorden is blijkbaar een evenwicht tot stand gebracht tussen de ons omringende
wereld en onze aanschouwing daarvan, waaruit geen van beide los te maken is, een gedachte die mij weer begrijpelijker en heel belangwekkend voorkomt.
Nogmaals, glashelder is het geheel niet, en het is dan ook wel bijzonder moeilijk
wat Nijhoff hier probeert uit te drukken: niets minder dan de eigen-aard van het
poëtische, die hij blijkbaar zoekt in het zich door middel van de taal buiten of boven
zichzelf plaatsen van de dichter. Door middel

1
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Gedachten op Dinsdag p 84 (ook VW 2 p 395). Buiten ons taalgebied werden dergelijke
gedachten reeds veel eerder uitgesproken (Mallarmé!).
Over eigen werk, VW 2* p 1170.
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van de taal: Nijhoffs bedoelingen kunnen alleen maar begrijpelijk gemaakt worden
aan wie enigszins vertrouwd is met zijn opvattingen over de taal en wat de dichter
daarmee kan doen, of: wat die met de dichter kan doen.
Tot nu toe heb ik, na het lange citaat aan het begin waarin sprake was van zowel
proza als poëzie, alleen over vorm en inhoud van het gedicht gesproken. Dat is niet
alleen omdat Nijhoffs opvattingen zich daarbij in een meer toegespitste vorm
vertonen, maar ook omdat hij proza en poëzie als essentieel verschillende
kategorieën zag, zodat een behandeling als ware het één probleemveld, zijn
denkbeelden scheef zou trekken. Ik kom daar nog op terug, maar wil om
misverstanden te voorkomen hier toch met een enkel citaat aantonen dat de
basisgedachten van Nijhoffs poëzietheorie m.m. ook terug te vinden zijn in zijn
opmerkingen over de roman. Bij de behandeling van Nijhoffs kritische praktijk zal
ik nog gelegenheid hebben, om zijn opvattingen over de roman als ‘handwerk’ nader
toe te lichten, aangezien hij niet minder prozawerken dan dichtbundels besproken
heeft. Hier echter beperk ik mij tot die ene aanhaling (er is trouwens niet veel meer,
want zuiver theoretisch heeft Nijhoff weinig over de roman gezegd): ‘De
voorlopig-gecomponeerde [?] arbeid zal bestaan uit de samenstelling van
hoofdfiguren uit alle mogelijke persoonlijk-bijzondere gegevens van intellect en
sensitiviteit; de hoofdfiguur is hier nog persoonlijke bijzonderheid, maar, als bewuste
conceptie, een vertegenwoordigende apartheid te noemen. Deze vóor-arbeid zal
meestal aan het eigenlijke schrijven voorafgaan, maar in de Karamasow's geeft, als
een voorwoord, Dostojevski daarvan een voorbeeld in den roman zelf.
Het eigenlijke verhaal zal dan niets anders zijn dan de afwikkeling van wat reeds
deze bewustzijns-complexen inhielden. En hier eerst begint de creatie in hoogeren
zin. Want de intrige der gebeurtenissen, wetmatig gecomponeerd, lokt als 't ware
de kracht der figuren naar buiten, brengt ze in werking, en noodzaakt hen hun
diepsten grond te openbaren. Noodzaakt daartoe, want door het opnemen van
bijzonder-persoonlijke organismen in breeder verband en spel, worden zij functies
van een hooger orde, verkrijgen deze geconcipieerde, maar passief gebleven
organismen een activiteit, waarmede zij in uiterste doorwerkingen en stijgingen, hun
eigen aanvang overtreffen. En zoo maken zij het onuitsprekelijke verstaanbaar, en
1
duiden het bovenmenschelijke in menschelijke vormen.’
Dit heeft met de poëzie-theorie, behalve de gekompliceerdheid, twee

1

‘De geestkracht der kunst’, De Gids 1922, nr 9, p 507.
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dingen gemeen: de beslissende zelfwerkzaamheid van de vorm, en de gerichtheid
op het boven-persoonlijke bij de schrijver. ‘De waar is belangrijker geworden dan
1
de mens’, schreef Theun de Vries in zijn Nijhoff-essay. Alleen, hij beoogde daarmee
nu juist niet een karakteristiek van Nijhoffs opvattingen te geven, maar een korte
formule voor de voornaamste kwaal van het kapitalistische systeem, waaraan Nijhoffs
werk zich onttrekt.

De taal
Het is verleidelijk om Nijhoffs taalopvattingen (en daarmee impliciet zijn
‘vorm-theorie’) te behandelen als mythomane fantasieën, ontstaan als de opvulling
van een leegte die de onverklaarbaarheid van het kreatieve proces juist bij de dichter
zelf pleegt te scheppen. Het kwasi-verstandelijke woordgebruik, waarbij voilà-gebaren
niet versmaad worden, zou dan begrijpelijk zijn, en de eis aan ons lezers om de
redenering te volgen onredelijk. Iets van deze houding vindt men zelfs bij de meest
loyale weergave van Nijhoffs ideeën terug. Zo bijvoorbeeld bij Vestdijk: ‘Zooveel
staat vast, dat Nijhoff's inzichten in dezen nog aanmerkelijk veel verder gaan dan
het beroemde (beruchte!) “losgestooten gewas”, die roedenbundel waarmee ter
Braak indertijd Binnendijk geeselde; en geenszins is het, ten aanzien van de verdere
bewijzen voor zijn theoretisch Byzantinisme, noodzakelijk onze toevlucht te nemen
tot het niet minder beroemde Perzische (!) tapijtje. In het kort en ietwat op den spits
gedreven, komt Nijhoff's opvatting van de dichterlijke scheppingswerkzaamheid
neer op het volgende. Het gedicht is in wezen geen product van den menschelijken
geest, maar bestond reeds van te voren als “latente taal”, waarmee de dichter in
contact moet trachten te komen. Dichten is niets anders dan het uithakken van een
reeds aanwezige, bovenpersoonlijke gestalte; de werkzaamheid van den dichter is
2
niet eigenlijk scheppend, doch verlossend, “maieutisch” in Socratischen zin.’
Ik zou niet graag willen beweren dat wat hier staat onjuist zou zijn; het is alleen,
inderdaad, ‘ietwat op den spits gedreven’. Van Nijhoffs geformuleerde poëzie- en
taal-theorieën naar deze voorstelling is ongeveer een even grote stap als van de
stelling dat een fotograaf overgeleverd is aan de middelen van zijn apparatuur en
aan de aard van de gefotografeerde wer-

1
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Th. de Vries, M. Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid, p. 105.
S. Vestdijk, ‘Hedendaagsch Byzantinisme’, in De Poolsche ruiter, p 141.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

136
kelijkheid, naar de stelling dat het niet de fotograaf is die een foto maakt, maar zijn
toestel. Nergens in de kritieken van Nijhoff wordt de funktie van de dichter in
dergelijke termen als die Vestdijk gebruikt omschreven, behalve, nu juist, in zijn
kreatieve uitingen (Het kind en ik, en vooral Het stenen kindje), en niemand zal toch
dáár de dichter het recht op mythografie willen ontnemen.
Dat Vestdijk ook later hetzelfde beeld van Nijhoffs opvattingen heeft gehandhaafd
als in ‘Hedendaagsch Byzantinisme’ (oudste versie 1935), bewijst de volgende
aanhaling uit Gestalten tegenover mij: ‘Ongetwijfeld hing [Nijhoffs gebrek aan ijdelheid
waar het zijn werk betrof] samen met zijn lichtelijk-mythische denkbeelden omtrent
het bovenpersoonlijk of zelfs collectief tot stand komen van het taalkunstwerk - het
gedicht dat als het ware zichzelf schrijft, onafhankelijk van de schepper, en dat van
tevoren reeds op enigerlei wijze in de taal verborgen is geweest. Zoiets kan men
discutabel achten, maar hij was hierin tenminste consequent, want zijn buitengewone
verering voor de taal als ware scheppingsbron trad ook geheel buiten de poëzie om
aan de dag, o.a. bij het bladeren in dictionnaires en etymologische woordenboeken,
1
waarvan hij naar zijn zeggen meer genieten kon dan van een roman.’ (1962) Men
mag aannemen dat voor het overdrijvende karakter van Vestdijks karakteristiek
niemand anders verantwoordelijk is dan Nijhoff zelf, die zich in gesprekken wel zo
en niet anders uitgelaten zal hebben over zijn ‘leer’, maar wij zijn nu eenmaal lezers
en moeten de schrijver het recht laten op onverantwoordelijke uitspraken in zijn vrije
2
tijd.

1
2

Gestalten tegenover mij, p 121.
Een uitzondering moet ik maken voor de zeer ernstig gestelde brief van Tweede Kerstdag
1924 aan Van Eyck (Maatstaf V, nr 8, november 1957), waarin wij lezen op p 542: ‘De
zelfstandigheid, de lichamelijke zelfstandigheid, het dierbare lichaamzijn van een gedicht,
noem ik zijn vorm. Die vorm is actief en trekt, als een magneet, mijn passief-gesteld leven in
zich omhoog. De vorm is een zuigende wortel, en onweerstaanbare kracht. Misschien is nu
dit vorm-vermogen, in zover het toch diep in mijn persoonlijkheid mocht schuilen (wat ik haast
niet kan aannemen, verzen schrijven zichzelf, zoals kinderen zichzelf doen geboren worden,
want wat doen wij?) hoe het zij, misschien is dit vorm-vermogen, als geheel het diepere
dichterschap dat je onder mijn verzen voelt. Het is mij nooit ergens anders om te doen geweest.
Het direct-uitspreken van ontroeringen, evenals het formuleren van levensinzichten, is voor
mij slechts de eerste, als het ware, de parings-daad. De poëzie komt met het kind, en schept
een andere wereld, waar wij, de dichters, slechts passief aan mede hebben geschapen. Indien
er nog een dichter in mij is, sta ik daar weerloos en machteloos tegenover.’ In deze
opmerkingen valt, zoals altijd wanneer Nijhoff spreekt over het tot stand komen van poëzie,
de aan de partus ontleende beeldspraak op, meer dan beeldspraak blijkbaar voor Nijhoff zelf.
Het hele citaat geeft Nijhoffs vormleer in statu nascendi, dwz. in zijn direkte verband met de
eigen dichterservaringen.
De vraag is gerechtvaardigd of de bevriezing van Nijhoffs ideeën tussen 1925 en 1929, die
ik in het begin van dit hoofdstuk heb gesignaleerd, soms te maken heeft met de uitzonderlijk
diepe indruk die Van Eycks kritiek op Vormen op hem gemaakt heeft.
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Wie zich beperkt tot het geschrevene, krijgt een minder mythologisch beeld. Geen
gedichten als zwevende schaakborden, maar een dichter die zich, als alles goed
gaat, het gedicht ‘uit de hand ziet lopen’, vanwege het karakter en de geschiedenis
1
van de taal. Nijhoff meende niet zozeer dat ‘het gedicht pre-existeert’ als wel, dat
het dichterlijke talent bestaat uit het hanteren van de niet-persoonlijke mogelijkheden
die in de taal besloten liggen, en geenszins uit het vastleggen en meedelen van
persoonlijke ervaringen. Zijn meningen over de gelaagde struktuur van het woord
zijn in de ogen van hedendaagse taalkundigen waarschijnlijk niet veel minder
mythisch dan de gedachte dat het gedicht als pinkstervuur in de dichter neerdaalt,
maar er valt wèl over te praten, en de ‘kreativiteit van de vorm’ staat of valt bovendien
niet zonder meer met de details van deze taalhistorische theorie - die menige
tijdgenoot, zelfs onder de wetenschapsmensen, trouwens minder wild gevonden
zal hebben dan wij.
Men kan op vele plaatsen de kern van deze opvattingen over het wezen van de
taal terugvinden, ook als uitgangspunt voor een evaluatie. Hier bijvoorbeeld: ‘een
eigenaardige chemie van het woord waarvan Holst het geheim en het meesterschap
2
bezit , en die in het kort hieruit bestaat: de kern van een woord is niet haar betekenis,
die immers steeds overdrachtelijk is, maar het ding van het woord zelf. De taal is
volstrekt even oud als de voorwerpen die wij er mede zijn gaan aanduiden [...]. Holst
nu heeft, misschien ziet men dit het duidelijkst uit de volstrektheid waarmede het
zakelijk-aanwijzende boven het persoonlijk-descriptieve in een woord bij hem de
overhand houdt, dit oer-element “taal” in zich en hij maakt daarmede met een
dergelijke directheid zich van het ding dat hij zeggen wil meester, dat hij het als het
3
ware als ding reeds voor ons plaatst vóór het als voorstelling in ons doorwerkt.’

1

2

3

Niet het gedicht namelijk (dat zich door toedoen van de dichter in de taalmaterie realiseert),
maar de geestelijke realiteit, die erin vastgelegd wordt, ‘gebonden’ wordt (een term uit de
sfeer van de mystiek die ik met opzet gebruik).
In het voorbijgaan wijs ik op de intrigerende en niet te verwaarlozen opvatting van Dirk Coster,
dat Nijhoffs vormtheorie ontstaan is als poging tot het verwerven van inzicht in het dichterschap
van A. Roland Holst (De Stem 10de jg, III, p 983 vlgg), een opvatting die Nijhoff trouwens zelf
uitgelokt heeft (VW 2 p 358 vlgg).
VW 2 p 360 (1925). Men lette onder meer op het uitzonderlijke gebruik van het woord
‘persoonlijk’.
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Meer dan zijn vormtheorie, heeft Nijhoff zijn taalopvattingen expliciet uiteengezet.
Ik geef enkele lange citaten om duidelijk te maken dat het wel om aanvechtbare
theorieën gaat, maar niet om grillige fantasterijen:
‘Men wordt zich weer bewust dat de taal, dat elk woord, een dubbele functie heeft.
De eerste functie is van transmittoire aard: de taal is een brug, een
verbindingsmiddel, de woorden brengen gedachten van mens tot mens. Hier is het
woord ondergeschikt, niet meer dan een middel, kneedbaar, vloeibaar, een
gehoorzaam instrument, onderhevig aan subjectieve accenten, hier maakt de toon
de muziek. Aan de andere kant is de taal een zelfstandig ding, het woord is een
apart materiaal waarin men als in elk ander materiaal, als marmer of klanken,
psychische gesteldheden objectiveren kan. Het woord is een voorwerp, iets dat
volgroeid is en vastgelegd, iets met een eigen bestaan, langzaam zichzelf opbouwend
uit duizend bestanddelen van eeuwenoude herinneringen, associaties en
benamingen. De taal is een soort tweede natuur in onze wereld, een natuur van
namen, schijnbaar als een formulering uit de natuur der werkelijkheid ontstaan.
Maar deze natuur der namen, deze “tweede” natuur, heeft een zo geheel eigen
leven, is van zulk een volstrekte wetmatigheid, dat de menselijke geest de beheersing
dezer natuur evenwaardig acht aan de beheersing der “eerste” natuur, de natuur
1
der werkelijkheid.’
Dit is zelfs niet zo heel aanvechtbaar, zeker niet in de ogen van dichters, die men
daarom nog niet van het verdedigen van eigen ‘belangen’ hoeft te verdenken: zij
hebben met dit aspekt van de taal nu eenmaal meer te maken dan anderen. De
konklusie die Nijhoff uit dit eigen leven van de taal trekt, een konklusie die een brug
vormt naar zijn poëtica, zal menigeen, ook onder de dichters, echter te ver gaan:
‘Dit is de grootste en diepste taak van de dichter: niet het vertolken van zijn gevoel,
hoe algemeen-menselijk dat ook wezen moge [hier hoort men, al in 1921, de
polemiek tegen de “humanitairen”], waarbij dan altijd het woord slechts in wat ik als
zijn eerste functie aanduidde, dus als middel, gebezigd wordt; niet het weergeven
van de werkelijkheid, niet het beschrijven van wat reeds bestaat en wat wij allen
reeds kenden: - de onafhankelijke en verantwoordelijke taak van de dichter is het
hanteren van de natuur der taal, zoals boven omschreven. Zijn beheersing en
beeldvorming schept andere overzichten, nieuwe duidingen, die wij uit het leven en
uit de werkelijkheid nog niet vermochten te ontraadselen. Juist dit buiten-werke-

1

VW

2 p 97-98 (1921).
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lijke, dit onmenselijke en bovenmenselijke, geeft het “goddelijke” dat aan het
1
dichterschap wordt toegeschreven, het “vreemde” dat alle kunst eigen is.’
De zelfwerkzaamheid van het gedicht, hoeksteen van Nijhoffs poëtica, wordt zo
teruggebracht tot een bijzondere hoedanigheid van het woord, die de dichter - en
dat is zijn specifieke talent - weet te aktiveren. De boven-persoonlijkheid van het
gedicht is weer een, moedwillig nagestreefd, resultaat van die zelfwerkzaamheid.
Om ons te overtuigen, niet van de juistheid (dat is ons doel niet) maar van de
doordachte samenhang van zijn opvattingen, moet Nijhoff vooral één ding doen:
nauwkeurig vaststellen hoe dat gekompliceerde ‘voorwerp’ dat het woord zou zijn,
in elkaar zit. Hij heeft dat gedaan, meermalen zelfs, en helemaal niet zo in het
voorbijgaan dat men deze ‘onderheiïng’ van de hele vorm- en taal-theorie over het
2
hoofd hoeft te zien. In een stuk over Marsman schrijft hij al in 1924:
‘Ik voor mij blijf geloven, dat de taal die wij in de dagelijkse omgang bezigen, een
zeer bijkomstige en betrekkelijk eerst laat onstane vorm van het woord is. Wat wij
tot elkaar spreken bestaat uit woorden die, reeds eeuwen en eeuwen, en
waarschijnlijk voorgoed, verkeren in een soort tertiair tijdperk van ontwikkeling, toen
met het sterker worden van ons sociaal instinct de behoeften tot mededeling van
een gevoel en tot aanduiding van een voorwerp langzamerhand van meer belang
werden geacht dan het gevoel en het voorwerp zelf. De taal, in dit tertiair tijdperk,
een spel van verstandhoudingen, heeft nu nog slechts als mogelijkheid van een
laatste groei een fijner en scherper toepassing van haar verhoudingsleer, de syntaxis.
Een doorbraak te maken in deze tertiaire laag, enerzijds door haar te zuiveren, maar
vooral, anderzijds, door in haar zelf elementen van dieper en meer primaire
oorsprong, stammend uit een tijd van directer woord-emotie, werkzaam te stellen
op de wijze dezer woorden zelf, dus onverschillig van hare verbindingen, is de bijna
zuiver biologische functie der poëzie, van haar metrische techniek, assonantie en
strofenbouw in het bijzonder. Zij maakt onder de overgangs-termen voelbaar het
verzonken woord, het ding van het woord, van vóór dat het uitdrukkingsmiddel
3
geworden was.’

1
2

3

idem p 98-99.
Vestdijks stelling dat het duidelijk is ‘dat het hier niet zozeer gaat om een bepaalde, geïsoleerd
voor te dragen taaltheorie als om een exponent van een levenshouding, die men met den
naam Platonisme zou kunnen bestempelen’ (De Poolsche ruiter p 142), is eerder vervagend
dan verhelderend. Platonisch zijn zoveel theorieën over poëzie.
VW 2 p 231.
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Als het in de bedoeling lag, tegen de besproken standpunten te polemiseren, zou
dat hier niet moeilijk vallen (vooral als wij in hetzelfde essay uit 1924 een pagina
verderop lezen: ‘Het woord, het ding van het woord, moet dus steeds nog aanwezig
zijn in ons fysiek onderbewustzijn’; ik kursiveer), maar een andere vraag dan of men
het met Nijhoff eens wil zijn, is veel belangrijker: is wat hij zegt begrijpelijk, vormt
het een koherente gedachtegang? En daarop antwoord ik: zonder twijfel. Om niet
de indruk te wekken dat ik mij van de waarheidsvraag met een Jantje van Leiden
wil afmaken, voeg ik daar bovendien aan toe: en zo gek is het niet, als men iets
andere woorden kiest. Kan bijvoorbeeld niet met recht gesteld worden dat in poëzie
vaak aan de woordbetekenis een directheid gegeven wordt, die in het konventionele
spraakgebruik verloren is gegaan? En hanteert de dichter, in tegenstelling tot de
gewone taalgebruiker die zich over het algemeen toelegt op het afsnijden van
bij-mogelijkheden, de woorden niet zo dat hun meervoudige waarde zoveel mogelijk
kansen krijgt, zelfs kansen die hij vantevoren niet geheel overzien kan? Kortom, is
‘talent’ niet juist dat hanteren van het taalinstrument, zó dat de woorden meer gaan
uitdrukken dan een ‘gevoel’ of een ‘situatie’ die men ervaren heeft (al was het maar
omdat, door de mogelijkheden die de taal biedt, iedere lezer iets toevoegt aan de
betekenis van het woordgeheel dat het gedicht is)? De ‘kreativiteit van de vorm’ zou
men dan kunnen zien als een formule voor deze poly-interpretabiliteit, gezien uit
het perspektief van de dichter zelf. ‘Vraagt men mij nu’, zegt Vestdijk dan ook, ‘welke
waarde een dergelijke conceptie heeft, dan zou ik er allereerst op willen wijzen, dat
deze op het eerste gezicht vrij zonderlinge meening omtrent het “eeuwige gedicht”
op de persoonlijke ervaring berust niet alleen, uiteraard, van dengene die haar
huldigt, maar van ieder, die wel eens gedichten schreef of op serieuze wijze
gedichten beoordeelde. De dwingende “objectiviteit” van werkelijk superieure poëzie
(subs. muziek; voor proza geldt dit alles reeds in veel mindere mate) behoeft men
nog niet tot leerstuk te verheffen om in te zien, dat het poëtische scheppen aan
1
zekere (wat mij betreft volmaakt onbekende) wetten gehoorzaamt’.
De diskussie over Nijhoffs theorieën wordt daarmee in de eerste plaats een kwestie
van gezichtshoek: het gedicht gezien vanuit de dichter tegenover het gedicht gezien
als sociaal verschijnsel. In dat opzicht mag men Nijhoffs denkbeelden plaatsen in
het algemene kader van l'art pour l'art. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat
wij bij Nijhoff lezen: ‘Dit is een diepere,

1

De Poolsche ruiter p 142.
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creatieve, zin van het “l'art pour l'art”, dat men nog teveel als een exclusivistisch
parool van de onmaatschappelijke kunstenaar blijft miskennen. [...] Bij dichters
echter [in tegenstelling tot bij musici] blijft men staan precies bij hetgeen zij zeggen,
1
bij hetgeen zij formuleren, zelden daalt men af tot de woord-natuur die zij scheppen.’
Dit wil niet zeggen dat Nijhoff de kunst terugbrengt tot louter versiersel.
Integendeel, het gedicht deelt volgens hem niet alleen zijn inhoud mee, maar méér
nog, namelijk ook zijn vorm, hetgeen betekent: een nieuwe inhoud die de taal als
2
het ware gratis - maar niet aan iedereen - ter beschikking stelt.
Wie tenslotte ook voor deze theorie een diepere verklaring zoekt, komt, als steeds,
bij een bepaalde opvatting omtrent de werkelijkheid en onze relatie daartoe terecht.
Nijhoff heeft er een enkele maal iets over gezegd: ‘er is geen andere werkelijkheid
dan die de creatieve critiek van ons intellect uit het aanschouwen der natuur zich
3
samenstelt’. Dit geeft aan de werkelijkheid-schepper die de dichter is een heel
bijzondere verantwoordelijkheid: er is geen andere werkelijkheid dan die de mens
zelf kreeëert, en het is de taak van de kunstenaar, die kreatie zo veelomvattend, zo
geladen, zo gevormd mogelijk te maken.

Andere algemene ideeën
Naast zijn vorm- en taal-theorieën, zij het wel in een zekere samenhang ermee,
heeft Nijhoff nog enkele andere ideeën verder uitgewerkt, doorgaans vooral ter
ondersteuning van bepaalde kritische uitspraken.
Dat de voor hem zo belangrijke norm van het ‘bovenpersoonlijke’ bijzondere
aandacht krijgt, spreekt vanzelf: ‘de taak der kunst is het [...], den mensch het
4
grootere besef boven de natuur en boven zichzelve aan te duiden.’ En elders:
‘Aannemend dat een der functies van de kunst, zo niet haar roeping zelve, bestaat
uit een buiten de werkelijkheid stellen van het leven, aannemend dat de kracht
daartoe geput wordt uit een ingeboren verlangen van de menselijke geest naar iets
boven zichzelve, zien we dat de geschiedenis der kunst met die der religie nauw
5
samengaat.’ Om misverstanden te voorkomen: al is deze uitspraak op dat ogenblik
(1922) ‘in har-

1
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5

2 p 312-313.
De bovenstaande uiteenzetting bewijst dat Nijhoffs vorm-inhoud opvattingen geen
verwantschap vertonen met de zgn. ‘innere Form’-theorieën. Een vergelijking daarmee, die
louter op woord-associatie zou berusten, is daarom zinloos.
‘De geestkracht der kunst’, p 506.
idem p 505.
VW 2 p 140 (1922).
VW
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monie met de tijd’, men mag er niet uit aflezen dat Nijhoff ethische of religieuze
eisen aan de literatuur stelde. ‘Voor de kunst als zoodanig, die van de bijzondere
apartheid zich tot het bovenmenschelijke sublimeert, vallen algemeene systemen
en zedelijke leefregels geheel buiten de werkelijkheid van haar waarnemingsveld.
[...] Gestalten der kunst hebben levenswaarde in de eerste plaats als kunst. Als
ethiek b.v. kunnen zij waarde hebben als geabstraheerde verschijningen, maar
nimmer als bovenmenschelijke aanduidingen. Voor de ethiek kunnen zij van evenveel
belang zijn als b.v. voor Freud, die aan Hamlet en Oedipus eenige belangrijke
psycho-analytische vindingen demonstreert, en aan deze vindingen daarmee tevens
algemeene beteekenis geeft. Bovendien, deze z.g. ethische waarde eener figuur
1
zou er zeer door verminderen, indien zij daarin werd gepreconstitueerd’ Dit is
duidelijk, en, dunkt mij, afdoende.
De religieuze houding bestaat uit het kontempleren over het boven-persoonlijke,
of het zich daaraan overgeven. De kunst brengt het tot stand: ‘niet het helder werk
en de kortstondige bewustheid moeten het doel zijn, maar het teweegbrengen van
een ding, dat, al is het maar met één centimeter, onze grenzen overschrijdt; een
vrucht, die, al is het maar met één aanwijzing, los van ons geraakt [men ziet hoe
geladen hier die term nog is!], zelf een wil krijgt, een organisme wordt, en, al is het
maar voor één ogenblik, buiten ons getreden een eigen leven vervolgt, iets meer
2
uitsprekend dan wij het konden meegeven.’
Het is duidelijk dat dit postulaat van een bovenpersoonlijke werking, hoe
interessant ook, nooit kan dienen als basis van een kritische praktijk, omdat de norm
zelf weliswaar buiten de criticus om bestaat, maar de toetsing, de vaststelling of
een gedicht eraan voldoet, volstrekt subjektief blijft. Nijhoff heeft het gemakkelijk
met ‘zozeer aan de persoonlijkheid des schrijvers onttogen werken, als die van
3
Shakespeare of de Bijbel’ , want de superioriteit van het werk staat evenzeer vast
als de onbekendheid van de auteur(s). Maar als hij verder beweert: ‘en waartoe de
Divina commedia ook behoort’, heeft de lezer het recht om te vragen: waarom? Het
antwoord dat Nijhoff elders op deze vraag probeerde te geven: ‘wat is een
eersterangs schrijver? Het is een schrijver die verdwenen is in zijn werk. Dante is
de wandelaar in de Divina commedia. Shakespeare is de secretaris [!] van Hamlet
en Coriolanus. Multatuli is Max Havelaar. Willem “die Madok maakte” is Reinaert
4
de Vos’ , brengt ons niet verder. Weliswaar vind ik dit bepaald niet zo
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‘De geestkracht der kunst’, p 516.
VW 2* p 666-667.
VW 2 p 223.
VW 2* p 769.
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ridikuul als Du Perron (die de passus verkeerd uitlegde door halverwege een wending
naar de tweede rang aan te nemen, terwijl men het geheel kan interpreteren als:
eersterangs werk vertoont een kompleetheid waar de biografische persoon van de
1
schrijver buiten staat ), maar toch kan zo'n uitspraak wel dienen om aan te tonen
dat de norm van de bovenpersoonlijkheid weinig geschikt is als uitgangspunt voor
een kritische waardeschaal. Iedereen kan van ieder gedicht dat hij mooi vindt
beweren dat het ‘bovenpersoonlijk’, ‘los van zijn aanleiding’ etc is.
Het tekort van deze kritische norm mag men vooral zoeken in die voor de
2
theoretiserende dichter (die Nijhoff tenslotte meer was dan criticus ) typerende
neiging om de eigen schrijverservaring het beslissende woord te doen spreken.
Nijhoff heeft zich er nooit toe gezet, de relatie schrijver - lezer scherp te stellen, of
zelfs maar aan een afzonderlijk onderzoek te onderwerpen.
Met dit alles wil ik niet zeggen dat Nijhoffs kritische uitspraken altijd te lijden
hebben onder deze kortsluiting met zijn poëtica. Zo bijvoorbeeld fungeert het
postulaat van de konkreetheid, dat natuurlijk samenhangt met de opvatting van het
gedicht als afgezonderd geheel dat nooit vanuit zijn aanleiding met betekenis geladen
kan worden, op overtuigende wijze: (over Henriëtte Roland Holst) ‘Haar figuren en
mensen bleven [in vroege gedichten] onwerkelijk, ze bleven ideeën-dragers, zodat
eerder de werkelijkheid tot een idee werd opgevoerd dan een idee in de werkelijkheid
3
gebracht.’
Een andere norm die Nijhoff herhaaldelijk met succes heeft gehanteerd, is die
van de konsistentie, en dat is een bij uitstek kritische norm die slechts in een los
verband staat met Nijhoffs poëtica, namelijk in zoverre hij aansluit bij de opvatting
van het gedicht als een autonoom organisme.
Enkele voorbeelden van de toepassing van de konsistentie-norm, om te laten
zien op hoe uiteenlopende wijze deze gehanteerd wordt: Nijhoff maakt bezwaar
4
tegen Bloems versregel ‘Een kersen zon, die smelt’ , omdat
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Nijhoff schrijft per slot: verdwenen in en niet uit zijn werk. De schrijver is dus wel, zo kan men
parafraseren, in het werk aanwezig, maar dan als ‘persona poëtica’.
Gezien het ‘Woord vooraf’ bij Gedachten op Dinsdag was Nijhoff zelf zich dit, in 1931 althans,
heel goed bewust: ‘Hebben zij een nieuwe kracht? Hebben zij dat vreemde bloeiende van
een nimmer vernomen geluid, waarvan wij aanvankelijk slechts gissen kunnen waar de muziek
vandaan komt: van dieper dan hun aanleg, van boven hun aandrang uit? [...] In den vorm
van boekbesprekingen begon ik mij van deze vragen rekenschap te geven.’ (p 7-8) [Kursief
van mij].
VW 2 p 112 (1921).
VW 2* p 727.
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het beeld van de kers het smelten uitsluit. Hier gaat het om een logische
inkonsistentie. Over De opstandigen van Jo van Ammers-Küller wordt opgemerkt
dat de feiten zoals wij ze leren kennen in het boek, in strijd zijn met het beeld van
het innerlijk leven van de figuren dat de schrijfster ons door het beschrijven van
1
gedachtegangen e.d. ‘opdringt’ (psychologische inkonsistentie). Tenslotte over een
roman van Karel Wasch: ‘[Er is] geen eenheid in de compositie [...] maar een
hinderlijke en volstrekt onnodige splitsing [...] door het pleonastische parallellisme
2
der dubbel-figuur Lasonder-Delorme’ , hetgeen men een oordeel op grond van een
technische inkonsistentie kan noemen.
Uit het laatste voorbeeld blijkt hoezeer Nijhoff hechtte aan een doordachte
kompositie - het gaat nu om romans natuurlijk -, aan het ‘kloppen’ van de struktuur
van het hele werk zelfs. Kenmerkend daarvoor is de diskussie met Bloem over Im
3
Westen nichts Neues , waarin beide partijen argumenten tegen elkaar uitspelen die
niet anders dan struktureel genoemd kunnen worden.
Opmerkingen over louter technische aspekten versmaadt Nijhoff niet, zolang zij
in direkte relatie blijven met wat in zijn poëtica als het essentiële aangewezen wordt.
Zo bijvoorbeeld sluit hij een uitgebreide rijmanalyse van een gedicht van Achterberg
(van 1931!) af met de volgende zelfrechtvaardiging: ‘ik vrees dat het u reeds
tegenstaat, dit poëtisch apothekerspraatje. Geen dichter is met zulke overwegingen
belast wanneer hij schrijft, maar zij zijn de reden waarom hij na het schrijven niet
doorschrapt. Zij geven een garantie dat het gedicht niet slechts in het gevoel maar
4
in de taal zelf verscholen lag. Zij helpen de weerstand overwinnen die reeds tijdens
5
het schrijven de mens hindert bij het onder woorden brengen ener opwelling’ .
6
[Kursivering van mij.] De als reeks opgezette Aantekeningen bij kleine gedichten ,
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Gedachten op Dinsdag p 144 (ook VW 2 p 546).
VW 2 p 47 (al in 1920).
Het stuk van Bloem is te vinden in De Gemeenschap van augustus 1929, nr 7/8, p 280 vlgg,
dat van Nijhoff, waarin Bloems argumenten herhaald worden, in VW 2 p 610 vlgg.
Het zijn dergelijke notities, die twijfel kunnen doen rijzen aan mijn bewering dat Vestdijk
Nijhoffs opvattingen verder toespitst dan diens eigen woorden meebrengen. Desondanks
geloof ik dat de geciteerde zin beter als een uitvloeisel van de taaltheorie zoals ik die schetste
gezien kan worden, dan omgekeerd de theorie als aanvulling op dergelijke opmerkingen.
VW 2* p 696. Over deze analyse schreef Greshoff in Rebuten een ‘brief’, die als een
kompendium kan gelden van het onbegrip voor Nijhoffs vorm-theorie in wat men ruwweg als
‘Forum-kring’ mag betitelen.
VW 2 p 319 vlgg en p 590 vlgg.
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die enkele van dit soort technische analyses bevatten, krijgen voor de lezer pas
waarde tegen die algemenere achtergrond.
Afzonderlijke technische aspekten als rijm en metrum-ritme, hadden Nijhoffs
belangstelling dus wel, maar theoretische opmerkingen van belang over deze
onderwerpen heeft hij niet gemaakt, tenzij men een uitzondering wil maken voor de
losstaande notitie in de Enschedese lezing over de invloed van uit- en in-ademing
1
bij het konstitueren van proza of poëzie.

Het oordeel in de praktijk
Een samenhangende kritische theorie zoekt men, ik schreef het reeds, tevergeefs
bij Nijhoff. Wel zijn er enkele aperçu's, die als fundament voor bepaalde oordelen
stevig genoeg zijn (de konsistentie-gedachte bijvoorbeeld) maar voor het overige
moet de poëtica daartoe dienen, een taak waarvoor zij in de meeste gevallen niet
berekend is. De oordelen zoals wij die in Nijhoffs kritieken tegenkomen, tonen dit
duidelijk aan. Dat, ongetwijfeld, geeft het onbevredigende aan die kritieken, dat al
door zoveel lezers gekonstateerd is. Wie niet juist in die theorie met al zijn implikaties

1

VW 2* p 1156-1157: ‘En iets van het diepe onderscheid tussen proza en poëzie viel nu meteen,

dacht ik, want iemand denkt altijd met rukken en grote sprongen, vast te stellen. Proza, zoals
wetten, geschiedschrijving, aanschouwelijke romankunst, was uit het verlangen van de mens
geboren om de wereld buiten hem te verkennen; te bepalen, in hoever hij haar met zijn rede
en bewustheid veroverd heeft en kenbaar gemaakt. Hoe ver zijn we nu met de menselijke
bovenbouw, met onze structuur op deze planeet, dat was het waarvan proza rekenschap
aflegde. Proza was een aanhoudend spreken, dus zozeer een geregeld uitademen, dat het
noodzakelijk inademen op de dode plekken, op de interpunctie, moest plaats vinden.
Poëzie gaf antwoord op de vraag: hoe staat het met ons inwendig? Welke steeds dieper
roerselen en gewaarwordingen zijn binnen ons tot bewustzijn geraakt? Waaraan dankte
poëzie dit vermogen en deze zo speciale kracht? Zij moest dit danken aan een apart
uitdrukkingsmiddel. - Aan het ritme dacht ik. Maar ik zag spoedig, dat dit kortzichtig was. Ook
het proza, ook het in een gesprek gesproken woord, ook de improvisatie, ook de brief immers
heeft ritme. Elk goed proza geeft toe aan dit het wezen der taal uitmakend ritme, dat wil
zeggen, elke taaluiting bestaat tenslotte uit een opeenvolging van bundeltjes van 6 of 7, zoveel
als de adem er bevatten kan, hoogstens 10 syllaben. Die lettergreepgroepen zijn in proza
niet minder regelmatig dan in poëzie. Maar poëzie, en hier had ik een inval die mij nooit zo
maar ingevallen zou zijn, maar niet anders dan een resultaat kon zijn van mijn vorige
gedachten, een toewaaisel, een aanslibbing, - maar poëzie, viel mij in, houdt rekening met
de inademing. Door de regelmaat, door het metrum, de woordrepetitie, de alliteratie, het rijm,
door, in rijmloze en vrije verzen, de zogenaamde periode, het geheim van Shakespeares
blank verse, reguleert zij deze inademing. Zij doet inademen op de levende plekken. Hierdoor
ontstaat telkens een ondeelbaar moment een stilte, juist op die levende plekken, en in dit
trillend oponthoud confronteren ziel en oneindigheid.’
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geïnteresseerd is, kan met de eigenlijke oordelen vaak niets beginnen. Een groot
deel van de kritieken bestaat uit een (theoretisch getinte) aanloop waar slechts in
schijn een sprong op volgt, en dat is iets dat men als lezer gauw genoeg opmerkt.
Daar komt in de latere kritieken nog de in het begin van dit hoofdstuk al gesignaleerde
‘renunciatie’ bij, misschien veroorzaakt door de onmogelijkheid voor Nijhoff zelf om
zijn theorieën in allerlei herhalingen te variëren, hetgeen weer een type kritiek tot
gevolg heeft, dat zich maar al te vaak beperkt tot het navertellen of op
konversatietoon debiteren van algemeenheden. Eén voorbeeld van een opmerking
die veelbelovend begint en dan uitloopt in een bewering waarvan de lezer onmogelijk
aannemen kan dat hij serieus bedoeld is: ‘Is Vondel klassiek? Is zijn werk, of een
deel daarvan, genoegzaam variabel, plooibaar, allesomvattend en interpreteerbaar
gebleken, om voor achtereenvolgende generaties telkens weer zodanig als
gevoelsspiegel dienst te doen, dat men het nageslacht als de eigenlijke schrijver
kan beschouwen?’ Mij dunkt, die vraag stelt het ‘probleem-Vonder’ juist en boeiend;
maar het antwoord dat Nijhoff zelf geeft is verbluffend inadekwaat: ‘Ja. - Er is geen
Nederlander die zich bij het overlijden van een kind een andere troost voorhoudt
dan het beroemde “Konstantijntje” bevat, met het beeld van de hemel als dartele
1
kinderspeelplaats, verkieselijk, omdat daar althans “eeuwig gaat voor ogenblik”.’
Er is, durf ik te beweren, geen Nederlander die zich hier niet bij de neus genomen
voelt.
Na de uitgebreide uiteenzetting over vorm- en taal-theorie en wat, los daarvan of
ondergeschikt daaraan, verder nog te vinden is aan kritische theorie, heeft een al
te gedetailleerde bespreking van de praktijk van Nijhoffs kritiek - het volgt uit het
zoëven gezegde - niet veel zin. Helemaal wil ik die praktijk natuurlijk niet onbesproken
laten, maar wij behoeven er niet die aandacht aan te wijden die een criticus met
minder uitgesproken opvattingen over de poëtica, en met grotere nadruk op de
oordelen ad hoc, vergt. Bij Nijhoff interesseert ons vooral de verhouding tussen
theorie en praktijk.
In de beste gevallen kan van Nijhoffs kritieken gezegd worden wat Marsman
erover opmerkte in 1926: ‘hun groote betekenis is, dat zij met dikwijls onnavolgbare
scherpte het eigen-leven van het gedicht ontleden. Ik geloof niet, dat iemand in
Holland het gedicht-als-zoodanig, het zelfstandige, autonome taalorganisme, het
ding-van-het-gedicht, zooals hij zegt, dieper

1

VW

2* p 834 (1937).
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1

en vollediger begrijpt dan hij.’ Parafraserend: als Nijhoff zich houdt aan de voor de
criticus meest vruchtbare konsekwentie van zijn theorieën: het eigen bestaan van
het gedicht, schrijft hij het best. Wanneer hij echter rechtstreeks zijn poëtica als
norm hanteert, komen zijn oordelen doorgaans niet verder dan beweringen: ‘De
eerste maal in uw leven’, voegt hij ergens Betje Wolff toe, ‘noodlottig voor u en voor
ons allemaal, hadt gij een persoonlijk gevoel doen voorgaan boven een
oppermachtige levensdrang. De mensch was sterker dan de menschheid. [...] Uw
verder leven was even geestdoodend als de volgende deelen van Willem Leevend,
2
waaraan Aagje naar hartelust mocht medewerken.’ Hier wordt een verband gelegd
dat andere bewijzen nodig heeft om overtuigend te zijn.
Het heeft geen zin, een opsomming te geven van de negatieve kwaliteiten van
3
Nijhoffs kritiek (ik denk bijvoorbeeld nog aan de fantasieën of de school-opmerkingen
die hij zich soms permitteert als het om aangelegenheden uit de vaderlandse
geschiedenis gaat!); liever citeer ik nog enkele uitspraken die aantonen met hoeveel
sensitief inzicht hij zich kon uitlaten over onderwerpen waar op dat moment vrijwel
niemand in ons land nog een gedachte aan wijdde, uitlatingen die heel konkreet
zijn en tegelijk met de stelling het bewijs op tafel leggen.
In dat soort geslaagde kritieken stelt Nijhoff, al dan niet in de vertrouwde termen
van zijn eigen opvattingen over de literatuur, het kernprobleem van het besproken
werk centraal, en laat daaromheen de details uitkristalliseren. Een goed voorbeeld
is het, al herhaaldelijk aangehaalde, essay ‘De geestkracht der kunst’ en wel de
daarin geïntegreerde bespreking van de verhalen van Van Oudshoorn. Het
4
uitgangspunt is (in 1922!) het begrip vervreemding. Nijhoff komt tot de volgende
karakteristiek van de psychologische kernsituatie van de verhalen: ‘Bij den schrijver
waarin “de mensch sterft en de kunstenaar leeft” heeft, behalve het vrijwel algemeen
verschijnsel van verdubbeling, waardoor de mensch toeschouwer wordt van

1
2
3

4

De anatomische les p 102 (1926).
Gedachten op Dinsdag p 162 (ook in VW 2 p 558).
Het zou gemakkelijk - en normaal - zijn geweest als hier naar een monografie of in ieder geval
een enigszins diepgaand essay over Nijhoffs kritieken verwezen had kunnen worden. Die
bestaan echter niet. Het Gids-nummer van april-mei 1953 bijvoorbeeld bevat geen afzonderlijke
bijdrage over dit onderwerp! De besprekingen van deel 2 en 2* van het Verzameld werk
graven niet diep, en komen zelden verder dan bijvoorbeeld het artikel van Marja in Maatstaf:
de vraag of Nijhoff ‘gelijk had’ in zijn oordelen, een nutteloze en oninteressante
probleemstelling.
Belangwekkend is in dit verband dat de Engelse vertaling door Neline Clegg van Willem
Mertens' levensspiegel de titel Alienation heeft gekregen.
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zichzelven, bovendien nog een proces zich voltrokken dat men “depersonalisatie”
[alweer: in 1922!] zou kunnen noemen. Er is een verband tusschen het “ego” en het
“alter ego” verbroken, waarbij een vreemde onpersoonlijkheid optreedt, die zijn
eigen daden en handelingen als automatisch beziet en het ego is niet bij machte,
terwijl het de gevoelens, waarnemingen en voorstellingen van het alter ego
1
ondergaat, zelf een richting of een tendenz tot actie naar dezen over te brengen.’
Vaak is beweerd dat Van Oudshoorns ‘zwoele’ stijl met deze toestand van
‘onderkoeling’ in tegenspraak is. Nijhoff echter toont aan dat stijl en centrale
problematiek van de figuren volkomen op elkaar aansluiten: ‘Want dit is geen proza,
in dien zin glashelder en voortreffelijk, dat men er als 't ware doorheen ziet, zoodat
men niet meer leest wat geschreven staat maar onmiddellijk wat uitgedrukt werd -,
integendeel zou ik bijna zeggen, dit proza verlangzaamt het lezen door telkens en
telkens weer nadruk te leggen en voortdurend de aandacht te vragen voor de
formuleering zelf, en bereikt daardoor een broksgewijze vastlegging en
oogenblikkelijke wederafkoeling van iedere medegedeelde emotie, die zoodoende
2
scherper en doordringender ontleed en gevolgd kan worden.’ Ik ken geen andere
kritiek op Van Oudshoorn, waarin het gesloten circuit dat ieder van zijn werken vormt
zo precies beschreven wordt, als deze van Nijhoff. En passant wijs ik er op, dat het
feit dat het hier om verhalen gaat, voldoende bewijst dat men Nijhoff ook als
proza-criticus niet mag verwaarlozen.
Dat op het terrein van de technische kritiek toch de poëziebesprekingen meer
belangwekkends opleveren, spreekt bij een zo geraffineerd dichter vanzelf. Het
heeft geen zin, een rij citaten te geven om de verfijnde precisie van Nijhoffs
poëzie-technische observaties te bewijzen. Ik wil alleen aan de hand van een
voorbeeld laten zien hoeveel praktische waarde dergelijke notities kunnen hebben.
In zijn bespreking van Verwey's Dante-vertaling - een voortreffelijk essay, in zijn
geheel - noteert Nijhoff n.a.v. een opmerking van Verwey over de schaarste van
twee-lettergrepige rijmen in het Nederlands, vergeleken met het Italiaans:
‘Belangrijker echter dan het vraagstuk van den “voorraad”, had dat der qualiteit
moeten zijn. Want een tweelettergrepig rijm in het Italiaansch is niet hetzelfde als
in het Nederlandsch. Het verschil schuilt vooral hierin, dat de tweede lettergreep,
die het rijm sleepend maakt, in het Nederlandsch bijna aanhoudend door een stomme
e, daarentegen in het Italiaansch door alle vocalen van het alpha-

1
2

‘De geestkracht der kunst’ p 520-521.
idem p 519.
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beth gevormd wordt. Waarbij men nog dient in 't oog te houden dat de Nederlandsche
stomme e meestal in een gesloten, de Italiaansche volle klinker meerendeels in een
open syllabe optreedt. Die eindelooze herhaling van stomme e's in de tweede
lettergreep werkt, ondanks den grootsten voorraad van klankwisseling in de eerste,
voor een gevoelig oor op den duur onherroepelijk eentonig. De klassieke Franschen
en Hollanders hebben dit bij de samenstelling van hun alexandrijnenvorm ook
terstond ingezien, en zoowel Racine als Vondel wisselen paren van staand en
1
sleepend rijm beurtelings regelmatig af.’
Dit is natuurlijk ‘maar techniek’, maar het zegt toch wel iets dat Nijhoff de man die
meer dan wie ook zich met deze aspekten van het ‘handwerk’ had beziggehouden,
een zo overtuigende ‘les’ kan leren. Het bewijst Nijhoffs bewuste ‘craftsmanship’ op
een punt waar dit ook voor de kritiek van onweerspreekbaar belang is. Voor Nijhoff
zelf was inzicht in de techniek bovendien nauw verbonden aan inzicht in de betekenis.
Over Jacob Israël de Haan schrijft hij (na een bijzonder nijhoviaanse wending over
verzen die ‘dan ook nooit [leven] als van den dichter afgezonderde organismen, zij
blijven zijn iet-wat gezonken stem’): ‘De lettergrepen zijn, en dit is zeer belangrijk,
voor wie deze poëzie wil verstaan, alle, metrisch gesproken, van dezelfde lengte’
2
etc. Verstaan via inzicht in de techniek!
Het verwijt dat Nijhoff (als criticus) het belang van de techniek overschatte, is
begrijpelijk, maar m.i. onjuist. Wanneer hij de kollewijnse spelling van Brunings titel
Sirkel een bewijs noemt van diens ‘gemis aan gestalte-gevoel’ omdat het woord de
rondheid van de c niet kan ontberen, en daarna zijn hele kritiek op dat verwijt lijkt
te grondvesten, speelt Nijhoff inderdaad (te) hoog spel. Maar tenslotte gaat het erom
of hij nog andere bewijzen aanvoert, en dat doet hij. Hij is op zo'n ogenblik een
beetje een goochelaar die het aardiger vindt, en ook wel knap van zichzelf, om ons
een pyramide voor te zetten die op zijn punt balanceert, dan één die op stevige voet
staat, maar de voornaamste vraag blijft of het wel een pyramide is. Over het
algemeen houdt Nijhoff zich aan zijn devies: ‘Men herkent een belangrijk dichter
aan het feit, dat hij evenzeer werkt aan zijn vorm als aan

1
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Gedachten op Dinsdag p 50-51 (ook VW 2 p 228).
idem p 27. Deze kritiek is in zijn geheel een modelvoorbeeld van Nijhoffs belangstelling voor
en kennis van de verstechniek. Het citeren van meer details heeft geen zin, men moet het
stuk in zijn geheel lezen. Behalve in Gedachten op Dinsdag is het te vinden in Verzameld
werk 2, p 187 vlgg.
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1

zijn inhoud.’ Vandaar dat hij volkomen oprecht over Beversluis, wiens techniek hij
2
bewondert, kan schrijven: ‘Wij zouden gaarne meer inhoud zien.’
Om te eindigen wil ik één eigenschap van Nijhoffs kritieken nog noemen, die de
leesbaarheid ervan nu eens aanzienlijk verhoogt, dan weer haast teniet doet: de
gestyleerde vorm. Onverdragelijk is, althans voor mij, de critica bij de theepot Tonia
de Bilt, waarachter Nijhoff in zijn slechte momenten wegschool. Op andere
ogenblikken echter kan zijn neiging tot beeldend schrijven resultaten opleveren, die
een drogere, minder ‘scheppende’ stijl niet zo gemakkelijk bereikt. Dan kan het
bijvoorbeeld gebeuren dat een heel betoog in één beeld samengetrokken wordt,
zoals hier, over Bloem: ‘In zijn eerste verzen, bijeengebracht in de bundel “Gestalten”,
springt terstond in het oog de brede, ietwat te bewegelijke zwier der attributen
tegenover de peinzende stilstand der in deze gedichten doorgaans rustend
3
voorgestelde figuren. Schepen, volgetuigd, maar in een haven vastgemeerd.’

Invloed en verwantschap
Hoe moet men de theoreticus-criticus Nijhoff (als die los te maken is van de dichter)
inpassen in de historische ontwikkeling? Dat lijkt, vooral ‘naar boven toe’, niet
gemakkelijk, althans niet als men denkt in het kader van direkte aansluiting bij de
eigenlijk maar enkele jaren oudere auteurs van de generatie van '10, of van een
protest tegen hen. En ook ten opzichte van hen die een paar jaar jonger waren dan
hij, staat Nijhoff merkwaardig onafhankelijk. Vestdijk zegt, in de wat extreme vorm
die zijn gedachtenbouwsels van de eerste jaren kenmerkt, niet ten onrechte: ‘Van
Tachtig of Beweging geen spoor in zijn werk. Gorter, Leopold of Boutens: afwezig.
4
Na-oorlogsch modernisme, met name het expressionisme, is hem vreemd gebleven.’
Zodoende komt Vestdijk ertoe, de invloeden op Nijhoff die er, zoals bij ieder ander,
geweest zijn, verder weg te zoeken, en er bovendien weinig waarde aan te hechten.
Hij legt alle nadruk op Nijhoffs positie als tussenfiguur, en diept deze gedachte in
een vergelijking met Byzantium uit. Als men aan dat byzantinisme zelf niet teveel
waarde hecht, lijkt mij het uitgangspunt juist.
Ook Nijhoff zelf heeft zich uitgelaten over het losstaan van de ‘vorigen’, van
hemzelf en van anderen: ‘Wij leefden en werkten allemaal heel apart,
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2* p 733.
2 p 160 (1922).
2* p 725.
De Poolsche ruiter p 125.
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er was geen leidend tijdschrift, er was geen oudere figuur, waar we allen min of
1
meer leerlingen van waren.’ Men mag aannemen dat Nijhoff hier vooral afstand
neemt van de dichters die men op een of andere wijze nog tot de kring van De
Beweging kon rekenen.
Dat wil niet zeggen dat hij zich ooit tegenover Verwey geplaatst heeft. Wel toonde
2
hij terughouding ten opzichte van vooral diens vroegere gedichten , maar elders
kan hij zonder reserve zijn bewondering uitspreken. Het is per slot geen geringe lof,
als Nijhoff schrijft dat de studies van Verwey ‘wellicht de langst betrouwbare
oordeelvellingen zullen blijken, die in de laatste vijftig jaar in Holland werden
3
geschreven’. Dit is, hoe dan ook, niet de uiting van een ‘jongere’ die zich los moet
maken. Uit de bespreking van Verwey's Dante-vertaling blijkt zelfs volstrekte
onafhankelijkheid en ‘Ebenbürtigkeit’, die zich uit in kritische bewondering. Juist
deze vrijheid ten opzichte van de literaire ‘leider’ uit de jaren van zijn debuut, maakt
dat een enkele verweyaanse opmerking die in Nijhoffs kritieken te vinden is, ons
niet doet denken aan direkte invloed: ‘Tussen haakjes: het zien van een “gang” in
een bundel wordt zowel door de dichters, waar zij bijeen brengen, als door de critici,
waar zij uitleggen, te vaak verwaarloosd. Het is bijna het onderscheid tussen een
goede en een slechte bundel als zodanig: is hij een samenvoeging van losse
gedichten, of is er in die samenvoeging zelve ook nog bovendien een zekere zin te
bespeuren. Dit geeft een merkwaardige toevoeging van organische bewustheid,
van eenheid in eigen wereld, een zekere tijdloosheid. De bundel wordt meer een
4
ding op zichzelf.’ Van Eyck heeft uitspraken gedaan die men hier naast kan leggen;
het valt dan onmiddellijk op hoe dicht Van Eyck blijft bij de uitwerking van een
Verwey-stelling, en hoe toevallig de verwantschap in de onderliggende gedachte is
waar het Nijhoff en Verwey betreft. De beslissende woorden in de zoëven
aangehaalde passage (‘organisch’, ‘ding op zichzelf’) zijn puur nijhoviaans.
Ten opzichte van Verwey dus niet meer dan wat toevallige overeenkomsten; wat
andere ‘ouderen’ betreft zelfs dat niet. Kloos aan de ene kant vindt men al evenmin
in Nijhoffs theorieën terug als Adama van Scheltema aan de andere. Zelfs met de
eigen generatiegenoten, of liever met hen
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Over eigen werk, VW 2* p 1171.
Hij zegt daarover: ‘Deze meer-waarde zal men in de poëzie van Verwey schaars aantreffen.
Zijn taal is te uitsluitend hulpmiddel’. (VW 2* p 667) Anders gezegd: Verwey's vroege poëzie
schiet tekort in ‘kreatief’ opzicht.
VW 2 p 221 (1924).
idem p 203 (1924).
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die zich op hetzelfde moment beginnen uit te spreken, is de gelijkenis vaak maar
heel oppervlakkig. Bij de bespreking van Van Doesburgs theorieën heb ik even
gereleveerd dat deze over twee vormen spreekt, en daar iets mee aanduidt dat
verwant lijkt aan Nijhoffs twee inhouden: Nijhoffs ‘eerste inhoud’ ligt dicht bij wat de
pikturaal ingestelde Van Doesburg de ‘natuurlijke vorm’ noemde, - niet meer dan
de aanleiding dus, die in het kunstwerk overwonnen moet worden. Bij nauwkeurige
beschouwing echter blijkt het kunstwerk voor Van Doesburg toch steeds te blijven:
de rechtstreekse uiting van een ‘geestelijke inhoud’. Bij Nijhoff is de hele theorie
gericht op de ‘kreativiteit van de vorm’, dus op het aspekt van de zich aan verdere
beheersing door de dichter onttrekkende zelfwerkzaamheid van het gedicht. Men
mag aannemen dat Van Doesburg iets van dien aard heeft willen uitdrukken in zijn
typografische experimenten, maar theoretisch heeft hij deze gedachte niet
geformuleerd.
Natuurlijk kan men ook trekken van verwantschap vinden met andere Nederlandse
tijdgenoten (ook op het gebied van de schilderkunst, zoals Nijhoff zelf in zijn
Enschedése lezing heeft verteld), maar steeds weer blijkt de kern van Nijhoffs ideeën
strikt individueel te zijn. Moet men dan voor invloeden op, en intieme verwantschap
met, Nijhoff buiten de grenzen zoeken? Ik denk nu niet zozeer aan het feit dat zijn
theorieën in menig opzicht een persoonlijke variant vormen op de l'art pour l'art
opvattingen zoals zij gedurende een groot deel van de 19de eeuw al verkondigd
werden, als aan de omstandigheid dat die variant zèlf in een internationaal klimaat
lijkt thuis te horen.
Op de vraag hoe Nijhoffs verhouding tot buitenlandse tijdgenoten precies is, zal
alleen een gedetailleerd komparatistisch onderzoek antwoord kunnen geven. Ik wil
hier niet meer zeggen dan dat een niet geringe oogst van een dergelijk onderzoek
te verwachten is, mits meer op parallellen dan op direkte invloeden gelet wordt. Het
1
is algemeen bekend dat Nijhoff en Eliot affiniteit vertonen, vooral als theoretici ;
invloed in de oppervlakkige zin is er echter niet, want Nijhoff had de kern van zijn
poëtica al op schrift gesteld toen Eliot de daaraan verwante opvattingen als een
konsekwentie van een nauwkeurig te rekonstrueren eigen ontwikkeling publiceerde,
terwijl omgekeerd Nijhoff de denkbeelden waardoor Eliot aanvankelijk
gepreokkupeerd werd (de ‘objective correlative’ bijvoorbeeld) pas later

1

Een belangwekkend essay over de verwantschap in poëtische motieven en beelden van
Nijhoff en Eliot publiceerde Dirk W. Dijkhuis onder de titel ‘Nijhoff en Eliot/Eliot en Nijhoff’
(Merlyn II, 6, september 1964, p 1-24).
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als een onvermijdelijk fundament van zijn theorieën ging zien. Ik heb geen
aanwijzingen gevonden in de richting van een bekendheid van Nijhoff met
bijvoorbeeld de vroege essays van Ezra Pound. Men dient weliswaar rekening te
houden met Nijhoffs grote en vooral ongewone belezenheid (hoe vroeg heeft hij het
formaat van een Curtius al gezien!), maar het persoonlijke stempel van zijn theorieën
is, ondanks alle, soms letterlijke, gelijkluidendheid in formulering aan die van Eliot
- ‘onpersoonlijkheid’ als norm bijvoorbeeld - te duidelijk, de ontwikkeling uit volkomen
andere basis-gedachten lijdt te weinig twijfel, om voorlopig tot een verdergaande
konklusie te komen dan deze: Nijhoffs theorieën vinden nauwe aansluiting bij
bepaalde buitenlandse opvattingen, maar zijn er niet uit afgeleid. Immers, ook aan
Mallarmé en aan Valéry doen Nijhoffs ideeën soms denken maar toch weer niet
meer dan aan Valery's antipode Gide, wiens opvattingen in ons land doorgaans te
eenzijdig gezien worden door de bewondering die de Forum-schrijvers hem
toedroegen. Niet alleen vertaalde Nijhoff Paludes, maar hij noemt Gide in zijn vroege
kritieken geregeld en met respekt.
Met groter zekerheid dan over Nijhoffs buitenlandse affiniteiten, kunnen wij spreken
over de werking op Nederlandse jongeren van vooral de ‘vorm-theorie’ en de
‘taal-theorie’, al wordt de laatste eigenlijk nooit als zodanig vermeld. Jongeren in de
zin van: schrijvers die (enkele jaren) later begonnen te publiceren dan hijzelf. Die
invloed is bij velen terug te vinden: bij Marsman, bij Donker, bij Vestdijk ook (die zijn
vorm-theorie in zekere zin uitwerkte, zoals wij nog zullen zien), maar vooral bij
Binnendijk. Het hanteren van nijhoviaanse opvattingen als norm is zelfs een van de
voornaamste grieven van Ter Braak tegen de Prisma-inleiding. In het kader van dit
boek verdient deze invloed van Nijhoff op Binnendijk enige nadruk.
Nijhoff heeft er zich overigens voor gewacht, deze invloed uit te buiten. Hij deed
zelfs het omgekeerde, zoals wij al gezien hebben: ‘Sommige jonge dichters en
uitnemende essayisten hebben gemeend uit de gedachten op Dinsdag niet slechts
mijn persoonlijke praktijk in den omgang met letteren, maar een aesthetischen
stelregel, een tot maatstaf verheven vorm-theorie, te kunnen aflezen.’ Men kan niet
anders, na Prisma, dan hierbij aan Binnendijk denken. Wat bracht, en hiermee kom
ik terug op mijn uitgangspunt voor dit hoofdstuk, Nijhoff tot deze distantie van wat
hij zelf uitgelokt had? Niet de druk van Forum, evenmin een fundamentele
verandering in zijn opinies. Misschien doet men verstandig, hier vooral aan iets
ongrijpbaars te denken als ‘karaktereigenschappen’. De een zal spreken
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van koketterie (net als men in Engeland doet ten opzichte van Eliot!) de ander van
afkeer van dogmatisering. Vestdijk zegt het, in de huiselijke, badinerende toon van
zijn Gestalten tegenover mij, zó: ‘Hij sprak een woord uit, snijdend plastisch, vol van
de frivole charme van de petit maître - hij wist zelf misschien niet precies wat hij er
mee bedoelde, “Perzisch tapijtje” b.v. - en ziet, in het bewustzijn van anderen werd
het meteen tot een theorie, een sjibbolet, dat literaire problemen samenvatte, literaire
1
twisten ontketende. Hij was de initiator, die er zelf nooit meer bij was.’ Het lijkt mij
dat dit getuigenis van een scherpe opmerker die Nijhoff persoonlijk gekend heeft,
zwaar weegt - en dat het en passant een licht werpt op een feit dat ook ons
opgevallen is: dat Nijhoff zo moeilijk te ‘betrappen’, te fixeren is. Niet de minst
aantrekkelijke kant van Vestdijks karakteristiek is, dat van Nijhoffs theorieën hier
eigenlijk hetzelfde wordt beweerd als wat Nijhoff zelf over de poëzie stelde: het liep
hem allemaal wat uit de hand, de theorieën deden meer dan de dichter-criticus
ermee voorhad, deze ‘initiator die er zelf nooit meer bij was’. En in dat opzicht is
zijn figuur, zijn ‘persoonlijkheid’, allesbehalve ‘elusief’ maar zo koherent als men
maar wensen kan. Dat Nijhoff zich nooit duidelijk uitgelaten heeft, niet alleen over
de poëtica van Herman van den Bergh (in 1925 zag hij de Studiën graag gebundeld
maar toen het zo ver was, negeerde hij ze!), maar evenmin over die van Binnendijk,
- dat zou men dan ook weer kunnen zien als een bewijs van het, in nijhoviaanse
2
zin, kreatieve karakter van zijn theoretische denkbeelden : het waren geen
opvattingen die zich in een diskussie toetsen lieten aan die van anderen, maar
‘taaldingen’ die hun eigen weg verder maar moesten zoeken. En die daardoor voor
vriend en vijand vaak maar al te zeer het karakter aannamen van uitspraken ex
cathedra.

1
2

Gestalten tegenover mij p 120.
In deze richting gaan ook enkele opmerkingen van Jan Engelman in zijn Martinus Nijhoff; de
veelkantige criticus. ‘Meer scheppend schrijver dan criticus’, noemt hij Nijhoff onder meer (p
8), een formulering die m.i. toch een verkeerde indruk kan wekken. Eerder zou men kunnen
zeggen dat Nijhoff ook in kritieken vertrouwde op de scheppende werking van de taal, dus
op krachten buiten de eigen persoon.
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14 Paul van Ostaijen (1896-1928)
Dat om zijn standpunten en om de wijze waarop hij deze formuleert, aan Paul van
Ostaijen een belangrijke plaats toekomt in dit boek, staat vast. Wanneer echter
direkte invloed de enige norm voor een uitgebreide bespreking was geweest, zou
aarzeling niet onbegrijpelijk zijn. Na Van Ostaijens dood getuigde Gaston Burssens:
1
‘Holland, meer nog dan Vlaanderen, ignoreerde, of liever negeerde hem.’ Dit wordt
letterlijk gedemonstreerd...door een Vlaming, namelijk Van de Woestijne die in een
opstel in de N.R.Ct. over jonge landgenoten, in 1921, wel bijvoorbeeld Gijsen en
Burssens noemt, maar Van Ostaijen weglaat! Later heeft hij dat goedgemaakt met
zijn bekende opmerking over de twee grote dichterlijke ontmoetingen in zijn leven,
Kloos en Van Ostaijen, maar dat was pas na de dood van de laatste.
Wanneer de naam Van Ostaijen in ons land toch énige klank krijgt, is dat te danken
aan, ironie van de literatuurgeschiedenis, Dirk Coster, bête noire voor Van Ostaijen
vanaf ongeveer 1923 al. Nieuwe geluiden maakte de voorman van de Vlaamse
jongeren voor het eerst bekend aan een bredere lezerskring.
Direkt na Van Ostaijens dood verandert het patroon volledig. Plotseling duiken
overal herdenkingsartikelen op. Ook onze vooraanstaande critici laten hun stem
horen met meer nadruk dan tevoren. In De Vrije Bladen schrijft Marsman: ‘Ik hoop,
dat een keuze [uit de essays van Van Ostaijen] binnenkort reeds verschijnen zal:
2
hier in Holland kenden en kennen te weinigen ze’ ; verder noemt hij Van Ostaijen
‘van de jongere Vlaamsche schrijvers de man met het diepste begrip van (moderne)
poëzie.’ Engelman schrijft bewonderend over de gedichten van Van Ostaijen.
Binnendijk,

1

2

Paul van Ostaijen zoals hij was en is p 24. Deze uitlating is weinig vleiend voor onze
modernisten, want Vlaanderen miskende de werkelijke waarde van Van Ostaijen al genoeg!
In de Ruimte-groep was geen plaats voor hem. Het is de onvolprezen verdienste van Muls
geweest dat hij Vlaamsche Arbeid heeft laten voortbestaan, alleen om Van Ostaijen de kans
niet te ontnemen op een podium voor zijn theoretische denkbeelden.
De Vrije Bladen, 5de jg, p 98 (1928).
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tenslotte, zal aan Prisma als motto een citaat uit Van Ostaijen meegeven, en zich
bij de latere polemiek met nadruk daarop blijven beroepen. Gezien de centrale
plaats die deze diskussie in dit boek inneemt, is het laatste al genoeg om ons
nieuwsgierig te maken naar de denkbeelden van Van Ostaijen.
Iets van erkenning van Van Ostaijens belang als ‘literair ideoloog’ kan men dus
wel vaststellen, maar ook bij iemand als Marsman gebeurde dat nooit helemaal
zonder voorbehoud. Voor de meeste anderen werd hij niet veel meer dan een
belangwekkende dichter met nogal onmogelijke dogmatisch-modernistische
theorieën, die hen nauwelijks interesseerden, en die dan ook aan slechts weinigen
bekend waren. Dat Paul Hadermann een afzonderlijk boek over Van Ostaijens
1
‘esthetiek’ aankondigt , is daarom verheugend. Men mag aannemen dat hij daarin
ook de wording van Van Ostaijens opvattingen zal behandelen, d.w.z. dat hij diens
‘humanitaire periode’ de aandacht zal geven die ik eraan onthoud omdat de in kleine
tijdschriften gepubliceerde artikelen uit die tijd in ons land hoegenaamd geen
weerklank gevonden hebben. Bovendien zijn niet dáár de uitzonderlijke ideeën van
Van Ostaijen te vinden, maar in de essays, boekbesprekingen en lezingen van na
2
1920.
Vanuit dit standpunt verliest de, overigens juiste, opmerking van Minderaa, dat
3
Van Ostaijen ‘meermalen van poëtische partij en uitdrukkingswijze [wisselde]’ veel
van zijn kracht. Vanaf het moment dat ik hem begin te volgen, is de kern van Van
Ostaijens opvattingen over de aard der poëzie dezelfde gebleven, zoals blijkt uit
sleutelwoorden als ‘aseïteit’ (= onafgeleidheid), ‘organisch’. Men kan die kern
vastleggen in een citaat: ‘Poëzie = woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest,
fraaie zinnen, is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysische
4
geankerd spel met woorden.’ Deze uitspraak werd postuum gepubliceerd en daarna
vrijwel door iedereen als ‘kort begrip’ van de Van Ostaijense leer beschouwd. Dat
het een transparante uitlating is, zo op het eerste gezicht, zal wel niemand beweren.
Op dit moment ga ik er niet verder op in, daar bepaalde onderdelen van deze definitie
pas na uitgebreide bespreking van andere onderwerpen verhelderd kunnen worden.
Wel wil ik er een tweede algemene

1
2

3
4

De kringen naar binnen p 7.
Deze zijn te vinden in Verzameld werk IV (Proza II), waarnaar in het volgende steeds verwezen
wordt. Natuurlijk heeft ook de vroege Van Ostaijen bijzondere kanten - alleen al de wijze
waarop hij de term ‘dynamiek’ hanteert, verdient de aandacht - maar dat is voor dit boek en
zijn probleemstelling bijzaak.
Opstellen en voordrachten p 311.
VW p 380.
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uitspraak over de aard van de poëtische daad naast zetten, omdat de uitzonderlijke
positiekeuze van Van Ostaijen daarin meer onmiddellijk zichtbaar wordt: ‘Door zijn
wijze de fenomenen te zien onder een - wellicht slechts schijnbaar - veranderde
belichting van het begrijpen, d.w.z. door het publiek een nieuw aspect te tonen van
tot beuwordens toe geziene en gewaand door-en-door gekende fenomenen, volvoert
1
de dichter de creatie: de nieuwe goocheltoer.’ Poëzie die niet een nieuwe wijze van
begrijpen van de werkelijkheid was, interesseerde Van Ostaijen niet. Een dogma?
Eerder de meest volstrekte vorm van de later zo algemeen geworden
oorspronkelijkheids-norm.
Wat men voor dogmatisme aangezien heeft, kan beter extreme logische
konsekwentie genoemd worden. Vanuit duidelijk omschreven en op feiten
gebaseerde (dus niet dogmatische) premisses, ontwikkelde Van Ostaijen een sluitend
stelsel, waarbinnen poëtica, kritische theorie en kritische praktijk evenzeer een
plaats vonden als scheppend werk. Wel kan men zeggen dat zijn gedichten steeds
de begeleiding meekregen van een poëtische theorie, maar die theorie zelf wordt
te allen tijde op een basis van feiten uitgewerkt.
Zó logisch bouwde hij zijn theoretische systeem uit, dat men deel IV van Verzameld
werk leest ‘als een roman’, met steeds herkenbare thema's die voortdurend verder
ontwikkeld worden. Wie de niet te ontkennen rechtlijnigheid van dit denken wil
begrijpen, dient zich te realiseren hoe zeer Van Ostaijen in alles dichter was, die de
belangen van zijn dichterschap met hand en tand verdedigde: ‘Zolang een dichter
niet is spanning tegenover de atmosfeer, zolang hij niet is het levend, zich steeds
meer concentrerende verzet, zolang hij niet al de anderen voor ezels houdt en alleen
zijn eigen mening, in een hardnekkige strijd tegenover zijn eigen menselijke neigingen
tot eclecticisme, ze disciplinerend, staande houdt, zolang een dichter deze spanning
niet verpersoonlijkt, zolang is de ruimte waarin gedichten kunnen ademen, niet
2
geschapen.’ Er zullen vele dichters zijn die dit extremisme als een onvermijdelijk
begeleidingsverschijnsel van het dichten herkennen, ook al zullen zij er in de praktijk
vaak minder aan toegeven. Wanneer men van de stelling uitgaat dat bepaalde
aspekten van het dichten door niemand zo goed belicht kunnen worden als door
de dichters zelf, heeft men die eenzijdigheid te aanvaarden, en te accepteren dat
de theorieën van een dichter steeds te maken zullen hebben met

1
2

VW
VW

p 114 (1923).
p 203 (1925).
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zijn gedichten. Dat Van Ostaijens poëtica de weg vrij moet houden voor zijn
dichterschap, is duidelijk, en hij heeft zich dat, gezien bovenstaande ontboezeming,
heel goed gerealiseerd. Waarschijnlijk is het aan dit zelfinzicht te danken dat hij zijn
theorieën desondanks een eigen waarde heeft kunnen geven, door ze van de grond
af op te bouwen en te verantwoorden. De lezer die zich over Van Ostaijens cerebrale
aanpak beklaagt, kent zijn eigen belang niet.

Vorm en inhoud
‘In de realiteit zijn vorm en inhoud in het kunstwerk niet te scheiden. De inhoud staat
niet tot de vorm in de verhouding van oorzaak tot gevolg, zoals de kritiek gewoon
meent. In het kunstwerk bepaalt de vorm niet minder de inhoud als de inhoud de
vorm. In het voltooide kunstwerk blijft niets bestaan van deze causale samenhang.
Het kunstwerk is een eenheid. Het kunstwerk is gesloten en aanvangloos gelijk een
kring.
Het kunstwerk is een organisme. Het kunstwerk is een levend wezen. Als zulk is
het voor-zich individueel in de eerste betekenis van het woord: voor-zich
ongescheiden. Daarom is de opgave van de kunstenaar uit: ontindividualisering.
Omdat het kunstwerk door zich-zelf een organisme moet zijn en voor zich-zelf is.
Aseïteit. Daarom moet het kunstwerk naar de wetten van zijn materie en zijn geest
gedetermineerd zijn en niet naar de wetten van een vreemd lichaam en van een
1
vreemde geest.’
Scherper en korter kan men nauwelijks het standpunt van de autonomist
vastleggen, scherper is het in ieder geval bij ons nooit vastgelegd. Toch werd dit al
2
geschreven in 1920-1921. Zonder reserve kan men zeggen dat Van Ostaijen ook
later geen woord van deze uitspraak teruggenomen zou hebben.
Vlak voor deze passage lezen wij het een en ander over dezelfde materie dat
heel wat minder helder is: ‘Eerst de inhoud. Als algemeen dient gezegd: de
spiritualistische inhoud van het kunstwerk is vanzelfsprekende vooruitzetting. Deze
inhoud wordt gedetermineerd door de subjectieve visie, door het standpunt van de
kunstenaar. Van de analyse uit is de inhoud van het kunstwerk niet volledig te
benaderen. De inhoud werkt onmiddelbaar op de toeschouwer - op de lezer. - De
inhoud van het kunstwerk is niet nader te bepalen of te verduidelijken. De inhoud
3
is er of is er niet.’ Dit is,

1
2
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p 84-85, in het ‘Voorwoord’ voor een nimmer verschenen tijdschrift Sienjaal, dat pas in
Verzameld werk wereldkundig gemaakt werd (in 1956).
VW p 389 (mededeling van de verzorger, G. Borgers).
VW p 84.
VW
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dunkt mij, een eerste, tastende omschrijving van het gedicht als gedragsvorm, maar
ik moet bekennen dat ik op dit ogenblik nog niet kan beginnen aan een interpretatie
van deze passus omdat de lezer daarbij teveel onbewezen beweringen zou moeten
aanvaarden. Ik meen dat later het geheel geleidelijk duidelijk zal worden.
Vergis ik mij niet, dan kan men het volgende lezen als een variatie op hetzelfde
thema: ‘De eerste vooruitzetting blijft: de visioenaire of de synthetische energie van
de kunstenaar. Het grijpen naar - het be-grijpen van - het GEBEUREN. Dit begrijpen
kan slechts synthetisch zijn, kosmisch intuïtief; niet analytisch, niet
wetenschappelijk-verdelend. Het is het gaan tot de laatste trap van het intelligibele.
Dáár wacht het Wonder dat slechts door instromen van het Wonder in het subject
en van het subject in het Wonder is te begrijpen. De hoogste vorm van kunst is de
1
EXTASE.’ Minder duister dan het voorgaande is dit niet, maar één ding begrijpen
wij gemakkelijk: hier wordt gesproken over het gedicht als proces, als gebeurtenis
in, of haast: aan, de dichter. En als wij beide aanhalingen vanuit dat perspektief van
een ontstaans-poëtica lezen, herkennen wij bepaalde signalen - meer kan het ook
haast niet worden bij een materie die zozeer betrekking heeft op niet-expliciteerbare,
zich in het onderbewuste afspelende processen -, zoals extase, dat herinnert aan
Nijhoffs ‘gelukzaligheid’; gebeuren (het andere kapitaal geschreven woord), dat met
het stellende, niet-deskriptieve karakter van de poëzie te maken heeft; be-grijpen,
dat verwijst naar de opvatting van poëzie als middel om de werkelijkheid aktief te
kennen; energie, dat doet denken aan Marsmans ‘vormkracht’.
Het woord inhoud in het eerste van de twee citaten, een woord dat verwarrend
werkt binnen een theorie die de wederzijdse bepaaldheid van vorm en inhoud huldigt,
lijkt nu te betekenen: de houding van de kunstenaar tegenover de buitenwereld, die
kenbaar is aan de wijze waarop de materie in het voltooide kunstwerk is geordend.
Dat wil dus inderdaad zeggen: de inhoud is slechts via (of tegelijk met) de vorm te
kennen.
Later heeft Van Ostaijen een separate omschrijving van het begrip inhoud
konsekwent afgewezen. ‘De lezer geboden is alleen dit formele;’ schrijft hij in 1925,
‘alleen van dit formele uit kan hij concluderen. Naast het formele bestaat er in poëzie
evenmin als in muziek een inhoud. Inhoudspoëten vervangen gaarne het
enkelvoudige ritme dat tevens vorm en inhoud is, door de inhoud en het
2
huppelcadansje.’ In het ritme, pregnant op te
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ibidem.
VW p 216.
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vatten en te vertalen als: de konkrete ordening van het poëtische materiaal (dat
bestaat uit woorden, samenval van ‘klank’ en ‘zin’ = betekenis) vloeien vorm en
inhoud ineen.
Het is volgens Van Ostaijen dan ook nooit de inhoud, in de betekenis van
‘boodschap’, waar het in de poëzie om gaat. Wanneer Rilke en Schaukal verwant
schijnen, omdat hun thematiek soms gelijk is, dan is dat gezichtsbedrog, schrijft hij
ergens. ‘De wijze zich het thema te denken is zeer verscheiden bij beide dichters,
waaruit volgt dat beide dichters essentieel zeer verscheiden zijn, want een thema
is lyrisch nooit meer dan bloot phenomenologisch een verschijning, terwijl de wijze
zich het thema te denken de methode in de voorstelling is. (Es lebe der grosze
1
Immanuel)’. Een ‘chapeau voor Kant’ dat bij Van Ostaijen een weerkerend refrein
is.
‘Thema’ mag men in deze aanhaling wel gelijkstellen met ‘onderwerp’, ‘inhoud’
in de alledaagse zin van het woord. Niet alleen moet deze grondstof uit zijn natuurlijk
verband losgemaakt worden om binnen het gedicht te kunnen funktioneren, maar
bovendien moet, zoals wij op p 158 gezien hebben, het gedicht als geheel zijn
persoonlijke gebondenheid aan de dichter verliezen: ‘ik wil dat de gedichten
2
verschijnen als vrije organismen, zonder verband tot de schepper.’ Dat betekent
dus niet dat de persoonlijkheid van de dichter in het gedicht niet terug te vinden is,
maar dat het gedicht los van de dichter volledig funktioneert. Twee citaten (het eerste
uit 1920-'21, het tweede waarschijnlijk uit het laatste jaar van Van Ostaijens leven),
om de kontinuïteit van deze basisstelling, maar ook de verschuiving in de formulering
ervan, aan te tonen.
Extremistisch, zoals bij een eerste volledige zelf-ontdekking past, in Et voilà, de
circulaire voor het nooit verschenen blad Sienjaal: ‘Abstracte kunst kan bijgevolg
enkel betekenen geontindividualiseerde kunst. D.w.z.: de vormen, die samen het
organisme-kunstwerk zijn, zijn losgerukt van alle andere relaties; losgerukt de
objectieve normen van hun empirische samenhang; en de subjectieve visie losgerukt
van de schepper doordat haar lokalisering een zelfstandige microcosmos is, door
de subjectieve visie zo te exterioriseren dat het wil zeggen van zich, de kunstenaar,
3
ver-vreemden.’
Een kort terminologisch kommentaar is noodzakelijk. ‘Abstrakt’ wil op dit moment
bij Van Ostaijen zeggen: alles wat modern is, post-symbolistisch
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p 170 (1924).
p 358, in ‘Wies Moens en ik’ (postuum gepubliceerd).
VW p 85.
VW
VW

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

161
en post-impressionistisch. Zijn eigen positie binnen dit geheel van ‘abstrakte’
richtingen, duidde hij in die jaren aan als ‘geëmancipeerd kubisme’. Even later wordt
de term voor het hele komplex: expressionisme, waarbinnen een romantische richting
en een organische (die van Van Ostaijen) te onderscheiden vallen. Tenslotte mondt
dit organische expressionisme uit in de ‘zuivere lyriek’, die tegenover al het andere
1
staat. Wij zullen er nog meer over horen.
Naast dit vroege citaat, één uit 1927 of 1926: ‘Mijn ideaal is dat de
levensbeschouwing (voor mij een pessimistische) in het gedicht trilt, zonder dat zij
nominaal zij uitgesproken en deze gedichten zijn mij het liefst die, zelfs in de allure
van een allegretto, mijn pessimistisch berusten besluiten. Hiermee is reeds
geantwoord op de vaak gestelde vraag of ik dan louter op het formele belang leg,
een ambachtelijk, formalistisch standpunt. Neen, de vorm heeft an sich geen belang,
d.w.z. de vorm heiligt niet het gedicht. Maar de Vorm hoort alleen de drager te zijn,
de expressie van het ethos. Voor mij is het lyrisch vals dat het gedachtelijke
addendum in het gedicht het ethos uitdrukke; en verkeerd is het ook het uit te drukken
door een persoonlijke pathetiek, die wel de toehoorders overrompelt maar juist
daardoor de gaafheid het in-zich-geslotene van het gedicht doorbreekt, gelijk een
barst op een schone keramiek. Het gedicht hoort te zijn als een schone keramiek’
2
etc.
Dit is een afgedempte versie van het oude standpunt (een woord als ‘ideaal’ houdt
het onbereikbare vrijwel in), maar verwaterd is het niet. Men zou zich namelijk
vergissen als men een tegenstelling konstrueerde tussen ‘expressie’ en ‘ethos’. Wij
kennen het ethos van de dichter slechts als expressie, dat blijft het onwrikbare
uitgangspunt bij Van Ostaijen. Niet voor niets wordt dan ook de ‘aseïteit’ van het
gedicht in het beeld van ‘de schone keramiek’ opnieuw in zijn volle zwaarte gesteld.
Het is niets anders dan Nijhoffs beruchte ‘perzische tapijtje’. Het verschil ligt niet in
het standpunt, maar in de wijze van formuleren, die bij Van Ostaijen
gedetailleerd-redenerend is, bij Nijhoff algemeen-bewerend.
Dus: ‘Ik wil geen gedichten waarin de menselijke zijde open en geavoueerd daar
zij. Ik wil een gedicht dat gedicht is [de ambiguïteit van het tweede “gedicht” is
natuurlijk opzettelijk] en dat slechts in zijn bijna onervaarbare

1

2

Een goed overzicht van Van Ostaijens poëzietheorieën is te vinden in A.T.W. Bellemans,
Poëtiek van Paul van Ostaijen. Hetzelfde onderwerp werd in het Frans behandeld door Etienne
Schoonhoven, als inleiding tot zijn vertalingen.
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trillingen uitkomst geeft, dan nog niet over de humane betrachtingen met hun al te
lokale data, maar over het ethos, zoals het ongewild en onderbewust zich door al
1
onze handelingen door manifesteert.’ Een gedicht dus, dat niet ‘ethisch bedingt’
maar ‘lyrisch bedingt’ is, - men komt er onvermijdelijk toe Duitse woorden te gaan
gebruiken. Hoewel, ook met een Engelse term zou men Van Ostaijens positie kunnen
verduidelijken: ‘symbolic action’, het gedicht als gedragsvorm. Vertaling van dit
eigengereide standpunt in termen die in de literatuurwetenschap algemene erkenning
vinden, heeft het voordeel dat duidelijk wordt hoezeer men Van Ostaijen dient te
waarderen als internationale figuur; geen andere criticus uit het Nederlandse
taaldomein biedt, wat de fundamenten van zijn theorie betreft, zoveel
vergelijkingsmogelijkheden met stromingen daarbuiten, als hij. Een gedetailleerde
vergelijking van Van Ostaijens poëtica met bijvoorbeeld die van de Russische
Formalisten en die van sommige Amerikaanse New Critics, zou rijke resultaten
opleveren.
Intussen, het heeft geen zin te ontkennen, dat er een uitzonderlijke koppigheid
in de formulering van Van Ostaijens anti-levensbeschouwelijke poëtica te vinden
is. De verklaring daarvoor is niet moeilijk: de stroom van het Vlaamse expressionisme
ging precies de andere kant op, en aanvankelijk was Van Ostaijen daarbij de
stuwende kracht. De vanzelfsprekendheid van een ethische preokkupatie, juist bij
de expressionistische dichters in zijn land, forceerde Van Ostaijen tot een
beklemtoning van het tegengestelde. Het resultaat is een poëtica die men monomaan
kan noemen, als dat tenminste niet inhoudt, dat men de bijzondere resultaten van
die monomanie verduistert.
Van Ostaijen heeft zelf deze, men zou haast zeggen: literair-politieke, drijfveren
heel goed gezien. ‘De voorafgaande aanval zou een Don-Quichotterie mogen heten,
indien de verderfelijke thesis van een inhoud naast de vorm onze literatuur reeds
niet zoveel schade hadde berokkend, een thesis waarbij het volstond medelijden
te hebben met een of andere flodderdel (Dop Bles) om tot dichter te worden
gepromoveerd (Dirk Coster), een thesis nog waardoor de beste onder de jonge
Hollanders, H. Marsman, vier jaar lang in de hoek werd gezet, omdat zijn
2
belangstelling te louter formeel scheen’ , schreef hij in 1926. Wij zullen in de volgende
paragrafen zien, hoe helder hij zijn protest tegen het expliciet-ethische aperçu, als
corpus alienum in het gedicht, in theorie en praktijk weet uit te drukken.

1
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ibidem.
VW p 309.
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Men zou kunnen beweren dat Van Ostaijen met dit anti-ethicisme ‘zichzelf ontrouw
werd’. Dat zou echter een onjuiste interpretatie inhouden van zijn vroegere
maatschappelijke betrokkenheid. Van Ostaijen is altijd blijven streven naar
‘gemeenschapskunst’, maar voor hem betekende dat niet: een kunst die voor de
massa toegankelijk was - die norm interesseerde hem niet - maar: ‘een kunst die
bedoelt te lokaliseren een streven naar ontindividualisering’, hetgeen ‘door een
1
formeel-abstracte vorm [wordt] geëxterioriseerd.’ Ook hier lijkt mij verwantschap
met een internationale stroming aanwezig, niet formeel maar in de doelstelling,
namelijk met het surrealisme, de kunstvorm bij uitstek die doelbewust in de
vormentaal het individueel gebondene wil uitschakelen. De nadruk die Van Ostaijen
legt op het onderbewuste als bron is hiermee in overeenstemming.
Ter vermijding van een voor de hand liggend misverstand: het is maar gedeeltelijk
juist om Van Ostaijens formele belangstelling in verband te brengen met zijn
typografische experimenten. Wanneer hij schrijft: ‘het woord is een element zoals
2
in de schilderkunst de verf’ , lijkt zijn uitgangspunt hetzelfde als dat van Van
Doesburg, en bijgevolg zou men er toe kunnen komen, de typografische kapriolen
van beide dichters gelijk te stellen. Ten onrechte, zoals één citaat duidelijk kan
maken: ‘Aangenomen: druk, grafiek is middel, blijft er “Steigerung der Möglichkeiten”.
Dit streven is dan weer de zelfstandigheid van het boek, zoals een schone band
zelfstandig wordt naast zijn utilitair doel: boekbinden. Druk is zelfstandig als druk;
3
tegenover de poëzie middel, secundair.’

Romantisch en organisch expressionisme
Al vroeg heeft Van Ostaijen de nadruk gelegd op de verschillen tussen bepaalde
4
modernistische stromingen. Dit gebeurde soms in de vorm van een feitelijke
uiteenzetting, soms in die van een veroordeling van ‘de anderen’. Een voorbeeld
van het eerste: ‘constructie kan zijn het resultaat van twee verscheiden oorzaken.
Een constructie kan hare architectoniek uitsluitend de innerlijke logiciteit van het
elan te danken hebben. Ten tweede
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p 126-127 (1923).
p 90 (1920-'21).
VW p 105 (1922).
In 1923 spreekt hij van de ‘Homunculus ener solidaire moderne poëzie [...]. Maar de
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kan zij, zonder uitschakeling van het elan, worden gerealiseerd door het hardnekkig
doorzetten van deze lyrische wil zich uitsluitend bij middel van bepaalde
1
lyrisch-architectonische middelen manifest te maken.’ De partij-keuze is hier
misschien voelbaar, maar uitgesproken wordt hij niet, in tegenstelling tot het volgende
citaat: ‘bij Moens en bij Mussche constateer ik: een mateloos uitbuiten van het élan,
een voorkeur voor zulke gebeurtenissen uit het dagelijkse leven, die, omdat zij
gewoon zijn, nederig worden gewaand; een voorliefde voor het souvenir niet als
fenomeen, maar om zijn pathetische nederigheid; technisch, gebruik van woorden
in hun overdrachtelijke betekenis en gebruik van een beeldspraak die, onprecies,
nochtans als een verduidelijking is bedoeld (immers de “vernietiging Dada”, het
a-priori alogische zullen beide dichters wel verwerpen); de keus der kwalificatieven
tot een specifiek vocabularium toe deze beide dichters eigen; in de ontplooiing van
het gedicht een hang naar het magnificisme van de lange volzin met achteraan de
magnifieke ontplooiing van het beeld - foei, een pauwestaart! - waarbij de bijbel als
2
model wordt gesteld.’
Hier wordt het ‘uitbuiten van het élan’ als kenmerkend voor de humanitaire
expressionisten verworpen. Het is in de lezing Proeve van parallellen tussen moderne
3
beeldende kunst en moderne dichtkunst, van 1925 , dat de tweedeling in details
uitgewerkt wordt, nu aan de hand van het termenpaar romantisch en organisch
expressionisme.
In de beeldende kunst kenmerkt het romantische expressionisme zich als volgt:
‘De inhoud, door het gevoel bepaald, wordt niet in het formele opgelost. Men voelt
in dit expressionisme de inhoud als een lichaam waar men zo goed of kwaad het
gaat de vorm overheen trekt. De inhoud doet het formele springen. Uit deze
gevoelsmatige hypertrofie van het gevoel groeit weldra een stilistiek: de pathetische
deformatie der objecten. [...] Bij verwending van het ornamentele, zoals in het
decouperen van geometrische achtergronden, blijft dit ornamentele een bijzakelijk
4
vreemd wezen in het schilderij’. En de toepassing op poëzie, na een citaat van vijf
regels Mussche: ‘De algemene structuur van deze vijf regels is dus alleen
gerechtvaardigd door de pathetische uitdrukking van het gevoel, niet door een
lyrisch-stijgende ontwikkeling van de idee of van de uitdrukking. [...] Het temperament
is bij het uitstoten van het gevoel, net als in het romantisch-expressionistische schil-
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derij, de kwaliteitsbeslissende factor. [...] Alleen naar het gevoel, nooit naar een
1
inwendig-lyrische orde is de opeenvolging bepaald.’
Van Ostaijens voornaamste bezwaar tegen dit romantisch-expressionistische
procédé is: ‘bij een bloot nomenclaturen van toestanden, soms door beelden
begeleid, [blijft] geen plaats meer voor het sensibiliseren, het binnen zijn kern
begrenzen van het woord. Van het woord uit is er in deze dichtkunst een
ongemotiveerde verbreding en daar deze pathetisch is, een gevaarlijke
2
hartsverbreding.’
Samengevat: het romantische expressionisme is volgens Van Ostaijen een kind
3
van het impressionisme. ‘Het geheel [van het romantisch expressionistische
kunstwerk] resulteert niet uit het afgewogen zijn der formele aseïteiten, de muzikale
ontwikkeling van het grotere naar het kleinere, van het algemene naar het meer
complexe; het geheel resulteert uit een a-priorisme dat niet dat is van de compositie,
4
maar wel van het elan.’ En het élan, mag men aanvullen, is buiten-lyrisch, is een
aspekt van de dichter en niet van het gedicht, en behoort dus tot de elementen die
bewust weggewerkt dienen te worden.
Daartegenover dan het organisch expressionisme. In de schilderkunst: ‘Zulk
dualisme tussen het hoofdmoment en het ornamentele bestaat er, de wil na, in het
5
organische expressionisme niet. Integendeel: volkomen gelijkwaarde der momenten.’
En in de poëzie: ‘Een gedicht van de organisch-expressionistische richting draagt,
eenmaal de premissen gesteld, zijn oorzakelijkheid in zich. Het ontwikkelt zich uit
6
zich zelf; bij dit dynamisch causaal-gedetermineerd zijn is geen stuk verplaatsbaar.’
Natuurlijk komt dit standpunt niet uit de lucht vallen. Zoals in de hier besproken
lezing de gedachtegang samengevat wordt in deze woorden: ‘Het expressionisme
wil [maar alleen de organische richting kàn] uitschakelen elke causaliteit die niet
door het gedicht of het schilderij zelve is ingegeven. Het wil dus alleen een
7
schilderkunstige causaliteit voor de schilderkunst, een lyrische voor de lyriek’ , zo
lezen wij al in Et voilà (in 1920-'21 dus) de logisch hieraan ten grondslag liggende
stelling: ‘Het is vanzelfsprekend dat men de driedimensionaliteit niet door middel
8
van tweedimensionaliteit kan weergeven. Dit doen is onnatuurlijk.’ De hele theorie
is derhalve gebaseerd op de gedachte dat ieder medium gebonden is aan bepaalde
natuurlijke kondities. Dit standpunt kan men ‘klassiek’ noemen,
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tegenover het veel algemenere dat kunst zou bestaan juist uit het overwinnen van
de beperkende voorwaarden.
Bij dit klassieke fundament van de theorie hoort - en dat mag voor die tijd
uitzonderlijk heten - ook de stelling dat de wijze van hanteren van het woord, het al
dan niet ‘sensibiliseren’ daarvan, een beslissend verschilpunt vormt tussen wat ik
nu maar het valse en het ware expressionisme zal noemen. Wat Van Ostaijen
bedoelde met ‘sensibiliseren’, heeft hij hier noch elders nauwkeurig vastgelegd,
maar het is niet moeilijk om zijn gedachten daarover uit allerlei opmerkingen af te
leiden. Een omschrijving van hetzelfde begrip lees ik bijvoorbeeld in deze
karakteristiek: ‘In [Marsmans] gedicht “Delft” worden de woorden, door isolering en
1
tegenwegen, naar de diepte hunner betekenis toe geaffecteerd.’ Nieuwe vraag:
‘geaffecteerd’ zal iets als ‘(met emotie) geladen’ betekenen, maar wat wil ‘naar de
diepte hunner betekenis toe’ zeggen? Wij stuiten hier op een opvatting over de taal
die zo uiteenlopende dichters als Roland Holst, Nijhoff, Marsman en Van Ostaijen
2
delen: ‘In den beginne was het Woord. (Logos, identiteit van Zin en Woord).’ Er
leeft, zo mag men deze opvatting (of: dit geloof) wel parafraseren, in het woord een
oermogelijkheid voort die in de poëzie geaktiveerd kan worden: de identiteit van
ding en aanduiding, of, zoals Van Ostaijen het uitdrukt, de identiteit van zin
(=betekenis) en woord (=taalteken). Omgekeerd heeft het woord binnen het gedicht
een dingmatig karakter, en moet als zodanig gehanteerd worden. Ook het woord
heeft zijn aseïteit, zijn onafleidbaarheid. Van Ostaijen heeft zelfs een kleine casuïstiek
3
gebouwd - het past bij zijn ‘woordkunstpositivisme’ - rondom woorden die zich voor
deze verzelfstandiging beter lenen dan andere: ‘“Vis” is een woord en als zodanig
heeft het allerdiepste resonanties, waarvan het begrip er slechts éen is; “poisson”
4
is slechts begrip.’ Een nog sterker geval: ‘Zeer waarschijnlijk is het dat woorden,
echte [!] woorden zoals: boom, vis, kind, liefde ook een on-subjectieve, een niet van
5
ons afhankelijke realiteit hebben’. Het is moeilijk uit te maken of dit geloof een
resultaat is van de poëtische praktijk, of juist de konditie ervoor.

De zuivere lyriek
Nadat hij vastgelegd heeft, dat en waarom hij het ‘romantische expressionisme’
verwerpt, gaat Van Ostaijen van ‘zuivere lyriek’ spreken. Men kan
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deze omschrijven als: een lyriek waarin de logische konklusies getrokken worden
uit de fundamentele stellingen van het ‘organische expressionisme’, die weer
voortvloeien uit de reeds in 1920-'21 geformuleerde premisse: ‘Poëzie is woordkunst.
Niet mededeling van emoties. Maar wel de visie wordt gelokaliseerd door de vorm
van het woord. [...] Ethisch is de dichter niet door het thema, maar enkel door zijn
standpunt tegenover de fenomenaliteit. Ethiek ligt in het streven van elk kunstenaar:
1
streven naar ontindividualisering.’
Zuivere lyriek kan omschreven worden als een samenhangende konstruktie van
woorden, waarin de delen elkaar oproepen en bepalen. Het ‘gegeven’ van het
gedicht is slechts thema, dat niet geldt om wat het inhoudelijk uitspreekt, maar om
de beschikbaarheid voor variaties. ‘Dus, wij zeiden: of er van zinnelijkheid geen
spraak meer mag zijn in de kunst? Spraak mag er wel van zijn. Ware de dichtkunst
met een volzin te vergelijken, ik zou zeggen zinnelijkheid mag nooit dan als voorwerp
2
worden gebruikt. Nooit subject of predikaat.’
Een samenvattende omschrijving van doel en middelen der zuivere lyriek, gaf
Van Ostaijen in deze woorden: ‘hoofdzaak is het uitstromen van het subjectiefste
mogelijk te maken. [...] In tweede instantie komt het op het ordenen van dit
subjectieve tot grotere algemeengeldigheid aan. De middelen die wij daartoe
aanwenden zijn die waarvan men vertelt dat zij op een recept gelijken; deze middelen
zijn eenvoudig als in de volkslyriek; de dynamische verder-ontwikkeling van het
eerst-gezegde, de herhaling, de omstelling, de valeurs van negatieve en positieve
zin, de climax door middel van het bijvoegen ener nieuwe bepaling en nog andere
middelen, die uit dezelfde geesteshouding stammen en samen te vatten zijn onder
3
de leus: “hoe armer hoe beter”.’ Ik hoef hier niet aan toe te voegen, dat deze
omschrijving van de zuivere lyriek een exakte weergave is van Van Ostaijens eigen
poëzie uit de laatste periode. Nog dit: ‘Van de volkspoëzie moeten wij onthouden
het discontinueerlijk scheppende van de lyriek, het op hetzelfde plan leggen van
alle gebeurtenissen en verder, in het expressieve, gene kracht die de subjectiefste
stroom stollen doet tot objectiefste gestalte en zo doende deze poëzie opposeert
4
aan de dichtkunst van de subjectieve uitdrukking ener subjectieve ontroering.’
Wil men bij deze lyriek, die gebaseerd is op variatie van een beginthema, spreken
van ‘muzikaal’, dan is daar niets tegen mits men niet denkt aan
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1

klankpoëzie, met een melodisch bepaald verloop, zoals velen ten onrechte deden ,
en nog minder aan traditioneel gebonden vormpatronen. Geen symphonieën of
sonates, maar muziek in de trant van Weberns Vijf stukken voor orkest, opus 10.
Volgens Van Ostaijen behoorde de wetmatige prosodie tot een periode waarin
het gedicht uitdrukking gaf aan een vaststaand wereldbeeld: de apriori gegeven
2
vorm weerspiegelde de apriori gegeven inhoud. Bij de zuivere lyriek bestaat wèl
een ‘wetmatigheid van het lyrische ritme’, maar deze is niet in regels vast te leggen
3
doch slechts empirisch te kennen. Van Ostaijen zelf schreef: ‘Geen theoreticus
onzer zou een “ars poëtica” kunnen schrijven. Doch ik stel mij zeer goed voor dat
het noteren van een soort “handleiding tot het improviseren in lyriek” voor die
4
theoreticus een dankbare taak zou zijn.’ De dichter kent de ‘lyrisch-ritmische wetten’
intuïtief, de beschouwer leert ze alleen achteraf kennen, in het gerealiseerde gedicht.
Het loont de moeite, op deze plaats nogeens de op p 156 geciteerde definitie van
poëzie te bekijken: ‘Poëzie = woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie
zinnen, is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysische
geankerd spel met woorden.’ Grotendeels is deze omschrijving nu duidelijk geworden.
Raadselachtig blijft nog de zinsnede: ‘in het metafysische geankerd’.
Er zijn heel wat uitspraken van Van Ostaijen te citeren, die betrekking hebben op
de poëtische daad. Een van de kortste maar meest omvattende is deze: ‘[dichten
5
is] het uitdrukken van de intuïtieve kennis van de wereld.’ In dit zinsfragment is
interessant het woord intuïtief - dat filosofische resonanties oproept, van Spinoza
6
tot Croce -, maar nog meer het woord kennis,
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dat ons er opnieuw aan herinnert dat Van Ostaijen het kennistheoretische aspekt
1
van de door hem voorgestane lyriek placht te beklemtonen , en tenslotte het woord
wereld, dat hier zeker niet betrekking heeft op het ‘bloot fenomenale’. Er is blijkbaar
‘iets’ aan de wereld te kennen dat achter of boven de verschijnselen ligt. Natuurlijk
denkt men hier aan platonisme, - en inderdaad speelt Van Ostaijen meermalen
Plotinus als beslissende kaart uit. Hij meent dat een idealistische beschouwingswijze
inherent is aan de zuivere lyriek, en veroordeelt zelfs op deze filosofische grond het
gebruik maken van realistische middelen: ‘Het is een kenmerk van meer dan éen
Vlaams expressionist expressionistische lyriek met realistische sensaties te maken
[...;] zij vergeten dat een idealistische beschouwing niet geholpen is met een
2
ontroering volgens realistische sensaties, post factum herzien en gecorrigeerd.’
Er is voor Van Ostaijen een hogere werkelijkheid dan die van de zichtbare
verschijnselen, en die werkelijkheid is kenbaar langs de weg van de zuivere lyriek.
Dat blijkt zonneklaar uit een betoog over de expressionistische katholieken van
Holland, die volgens hem te verstandelijk te werk gingen: ‘De tijdvakdichter is op
angstvallige wijze daarop attent het tijdvak in zijn gedichten te realiseren en door
deze angstvalligheid stelt hij zich buiten de voorwaarde van de lyriek, die overgave
aan de genade is. [...] Door dit samenstoten van de woorden in het gedicht, door
deze vonk wordt zichtbaar gemaakt een waarheid, geenzijds de verstandelijke
samenhang van het woord. Over deze ontsluierende kracht van het woord geeft
3
geen redelijke reden ons uitkomst.’ De tijdvakdichter echter steunt op het
verstandelijke. De gelovige jongelingen moeten het in Keulen hebben horen
donderen, toen een agnosticus hun de ontoereikendheid van hun rationele werkwijze
kwam voorhouden.
Als eindpunt van het gedicht dus: het dóórdringen in het voor de rede
ondoorgrondelijke. Dat mag inderdaad wel ‘in het metafysische geankerd’ heten.
Een nieuwe vraag doet zich nu echter klemmend gelden. Dit hoge doel moet tenslotte
bereikt worden met een zo werelds middel als woorden. Waar haalt, letterlijk, de
dichter die woorden vandaan die een zo
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Het symbolisme, zegt hij, start bij het zintuigelijke, het expressionisme bij het
kennistheoretische. (VW p 306, 1926).
VW p 306 (1926).
VW p 270-271 (1926).
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zware opdracht uit te voeren hebben? Het is in de voordracht Gebruiksaanwijzing
1
der lyriek, van 1925-1926 , dat Van Ostaijen hierop antwoord geeft.

Gebruiksaanwijzing der lyriek
Om de denkbeelden van Van Ostaijen in de laatste jaren van zijn leven in hun
samenhang te tonen, behoef ik nauwelijks iets anders te doen dan deze lezing
citerenderwijs te volgen, met hoogstens hier en daar een kort kommentaar. De lezer
ziet zelf welke uitspraken niet anders zijn dan varianten van de reeds bekende, en
welke nieuw zijn, of duister gebleven opvattingen van vroeger in het licht trekken.
‘Het is bijzakelijk welke aspiraties beter staan bij de geboorte van de lyrische
ontroering, wanneer maar deze ontroering het geschouwde transcendente dat haar
tot oorzaak was, zichtbaar maakt.’ (p 315) Aan begin en einde van het proces dat
verloopt tussen de ‘geboorte van de lyrische ontroering’ en de definitieve realisering
ervan in het gedicht, staat dus ‘het geschouwde transcendente’. Daarmee wordt
een vraag beantwoord die wij ons naar aanleiding van het voorgaande al gesteld
hadden: wat heeft het resultaat, dat het gedicht is, nog te maken met de ‘aanleiding’?
Maar natuurlijk leidt dit antwoord rechtstreeks tot een nieuwe vraag: wat is dat
transcendente karakter dat de woorden blijkbaar eigen kan zijn?
‘Wat bedoel ik met dat vervuld-zijn door het transcendente van het woord? Is het
de zin van het woord of is het alleen zijn klankwaarde? Het stellen van het alternatief
is, meen ik, verkeerd. Noch de zin, noch de klankwaarde alleen kan men als
uitsluitend algemeen geldende waarde aanvaarden. Noch dit noch dat is volstrekt,
namelijk: dat de woorden enkel tekenen zijn voor de fenomenen of dat de fenomenen
slechts en fonction van de woorden lyrisch bestaan. De resonantie van het woord
in het onderbewustzijn, - resonantie die naar de oppervlakte te voeren mij de feitelijk
lyrische taak schijnt - zij ligt tussen de zin [= betekenis] en de klankwaarde, met het
accent op deze of gene en vaak nog medebepaald door begeleidende momenten
van de meest diverse herinneringswaarden.’ (p 317)
In de (door mij) gekursiveerde woorden wordt blijkbaar het proces van het schrijven
(de ‘taak van de dichter’) vastgelegd, en alleen al daarom zijn zij van een uitzonderlijk
belang. Brandt Corstius heeft terecht gekonstateerd dat Van Ostaijen in dit stadium
een sterkere nadruk op het onderbewuste

1

p 311 vlgg. In het volgende wordt in de tekst zelf achter ieder citaat de pagina van het
Verzameld werk vermeld.
VW
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1

legt dan in eerdere opstellen. Wij mogen wel aannemen dat de ‘transcendente’
mogelijkheden van het woord met deze ‘resonantie in het onderbewuste’
samenhangen. Geparafraseerd: het lyrisch effektief gehanteerde woord ‘overstijgt
zichzelf’, transcendeert zijn direkt gegeven betekenis door de echo's die het in het
onderbewuste oproept. De enige taak van de dichter is het, die mogelijkheden tot
het uiterste uit te buiten. Samengevat in Van Ostaijens eigen woorden:
‘Hier nu kan ik de eerste - zeker voorlopige - formulering wagen: dichtkunst, als
alle kunst, is gesensibiliseerde stof. Maar stof is het woord met al zijn mogelijkheden
2
van onderbewuste affectering , met al zijn sensibiliteitsmomenten. In dit verband
verwerp ik alle andere zorg dan deze van het gevoelig-maken van de stof, omdat
ik elke andere zorg als een vreemd lichaam in de poëzie aanvoel.’ Wat in de al
tweemaal aangehaalde definitie van poëzie ‘metafysisch’ genoemd wordt, is, mag
3
men aannemen, deze transcendente potentie van het woord , het vermogen van
het gesensibiliseerde woord om meer uit te drukken dan ‘van nature’. Van Ostaijen
vervolgt dan ook: ‘Deze metafysische bekommernis moet zich geheel oplossen in
de sensibilisering van het woord door de keus van de plaats in het gedicht, door
zijn acties en reacties, door zijn vriendschapsbanden en zijn vijandschap, door zijn
keusverwantschappen.’ Wat is daarbij de rol van het onderbewuste? ‘De woorden
moeten de specifieke onderbewuste som die zich in de dichter om een gebeuren
vormt naar de oppervlakte stoten. Het is door de nieuwheid van deze som dat de
dichter ons raakt. Het is het woord en niet de zin [= volzin] in zijn intellectuele
opeenvolging en betekenis die bij machte is ons het transcendente hoorbaar te
maken. Niet het verstand van de hoorder dient geraakt, maar wel, het verstand
doorbrekend, het onder-bewustzijn.’ (pp 318-319)
Poëzie schrijven is het dusdanig rangschikken van het woordmateriaal dat de
onderbewuste lading er zo volledig mogelijk in kan ‘uitstromen’. En

1
2

3

De Gids, 120ste jg, nr 6, juni 1957, p 380.
Het woord ‘affectering’ kan men bij benadering vertalen als: ‘het laden met emotie’. Dit dient
dus volgens Van Ostaijen te geschieden vanuit het onderbewuste, zodat het woord een soort
‘aankleve’ van gevoelswaarden krijgt die geen deel uitmaken van de gewone (lexikale)
betekenis.
Het lijkt mij niet overbodig, te waarschuwen tegen een verwarring van de begrippen
‘transcendentaal’ en ‘transcendent’. De zozeer door het Duits beïnvloede formuleringen van
Van Ostaijen maken een onderscheid noodzakelijk. Door het woord ‘metafysisch’ in een
ongewone (etymologische) betekenis te gebruiken, werkt Van Ostaijen zelf helaas mogelijke
misverstanden nog in de hand.
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door het lezen van het gerealiseerde gedicht, waarin de woorden hun natuur te
boven gaan (meta-fysisch werken), wordt ook het onderbewustzijn van de lezer
geraakt. Het gedicht is dus, kort maar ik hoop niet te kort gezegd, de kommunikatie
van het onderbewuste van de schrijver met dat van de lezer. Gaan wij daarvan uit,
dan valt een nieuw licht op de nadruk die Van Ostaijen legt op de ont-persoonlijking:
om van het onderbewust gekonditioneerde gedicht meer te maken dan een
autistische uiting, moet een proces van objektivering plaats vinden, zodat het gedicht
ook voor een ander toegankelijk wordt.
De merkwaardige mengeling van mysticisme en zakelijkheid, die in bijna al deze
citaten opvalt, treedt op zijn duidelijkst aan het licht in de passage waar Van Ostaijen
het hoogste doel van de poëzie tracht te omschrijven: ‘De mogelijkheid der dichtkunst
is tweeërlei: de onderbewust geïnspireerde poëzie en de bewust opgebouwde, met
deze reserve nog dat de tussengevallen de doorsnee vormen. De onderbewust
geïnspireerde poëzie resulteert uit de extase en ook, als poëzie, is zij de herkenbaar
hoogste mogelijkheid. Geen enkel dichter-literaat kan echter zich op deze poëzie
als zijn eigenste eigen beroepen. Van de literatuur uit blijft de waarheid dat de
extatische dichtkunst de hoogst denkbare is een puur transcendentale. In de extase
is geen verschil tussen opbouw en stof. In de gewilde dichtkunst is het zo dat het
gedicht zich bewust opbouwt uit een onderbewuste stof. Het komt er dus [!] op aan
de keusverwantschappen der woorden te ontdekken; de klankwaarde en de sensibele
verhoudingen tussen klank en zin zullen hierbij de beste gidsen zijn.’ (p 319)
Om het ditmaal nuchterder dan Van Ostaijen te zeggen: de extase is de bron van
het dichten, maar tevens de limiet van het gedicht. Waar die limiet bereikt zou
1
worden, is het gedicht geen gedicht meer. Wat die extase is, laat zich verder niet
uitdrukken, alleen ervaren. Hoogstens kan men een begeleidingsverschijnsel ervan
2
aanduiden: ‘Extase weer is: teruggrijpen naar het elementaire’, lezen wij al in 1922.
In 1925-'26 is het enige dat er nog over meegedeeld wordt: ‘Evenals de extase heeft
de poëzie eigenlijk niets te vertellen, buiten het uitzeggen van het
vervuld-zijn-door-het onzegbare.’ (p 317) Het ‘uitsluitend thema der zuivere lyriek’
is ‘de verrukking in de mogelijkheden van de uitdrukking van de subjectiefste
resonantie.’ (p 320) Het lijkt mij onmogelijk om hier verder iets aan te ver-

1
2

Al in 1922: ‘De hoogste vorm van kunst, - daarom niet- of niet-meer-kunst - is de extase.’ (VW
p 106).
VW p 106.
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duidelijken, en zinloos om er andere citaten aan toe te voegen. De ‘extase’ en de
‘lyrische verrukking’ zijn in Van Ostaijens poëtica ervaringen die juist alleen door de
lyriek zelf ook bij de lezer opgeroepen kunnen worden. Voor het overige zijn zij
onuitsprekelijk.
Men zou kunnen beweren dat door dit laatste de basis onder Van Ostaijens poëtica
weggetrokken wordt, maar dat lijkt mij onrechtvaardig. Iedere poëtische theorie die
de dichterlijke ervaring binnen zijn probleemveld trekt, zal dergelijke ‘witte plekken
op de kaart’ vertonen. Mogelijk kan bijvoorbeeld de psychologie in deze materie
verder doordringen via een analyse van het verschijnsel der kreativiteit, maar dan
1
veranderen, door de vraagstelling, de problemen zelf van karakter. Dat Van Ostaijen
zo ver als hij kon in de niet in kaart gebrachte gebieden probeerde binnen te breken,
mag zeker niet tégen hem uitgespeeld worden. Wat telt is: hoe samenhangend is
de voor betogende overdracht beschikbare rest van zijn poëtica, en daarover hoeft
2
de lezer zich niet te beklagen.
Nog een enkele opmerking over de rol van het onderbewuste in Van Ostaijens
poëtica. Minderaa stelt dat Van Ostaijen zich, in tegenstelling tot Van Eyck met wie
hij hem vergelijkt, overgaf aan ‘spel-experimenten met keuze-loos uit het
3
onderbewuste aanvaard materiaal’ , en gezien het verband waarin hij zijn opmerking
maakt mag men aannemen dat hij deze karakteristiek wil doen gelden, niet alleen
voor de gedichten zelf maar ook voor de poëtische theorie. De lezer heeft ongetwijfeld
reeds opgemerkt door welk woord Van Ostaijens bedoelingen hier scheefgetrokken
worden: ‘keuze-loos’. De hele technische kant van Van Ostaijens poëtica - en dat
is niet weinig - draait juist om het kiezen van de woorden. De samenhang tussen
het ‘putten uit het onderbewuste’ en het ‘kiezen van de juiste

1

2

3

Bijzonder open voor diepte-psychologische interpretatie lijkt bv. een uitlating als deze: ‘Bij
[de dichter] wordt het heimwee naar een vaderland dat uitgestrekter zou zijn dan dit der
subjectieve werkelijkheid die alleen ons is gegeven, vermenigvuldigd door de kennis om de
onmogelijkheid der volmaakte veruiterlijking van dit subjectieve. [...] Uit het heimwee naar
een vaderland van het volmaakte weten en uit het besef om de ijdelheid van elk menselijke
pogen daarheen, uit dezelfde dubbele oorzaak van verlangen en machteloosheid die wekster
is van het gebed, spruit de poëzie.’ (VW p 316-317).
Ik ben het dan ook eerder eens met Muls die schreef dat Van Ostaijens kritieken ‘behoren
tot het sterkste wat door het theoretisch expressionisme werd voortgebracht’ (Paul van Ostaijen
p 17, 1928), dan met Minderaa die meende dat ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ ‘geschaad
[wordt] door een zekere troebelheid der wetenschappelijke terminologie, die soms moeilijk
maakt zijn eigenlijke bedoelingen te verstaan.’ (Opstellen en voordrachten p 310). Het laatste
ontken ik niet, maar, zoals gezegd, ik zoek het in de materie, niet in de wijze van uitdrukken.
Opstellen en voordrachten p 320.
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woorden’ is helder onder woorden gebracht in de volgende opmerking: ‘Vertrekpunt
of beslissend moment tot het scheppen van een gedicht kan aldus alleen zijn een
zuiver lyrisch gebeuren, b.v. dat de dichter de ervaring heeft van het ritme van het
gewilde gedicht [dit soort opmerkingen kan men van vrijwel iedere dichter horen; cf
Verwey] ofwel dat hij van een voorstelling zulke lyrische ervaring behoudt dat hij,
op grond van een praemisse-zin, zijn gedicht organisch ontwikkelt in het zoeken
naar het evenwicht tussen de voorstelling en het sensibele dat, als gevolg op deze
lokale voorstelling, uit het onderbewustzijn daarrond wordt opgewekt. D.w.z. wat
het gedicht zal worden weet ik niet, wanneer ik de praemisse-zin stel: ik wacht op
de repercussie van deze zin in het sensibele onderbewustzijn. [...] De lyrische taak
van het bewustzijn is grenswacht te zijn en daarop te letten dat de repercussie-zinnen
niet de grens van de praemisse overschrijden.’ (p 321 en p 322) Dit is persoonlijk
gebonden, zoals tenslotte iedere ontstaanspoëtica, maar onbegrijpelijk kan niemand
het noemen.
Ook over de wijze waarop indrukken van de buitenwereld door omzetting in het
onderbewustzijn poëtisch bruikbaar worden, heeft Van Ostaijen een enkele
opmerking gemaakt. ‘[Ik] streef naar een gedicht zonder onderwerp, een
reinthematische dichtkunst. Het onderwerp van het gedicht is het gedicht zelve. De
fenomenale gebeurtenissen verdwijnen in het onderbewustzijn, zij doordringen zich
aldaar en wijzigen zich onder elkaars invloed. Het is uitsluitend uit het hars, dat door
deze opeenhoping ontstaat, dat mijn lyrisme procedeert.’ (p 321) Het transcendente
woord is het onderbewust geladen woord, dat uit deze ‘opeenhoping’ naarboven
komt. Het woord echter dat een direkte, slechts aanduidende relatie houdt met de
buitenwereld, blijft een corpus alienum in het gedicht. Het is daardoor dat bv. ethische
apercu's, die een buitenlyrische orde in de verschijnselen aanbrengen, verstorend
op het gedicht inwerken.
In een gedicht dat ‘zichzelf onderwerp is’, telt niet (meer) de dichter maar slechts
het gedicht. Het bestaat in zichzelf, als een organisch samenhangend geheel, waarin
ieder orgaan zijn eigen, zelfstandige, funktie heeft. Wie ook voor deze stelling een
persoonlijke verklaring zoekt, krijgt hem van Van Ostaijen zelf: ‘Deze aseïteit van
elk orgaan voel ik aan als het beste middel de voortschrijdende ontroering vast te
houden. Alleen voldoet mij zulke oplossing die de gedeelten niet bloot door het
ganse motiveert.’ (p 322)
Waar blijft, zal een enkele lezer wellicht vragen, de ‘persoonlijkheid’ van de dichter
in dit proces van ontpersoonlijking? Heeft Van Ostaijen daar voor-
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goed afstand van gedaan? Ook ditmaal komt het antwoord van hem zelf: ‘Niet het
geschrevene gedicht heeft belang - het is een pis-aller, maar wel het niet
geschrevene, de gansheid van de dichter als voorstellend subject. Men moet het
geschrevene gedicht slechts betrachten en fonction van het niet geschrevene geheel.’
(p 323) Een platonisch standpunt, daar hoeft niet over getwist te worden. En wat is
de Idee achter de verschijning van het gedicht? De ‘persoonlijkheid van de dichter’,
ik zou het bovenstaande niet anders kunnen interpreteren. Maar die persoonlijkheid
is dan toch weer alleen maar langs de weg van de ontpersoonlijkte gedichten
bereikbaar, - het enige dat de lezer ter beschikking staat zoals Van Ostaijen zo vaak
heeft gezegd.
Ook voor de lezer-criticus, die het gedicht binnenkomt nadat de schrijver het
verlaten heeft, is poëzie op deze wijze een eigensoortige manier van begrijpen van
de werkelijkheid, en geen kommentaar erop. Ziehier wat Van Ostaijen schreef over
een van zijn beroemdste gedichten: ‘de oneindige moeheid wordt in “Melopee” niet
1
uitgesproken, niet geavoueerd; zij klinkt er alleen in.’

Kritische theorie
‘Kritiek is inwijding. En niet een biecht van de kritieker. De kritiek heeft slechts op
twee vragen te antwoorden. De vraag naar het visionaire in het werk (de
spiritualistische inhoud) en deze naar de gelijkwaardige technische realisering van
deze visie in het kunstwerk. Samen naar het evenwicht van visie en formele
realisering. Mogelijk blijft het op een andere wijze intuïtief het kunstwerk te
benaderen. Deze wijze is dan weer scheppende kunst en geen kritiek. Deze wijze
behoort tot de poëzie; het thema van het gedicht is dan eenvoudig een kunstenaar
of een kunstwerk. De moderne kunstkritiek combineert beide mogelijkheden: de
kritisch-analytische en de synthetisch-intuïtieve. Zij brengt een slecht gedicht in
2
plaats van een logische kritiek.’
Hoe vroeg men deze uitspraak ook plaatsen moet (hij is van 1920-'21, zoals de
lezer ongetwijfeld al begreep op grond van de woorden ‘spiritualistische inhoud’),
hij toont al volledig hoe scherp Van Ostaijen de scheiding tussen scheppend en
kritisch werk trok. Wat zij gemeen hebben (namelijk: geen ‘biecht’ te mogen zijn)
valt weg bij wat hen scheidt. De kritiek heeft

1
2

Brieven uit Miavoye, p 60. Het is ongetwijfeld overbodig, er op te wijzen dat deze uitgave met
voorbehoud geciteerd wordt.
VW p 90.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

176
een geheel eigen taak: lyrische houding en formele realisering daarvan vast te
leggen (de term ‘lyrische houding’ is niet van Van Ostaijen, maar vat naar mijn
oordeel samen wat onder meer een woord als ‘visionair’ aanduidt: het op intuïtief
begrijpen gerichte kiezen van een positie ten opzichte van de werkelijkheid). Vandaar
dat de critici ernaar moeten streven ‘eindelijk bij een meer technische dan
1
gevoelskritiek te belanden’. Precies zoals zijn poëtica gebaseerd is op het tot in
2
alle konsekwenties doordenken van het feit dat dichtkunst woord-kunst is , zo
analyseert Van Ostaijen ook de doelstelling van de kritiek op logische wijze.
Wat aan de kritiek doorgaans ontbreekt, meent hij, is een theoretische fundering.
‘Hoofddoel van de [huidige] kunstkritiek is gelijk halen. Een merkwaardig doel: gelijk
halen, zonder voorafgaande principiële vooruitzettingen, zonder...theorieën. [...] Wij
nemen natuurlijk gaarne aan dat alle kunstkritiekers barsten van goede smaak, deze
3
goede smaak te bewijzen kan echter geen reden zijn kunstkritiek te schrijven.’ Van
Ostaijen staat hierin diametraal tegenover iemand als Marsman (zie diens diskussie
met Ritter, p 213 vlgg). Zijn standpunt kan samengevat worden in deze stelling, van
1921: ‘Zonder innerlijk criterium, zonder het streven naar een kritiek binnen bepaalde
grenzen, naar een theoretischklare en consequente kritiek, kortom zonder een
theoretisch standpunt - toetssteen voor alle concrete gevallen - moet deze toestand
4
van de kritiek hopeloos chaotisch blijven.’
Dat Van Ostaijen zelf zijn kritisch-theoretische basis steeds helder omschreven
heeft, in nauwe aansluiting op zijn poëtica, hebben wij al kunnen vaststellen. Wanneer
men hem één ding kan verwijten is het eerder dat hij teveel logisch verantwoorde
koherentie toonde, en eiste, dan te weinig: soms dreigt het logische tot
doel-op-zichzelf te worden. Aan de andere kant is het juist deze houding die de
samenhang van poëtica en kritiek bij Van Ostaijen overzichtelijker maakt dan bij
welke andere criticus van deze periode ook. Haast ieder van zijn kritieken is naast
een bespreking van het objekt tegelijk een praktische demonstratie van de poëtica.

1
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p 132 (1923).
Ook zijn opvattingen over andere kunstvormen waren gebaseerd op de stelling dat
‘kunstontroering [...] daarin bestaat bij elke kunstvoorstelling zich haar architectonische
ontwikkeling te denken’ (VW p 178), waarbij men ‘architectonisch’ mag lezen als: op logische
wijze voortvloeiend uit de fundamentele situatie (2 of 3-dimensionele middelen gebruikend;
woorden hanterend; klanken rangschikkend).
VW p 97 (1921).
VW p 99 (1921).
VW
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Uit de poëtica vloeien enkele algemene normen voor de kritiek voort, die ik kort wil
opsommen:
De criticus (lezer) heeft slechts te maken met het gedicht; de dichter gaat hem
alleen aan voor zover het gedicht uitsluitsel geeft over diens lyrische attitude
(‘spirituele inhoud’, ‘visioen’, later ‘ethos’). Bijgevolg zijn alleen esthetische normen
voor hem van belang. De ethische positiekeuze van de auteur bijvoorbeeld dient
hem onverschillig te zijn: ‘wanneer de dichter, die gedichten, uitsluitend gedichten
moet bieden, ons zijn eerlijkheid brengt in de plaats van lyriek, dan verkoopt hij ons
toch, zonder dat hij wil, appelen voor citroenen. [...] Indien het denkbaar is dat een
lyrieker dát zou kunnen verdichten wat buiten hem ligt, indien het mogelijk zou zijn
dat hij met goed resultaat ons op eerlijke wijze een hem vreemde zielssituatie zou
belijden, indien dit lyrisch mogelijk is, dan kan het mij voor het overige niet schelen
hoe het met zijn eerlijkheid staat. Is het echter onmogelijk een vreemde zielssituatie
1
lyrisch te verwoorden, dan hoeft de eerlijkheid niet extra beloond.’ Interessant is
vooral dat hier een soort ‘moraal van de lyricus’ ontwikkeld wordt, waarin een
‘eerlijkheid’ bestaat die niets te maken heeft met die van de biecht. Dat Van Ostaijen
zich van deze lyrisch-morele norm efficiënt wist te bedienen, bewijst bijvoorbeeld
een vernietigende bespreking van Alice Nahon.
De norm van de ‘eeuwigheidswaarde’, door zovelen die een esthetische kritiek
voorstaan centraal gesteld, wordt door Van Ostaijen afgewezen. De eeuwigheid
van een gedicht is een zorg voor lateren. ‘Alleen wanneer de kunstenaars er weer
toe komen een werk te scheppen enkel gemotiveerd door hetgeen naar hun mening
noodzakelijk is om hun verrast-zijn om de spanning Ik - omwereld uit te drukken [dit
is weer een andere omschrijving van wat ik “lyrische houding” genoemd heb], alleen
wanneer de dichters er weer toe komen gans buiten het slameur van deze
eeuwigheidswaan deze spanning dichterlijk uit te zeggen zó alsof morgen het gedicht
2
kon zijn vergeten, alleen zo worden “eeuwige” gedichten geschreven.’ Het is duidelijk
dat de eis die hier langs een omweg wèl gesteld wordt, die van de oorspronkelijkheid
is, in de meest radikale vorm die men zich denken kan, namelijk: geldend voor ieder
afzonderlijk gedicht. ‘Waarom stelt Marsman zich soms de beide vragen: “Hoe maak
ik een goed gedicht? Hoe maak ik een nieuw gedicht?” en waarom meent hij, dan
3
weer iets later, dat het ene zonder het andere kan?’

1
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p 216 (1925).
p 132 (1923).
In ‘Marsman of vijftig procent’, VW p 343 (1927).
VW
VW
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Deze oorspronkelijkheidseis is altijd en onverkort van kracht, ook als het om
verondersteld ‘geestverwante’ dichters gaat: ‘elke dichter [geldt] in zover hij
1
beduidender is dan zijn eigen systeem’ en: ‘Een expressionistisch dichter geldt in
zover hij is [een emfatisch is!], niettegenstaande zijn expressionisme. Een dichter
2
is belangwekkend juist door de elementen die aan het tijdvak ontsnappen.’
Men kan van Van Ostaijens kritische beginselen hetzelfde zeggen als van zijn
poëtica: zij zijn nooit gemakkelijk, voor de lezer evenmin als voor de schrijver zelf.
Ook in de toepassing ervan heeft hij zich nooit met de franse slag van de
moeilijkheden afgemaakt. Dat was trouwens niet te verwachten van de man die
volkomen oprecht kon schrijven: ‘De dichter vindt zich niet spoedig en, vindt hij zich,
3
zo moet hij zijn kennis dadelijk weer weggooien, een niet meer gangbare munt.’

Kritische praktijk
Het zou geen moeite kosten om een eindeloze reeks citaten op tafel te leggen, die
aantonen, hoe exakt Van Ostaijen zich aan zijn eigen eis van een kontroleerbare
kritiek heeft gehouden. Ik zal slechts enkele voorbeelden geven, mij daarbij
beperkend tot gevallen, waarin vooral enkele minder lokale toepassingen aandacht
krijgen.
Een interpretatie van de kritieken, in dien zin dat men Van Ostaijens kritische
normen uit de praktijk zou moeten afleiden, is onnodig: hij zegt alles expliciet. Het
resultaat van het wegen wordt nooit meegedeeld zonder dat wij weten welke
gewichten gebruikt worden. Met gerechtvaardigde trots schrijft hij dan ook:
‘[Marsman] zegt ook dat hij aan hollandse kritiek niets heeft, dat zij oninstruktief is
4
voor de dichter en dat de mijne daar zeer tegen afsteekt.’ Dat positieve oordeel
van Marsman laat zich gemakkelijk verklaren: nooit tevoren had een Nederlandstalig
criticus met zoveel aandacht ieder detail, iedere regel van het besproken werk
bekeken voordat hij zijn, volledig geadstrueerd, oordeel gaf. Het is de eerst
opvallende eigenschap van deze kritieken, en één die ik expliciet moet vermel-

1
2

3
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p 273 (1926).
p 270 (1926). Omdat vormen nu eenmaal imitabel zijn (zoals hij al in 1920 schrijft), kan
men ook expressionisme akteren zonder expressionist te zijn. Over Grauls: ‘Zijn
expressionistische gedichten [hebben] ten slotte ook dezelfde klein-burgerlijke allure die de
lyriek van Tollens tot van Droogenbroeck kenmerkt, alleen met dit verschil dat deze
expressionistische gedichten met een paar gepasticheerde rekwisieten opereren.’ (VW p 214).
VW p 277 (1926).
Brieven uit Miavoye p 25.
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den omdat zoiets nu eenmaal niet gedemonstreerd kan worden door middel van
citaten. Van Ostaijens besprekingen zijn een model van fair optreden, ook als het
oordeel radikaal negatief is.
Enkele voorbeelden van oordelen die de samenhang van kritiek en theorie
bevestigen:
De stelling dat het een ‘lyrisch axioom’ is, ‘dat alle abstracta in poëzie de allures
1
van het allerconcreetste moeten aannemen’ , vinden wij terug in een oordeel als
het volgende: ‘dit systeem van Bruning is pijnlijker verstandelijk nog dan het systeem
van Kuyle door de koppeling van abstracte begrippen aan ervaringen uit het
alledaagse en door de daaruitvolgende on-lyriek van zijn abstracte woordeschat en
2
abstracte zinswendingen (b.v. het part. praes.).’ De geldigheid van deze waarneming
wordt verderop in de bespreking in extenso aangetoond. Treffend is ook het bezwaar
tegen het deelwoord, dat abstraherend werkt. Elders heeft Van Ostaijen zelfs
3
geschreven: ‘In de moderne dichtkunst gebeurt alles in de tegenwoordige tijd’ , een
bewering die de vertaling in het konkrete is van de algemene these: poëzie stelt, is
niet deskriptief. ‘De dichter doet niet alsof; hij doet’, luidt een ander, onovertrefbaar
4
kort, aforisme van Van Ostaijen. Abstracta daarentegen stellen niet aanwezig, maar
betogen.
Misschien dat de lezer de indruk heeft dat deze oordelen niet verder dan
algemeenheden komen; dat is dan een gevolg van het feit dat de detailbetogen te
omvangrijk zijn om te citeren. Om toch in ieder geval één voorbeeld uit de vele te
geven, haal ik een fragment aan uit een bespreking van Van den Oever, naar
aanleiding van de versregels: ‘heete randen/mijn oogen omspanden/o, die glaslooze
vuurbril’.
Van Ostaijen geeft daarop het volgende kommentaar: ‘De hete randen om de
ogen worden hier bij een vuurbril vergeleken. Goed. Maar plots herinnert zich v.d.
Oever dat de vergelijking in werkelijkheid niet op een vuurbril kan terugslaan, doch
enkel op het geraamte van dit object en, corrigerend, voegt hij bij zijn vergelijkende
term het epitheet “glasloos”. Dit negatief hoedanigheidswoord nu zegt niets bijzonders
uit, het is lyrisch volstrekt zonder kracht en het heeft alleen een functie als prozaïsche
5
correctuur van een op zichzelf onjuist beeld.’ Men hoeft geen expressionist te zijn,
om deze redenering afdoende te vinden.
Wat voortdurend weer opvalt is, dat Van Ostaijen niets ‘laat passeren’. Ook de
oordelen die iedereen zonder veel denken zou uitspreken, krijgen
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p 248 (1925).
p 273 (1926).
VW p 131 (1923).
VW p 114 (1923).
VW p 256-257.
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hun argumenten mee. Weer één enkel voorbeeld. Over Van de Woestijne's
‘sensualisme’ is wel iedereen het eens, maar niet vaak zal het op een zo konkreet
voorbeeld vastgepind zijn als hier door Van Ostaijen: ‘Het vrij uitzonderlijke
stofadjectief “lazuren” komt driemaal voor, het schijnt dat het niet éénmaal vervangen
kon worden door zijn tweelingbroer, “azuren”; inderdaad “lazuur” heeft immers nog
de originele betekenis van de steen, daar waar “azuur” deze betekenis inboette, om
1
alleen in de overdrachtelijke verder te existeren.’
Wanneer er een zekere afstand is tussen het konkrete oordeel en de algemene
theorie, zal Van Ostaijen er steeds voor zorgen dat deze overbrugd wordt door een
tussentheorie. Dat is bijvoorbeeld het geval met de veroordeling van de beeldspraak
en de vervanging ervan door de associatie, die wij ook kennen van buitenlandse
2
avantgardisten van die periode : ‘Het herhaaldelijk gebruik van het beeld verdeelt
het gedicht in twee vlakten, deze van het vergelekene en deze van het vergelijkende.
Het stoort door de existentie van deze twee klassen, die ongeveer noodzakelijk
tweeerlei waarden worden, de ritmisch-organische samenhang; anderzijds stoort
het door het voortdurend apelleren op het verstand het groeien van het gedicht uit
eigen kracht uit het onderbewuste. Een beeldereeks is in de ontwikkeling van het
gedicht een opening op een perspectivistische achtergrond.
Bij de eerste blik kan datgene wat de organisch-expressionistische lyriekers in
de plaats stellen, de associatie, van het beeld niet zeer gescheiden lijken. Genoeg
echter om deze hoofdzaak te bereiken: het in dezelfde vlakte houden van al de
gedeelten van het gedicht. In het onderbewustzijn liggen alle ervaringen gelijkwaardig
naast elkaar. Uit deze ervaringen worden door de dichter deze gekozen die, rond
een lyrisch centraalpunt, naar lyrische ontwikkeling en met de verdunde band die
de associatie is, zich in de vlakte van het gedicht laten plaatsen. In tegenstelling
met het beeld differentieert de associatie noch naar geestelijke, noch naar technische
waarden. De verscheidene associatief verbonden werkelijkheden liggen naast elkaar.
Het thema van het gedicht is hier zo te zeggen onderverstaan subject; al de
associaties zijn de verscheidene predikaten, in waarde naast elkaar gelegen, die
3
dit subject gaandeweg uit zich, als elementen, opbouwen.’

1
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p 301 (1926).
In ons land hebben pas de dichters van ‘Vijftig’, die niet voor niets vaak Van Ostaijen als
schutspatroon kozen, dergelijke opvattingen ontwikkeld.
VW p 244-245 (waarschijnlijk 1925).
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Men ziet gemakkelijk, hoe deze brugtheorie enerzijds aansluit bij de poëtica, en aan
de andere kant de bespreking van konkrete gevallen mogelijk maakt. Bovendien
kan iedere literatuur-theoreticus zijn voordeel doen met dit soort algemene
observaties, ook als hij er niet aan denkt de beeldspraak te verwerpen.
Intussen, ik wil niet de indruk wekken dat ik alles wat Van Ostaijen schreef even
toegankelijk acht. Voor het geval dat dit nog niet uit het voorgaande is gebleken,
citeer ik daarom voor één keer een frase die mij pure geheimtaal lijkt: ‘Groot is de
evolutie waar wij bemerken dat enerzijds in zijn eerste gedichten de sterkte van het
verlangen naarmate der tegenstelling met het chaotische karakter ener reeds
geestelijk verworpen maar fysisch nog existente veelvuldige belangstelling werd
uitgedrukt, terwijl anderzijds nu in deze bundel het verlangen de dichterlijke drang
te steunen op de primairste geestelijke goederen in zich een a-priorische orde heeft
1
gevonden.’ Zelfs voor de lezer die de signalen herkent, wordt dit niet zo gauw een
mededeling.

Slotkommentaar
De bijzondere waarde van Van Ostaijen als theoreticus en criticus heeft: rechtstreeks
te maken met zijn uitzonderlijk dichterschap, maar dan niet omdat het één een
uitvloeisel zou zijn van het ander, doch omdat deze twee soorten begaafdheid elkaar
zo overtuigend aanvullen, zonder tot scheve perspektieven te leiden. Voortdurend
is Van Ostaijen zich bewust geweest van het verschil in de middelen die hem in zijn
uiteenlopende funkties ter beschikking stonden, zonder dat de eenheid van zijn
literaire figuur daar ook maar één ogenblik door aangetast werd.
De criticus Van Ostaijen lijkt daardoor een uitstekende demonstratie van zijn eigen
stelling: ‘Een benaderend objectief oordeel heeft slechts waarde wanneer het is van
2
iemand die zijn standpunt heeft dans la mêlée.’ Het rigorisme van Van Ostaijen
heeft dáármee te maken, niet minder dan met zijn neiging tot logische ontwikkeling
van gedachten zo goed als gedichten. Een term die zijn hele attitude zou typeren,
meer dan die van Roland Holst eigenlijk, voor wie Van Duinkerken hem gemunt
heeft, lijkt mij: esthetische askese, - niet in de laatste plaats om de konnotatie van
doel-

1
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p 167 (1924, over Paul Verbruggen, De voorhof).
p 102 (1921). Deze stelling is exakt dezelfde als die van de historicus Jan Romein in
‘Zekerheid en onzekerheid in de geschiedwetenschap. Het probleem der historische
objectiviteit’, In opdracht van de tijd. Amsterdam, 1946 (p 12 vlgg).
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gerichtheid, bewustheid in de hantering der middelen, die het begrip askese
kenmerkt. Het is niet te geloven dat Vermeylen, met zijn roep om ‘more brains’ (in
1
1923), nu juist Van Ostaijen over het hoofd zag!
In hoeverre Van Ostaijen op het moment van zijn dood bezig was zich in een
nieuwe richting te ontwikkelen, laat zich niet vaststellen. In een circulaire voor het
tijdschrift Avontuur, die hij in de laatste maanden van zijn leven opstelde, schreef
hij onder meer: ‘“Avontuur” wil een tijdschrift zijn dat van zijn medewerkers geen
2
theoretische saamhorigheid eist, en zelfs geen identiteit van richting.’ Afgezien van
het feit dat het moeilijk anders kon bij een tijdschrift waarin Van Ostaijen onder meer
met Du Perron in de redaktie kwam - de tegenstellingen tussen de twee kwamen
juist in diezelfde maanden in een briefwisseling scherp tot uiting -, is deze meer
open houding wel zo nieuw bij Van Ostaijen als men menigmaal gedacht heeft? In
1923 al heeft hij het over wat men ‘theoretisch gezien défauts [kan noemen] - défauts
die wie weet het en om met Ensor te spreken [...] de meest interessante
3
eigenschappen van de artiest vormen.’ Ik heb al eerder gezegd dat ik de term
‘dogmatisch’ voor Van Ostaijen onjuist acht, en dat ik hem vervangen zou willen
zien door ‘theoretisch konsekwent’; logische ontwikkeling der ideeën en
4
kontroleerbaarheid van de kritische uitspraken zijn de voornaamste eisen die hij
stelt, wat men toch zeker niet kenmerkend mag achten voor een dogmaticus.
Zoals iedere andere schrijver die onomwonden zijn standpunten formuleert, heeft
Van Ostaijen zijn navolgers gehad. Burssens bijvoorbeeld die zinnen opschrijft als
deze: ‘En wat verschil is er, formalisties gesproken natuurlik, tussen een bloem, die
5
een gedicht van de natuur is, en een gedicht van de dichter?’ etc. De auctor
intellectualis zelf mag men daarvoor evenwel niet verantwoordelijk verklaren. Een
frase als die van Burssens is eerder een parodie dan een echo.
Het is dan ook niet in die hoek dat men Van Ostaijens vruchtbare werking op
anderen dient te zoeken. Niet voor niets heb ik hem behandeld in één afdeling met,
6
maar volgend op, Nijhoff. Had ik het omgekeerd gedaan, wat misschien iets meer
voor de hand gelegen zou hebben, dan zou de
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A. Vermeylen, Van Gezelle tot Timmermans p 78.
VW p 349 (1928).
VW p 130 (1923).
Ik bedoel daarmee: toetsbaarheid aan objektief waarneembare eigenschappen van het objekt,
en niet overeenstemming met bepaalde theoretische beginselen.
Burssens, Paul van Ostaijen p 54.
Ook Meeuwesse konstateert in zijn oratie Muziek en taal ‘een aantal evidente punten van
overeenkomst in de verstheorie van beide dichters’, (a.w. p 8).
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beschrijving van bepaalde nijhoviaanse opvattingen tenauwernood mogelijk geweest
zijn, zozeer lijken zij een verbleekte reproduktie van Van Ostaijense thesen. Andere
denkbeelden van de Hollander zouden, in hun voorzichtige, meer suggererende
dan explicerende voordracht, platgedrukt zijn door de harde logica van Van Ostaijens
betoogtrant. En dat zou bijzonder onrechtvaardig geweest zijn.
Nijhoff heeft al vroeg scheppend werk van Van Ostaijen gelezen. Al in 1916
erkende hij volgens eigen latere mededeling in de Vlaming ‘eindelijk iemand waarmee
[hij] rekening te houden had’, en wel omdat Van Ostaijen blijkens zijn gedichten
zichzelf niet toestond ‘het ene ding te verwerpen en het andere te aanvaarden, het
ene schoon en het andere onschoon te noemen’, en zo te komen tot
1
‘bewustzijns-verenging, moedwillige bewustzijnsverbijzondering’. In dit streven naar
het onpersoonlijke zag Nijhoff uiteraard zijn eigen bedoelingen weerkaatst, - maar
niet meer dan dat. Hetzelfde geldt voor de kritieken. Nergens wijzen Nijhoffs
formuleringen erop dat zij opgeroepen zijn door die van Van Ostaijen. Men mag wel
inwerking van de laatste op de eerste aannemen - niet omgekeerd - maar dat is
dan een gevolg geweest van een al bestaande, reeds gebleken, verwantschap, en
met handhaving van de zeer grote verschillen. Van Ostaijen zou zelf niet geloofd
hebben in een dergelijke inwerking, omdat voor hem de poëzie van Nijhoff volstrekt
niets te maken had of kon hebben met de zijne. Dat Nijhoff bepaalde opvattingen
later, andere echter weer eerder, formuleerde dan Van Ostaijen, is zonder moeite
aan te tonen. Er zijn bijvoorbeeld aspekten van ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’
(1925-1926) - een geheel dat volkomen logisch uit Van Ostaijens ‘ideologische’
ontwikkeling voortvloeide - die herinneren aan Nijhoffs bespreking van Nieuwe
geluiden, van 1924. Een voorbeeld is het woord ‘verrukking’ bij Van Ostaijen naast
‘geluk(zaligheid)’ bij Nijhoff (onder meer in Verzameld werk 2 p 194), in het zelfde
bijzondere verband.
Om die verwantschap, met de daarbij behorende vruchtbare beïnvloeding, in
feiten te demonstreren, daarom juist heb ik het instrument met het zwakkere volume
vooraangezet, opdat het niet door een krachtiger geluid overstemd zou worden. De
noodzaak van deze ingreep alleen al, moet voldoende zijn om de bijzondere plaats
van Van Ostaijen in de Nederlandse literatuur (kritiek) te doen uitkomen.
En dan, natuurlijk, is er veel te zeggen over de relatie Van Ostaijen - Du

1

Nijhoff VW 2* p 625.
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Perron. Ik zal dat tot een later hoofdstuk bewaren, maar wil hier alvast dit konstateren:
de noodzakelijke afrekening van Du Perron met de opvattingen van zijn zo
dominerende jeugdvriend is medeverantwoordelijk voor de wijze waarop deze lange
tijd naar de achtergrond verhuisd is. Het is echter duidelijk dat de man waarvan
Muls zeggen kon (en hij had gelijk): ‘[Van Ostaijen] heeft dat leven leren aanvaarden
1
als het enig materiaal van zijn dichtwerk’ , ten onrechte alleen als tegenpool van Du
Perron gezien is. Wie het volgende oordeel van Van Ostaijen, te vinden in een brief
aan Du Perron uit 1927, leest, ziet de andere kant: ‘Er zijn daar wel enkele schone
momenten, maar de houding komt me toch een beetje te literair voor. De
“menselikheid” (wij weten immers dat dit woord niets te maken heeft met het
2
Coster-like begrip) is er nog te dun’. Pikant genoeg, het is Malraux waarover hier
gesproken wordt!

1

2

Muls, in: Paul van Ostaijen, p 9. Dit sluit aan bij de werkelijkheid-kennende rol die Van Ostaijen
de poëzie toeschreef. Men doet dan ook verstandig, een in privé-kontakt gemaakte opmerking
als de volgende niet te licht op te nemen: ‘Een boek geldt maar door het kleine stukje waarheid
dat het releveert. “Hamlet” is één der grootste scheppingen omdat hier het stukje waarheid
groter is dan elders.’ (Brieven uit Miavoye p 65).
Brieven uit Miavoye p 42.
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V De Vrije Bladen
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15 Algemeen
De Vrije Bladen, het is algemeen bekend, zijn zonder scherpe overgang uit Het Getij
voortgekomen. Alleen al de samenstelling van de redaktie van de eerste jaargang,
Herman van den Bergh, Werumeus Buning en Van Wessem, toont dat aan: een
1
Getij zonder Groenevelt.
De Vrije Bladen is alleen in zoverre geen heterogeen tijdschrift geweest, dat vooral
de jongeren van die periode zich in zijn kolommen hebben kunnen uitspreken. Maar
in de loop der jaren bleek dat niet alleen zij die rond 1900 geboren werden welkom
waren. Van tijd tot tijd kan men weliswaar een wat meer programmatische koers
konstateren, maar dat is vooral, een gevolg van de openheid van het blad, die
maakte dat een sterk dominerende figuur gedurende enige tijd zijn stempel op het
geheel kon zetten, zonder dat van een blijvend ‘engagement’ sprake was. Marsman
bijvoorbeeld profiteerde twee maal van die mogelijkheid.
De eerste jaargang wordt nog beheerst door het zeer goede, maar niet
programmatische, essay van Van den Bergh ‘Over Guillaume Apollinaire’. Het wekt
verbazing dat deze studie, de omvangrijkste en breedst opgezette van Van den
Bergh tot op dat ogenblik, zo weinig aantoonbare resonantie heeft gewekt. Mogelijk
is het juist de opzet geweest die een sterkere werking heeft belet: evenveel nadruk
op de figuur en zijn achtergronden als op de poëzie, overwegende aandacht voor
de kontinuïteit, zodat de revolutionaire kant van Apollinaire's werk òf als onderdeel
van een meer traditioneel geheel gezien wordt, òf zelfs uitdrukkelijk verworpen
(Calligrammes!). Voor direkte invloed op de jongeren zou eerder een programmatisch
betoog, met alle bijbehorende effektvolle eenzijdigheid, nodig geweest zijn, dan dit
evenwichtige opstel.
De andere Franse modernist die in deze eerst jaargang minder expliciet

1

Roel Houwink konstateert (De Vrije Bladen, jg II, p 24) dat ‘de eigenlijke Getijgroep zich in
de Vrije Bladen heeft geconsolideerd en dat het restant-Getij (dat door een ongelukkig toeval
den naam behield) niets te maken heeft met de z.g. Jongeren’. Zie hierover ook Constant
van Wessem, Slauerhoff, p 29-30, en A.C.M. Kurpershoek-Scherft, De episode van ‘Het Getij’.
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maar even onontkenbaar, haast als schutspatroon zelfs, aanwezig is, Cocteau, gaf
van nature al geen aanleiding tot theoretische verhandelingen. Kelk en Chasalle
(Van Wessem) tonen, metterdaad, een voorkeur voor Cocteau's kultivering van de
1
spel-houding , en dat betekent tevens: een geringe belangstelling voor
literatuurbeschouwing. Het allereerste nummer, onvermijdelijk een visite-kaartje,
zet in met 43 pagina's van het fantaisistische toneelstuk De terugkeer van Don Juan
(Chasalle - Kelk) en brengt vervolgens, behalve het eerste deel van Van den Berghs
Apollinaire-essay: poëzie van Werumeus Buning, Slauerhoff, Hendrik de Vries, een
verhaal van Houwink - die de eerste twee jaar een grote rol speelde - en een kort
‘In memoriam’, gewijd aan Radiguet (Van Wessem). Nadruk op het scheppende
werk dus.
De hele eerste jaargang is voor ons minder van belang om de gepubliceerde
bijdragen (al mag een essay als dat van Slauerhoff over Rimbaud met ere genoemd
2
worden ), dan om wat zich als toekomst aankondigt. Dit komende is vooral zichtbaar
in de bijdragen van Marsman die tegen het eind van de jaargang een grotere rol
gaat spelen. Zijn positie-bepaling tegenover Wies Moens mag gelden als een
gebiedsafbakening tussen humanisme (zoals Marsman het noemt) en Vrije
Bladen-vitalisme (zoals dat zich nu in allerlei vormen gaat uitspreken). In dat verband
dient de lezer zich te realiseren dat 1924 ook het jaar is van Nieuwe geluiden - de
welkome maar aanvechtbare presentatie van de jongeren door een auteur met
gevestigde reputatie. In de poëzie van Moens ziet Marsman een vorm-modernisme
dat niet door een nieuwe houding tegenover de werkelijkheid bepaald wordt, en op
die grond veroordeelt hij het. Dit standpunt ligt dichter bij dat van Herman van den
Bergh in diens Apollinaire-essay dan bij dat van de Vlaamse expressionisten, al is
er natuurlijk wel aanraking met de opvattingen van Van Ostaijen (50% zou deze zelf
gezegd hebben).
Jaargang 1925 mag gelden als de ‘eerste periode Marsman’ van De Vrije Bladen,
een kort maar onstuimig tweede bedrijf van het nogal bezadigd begonnen stuk. De
redaktie is in handen van Marsman en Houwink; Van den Bergh, Buning, Kelk en
Van Wessem vormen de redaktieraad. In dit jaar publiceert Marsman zijn
klaroenstoten: ‘De positie van den jongen

1
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Chasalle in ‘De drie sprongen van het heilige ik’, De Vrije Bladen, jg I, p 73 vlgg: ‘Het moderne
gelijkt in zijn uiterlijk op het spel als levensfunctie’. (p 75).
De kritieken van Slauerhoff worden in dit boek niet afzonderlijk behandeld. Weliswaar zijn zij
vaak heel interessant, maar dan eerder als ‘zijlicht’ op de dichter Slauerhoff, dan om hun
‘ideologische’ belang of invloed.
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Hollandschen schrijver’, ‘De sprong in het duister’, ‘Thesen’, ‘De tweesprong’. Toch
zou het onjuist zijn, deze korte, felle stukken te zien als revolutionair. Op heel
beslissende punten kan zelfs het tegendeel volgehouden worden.
De tweede jaargang is trouwens in zijn geheel minder uitgesproken modernistisch
(want breder van basis), dan de eerste. Wij treffen als nieuwe medewerkers aan:
Pijper, Hammacher, Van Vriesland, Bloem, Nijhoff, Donker, Den Doolaard, Engelman,
Ter Braak, - dichters uit de kring der Beweging naast jongeren, en daar weer
traditionalisten naast modernisten. Herman van den Bergh blijft, gezien de publikatie
van de gehele bundel De spiegel in het blad (ingeleid door Binnendijk), op de
erestoel, maar voor het eerst krijgt men het gevoel dat die zetel niet meer helemaal
tussen de levenden staat. De nog jaren later voor Binnendijk en anderen moeilijk
te verwerken stap naar de achtergrond van Van den Bergh, wordt op dit moment
gedaan. Of Marsmans verhevigde aktiviteit mede oorzaak is van het zwijgen van
Van den Bergh, of dat het eerste juist eerder gezien moet worden als gevolg van
het tweede, als een half-bewust ‘overnemen van de wacht’, laat ik in het midden.
Feit is, dat Marsman het hoogste woord voert in de tweede jaargang, maar niet
minder dat zijn ophitsende stukken voor de lezer van nu minstens evenzeer
zelfophitsing lijken als aanvuren van leeftijdsgenoten.
Toch zijn deze artikelen van beslissend belang voor wat De Vrije Bladen juist op
het gebied van de literatuurbeschouwing gaan vertegenwoordigen. De felle, ‘nieuwe’,
allure van Marsmans stukken kan het feit niet verdoezelen dat de opvattingen die
hij heeft over de aard van het literaire werk zich nauw aansluiten bij die van Nijhoff.
In ‘De positie van den jongen Hollandschen schrijver’, waarmee de jaargang opent,
wordt dat duidelijk. Hier ook duikt voor het eerst een term op die men de Vrije
Bladen-samenvatting mag noemen van Nijhoffs ‘vormtheorie’: kreativiteit. Maar
evenzeer vindt men hier de afstand tussen Nijhoff en Marsman vastgelegd, in de
nadruk op het vitale element in de omzetting van ‘leven’ in ‘poëzie’. De beroemd
geworden beeldspraak is veelzeggend:
‘het moderne leven [...] is een tumult van gevoelens en driften, een brullende
chaos. Poëzie daarentegen is stilte, en orde.
Men wil de poëzie als onmiddellijke uiting van modern leven. Men wil [...] een
borrel uit de kruik-(des-levens), opgevangen in het glas der: “uiterlijke vorm”. Men
vergist zich; het proces is anders: graan wordt omgestookt tot jenever
(graan-des-levens tot jenever-der-poëzie).
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Vorm is geen omhulsel; maar organisch bindweefsel. De andere opvatting is
anti-creatief. Ge wilt, nochtans, direct verband tusschen leven en kunst? ziet hier: creeëren is
1
voor den dichter het vervullen der opperste levensfunctie.’
Hier krijgen Nijhoffs ‘rustige’ opvattingen de dynamische voordracht, die ze voor
de jongeren toegankelijk maakt als eigen waarheden. Vele jaren lang mag men in
de bijdragen van vrijwel alle medewerkers de theorie die hier in kort bestek wordt
voorgedragen aanwezig achten, op zijn minst als medebepalend element. Wanneer
wij bijvoorbeeld het woord ‘kreatief’ ontmoeten, betekent het altijd meer dan
‘scheppend’, ter onderscheiding van betogend etc.
Na deze eerste reeks bijdragen tot het vormen van een literaire ideologie, heeft
Marsman voorlopig weer afstand genomen van het ‘veldheerschap’ met een artikel
dat kenmerkend is voor zijn neiging om de algemene gang van zaken te zien in het
perspektief van zijn persoonlijke ontwikkeling (en aangezien hij nauwelijks werd
tegengesproken mag men zich afvragen of hij daarin niet gelijk had!). In ‘De
tweesprong’ lezen wij: ‘De eerste jaargang der Vrije Bladen was een verzameling,
geen tijdschrift; goed van inhoud, zwak van karakter, zonder krachtige lijn; exclusief
(ook exclusief-literair); liever modern dan niet; maar zeer lezenswaard. De tweede
werd een reactie daarop: maar blèef, doordat de medewerking nog heterogener
werd (terwille van de expansie in anti-exclusieven zin, soms ook in antimodernen,
in de richting van “1910”, dus): 'n verzàmeling; levendiger dan eerst, maar niet béter.
2
[...] De eenheid ontbrak; erger: het leven ontbrak.’ Deze karakteristiek is, ook
achteraf, grotendeels juist. Maar de konklusie die er op volgt, lijkt tezeer door
Marsmans persoonlijke gevoel van een katastrofe bepaald, om kenmerkend geacht
te worden voor de hele groep: ‘de jonge hollandsche letteren [zijn], juist als complex,
dor en verloopen. [...] De Stem, De Gemeenschap, De Vrije Bladen ... vrij goede
essays en vrij slechte verzen ... maar geen leven, geen straalkracht, geen kern [...] Laat de enkelen, die nog niet zijn gedoofd - nu alle gemeenschàppelijke grootheid
vergaan is, en in geen verste verten in zicht - de kleine eigen vlam brandende
3
houden, voor de nòg eenzamer enkelen van den komenden tijd. -’ Het
belangwekkendste in dit citaat is misschien wel dat Marsman De Stem geheel als
jongerentijdschrift beschouwt...

1

DVB (De Vrije Bladen), jg II, p 2. Wij zullen later zien dat deze uitspraak zeer dicht het standpunt

2
3

nadert van Van Eyck, dat juist in 1924-'25 met emfase uitgesproken werd.
DVB, jg II, p 321.
idem p 322.
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Naast de programmatische artikelen van Marsman valt in jaargang II vooral de
aanwezigheid van Binnendijk op, minder luidruchtig maar voor de komende jaren
niet minder belangrijk. Zijn veroordeling van de bijdragen van professor Prinsen aan
De Groene brengt een nieuw element in het geding: het belang van een
gespecialiseerde literaire kritiek: ‘de kritiek in handen van critici! Dan pas heeft kritiek
een ruimer beteekenis, meer waarde, dan te zijn: “de meening van een enkeling”.
De kritiek heeft zeker zijn historische, maar in de allereerste plaats zijn
1
psychologische, analytische en artistieke zijde.’ Hierin ligt reeds een standpunt
besloten dat men in verband kan brengen met dat van Marsman in zijn diskussie
met P.H. Ritter Jr., die nog ter sprake zal komen (en daarbij zullen de verschillen
tussen Binnendijk en Marsman niet minder duidelijk worden).
De derde jaargang van De Vrije Bladen staat onder redaktie van Binnendijk,
Werumeus Buning, Kelk, Van Wessem en Houwink. Marsman rol is niet uitgespeeld,
maar hij heeft zich naar de achtergrond teruggetrokken, hetgeen al blijkt uit de
redaktionele - licht distantiërende - bijschriften bij zijn artikelen. Houwink verdwijnt
verder al spoedig van het, althans van dit, toneel. Voor het overige mag echter
gesproken worden van een konsolidatie. Interessant is vooral de bijdrage van Ter
Braak, ‘Antithesen’, een antwoord op Marsmans ‘Thesen’ uit de vorige jaargang,
waarin de toekomstige Forum-man op sommige plaatsen haast letterlijk hetzelfde
zegt als Lehning in zijn, eveneens ‘Anti-thesen’ getitelde, stuk in De Stem. Ter Braak
schrijft onder meer: ‘Het individualisme, als belijdenis, is absolutisme van den vorm’;
en daarmee bedoelt hij het individualisme tegen Marsman in bescherming te nemen.
Enkele regels eerder: ‘De Vrije Bladen incorporeeren althans één (zij het een pover)
2
beginsel: dat van den autonomen vorm’. Het zou verkeerd zijn, in die woorden een
aanval op dat ene beginsel te zien; eerder is sprake van het tegenovergestelde,
want wat hier vastgelegd wordt is de superioriteit van De Vrije Bladen t.o.v. de jonge
katholieken rondom De Gemeenschap. Dat het beginsel als ‘pover’ gekenmerkt
wordt, drukt natuurlijk wel twijfel aan de draagwijdte ervan uit.
In jaargang IV, met onveranderde redaktie, komt Ter Braak zozeer naar voren,
in essays waarvan het eigen karakter steeds sterker gemarkeerd

1
2

idem p 70.
DVB, jg III, p 52. Eén van de interessantste kanten aan deze vroege essays van Ter Braak is
dat zij zo volledig ‘Vrije Bladen’ zijn. Een ander voorbeeld, eveneens uit de derde jaargang:
‘De ware fataliteit is: rhythme en woord, de secundaire: de aan het leven ontleende aanleiding.’
(1926, p. 173)
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wordt (‘Het opium der vormen’, ‘Het schoone masker’: de titels zijn onthullend) dat
de regelmatige medewerker G.A. van Klinkenberg zich geroepen voelt om te
protesteren: ‘Zoo goed als er een Opium-der-Vormen is, is er een Opium-der-Ideeën
1
en dat is een nog héél wat schadelijker vergif.’ Uit Van Klinkenbergs stuk blijkt, dat
de buitenwacht Ter Braak als de ware vertegenwoordiger van de Vrije Bladen groep
begint te beschouwen.
In jaargang V (1928, redaktie als voren maar aangevuld met Maurice Roelants,
merkwaardige keuze van dezelfde figuur als die de Forum-troïka vol zal maken)
kondigt zich een come-back van Marsman aan. In ‘Varia’ schrijft hij zinnen als: ‘Vorm
als contour is de uiterlijk waarneembare omgrenzing van het organisme, dat zijn
ontstaan dankt aan de scheppende werking van de vorm als kracht’, en: ‘Creativiteit
2
als norm sluit alle andere, lagere, hiërarchisch-geordende normen in.’ De
kategorische toon is niet minder aanwezig dan in vroegere stukken, maar terwijl
deze tóen vaak een kompensatie voor een onzeker standpunt leek, treft dit artikel
3
juist door de zelfbewustheid waarmee vitaliteit en kreativiteit gelijk gesteld worden’ ,
een zelfbewustheid die omineus is voor de toekomst van De Vrije Bladen. Het is
niet toevallig dat de medewerking van Ter Braak in deze jaargang minder gemarkeerd
wordt. Binnendijk kan zich met Marsmans formuleringen ongetwijfeld vrijwel geheel
verenigen, Ter Braak echter heeft er steeds minder aanraking mee. Het is dan ook
slechts door bijkomstige omstandigheden dat juist in die periode de Vrije
Bladen-groep zich meer dan ooit als een eenheid presenteert, met het tegen het
tijdschrift Nu gerichte pamflet aNti-schUnd, waaraan trouwens ook medewerkers
4
van De Gemeenschap, en niet te vergeten de fascist Wichmann, bijdragen leverden.
Die eenheid is een kwestie van solidariteit onder jongeren tegenover wat zij als
5
terreur-methoden van de Nu-redakteuren beschouwden , meer niet.
De felheid waarmee de jongeren reageerden op Nu zou kunnen doen
veronderstellen dat in dit tijdschrift een houding tegenover de literatuur beleden
werd, die voor ons belangwekkend kan zijn. Dit is echter niet het geval. Ondanks
de veelbelovende titel van Is. Querido's berucht geworden

1
2
3
4
5

DVB,

jg IV, p 190.
jg V, p 16.
ibidem: ‘De eenige norm zoowel voor leven als poëzie is: creativiteit. In levens-zaken heet
dat: vitaliteit, in poëtische mijnentwege ook: vitaliteit, poëtische straalkracht.’
De hele lijst van medewerkers aan aNti-schUnd: Marsman, Ter Braak, Kelk, Lichtveld, Van
Wessem, Engelman, Binnendijk, Wichmann, Kuyle, Den Doolaard.
Dit vooral vanwege de houding van de uitgever (Querido) van zowel DVB als Nu.
DVB,
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artikel in het eerste nummer ‘Stand en bevoegdheid onzer tegenwoordige
literatuur-critiek’, zoekt men tevergeefs naar een heldere opvatting over de
verhouding literatuur - maatschappij, in dit tijdschrift dat zich op een principieel
1
socialistisch standpunt beweerde te stellen.
De volgende jaargang van De Vrije Bladen, de zesde (1929), mag men die van
Marsman en Binnendijk noemen, met Van Wessem als derde man. Veel nieuws
brengt die zesde jaargang overigens niet. Opvallend is vooral een scherpe
redaktionele aanval op Dirk Coster (‘Antwoord aan Dirk Coster’), waarin deze te
horen krijgt, dat hij ‘gelijk [wil] krijgen voor de

1

Enkele citaten tonen dit feit zelf, en de oorzaak ervan, voldoende aan: Redakteur A.M. de
Jong, in ‘Ter inleiding’: ‘Populair gezegd: het is een zoodje in onze litteratuur. [...] De reden
daarvan [namelijk van het feit dat er slechts ééndags-vliegen geproduceerd worden] is zeer
eenvoudig: het steeg niet uit het bewustzijn van de tijd, niet uit het volksbewustzijn.’ (jg I, nr
1, p 2). Aan het einde van zijn inleiding verzekert De Jong zijn lezers dat de Nederlandse
auteurs ‘een kunstenaarslitteratuur gekweekt hebben, waarvoor “het publiek” slechts matige
of in 't geheel geen belangstelling voelen kàn’ (p 9); het eerste deel van deze zin lijkt de kant
uit te gaan van een Scheltema-theorie, het tweede echter brengt de enige norm naar voren,
die nu en later in het blad als een bewijs voor kwaliteit gehanteerd wordt: de grote oplage.
Terecht sprak Dirk Coster van een ‘aesthetiek die in den grond zich onverbiddelijk tot de
aesthetiek der best sellers laat reduceeren.’ (De Stem, 8ste jg, 1928, I, p 323).
Querido is wijdlopiger dan De Jong, maar naar proportie ook vager. De nu werkende critici,
zegt hij (Jg I, nr 1, p 79), ‘openbaren een eeuwig elkaar tegensprekend, elkaar in
waarde-bepaling verwoed opheffend geklets en imbeciel geredeneer’. Het geloof aan een
objektieve kritiek, dat in deze bewoordingen opgesloten ligt, blijft voor de lezer een geloof,
omdat de eigenschappen van de objektieve criticus zó omschreven worden dat hij er nog
minder zichtbaar door wordt: ‘hooggeestelijk-levend en toch algemeen-menschelijk-voelend’
moet hij zijn, en hij behoort tot de ‘gesublimeerde, tot de creatieve naturen met
breed-omgrijpend ideëel leven. Door hem gaan álle stroomingen van den tijd.’ (p 79-80). Hoe
de objektieve criticus zijn archimedisch punt vindt, vertelt Querido er niet bij. Tenzij men het
hieruit mag aflezen: ‘Zoodat één eigenschap alles-overheerschend in zijn wezen naar voor
dringt: cosmische objectiviteit en innerlijke vastheid.’ (p 89). In zijn bijdrage tot aNti-schUnd,
‘Stand en bevoegdheid van Is. Querido's litteratuurcritiek’ (VW, deel I, p 311 vlgg), heeft Ter
Braak met deze ‘theorie’ afdoend afgerekend. De grote criticus, zegt hij onder meer, is blijkbaar
objektief omdat hij zo objektief is.
Querido's standpunt is in feite een echo van dat van De Nieuwe Gids. Men kan, met enige
goede wil, slechts één eigen toevoeging ontdekken: de eis dat de criticus zèlf een scheppend
schrijver is, een eis die de radikale konsekwentie genoemd mag worden van de meest
aanvechtbare stelling van Kloos, namelijk dat de bezigheid van de criticus uiteindelijk neerkomt
op een volstrekte identifikatie met de schrijver en zijn bedoelingen. Als om het evenwicht te
bewaren paart Querido deze 80-ers eis aan de ‘algemeen-menschelijkheid’ waar Kloos'
tegenstander van 1912, Dirk Coster, zijn kaarten op zette. In het ene noch het andere geval
zegt hij iets dat voor een verdere behandeling in dit boek in aanmerking komt, - en dit vonnis
geldt voor zo goed als alle andere bijdragen op het terrein van de kritiek die in Nu verschenen.
Het is allemaal De Dood in de pot.
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tribune’ en ‘verzot is op het spelen van een leidende rol in de ideëele wereld’, maar:
‘ons [lust het niet] door hem ten behoeve van zijn publieke rolletje beherderd en
1
bedaan te worden.’
Verder lezen wij hier het befaamde artikel van Marsman, ‘De kansen van ons
2
proza’ , dat herinnert aan de ‘manifesten’ van enkele jaren eerder. Het stuk bestaat
uit een reeks apodiktische voorschriften, hetgeen het tot één van Marsmans
hachelijkste uitlatingen maakt. Men zou het volledig willen negeren, wanneer dit
‘politiefluitje’ niet duidelijk effekt had gesorteerd, en wanneer de nadruk op het proza
niet een nieuw element betekende in de ontwikkeling van De Vrije Bladen, - het
eerste symptoom van een kentering die overigens niet in de kolommen van het blad
zelf zijn beslag zou vinden.
Vermeld moet nog worden dat deze zesde jaargang een groeiend aantal
poëzie-kritieken van Anthonie Donker bevat, hetgeen, gezien diens onafhankelijke
positie, het blad voor een al te strikte ‘partij-lijn’ (in het teken van de kreativiteit)
behoedt. Aan Matthijs Vermeulen, die door Kuyle als de beste der ‘huidige
Nederlandsche essayisten’ geprezen werd, is een heel nummer van de zesde
jaargang gewijd, een zeldzame eer, die vóór hem slechts aan Herman van den
Bergh te beurt gevallen was, maar dat dan ook twee maal. Desondanks moet
vastgesteld worden dat Vermeulens artikelen over literaire onderwerpen noch
methodisch interessant zijn, noch een bijdrage bevatten tot de diskussie over de
aard van literatuur en kritiek.
Een merkwaardig essay is het in vijf gedeelten gepubliceerde stuk van Van
Wessem, getiteld ‘Het moderne proza’. Ik wil daar iets uitgebreider op ingaan omdat
het één van de weinige studies over de aard van het proza is. In veel opzichten lijkt
het een uitwerking van Marsmans ‘De kansen van ons proza’, al was het maar omdat
men er niet minder voorschriften in tegenkomt. Toch verdient het afzonderlijk
aandacht omdat hier een poging wordt gedaan, het verschil tussen proza en poëzie
zodanig vast te stellen dat beide als volwaardige uitingen uit het betoog te voorschijn
komen. Het uitgangspunt is, dat ‘door een te exclusieve aandacht voor de poëzie,
3
[het proza] ten onzent wel wat al te zeer verwaarloosd bleef’ , een stelling die Forum
een paar jaar later grootscheeps zal uitwerken! Enkele kenmerkende citaten:
‘Ik zou in het verband van mijn uiteenzetting de soort van mededeling in het proza
4
als direct, die van de poëzie als indirect willen aanduiden.’

1
2
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DVB,

jg VI, p 193 en 194.
idem p 79 vlgg.
idem p 391.
idem p 170.
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‘De dingen behooren [in het proza] te leven door hun opstelling der feitelijkheden,
gemoedstoestanden behooren er in uit te komen door de dingen, waaraan zij aan
1
den dag treden, zonder tusschenpersoon van den schrijver , die den lezer iets gaat
uitleggen, het geheel moet samengevat blijven in de gebeurtenis van het verhaal
zonder andere hulpmiddelen dan die het verhaal biedt, zonder “fraaien” stijl, zonder
2
“litteratuur”.’
Essentieel voor modern proza is: ‘verkenning der werkelijkheid op de wijze van
3
een filmcamera’. Deze verwijzing naar een ander medium mag ons eerder
vertroebelend dan verhelderend toeschijnen, in de kring van De Vrije Bladen was
hij gewoon, - en niet onbegrijpelijk, gezien het jaartal, 1929. De film had vrijwel alle
4
jongeren in zijn ban geslagen. In een stuk van J.F. Otten, kortweg ‘Modern’ getiteld ,
wordt eveneens de film gebruikt ter adstruktie van de wijze waarop de moderne
schrijver met zijn materiaal dient om te gaan. Wat Otten onder ‘modern’ verstaat,
omschrijft hij aldus: ‘Modern is ook het schenken van een eigen leven aan de dingen,
5
een bestaan door eigen wetten beheerscht.’ Men denke verder aan het verband
dat Ter Braak later placht te leggen tussen zijn belangstelling voor de nieuwe film
en zijn ‘esthetische periode’, en aan het feit dat ook een auteur als Binnendijk in
zijn bundeling van kritische geschriften aan filmbesprekingen een plaats gaf naast
de literatuurbeschouwingen. Hoe ver de invloed van de nieuwe filmers op bepaalde
literaire theorieën gaat, kan hier niet onderzocht worden; het lijkt mij een dankbaar
onderwerp voor een afzonderlijke studie.
Nog één opmerking over het essay van Van Wessem: er bestaat zonder twijfel
verwantschap met enkele andere essays uit De Vrije Bladen, het sterkst wel met
Van den Berghs Apollinaire-studie in de eerste jaargang, waar wij al lezen: ‘Die
levenslust [van Apollinaire] weet alles samen te brengen; ze stelt “fantazieën”
volkomen terecht mee als directe werkelijkheden voor, zonder pruderie van een
6
“zooals” of een ander zorgelijk voorbehoud.’ Men mag zich zelfs afvragen, of hier
al niet méér staat dan bij Van Wessem.

1
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In het voorbijgaan wijs ik erop dat dit standpunt al in 1916 door Van Wessem ingenomen
werd in de eerste jaargang van Het Getij. Zie daarover ook Brandt Corstius, ‘De Nieuwe
Beweging’ (De Gids, 120ste jg, nr 6, juni 1957, p 372-373).
DVB, jg VI, p 171.
idem p 389.
DVB, jg IV (1927), p 119 vlgg. Het nu volgend citaat is te vinden op p 120.
Tevens onderstreept dit soort opvattingen het ‘dingmatige karakter’ van de (moderne)
letterkunde, en vormt daardoor een verbinding tussen Getij en Vrije Bladen.
DVB, jg I (1924), p 195.
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Jaargang VII, onder redaktie van Marsman, Binnendijk en Van Wessem weer, sluit
in algemene koers aan bij VI, met één verschil: Ter Braak valt de katholieken zo
onomwonden aan dat Helman en Engelman in het geweer komen. Helman stelt dat
Ter Braak ten onrechte van een katholiek auteur eist, dat hij in zijn werk zijn
geloofsovertuiging uitspreekt. Engelman gaat in het artikel ‘Aveuglement du coeur’
(aflevering II) tot de tegenaanval over. De scheiding der geesten begint zich dus te
voltrekken, en het is duidelijk dat het niet alleen maar om een incidentele botsing
tussen een ‘antipapist’ en enkele katholieken gaat, maar eerder om het opnieuw
poneren van een oude stelling: de onscheidbaarheid van levensbeschouwing en
literaire uiting. Dat Binnendijk in hetzelfde nummer als dat waarin Engelman zijn
artikel publiceerde, uitdrukkelijk konstateert dat diens katholicisme niet afdoet aan
zijn waarde als dichter, heeft voor Ter Braak zeker tot de bewustwording bijgedragen
dat het voor hem anders lag. In nieuwe termen herhaalt zich hier de tegenstelling
tussen Kloos en Coster, zoals die zich in 1912 openbaarde.
Beslissend was vooral dat er twijfel ontstaan was aan een fundamentele stelling
van de Vrije Bladen-groep: de waarde van een gedicht wordt niet bepaald door de
‘materie’ waaruit het ontstaat. In het eerste nummer van de achtste jaargang (de
laatste gewone, want met ingang van het volgende jaar ging het blad over op de
kahier-vorm) lanceert Ter Braak zijn front-aanval ‘Prisma of dogma’, waarin de hele
poëtica van Binnendijk op losse schroeven gezet wordt. Aan dit artikel, aan
Binnendijks antwoord, en aan de diskussie die er uit voortkwam, is een afzonderlijk
hoofdstuk van dit boek gewijd (p 261 vlgg), omdat het geheel een radikale
verschuiving in de heersende opvattingen over literatuur en kritiek inluidde.
Ik heb over de ontwikkeling van De Vrije Bladen langer uitgeweid dan bij andere
tijdschriften gebeurde of zal gebeuren. De reden daarvoor is duidelijk: het tijdschrift
heeft een minder gemakkelijk te omschrijven algemeen programma dan bijvoorbeeld
1
Forum , en wordt desondanks gekenmerkt door een zekere communis opinio
aangaande de literatuur en (iets minder) de kritiek. Omdat ik in het volgende een
uitgebreide bespreking geef van de

1

In de tweede jaargang al, konstateerde Marsman dat De Vrije Bladen niet voldeden aan de
eis: ‘Tijdschriften moeten karakter hebben; een beginsel, een idee (willen) incorporeeren en
propageeren’. (p 290). Deze ‘goede eenzijdigheid’ miste hij eveneens bij De Stem, terwijl hij
De Beweging noemt als een voorbeeld van een in dat opzicht geslaagd tijdschrift, evenals
De Gemeenschap (dat echter aan een tekort aan talent leed).
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opvattingen van Marsman en Binnendijk (die samen de ene partij vormden bij de
‘Vorm-of-Vent’ diskussie), meende ik dat het juist was, eerst te laten zien welke
denkbeelden men als voor de hele groep geldend mag beschouwen. Niet minder
was het mijn opzet, aan te tonen hoezeer zich ook één van de twee voormannen
van de andere partij, Ter Braak, binnen deze kring ontwikkeld heeft. Er is zelfs één
jaargang van De Vrije Bladen geweest, de vierde, waarin zijn essays de toon
aangaven, zonder dat men kan zeggen dat het blad in die tijd een scherpe zwenking
gemaakt heeft. Het is niet juist om de Prisma-polemiek te zien als een botsing tussen
De Vrije Bladen en een nieuwe groepering; eerder moet men hem beschouwen als
een splitsing binnen de Vrije Bladen-groep, een splitsing die lang niet voor iedere
medewerker tot gevolg had dat hij in één van beide kampen terecht kwam.
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16 H. Marsman (1899-1940)
1

Het Verzameld werk van Marsman draagt de ondertitel: Poëzie, proza en critisch
proza. Het is de laatste afdeling, natuurlijk, waar wij ons materiaal zullen moeten
vinden. Alleen, is die betiteling ‘kritisch proza’ wel juist; kan men Marsman wel een
criticus noemen? De vraag lijkt zonderling, en niet zo moeilijk te beantwoorden
(bijvoorbeeld met: op zijn tijd, zoals de meeste schrijvers), maar dat hij juist bij
Marsman steeds weer gesteld werd, en herhaaldelijk negatief beantwoord, wijst er
op dat er met hem iets bijzonders aan de hand is.
In zijn korte stuk in Erts 1930 (‘Marsman als criticus’) ziet Bernard Verhoeven
geen probleem. Het probleem is meer aan de kant van zijn lezers te vinden, die uit
een honderdtal lyrische uitroepen een betoog moeten vormen. Stuiveling
daarentegen, die onder dezelfde titel een essay publiceerde in het Marsman-nummer
van Groot Nederland, gaat op de preliminaire vraag zelf nader in. ‘Indien Marsmans
besprekingen inderdaad niets anders geven, dan zijn “individuele verhouding van
2
haat of hartstochtelijke liefde”, vallen ze per definitionem niet onder de term critiek.’
Men kan hierna vragen: waarom niet? Maar de bedoeling van Stuiveling, die in zijn
stuk de objektieve kritiek tegen Marsman in bescherming neemt - ik kom erop terug
- is duidelijk. Hij wil trouwens niet zeggen dat Marsman nooit een criticus genoemd
kan worden, doch komt tot een differentiatie in: stukken over verwanten en stukken
over anderen. Over de eerste kategorie schrijft Marsman wèl kritiek die als objektief
(en dus pas waarlijk kritiek) betiteld mag worden, over de tweede niet. Daartegenover
weer Henri

1

2

Voor citaten zijn bij voorkeur de oorspronkelijke bundels essays en kritieken (De anatomische
les, De lamp van Diogenes, Kort geding), en een aantal malen tijdschrift-publikaties, gebruikt
omdat het Verzameld werk dusdanig gearrangeerd is, dat de samenstelling ervan, en niet
zelden ook de tekst in details, eerder Marsmans positie in 1938 aangeeft dan zijn opinies in
de periode van eerste publikatie. Daar de ontwikkeling van Marsman enkele duidelijke breuken
vertoont, is het voor een juist inzicht in de samenhang van zijn opvattingen doorgaans
noodzakelijk dat de oorspronkelijke formulering aangehouden wordt.
Groot Nederland, juli 1938, p 33.
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Bruning, in een herdenkingsnummer van Criterium, ook hij weer onder het hoofd
‘Marsman als criticus’: ‘Niet slechts reken ik hem tot een der beste, meest
persoonlijke critici van zijn (zeer critische) generatie, maar hij staat, voor mij, als
zoodanig ook schouderhoog boven degenen die hem hier het naast waren, - en ik
zeg dit, hoewel ik mij bewust ben met namen als Nijhoff, Ter Braak, Vestdijk, du
1
Perron, Donker, ook Coster, een reeks ongemeen-voortreffelijke critici aan te duiden.’
Deze oordelen lijken haast verschillende schrijvers te betreffen, en zoals meestal
wijst dat niet zozeer op een ‘gespleten persoonlijkheid’ van de behandelde auteur
- waar men in dit geval, in louter literair - historische zin, overigens heel goed van
zou kunnen spreken - als wel op een fundamenteel verschil in uitgangspunt bij de
beschouwers. Stuiveling toetst Marsmans uitspraken aan een objektivistische norm,
terwijl Bruning uitgaat van de juistheid van Marsmans poëtica. De laatste kan op
2
die grond spreken van ‘trefzekere, meeslepende analyses’ , tegenover Van der Ree
die bijvoorbeeld De anatomische les een ongelukkig gekozen titel vond, omdat
Marsmans vroege kritieken niet analyserend maar eerder ‘beeldend’ genoemd
3
moeten worden.
Wat mij in dit laatste vooral juist lijkt, is dat er een onderscheid gemaakt wordt
tussen vroegere en latere kritieken. Tot eind 1925, wanneer het eerste avontuur
met De Vrije Bladen afloopt (en mislukt) kan men nauwelijks van iets anders spreken
dan van exklamaties en legerorders. Maar ook daarna, tot in 1932, wanneer de
invloed van Du Perron steeds duidelijker begint te werken, geldt de volgende
karakteristiek (van Ter Braak) onverkort: ‘Deze lyrische erupties begeleidt hij met
opstellen over anderen, tezamen vormende een soort poëtische vitaliteitstheorie,
die eigenlijk berust op een aantal vurig gestelde en nog vuriger tegen eventuele
4
aanvallen verdedigde hobbies van een romantische jongeling.’ Marsman zelf heeft
de periode 1926 tot 1936 een van zoeken genoemd, beginnend met ‘het zogenaamd
5
vitalisme’ , dat dus alles behalve door innerlijke zekerheid gekenmerkt zou zijn
geweest: ‘de critieken van vóor '26 - destijds gebundeld in “De Anatomische Les” [waren] zékerder [...] dan die in “De Lamp van

1
2
3
4

5

In Memoriam H. Marsman, Criterium, september 1940, p 38.
idem p 41.
Van der Ree, a.w. p 13.
Menno ter Braak, VW 6 p 613. Merkwaardige tegenstelling: in De Vooys-Stuiveling wordt juist
gesteld: de sfeer van Marsmans groepsgenoten ‘is véel romantischer geworden dan Marsman
met zijn vitalisme wenste.’ (p 203). De betekenis van het woord ‘romantisch’ is blijkbaar weinig
gefixeerd.
VW p 636.
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1

Diogenes”.’ En wat de, veelal langere, kritieken van ná 1936 betreft, die kan men
niet meer onder het zelfde hoofd brengen als de ‘lyrische erupties’ van het begin,
of de zwenkende plaatsbepalingen van de middenperiode.
De konklusie uit dit alles mag zijn: in de tijd voorafgaande aan de Prisma-diskussie
vormen Marsmans kritische uitingen in de eerste plaats de illustratie van zijn poëtica;
na Forum - moedwillig neem ik niet een scherpe scheidslijn maar een
overgangsperiode van jaren - is het accent verplaatst naar het objekt. Het begrijpen
dáárvan wordt nu belangrijker dan het steeds weer formuleren van de eigen
opvattingen over literatuur.
Dat en waarom het vastleggen van die opvattingen echter aanvankelijk een alles
beheersende noodzaak was voor Marsman, heeft zijn vriend Lehning in verschillende
studies overtuigend uiteengezet: ‘Wanneer men konstateert, dat in wezen zijn
“ervaringen” poëtische ervaringen waren, kan men zeggen, dat Marsmans poëzie
de onmiddellijke weerslag en neerslag van zijn ervaringen is geweest en een
doorlopend commentaar van zijn leven: bij weinig dichters correleren poëzie en
leven zozeer als bij hem. Zijn priesterlijke en magische opvatting van het dichterschap
welke impliceert dat het creatieve vermogen de levensfunctie bij uitstek is, wordt in
dit licht gezien ook een vanzelfsprekendheid. Poëzie een commentaar van zijn
leven, betekent ook dat zijn leven een emanatie is van zijn poëzie: de wereld die
2
hij zich schiep en de uiterlijke wereld tout court werden pas zinvol door poëzie.’ En,
aansluitend hierbij, over de kritiek: ‘Dat in deze lyrisch-subjectieve critieken steeds
de dichter aan het woord is, betekent derhalve dat Marsman ook steeds schreef
over zichzelf. Zijn critieken zijn dan ook niet te scheiden van zijn scheppende
werkzaamheid en het is niet alleen typerend en van essentieel belang wat hij over
3
bepaalde figuren schreef maar ook wanneer hij dit schreef.’
Een enkel woord nog over Marsmans ontwikkeling in grote lijn. Lehning merkt
terecht op dat pas in 1924 Marsman bij zijn generatiegenoten terecht komt, en wel
4
in De Vrije Bladen. In 1925 neemt Marsman, gesekondeerd

1
2

3
4

ibidem.
A. Lehning, H. Marsman; de vriend van mijn jeugd p 134-135. Dat wij bij Marsman de
ontwikkeling zo precies kunnen volgen als bij weinig anderen onder onze schrijvers, is te
danken aan de voortreffelijke studies van Lehning.
idem p 117.
De vraag in hoeverre Herman van den Bergh Marsman geweerd zou hebben uit Het Getij, is
hier van geen belang. Men mag aannemen dat Van den Bergh de waarheid spreekt als hij
zegt, zich niet bewust te zijn van een inzending van Marsman (die er wel geweest is), terwijl
bovendien Marsmans tegenzin om mee te werken aan ‘het blad van Groenevelt’ te manifest
was om deze kwestie van meer dan akademisch belang te maken.
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door Houwink, in dit milieu het heft in handen. Lehning noemde later de
1
‘zweepslagen’ van 1925 ‘nogal rhetorisch en nooit zeer overtuigend’ en Van Wessem
schreef: ‘Doch waar blijft het weloverlegd veldtochtplan van een generaal der
jongeren zooals juist in 1918 Herman van den Bergh er een was met zijn Studiën
2
en hun onveranderlijk “bewijs”: zijn gedichten?’ , en later: ‘Inderdaad, voor zoover
men van een leiderschap van Marsman kan spreken heeft dit toenmaals de jongeren
meer geschaad dan gebaat en tot een epigonenkweek en een “literair snobisme”
geleid, die door Marsman niet gewild en ook niet voorzien waren en waarvoor hij
op de vlucht is geslagen, geschrokken van de verwarringen, die hij had aangericht.
Ook deze kant van Marsman's “desertie” op het eind van 1925 mag wel eens naar
3
voren gebracht worden.’
Van Wessem meent dat Marsman te eenzijdig was voor een vruchtbaar
‘leiderschap’. Interessant is dat Van Vriesland, die Marsman eveneens ‘geen
aanvoerder maar een aanvuurder’ noemt, juist zijn ‘gemis aan eenzijdigheid’
4
aansprakelijk stelt voor de mislukking. Want, hoe dan ook, een mislukking mag
men dit experiment van 1925 wel noemen, in de eerste plaats m.i. doordat Marsman
in die periode de neiging had, de hele literatuur uitsluitend te beschouwen in het
5
perspektief van zijn eigen ontwikkeling. Vandaar dat hij eind 1925 De Vrije Bladen
eenvoudigweg wil opheffen!
Na 1925 is de invloed van Marsman vooral in de kring van de jonge katholieken
rondom De Gemeenschap te bespeuren. Vrijwel iedereen die over Marsman
geschreven heeft, spreekt van een crisis in die jaren. Van der Ree
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5

A. Lehning, H. Marsman; de vriend van mijn jeugd p 95.
Marsman-nummer van Groot Nederland, juli 1938, p 48.
Mijn broeders in Apollo p 121. Naar aanleiding van soortgelijke opmerkingen van Van Wessem
in 1938 heeft Marsman, blijkens een noot op p 122 van Mijn broeders in Apollo, zich als volgt
uitgelaten: ‘Hartelijk dank voor je stuk in G.N. Als ik nog een bewijs noodig had voor mijn
tijdschrift-lijden zou je het zonder restrictie en volledig hebben geleverd.’
In memoriam H. Marsman, Criterium, september 1940, p 158. Zie ook p 204 noot 2.
Misschien moet men deze zelfvergroting als meer dan een louter literaire eigenschap
behandelen. Verbeeck spreekt op p 9 van De dichter H. Marsman over: ‘Een primair
levensgevoel, de Ahnung van het kosmisch ritme als symbool van het eigen levensritme’,
een uitlating die natuurlijk betrekking heeft op de expressionistische poëzie van Marsman,
maar die toch wel wijst naar een ‘levensgevoel’ dat ook de verdere wereldbeschouwing van
Marsman bepaald zal hebben. Deze samenhang wordt ook door Houwink aangeduid in zijn
artikel ‘Marsman en de generatie van Achttien’ (Maatstaf II, nr 4/5, p 270): ‘noch Herman van
den Bergh, noch Hendrik de Vries, noch Slauerhoff [heeft] dit “vormprobleem” op deze
existentiële wijze (“verder dan Trakl kan niemand komen, zonder stapelgek te worden”!
cursivering R.H.) feitelijk gekend.’ Het citaat over Trakl komt uit een brief van Marsman aan
Lehning.
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bijvoorbeeld meent dat er sprake is van een crisis ‘zoals hij daarvoor en daarna niet
1
meer beleefd heeft en waardoor zijn oeuvre eigenlijk maar twee fasen kent’. Houwink
verklaart Marsmans aanvankelijke tegenzin tegen de poëzie van Slauerhoff uit zijn
eigen ‘vorm-crisis’, een ‘strijd op leven en dood tegen de chaotische
2
ontbindingstendenzen van het naoorlogse expressionisme.’ Lehning tenslotte ziet
deze crisis van 1925-'26 in een ruimer verband. Eerst een individualisme zonder
terughouding (een periode waarin de invloed van Van den Bergh sterk werkzaam
is), dan een scherpe wending die zichtbaar wordt in ‘Thesen’ (eind 1925). De
positiekeuze van Marsman wordt omgekeerd weerspiegeld in de bestrijding daarvan
3
door Lehning: ‘Het individualisme is het eigenlijke begin van onze beschaving’ en
4
door Ter Braak: ‘De oorsprong van alle beschaving is het individualisme.’ Deze,
tot in de woordkeuze eensgezinde, bestrijding van de kant der overtuigde paganisten
heeft ongetwijfeld te maken met bezorgdheid in Marsmans vriendenkring over zijn
katholiserende neigingen.
In 1929 keert Marsman terug in de kring van De Vrije Bladen. Uit zijn bijdragen
in de komende jaren blijkt een sterker wordend estheticisme, dat zijn opvattingen
omtrent de aard van de poëzie doet terugdraaien van expressionisme en ‘vitalisme’
naar een uitgangspunt dat niet ver ligt van dat van de ‘generatie van Tien’. Ik spreek
van ‘terugdraaien’ omdat ook hier niet zozeer van een wijziging in Marsmans
standpunt gesproken kan worden als van een accentsverschuiving: het centrum
blijft de ‘vorm-kracht’, maar de dynamische nadruk op het tweede lid van dit woord
verdwijnt.
In deze laatste jaren van De Vrije Bladen gaat Marsman een nauw verbond aan
5
met Binnendijk, zoals uit beider terminologie duidelijk blijkt. Dit heeft rechtstreeks
geleid tot een breuk in de groep van De Vrije Bladen, naar
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Van der Ree, a.w. p 40.
Houwink, ‘Marsman en Slauerhoff’, Maatstaf III, 6, p 508.
In ‘Anti-thesen’, De Stem, februari 1926, opnieuw afgedrukt in H. Marsman; de vriend van
mijn jeugd p 148 vlgg.
DVB III, p 50. Dit stuk is eveneens ‘Anti-Thesen’ getiteld.
Het lijkt mij onjuist om, met Du Perron, een één-richting verkeer van Marsman naar Binnendijk
aan te nemen (zie het hoofdstuk over de diskussie rond Prisma), evenmin als ik Ter Braak
zou willen volgen in de stelling dat Marsmans opvattingen over poëzie geheel door Nijhoff
gevormd zijn (zie bijvoorbeeld Briefwisseling Ter Braak - Du Perron II p 195: ‘Had destijds
Nijhoff hem maar niet gebeten...’). Beslissender dan de invloed van Marsman op Binnendijk
en die van Nijhoff op Marsman, dunkt mij de doorwerking van de latere Bewegingtheorieën
op beiden; op Binnendijk vanaf het begin, op Marsman openlijk vooral na zijn gedeeltelijke
terugkeer van het modernisme.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

203
buiten zichtbaar vooral in de diskussies over het katholicisme; deze hadden niet te
maken met achtergebleven resten van katholiserende neigingen bij Marsman, doch
met de nadruk die Ter Braak bij die botsingen legde op het wereldbeschouwelijke,
hetgeen strijdig was met de esthetische opvattingen van zowel Marsman als
Binnendijk. Dat de bom barstte met het stuk van Ter Braak over Prisma, is bekend.
Voor Marsman betekende deze strijd in eerste ronde: een verdediging van de
bijzondere waarde van de poëzie. Maar al gauw verliest - mede in verband met zijn
eigen pogingen op het terrein van het proza, mag men aannemen - de tegenstelling
vrijwel alle belang voor hem. Bovendien werkt de invloed van Du Perron door, op
Marsman misschien minder uitgesproken dan op Ter Braak, maar even beslissend.
Volgens mij kan dan ook hier, naast de ‘crisis’ van 1925-'26, een tweede ‘knik’ in
de ontwikkelingslijn van Marsman gekonstateerd worden; in de kritieken van de
laatste vijf jaar van zijn leven is die verandering van koers op vele punten waar te
nemen. Zozeer dat ik die laatste periode afzonderlijk behandelen zal, omdat het
haast een nieuwe figuur betreft: Marsman post Forum.

De poëtica: ‘vormkracht’
De bekendste, uitentreuren geciteerde, uitspraak van Marsman over de aard der
poëzie is: ‘de levenssóórt vóor het scheppen is een andere dan daarná: het leven
wordt in het scheppingsproces ómgezet, omgevormd. Een dichter is [...] een
transformator: hij brengt electriciteit op een hoogere spanning [;...] graan des levens
1
wordt omgestookt tot jenever der poëzie.’ Zonder beeldspraak: ‘Poëzie is niet de
klakkelooze uiting van actueel leven, maar de doorwrochte omzetting van essentieel
levensgevoel. Zij ontstaat inderdaad op den breuk van het eeuwige en het
vergankelijke, maar in dien zin, en in die richting, dat het eeuwige doorbreekt naar
en in den tijd; dat het essentieele zich verwerkelijkt in het tijdelijke. - Nimmer zult
ge den tijd kunnen aanzetten en ophitsen tot éen seconde eeuwigheid’, en: ‘ik ontkèn
de ontstaanskans van een gedicht dat uit een drift naar het tijdelijke, naar het
2
tijdelijk-actueele (d.i. ten allen tijde: het moderne) geboren moet worden.’
Het lijkt mij niet te sterk gesteld als ik zeg dat, de ‘moderne’ beeldspraak in het
eerste citaat daargelaten, deze positiebepaling geen enkele lezer van De Beweging
als outré in de oren geklonken zou hebben. Evenmin als de

1
2

De anatomische les p 98-99 (1926).
DVB II p 292.
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volgende notitie, die aan de dichter ook maatschappelijk een Verwey-achtige plaats
toekent: ‘het scheppend vermogen [is] de lévensfunctie bij uitstek: in haar zijn leven
en kunst opnieuw, nu functioneel, verbonden: want zij formeert de potentieele chaos
1
van leven tot de reëele kosmos der poëzie.’
Dit is allemaal volkomen ‘1910’, en het vertegenwoordigt een waarheid over de
relatie tussen poëzie en leven (ervaring), die Marsman nooit verloochend heeft. Zijn
dichterlijke aktiviteit echter konfronteerde hem tegelijkertijd met een geheel andere
2
visie op het gedicht. Wanneer men een van de voornaamste trekken van het
expressionistische gedicht zoekt in de schoksgewijze vereenzelviging van ik met
kosmos, dan is Marsman - haast zou men zeggen: par droit de naissance, zozeer
is voor hem blijkens Zelf-portret van J.F. deze identifikatie van ‘ik’ en ‘heelal’ een
persoonlijke ervaring - in zijn vroege verzen een zuiver voorbeeld van een
expressionistisch dichter. Het is vooral in zijn manifesten dat deze kant van zijn
dichterlijke persoonlijkheid zich buiten de poëzie uit. Herhaaldelijk is al gewezen op
de rol die woorden als ‘sprong’ in die strijdkreten speelden. Door hun nadruk op het
aktuele leven, zoals men van een expressionistische ‘ideolo-

1
2

De anatomische les p 101.
Van Vriesland heeft deze twee-zijdigheid van Marsman herhaaldelijk gesignaleerd. In het
essay ‘Marsman: vitalisme en teleurstelling’ (Onderzoek en vertoog I p 138) kan men lezen:
‘Aan twee culturen vormde zich dan ook zijn geest. Het zijn de beide polen waarop beurtelings,
naar zijn voorbeeld, een hele groep jongeren af koerste. Schematisch kan men ze modern
en klassiek noemen, in den zin zoals deze begrippen respectievelijk in de nieuwere Duitse
en vorig-eeuwse Engelse dichtkunst gedaante kregen.’ Elders (Criteriumnummer In memoriam
H. Marsman p 158) zegt Van Vriesland: ‘Theoretisch heeft Marsman de aesthetiek van 1910
nooit verdedigd. Maar door zijn bemiddeling heeft zij toch invloed gekregen op de ontwikkeling
van de poëzie der jongeren. Een invloed, door hem zelf gewild noch voorzien, en niet uitgegaan
van zijn geschriften maar van hem persoonlijk, van zijn bewondering voor de voorafgaande
generatie.’
Slauerhoff zag de episode Marsman-Houwink in De Vrije Bladen van 1925, blijkens een
‘literaire metereologie’ (door Van Wessem afgedrukt op p 47 van zijn Slauerhoff-biografie),
als een terugkeer naar 1910, terwijl Debrot in het herdenkingsnummer van Criterium (p 109)
schreef over ‘de oplossing [...] die hij [in “Aesthetiek der reporters”] vond en die neerkwam
op de juiste, maar ook vrij optimistische opvatting, dat men evenwicht tusschen leven en
kunst moet nastreven, optimistisch vooral in de Verweyaansche formuleering, die hij ook toen
gebruikte (die Marsman trouwens vaak in oogenblikken van depressie gebruikte) en volgens
dewelke de werkelijkheid door het procédé der verbeelding tot kunstwerk wordt verheven.’
Een volkomen andere benadering van Marsmans ‘dubbelheid’ toont Paul de Wispelaere
(‘Henri Marsman’), die de volle nadruk legt op de kloof tussen Marsmans ‘menselijke’
problematiek en zijn ‘dichterlijke’ verwerking daarvan. Deze vraagstelling hoort echter eerder
thuis in een verhandeling over de dichter Marsman, dan in dit boek.
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gie’ mag verwachten, komen die stukken in regelrechte tegenspraak met uitingen
als: ‘Nimmer zult ge den tijd kunnen aanzetten en ophitsen tot éen seconde
eeuwigheid’. Naar de formuleringswijze is zo'n zin vitalistisch, naar de inhoud brengt
hij de eeuwigheidspretentie in gedachte die één van de ‘herkenningsmelodieën’ is
van l'art pour l'art. Het is dus begrijpelijk dat Marsman, die de ‘taktiek’ van de
expressionisten enige tijd tot de zijne maakte, hun (humanitaire) levensbeschouwing
afwees. Houwink schrijft dan ook grotendeels terecht: ‘Wij zochten immers niet in
de eerste plaats naar een nieuwe “wereldbeschouwing” met pakkende en
overtuigende leuzen, maar naar een adaequate vormgeving van wat er aan nieuw
leven overvloedig op de puinhopen van de oude wereld was ontbloeid. [...] En zo
bleek dèze zijde van het expressionisme met zijn “pamfletten” en zijn “kreten” (in
proza- of poëzie-vorm) een bedreiging veeleer van wat wij wilden, dan een zaak,
1
waarmede wij ons solidair konden verklaren.’ Adekwate vormgeving, dat is een
term die aan de vers-libristen doet denken, meer dan aan welke ‘nieuwe beelding’
ook; dáár is een term als ‘kreatieve vorm’ op zijn plaats.
Nu is het niet zo dat de ‘kreatieve vorm’ door Marsman verworpen werd. In zijn
geliefde term ‘vormkracht’, die naar de inhoud heel dicht staat bij het woord
verbeelding van een vorige generatie (vaak als ver-beelding geschreven, hetgeen
2
het rapprochement voor ons zichtbaarder maakt ), is het woord vorm waarschijnlijk
wel van Nijhoff afkomstig, en zelfs bij ‘kracht’ worden wij herinnerd aan ‘de
geestkracht der kunst’, een uitdrukking die Marsman zelf typerend voor Nijhoff
3
achtte. Theoretisch zal Marsman het zelfs misschien wel geheel met de nijhoviaanse
4
vorm-theorie eens geweest zijn , maar dat is dan een platonische instemming
geweest. Zijn eigen uitspraken slaan vrijwel uitsluitend op wat Nijhoff genoemd zou
hebben de verhouding van eerste inhoud en vorm. De ‘tweede inhoud’ van Nijhoff,
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Persoonlijke herinneringen aan Marsman p 9.
Nog (of juist: weer) in 1932 kan men trouwens bij Marsman lezen: ‘door een kunstwerk wordt
[de lezer] aangeraakt door de verbeelding die de drijfkracht der wereld is.’ (VW p 408).
De anatomische les p 102.
Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat het woord ‘vormkracht’ een ‘vitalistische’ vertaling
is van de ‘kreativiteit van de vorm’, maar deze mogelijkheid lijkt mij gering, wanneer men de
verschillende citaten in deze paragraaf, waarin het woord gebruikt wordt, op de keper
beschouwt. Daarin is doorgaans duidelijk sprake van een vermogen van de dichter, een kracht
tot vormen, en niet van een uitwerking van het gedicht, een kracht van de vorm, al is het
mogelijk dat een enkele maal deze nijhoviaanse tint het woord meekleurt. Anders staat het,
zoals wij nog zullen zien, met het woord ‘kreatief’.
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produkt van de kreatieve vorm, speelt noch in Marsmans expliciete poëtica noch in
zijn kritieken een rol.
Met dit alles wil ik niet zeggen dat Marsmans poëtica gezien moet worden als een
schotel die al door De Beweging op het vuur gezet was, en waaraan een snufje
Nijhoff toegevoegd werd. Er is een hoogst persoonlijke konnotatie in zijn begrip
‘vormkracht’, die ook weer enigszins met de notie van eeuwigheids-waarde in botsing
1
komt: het anti-traditionalisme. Omdat de expressionistische ideologie niet de zijne
was, kreeg de hantering van nieuwe vormen bij Marsman een zekere waarde op
zichzelf, en daarmee een zekere ongerichtheid. Ook theoretisch zijn er opmerkingen
van hem die dat aantonen. ‘De daad van vernieuwing, d.i. van bewust levend en
weerbaar maken der sluimerende nieuwe gevoeligheid, ter bevrijding van traditie
2
en poëzie, berust bij den wil.’ Ik hoef de lezer niet te wijzen op het zozeer bij die
periode horende voluntarisme in deze uitspraak.
Dergelijke standpunten hebben niets met ‘1910’ te maken, en evenmin met
Marsmans eigen diepste waarheid over de aard van de poëtische aktiviteit. Toch
heeft hij er natuurlijk zijn redenen voor gehad, om dit soort stellingen te verkondigen.
Zij hangen samen met het feit dat het schrijven (en lezen) van poëzie voor hem een
tonicum was: ‘het wezen van alle poëzie, hoe somber ze zijn mag, is namelijk een
soort, passez-moi le mot, anti-moedeloosheid, als men wil: moed, maar dat klinkt
al te anti-aesthetisch, misschien, voor velen. Voor mij niet. Voor mij is het wezen
der (dicht)kunst de vorm-kracht, een van nature positief ferment, maar deze quaestie
3
voert hier te ver.’ Jammer dat Marsman deze zo persoonlijke observatie nooit anders
heeft uitgewerkt dan in boekbesprekingen, waaruit ik één kenmerkend citaat geef:
‘De oorspronkelijke levenskracht van het vormende beginsel, van het poëtisch
element [poëtisch betekent hier wel iets geheel anders dan in het citaat over de
werking van de wil hierboven!], blijkt in onze moderne dichtkunst nergens zoo sterk
als bij Slauerhoff. [...] Onophoudelijk richt zich de natuur, de materie, het menschelijke
leven dezer verzen op den ondergang, op het vervloeien, versplinteren, verwelken
en ontbinden van haar wezen, en onophoudelijk daar tegen in, wil de positieve,
vitale vormkracht deze weerbarstige, op het negatieve gerichte stof omvormen, en
4
opvoeren tot de nieuwe orde van een verwezenlijkt vers.’ De vormkracht wordt hier
aanwezig geacht, en daarom - een daarom
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In 1928 schrijft hij dat ‘onze dichtkunst zich sinds een tiental jaren bezig is van een
classicistisch formalistisch jargon te ontdoen’. (Kort geding p 43).
DVB III p 6-7.
Kort geding p 73-74.
idem p 39-40-41.
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dat meer bewijslast krijgt dan het dragen kan - heet de poëzie geslaagd.
Hoe zeer deze ‘vormkracht’ een suppositie is, onbewezen en waarschijnlijk
onbewijsbaar, wordt duidelijk uit de belangwekkende serie besprekingen van het
werk van Hendrik de Vries. In 1922: het is de vraag of dit werk duurzaam is want
1
‘kunst wortelt in humaniteit’. Deze humaniteit heeft weinig te maken met die van
De Stem; er wordt slechts mee aangegeven dat Hendrik de Vries de
‘levensvreemdheid’ kultiveert. Het oordeel is dus niet ethisch maar richt zich tegen
de ‘gothic’ kant van het besproken werk. In 1928 wordt dit bezwaar geëxpliciteerd
in vitalistische termen: ‘Wie dit schrijft, wie dit leeft dus, vergiftigt zich, met een uiterst
raffinement, in verrukkingen, waarin het hart bederft en het bloed langzaam
2
verschimmelen moet.’ ‘Soms haat ik dit werk: want het schrijven [!] van poëzie is
voor mijn gevoel geen uitsluitend aesthetische figuratie, maar een vitale taak.’ Doch
‘een enkele maal wordt deze ontbonden ontzetting doorvuurd letterlijk van een zoo
smetteloos, kinderlijk, bijna angeliek trillen van wat ik het vorm-licht noem, dat
aanvankelijk-afschuwelijke verzen (menschelijk-beschouwd) door deze transfiguratie
de eenige uitwerking wekken, die men van elk kunstwerk eischen moet: de
3
katharsis.’ Ik citeer deze passage natuurlijk niet omdat zij zo duidelijk zou zijn - men
kan er een hele rij vraagtekens bij plaatsen - maar juist omdat het privé-karakter
van de norm, het niet adstrueerbare ervan, naar mijn oordeel hier uitzonderlijk goed
uitkomt, tot in de term vorm-licht, die het bedoelde nog meer in de schaduw houdt
dan de ons reeds vertrouwde term vormkracht. Marsman was zich overigens de
geringe kommunikatieve mogelijkheden van zijn terminologie bewust, want direkt
op het zoëven geciteerde volgt: ‘Ik vrees, dat deze reactie uitermate persoonlijk is;
en misschien is zij ook voor mij-zelf slechts tijdelijk waar. Ik weet dit nog niet, maar
ik word, door de wijze waarop hij [d.i. Hendrik de Vries] zijn materie formeert, een
enkele maal geladen met positieve kracht. Meestal niet’. Enige criterium dus: een
gevoel van vitalisering bij de lezer die Marsman is, en dit blijkbaar verbonden aan
een veronderstelde ‘vormkracht’, van het gedicht of van de dichter.
Stel hier tegenover dit oordeel, uit 1936: De Vries heeft ‘een wereld ontsloten,
een universum, een tweede leven inderdaad, waarin de levenskracht zich als een
wervelwind in kolkende stromen met een ongehoorde schokkende energie
4
openbaart.’ In dit oordeel zijn dezelfde feiten verdis-
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konteerd (het werk als ‘tweede wereld’) als in de voorgaande, maar de norm is nu
niet meer (het gebrek aan) vitaliteit van de gevoelens die aan het werk ten grondslag
liggen, een tekort dat hoogstens onschadelijk gemaakt kan worden door een
uitzonderlijk sterk stralend ‘vormlicht’, en evenmin de graad van vitalisering van de
lezer, doch de levensvatbaarheid van de gekreëerde realiteit zelf, de
overtuigingskracht ervan. Het oordeel is er niet minder persoonlijk om, maar Marsman
probeert het tenminste niet meer een kwasi-rechtvaardiging mee te geven door het
vaststellen van de aanwezigheid van ‘vormkracht’, een nietszeggende tautologie in
de mond van een criticus die zich geen goede poëzie kan voorstellen zonder juist
die vormkracht.
Dit tautologische gebruik van de term vormkracht in Marsmans middenperiode
wijst op een versteningsproces. Zoals alle passe-partouts vertegenwoordigt het
woord hier het fossiele stadium van wat eens zinvolle en nieuwe aanduidingen
waren over het gekompliceerde thema van vorm en inhoud, schrijver en werk.

Vorm en inhoud, schrijver en werk
Wanneer een auteur als Vestdijk beweert dat Marsman ‘onder onze moderne
poëzie-critici het diepst in het vorm - materie-probleem doorgedrongen schijnt te
zijn’, en in één adem vaststelt dat ‘gevormd gedicht’ bij Marsman ‘goed gedicht
1
(subs. levend, creatief gedicht)’ gaat betekenen , houdt dat voor ons in dat het
onmogelijk is om de gelijkstelling goed - levend - kreatief, waarin als het ware ‘1910’
2
en ‘vitalisme’ in één greep samengevat zijn, met een sneer af te doen. Wij zullen
iets gedetailleerder dan tot nu toe de betekenis van sleutelwoorden als ‘vorm’ en
‘kreatief’ moeten beschouwen. ‘Vorm als contour is de uiterlijk waarneembare
omgrenzing van het organisme, dat zijn ontstaan dankt aan de scheppende werking
van vorm als

1

2

S. Vestdijk, De Poolsche ruiter p 187: ‘in de essays van H. Marsman [...] beweegt het begrip
“vorm” zich in een appreciatieve richting; “gevormd gedicht” beteekent daar dikwijls zooveel
als “goed gedicht” (subs. levend, creatief gedicht).’
Het is niet moeilijk om zonder kommentaar een aantal uitspraken bijeen te zetten, vooral van
de jonge Marsman, die door hun bezwerende nietszeggendheid zijn opvattingen lachwekkend
zouden doen lijken. Voorbeeld (DVB V, p 19): ‘Poëzie is natuurlijk niet, zooals ik, vreemd
genoeg, in een intervieuw met Den Doolaard beweerd heb: de stem van het bloed, maar,
zoals Engelman zegt: de gevoelstoon tot stemtoon omgezet.’ Dit type uitspraken zal ik echter
negéren - na de aanwezigheid ervan vastgesteld te hebben - omdat ik ze beschouw als de
bijprodukten van een plaatsbepaling die wel degelijk een positieve bijdrage tot de diskussie
over de aard van de literatuur is geweest.
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kracht. - De verwarring ontstaat doordat één term twee begrippen moet dekken.
De inhoud zoekt vorm als contour: hij krijgt dien vorm, doordat de vormkracht een
inhoud tot begrensd organisme omvormt.
De eenige norm zoowel voor leven als poëzie is: creativiteit. In levenszaken heet
dat: vitaliteit, in poëtische mijnentwege ook: vitaliteit, poëtische straalkracht.
1
Creativiteit als norm sluit alle andere, lagere, hiërarchisch-geordende normen in.’
Hier vindt men Marsmans ‘vormleer’ in enkele zinnen samengedrongen, en alle
sleutelwoorden uit zijn kritische vocabularium: vormkracht, kreativiteit, vitaliteit, zijn
er in één verband geplaatst, en worden vrijwel als synoniemen gehanteerd.
Tweeërlei vorm onderscheidt Marsman, hier althans, want in de praktijk van zijn
2
kritieken verliest hij zelf dit onderscheid vaak uit het oog . Het lijkt op Nijhoffs twee
inhouden, maar dat is slechts een schijnovereenkomst. Dáár de materie die vorm
krijgt en een vorm die vervolgens een een nieuwe inhoud schept; hier de materie
die tot vorm-als-contour wordt door middel van de vorm-als-kracht. Wat dit laatste
precies betekent wordt niet duidelijk. De term vormkracht lijkt zelf bevredigender
dan de omschrijving vorm-als-kracht; toch moet men aannemen dat de meer
omslachtige formulering voor Marsman zin had. Hij heeft blijkbaar behoefte gevoeld
aan een begrip ‘vorm’ dat minder uiterlijk was dan het doorgaans gebezigde
(ongeveer hetzelfde als ‘prosodisch patroon’), iets als de ‘innere Form’ uit de Duitse
literatuur sedert omstreeks 1800. In dat begrip ‘vorm-als-kracht’ zijn ‘inhoud’ en
‘vorm’ niet meer gescheiden aspekten - daarvoor kunnen de termen ‘materie’ en
‘vorm-als-contour’ gereserveerd worden - maar zij ontmoeten elkaar in een
ondeelbare eenheid die binnen het gevormde gedicht als de dynamische faktor blijft
fungeren.
Men moet dergelijke begrippen niet in kristalheldere definities proberen te vertalen;
zij zijn de weergave, niet zozeer van aantoonbare eigenschappen van het literaire
werk, als wel altijd weer van een schrijverservaring. Logisch zijn zij aanvechtbaar,
vragen in elk geval om nadere analyse. Zij hebben echter voor ons een heel andere
waarde dan een logische of zelfs wetenschappelijke: het zijn de paradoxale formules
waarin de afstand

1
2

V, p 16 (‘Varia’).
Van der Ree stelt, m.i. dus ten onrechte, dat deze tweedeling de kern was van Marsmans
kritische opvattingen.
DVB
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tussen schrijver en lezer tot uitdrukking komt. Men kan in dat licht dan ook zonder
moeite begrijpen dat Marsman als motto voor De lamp van Diogenes deze notitie
van Nietzsche heeft gekozen: ‘Man ist um den Preis Künstler, dasz man das, was
alle Nichtkünstler “Form” nennen, als Inhalt, als “die Sache selbst” empfindet’ etc.
Deze schrijverssensatie, door Nietzsche met optimale trefzekerheid weergegeven,
en in het woord ‘empfindet’ bovendien uitdrukkelijk als subjektieve waarheid
vastgelegd, heeft Marsman in een woord als ‘vormkracht’, dat zowel kreativiteit als
vitaliteit, ‘dichterschap’ en ‘menselijkheid’ moest dekken, trachten te vangen.
Helemaal scherp gebeurt dat nooit, kan het nooit gebeuren, maar in tientallen
variaties wordt de poging steeds opnieuw gewaagd: ‘Het renaissancistisch sonnet
kan de gevoeligheid van Petrarca zoo goed als van Rilke omramen, want binnen
een zelfde prosodisch (vorm)-schema zijn duizende vormen, uitdrukkingswijzen van
1
verschillende gevoelsinhouden, sensibiliteiten organisch te realiseeren.’ En, van
de andere kant gezien, enkele uit de vele uitspraken over de identiteit van kreëren
2
en leven: ‘De scheppingsdaad wordt de meest gespannen wijze van leven’ ; ‘Want
zelfs de ijlst-aesthetiseerende criticus heeft een, voor mij gevierendeeld, levensbesef,
en meet met de normen, die hij dáaraan ontleent. [...] de scheiding tusschen
3
normeeren en creëeren kan niet meer dan een onderscheid zijn.’
Vandaar dat Marsman, ook veel later nog, zich verzette tegen Helman en Donker,
die voor zijn gevoel de literatuur tekort deden door hem tegenover het leven te
plaatsen; vandaar ook dat hij het begrip kreativiteit in bescherming kon nemen tegen
bijvoorbeeld Ter Braak, omdat het in zijn ogen niet het tegengestelde van vitaliteit
was, maar eraan gelijk geacht moest worden. In de ‘vent’, om op de Prisma-diskussie
vooruit te lopen, was voor Marsman van meet af aan het begrip ‘kreativiteit’
verdiskonteerd. Kreatief zijn betekent - als bij Van den Bergh trouwens - het vinden
van een scheppende, d.i. persoonlijke relatie tot de werkelijkheid.
Met deze bijzondere opvatting van het begrip ‘vorm’ hangt een uitzonderlijke
hantering van afgeleide termen als ‘formeel’ samen: ‘De strijd dien wij voeren tegen
de humanitairen en andere horizontalen is niet allereerst of uitsluitend aesthetisch
en zeker niet formalistisch - het is een strijd voor den vorm als scheppend
levensbeginsel. Formalisme bemoeit zich met prosodische schema's - maar een
formele critiek zoekt naar de creatieve, levenwekkende kracht.’ Mij dunkt, die ‘kracht’
kan door een ander even
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goed de inhoud genoemd worden, als hier door Marsman impliciet de vorm. De
tekst gaat aldus verder: ‘Natuurlijk: een groot fel leven moet de materie zijn, maar
alleen een groot en fel vermogen transformeert die ruwe, chaotische oerstof tot een
1
reële cosmische orde.’ Hier zijn wij niet ver van de formule dat intensiteit van leven
2
en vormgeving parallelle verschijnselen zijn.
Het is duidelijk wat Marsman als criticus in beginsel zoeken zal. Niet de ‘mens
achter het werk’, en evenmin de ‘vorm’, maar het punt vanwaar deze twee als één
3
gezien kunnen worden. Naar twee kanten heeft hij deze doelstelling verdedigd.
Tegen de ‘humanitairen’: ‘zuiverheid van vorm is geen uiterlijker eis dan zuiverheid
4
van materie’. Tegen de ‘estheten’: ‘De zaak is nu niet, dat ik, in poëticis, alleen den
mens in den dichter zoek; ik zoek evenzeer den dichter in den mens, maar én onder
mensen (in biologischen zin) én onder dichters allereerst of uitsluitend bezielden,
5
gestuwden door scheppingskracht.’ ‘En de mensch-zelf? zooals men dat noemt,
6
alsof de dichter al niet de mensch-zelf was.’ Steeds dus de identiteit van mens en
dichter, die juist in de scheppingsdaad verwezenlijkt wordt, zoals vorm en inhoud
elkaar ontmoeten in de vormkracht.
Een kleine waarschuwing is hier op zijn plaats. Marsmans uitspraken omtrent de
verhouding materie - vorm zijn in latere jaren niet tot in details
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p 565-566.
Het termenpaar materieel-formeel duikt in een vergelijkbare betekenis ook op bij Nijhoff en
Bloem. Is het toeval dat het in alle drie deze gevallen om juristen gaat? Bij hen immers is de
term al vroeg van de filosofen overgenomen en tot algemeen spraakgebruik geworden.
Marsman spreekt in De lamp van Diogenes (p 30) dan ook van ‘[Nijhoffs] eigen juridische
onderscheiding’, als hij diens ‘formeele poëzie’ vermeldt. Mogelijk ook heeft de rechtskundige
significa invloed uitgeoefend (Jacob Israël de Haan). In ieder geval herkent men de jurist in
dit soort oordelen: ‘De verhouding ligt zoo: het dichterschap in engeren zin levert materieele
poëzie - men herinnert zich Nijhoff's terminologie? - talent transformeert haar, door zijn
formeele functie tot volledige poëzie [;...] een onevenredigheid waarin materieele poëzie
overheerscht ten koste van de formeele (voorbeelden: Buning, Engelman, Henri Bruning) is
natuurlijk verreweg préferabel boven het omgekeerde (Beversluis, Gossaert, Den Doolaard).
In het algemeen heeft 1910 het talent mateloos gecultiveerd: litteratuur werd overwegend
formeel, formalistisch, een esoterisch jargon’. (DVB IV, p 217). Een terzijde bij dit terzijde:
deze opmerking zou in Forum niet misstaan hebben, wat het standpunt betreft...
Voorbeeld van een historisch oordeel op die basis: ‘Deze is allereerst de algemeene betekenis
van Van den Bergh, dat hij nieuwe mentale en daaraan verwante poëtische uitzichten openstiet,
dat hij versche hulzen vond voor versche kern.’ (De lamp van Diogenes p 36).
VW p 571; ook tegen Ter Braak heeft Marsman deze stelling verdedigd, zoals wij nog zullen
zien.
idem p 570.
Kort geding p 70.
VW
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dezelfde gebleven als tussen 1925 en 1932, de periode van de meeste citaten in
deze paragraaf. Er is een evolutie waar te nemen, die echter niet de basis ervan
aantast, doch integendeel deze verstevigt door een verfijnder formulering van wat
aanvankelijk enigszins apodiktisch in de graan - jenever beeldspraak werd
vastgelegd. Heel duidelijk is deze genuanceerde kijk op de problematiek in de
volgende kritiek op Binnendijks Zin en tegenzin, uit 1940: ‘[Zijn] criterium komt in
den grond van de zaak hier op neer, dat hij een kunstwerk geslaagd acht, wanneer
de vormkracht of de verbeelding, den droom van den kunstenaar volkomen
verwerkelijkt heeft. [Maar de] droom, om éen ding te noemen, gaat volstrekt niet
altijd aan het scheppen vooraf, hij ontstaat dikwijls pas, terwijl men iets schrijft, en
zelfs in de gevallen waarin hij den kunstenaar, vóordat hij ging schrijven, scherp en
bewust heeft voor ogen gestaan, zal hij moeten erkennen, dat zijn werk er dikwijls
beter op is geworden, naarmate hij zijn oorspronkelijke voorstelling vervalst, verminkt
en verloochend heeft. Het is dan ook zeer de vraag, of men uit het voltooide
kunstwerk ook maar iets kan opmaken omtrent een “prae-existent visioen”, en nog
veel meer, of iemand in staat is te ontdekken in hoever dit visioen in het kunstwerk
1
is gerealiseerd.’ Ook wie Marsman als criticus niet hoog zou willen aanslaan, dient
te erkennen dat hij in een dergelijk aperçu, waarin de ‘intentional fallacy’ helder
vastgelegd is, verder voorbij de esthetica van '80 is gekomen, dan enige andere
criticus uit die periode.

Tegen de objektiviteit
Uit vele uitlatingen van Marsman blijkt dat hijzelf als een beslissend kenmerk van
zijn kritische attitude het anti-objektivisme zag. Voor de lezer van nu zegt dat
nauwelijks iets omdat alles afhangt van de vraag: wat verstaat men onder ‘objektief’;
voor Marsman en zijn generatiegenoten echter heeft het woord blijkbaar een
emotionele geladenheid, die begripsomschrijving overbodig maakt.
‘Objectieve critiek. - Objectiviteit is een lafhartig vooroordeel, het vooroordeel
2
géen vooroordelen en - waarom niet? - geen voorkeuren zelfs meer te hebben’.
Als het woord ‘objektief’ voor Marsman een zo merkwaardig ondiepe betekenis had,
begrijpt men niet goed hoe een diskussie zou kunnen ontstaan. Het kan niet anders
of óók voor de tijdgenoot moet deze weergave van het objektieve standpunt een
karikatuur geweest zijn. Iets
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beter wordt het een halve alinea verder (‘alle critiek die meer is dan een aankondiging
en meer dan een exposé van het onderscheiden object, geeft behalve dat voorwerp
zichzelf - fel en ten voeten uit twee mensen in plaats van éen’), maar wat de
argumenten betreft, komt ook dit geen stap voorbij de Kloos - Coster diskussie van
1912.
Van der Ree zegt: ‘Het schrijven van kritieken is voor hem ook een scheppende
werkzaamheid. [...] De objectieve kritiek daarentegen schakelt de persoonlijkheid
van de kriticus uit, althans als zij deze onderwerpt aan geijkte, algemeen geldende
en onpersoonlijke normen. Deze objectiviteit is in zijn ogen een uiting van
levensverstarring, zij is anti-vitaal, reden voldoende voor Marsman om haar af te
1
wijzen’ , een opmerking waarvan het algemene gedeelte minder juist is dan de
2
karakteristiek van Marsman. De ‘betrekkelijke aannemelijkheid’ van de mening van
een criticus, laat Marsman dan ook in theorie onverschillig. In theorie, - want als het
erop aankomt meent hij toch, zo goed als iedere andere criticus, houtsnijdende
opmerkingen over het besproken werk te maken, misschien zelfs juist door zijn
subjektieve aanpak: ‘Ik ben er in alle bescheidenheid van overtuigd dat ik door
rechtstreeks en met den vollen inzet van mijn persoonlijkheid, en met alle
beperkingen daarvan, te reageren op het werk en zijn maker en op de verhouding
tussen die twee, minstens evenveel kans heb gehad om het hart van die beiden te
raken en hun geheim te ontsluieren als de mensen met de brede en universele
ontvankelijkheid. Ik zocht en zoek noch naar volledigheid noch naar objectiviteit. Ik
ben er mij te zeer van bewust dat déze waarden het onbewust deel moeten zijn van
de critische clerken, niet van de scheppende dichters, ook niet wanneer die critici
3
zijn, en ik ben tot in mijn critieken lyrisch en intuïtief.’
Hierbij zou ik het kunnen laten. De hele tegenstelling wordt er een van
temperament en type talent, en niet van standpunten. Hoe akademisch in zo'n geval
een diskussie uitvalt, bewijst de polemiek van Marsman met P.H. Ritter Jr. in De
4
Vrije Bladen, juist over dit onderwerp. Ter verdere illustratie van Marsmans
denkbeelden over de kritiek, en om de samenhang
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Van der Ree a.w. p 44 en 45.
VW p 426 (1928).
VW p 557. Ik vraag mij af of voor ‘onbewust’ niet ‘onbetwist’ gelezen moet worden.
DVB VI, p 124 vlgg. Ook G.A. van Klinkenberg heeft aan deze diskussie een bijdrage geleverd
(‘De levende schoonheid’, DVB VIII, 1931, p 33 vlgg), en naar mijn smaak is dat het beste
artikel van alle, ondanks het feit dat de verdedigde opvattingen niet meer zijn dan enigszins
bijgerichte 80-ers denkbeelden. De Prisma-polemiek echter heeft dit, laatste, geluid in de
diskussie over objektiviteit volkomen overstemd.
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daarvan met zijn poëtica te laten zien, zal ik uit die pennestrijd nog het een en ander
aanhalen.
Ritter: ‘Is [een methodische grondlegging voor de aesthetica] te geven, ja dan
neen, kan men een systeem bouwen, dat vaste normen van beöordeeling stelt, ja
dan neen? [...] Ik wil beweren, op algemeen-aesthetische gronden, dat de aesthetiek
niet een norm is, door wisselende tijdsbegrippen gesteld, maar de rede aantoont in
de kunst, in de rede zelf dus ligt, onafhankelijk van wat “de tijden” bepalen. [...] [Ik
verwacht] geen heil van letterkundige kritiek die over de kunst-wetenschap heen
springt en zich in lyrisme en vitalisme verliest. Zoodanige kritiek kan waarde hebben
als kunst, niet als kunstwetenschap. Maar den toets der wetenschap dient men, ten
slotte, aan kritiek aan te leggen.’
Marsman: ‘De nieuwe critiek ziet in, dat het kunstwerk, juist omdat het een
schepping is, uit het centrum van zijn maker moet ontstaan, niet alleen uit zijn
aesthetische zenuwen; dat het beoordeeld moet worden naar zijn scheppende kracht
(d.i. een wezenlijker, centraler - het centrale - kenmerk dan zijn humaniteit, die
scheppend volmaakt werkeloos, waardeloos kan zijn). De nieuwe critiek verplaatst
de aandacht van de periferie van het kunstwerk (waarmee de aestheti(cisti)sche
waardeering zich bezig houdt) door het lichaam ervan (waarin de humanistische
normen blijven steken) naar zijn kern, waar zijn scheppende kracht leeft, en
vanwaaruit deze vormende energie het lichaam bezielt en tot in den omtrek doortrilt.
(Deze trillende omtrek, de vorm van het kunstwerk als uitwendig zichtbaar resultaat
ontstaat als teeken voor het trillende evenwicht tusschen materie (menschelijkheid)
en scheppende energie (vormkracht). De norm der creativiteit omvat aldus alle
andere stelbare normen.’
Ships that pass in the night. Weliswaar kan men konstateren dat er verschil in de
standpunten zit - al was het maar dat Ritters kwetsbaarheid zich gemakkelijker laat
vastleggen omdat hij zich niet verliest in een labyrinth van ... subjektieve termen -,
maar op het beslissende moment zijn de heren het eigenlijk wel met elkaar eens.
Er is een norm; en dat de ene zich baseert op ‘de aesthetische wetmatigheid’, de
ander op ‘de norm der creativiteit’, dat onderscheid tussen de partijen valt weg
tegenover wat hen verbindt: de gestelde norm zèlf wordt niet nader omschreven!
Alleen voor de betrokkenen was deze uitwisseling van kaartjes waar geen duel op
volgt, een voorval van belang.
Het gebeurt niet zelden dat men een auteur meer recht doet door hem zijn
problemen uit de hand te nemen en anders te formuleren dan hij het zelf
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deed, dan door hem op zijn woord te geloven. Hoezeer Marsman zich ook tegen
het objektivisme keert, hij spreekt wel degelijk oordelen uit waarvan hij aanneemt
dat zij ook voor anderen waarde hebben (als oordelen, dus: als evaluerende
uitspraken over een bepaald objekt). Daarbij hanteert hij normen, expliciet of impliciet.
Of die normen gefundeerd worden in ‘de’ esthetica, dan wel in een geheel van
persoonlijke opvattingen (bijvoorbeeld betreffende de ‘kreativiteit’), is minder
belangwekkend dan de vraag of zij voor de lezer zinvol gemaakt kunnen worden.
Met andere woorden, als voor de lezer de keuze van het objekt toeval blijft, kan hij
nog zo geboeid zijn, maar hij heeft niet met een kritiek te maken. Is, van dit
gezichtspunt uit, Marsman een criticus?
Stuiveling, die het uitgebreidste artikel over Marsman als criticus heeft geschreven,
waarin de objektieve kritiek met animo in bescherming wordt genomen, verkondigt
hierover een duidelijke opinie: ‘Ik heb [Marsmans] critieken beoordeeld, los van zijn
andere werk. Aldus beschouwd zijn zij slechts ten dele belangrijk, namelijk alleen
in de passages, welke gewijd zijn aan “geestverwante” auteurs. De rest mist
voldoende documentatie om van duurzame waarde te kunnen zijn, tenzij men de
waarde en de duurzaamheid ontleent aan het feit, dat ook de slechtste critieken
nog een reeks aanvullende gegevens vormen voor onze kennis van de dichter en
de prozaïst. Door zó te handelen heeft men echter stilzwijgend Marsman als criticus
1
geannuleerd.’
Dit vonnis dunkt mij niet zonder meer onjuist, maar toch zou ik het niet willen
onderschrijven, en wel om twee redenen. In de eerste plaats is de rij van
‘geestverwanten’ die Stuiveling opsomt zo disparaat dat iedere konklusie op die
basis mij er onzeker door lijkt te worden: Hendrik de Vries, A. Roland Holst, Trakl,
Nijhoff, Werumeus Buning, Gerard Bruning, Slauerhoff, Anthonie Donker. Men zou,
wanneer men aan het begrip ‘verwantschap’ wilde vasthouden - niet zo'n heel
2
objektief criterium toch, als het niet nader geadstrueerd wordt - uit het geslaagd
zijn van de kritieken over juist die figuren, eerder moeten konkluderen dat Marsman
in zijn beste ogenblikken zijn slachtoffers tot geestverwanten maakt. Een

1
2

Groot Nederland, juli 1938, p 44 (samenvattende slotpassage).
Het is belangwekkend om te zien hoe volmaakt tegengesteld de karakteristiek van een schrijver
kan uitvallen in twee gevallen waarbij ditzelfde woord als centrale term gebruikt wordt. Vergelijk
met het aangehaalde de volgende notitie van Bernhard Verhoeven (Erts 1930, p 169): ‘Hij
zoekt de menschen, geisoleerd, losgekoppeld van verwantschappen, gebeiteld uit
eenzaamheid en eigenmachtigheid, als fenomenen der uiterste verlatenheid.’ Ook Verhoeven
schrijft over Marsman als criticus...
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tweede bezwaar tegen het oordeel van Stuiveling is, dat hij niet vastlegt wat hij
onder objektief verstaat, behalve zijdelings in het woord ‘documentatie’. Aangezien
Marsman over de ‘verwanten’ evenmin onder overlegging van adstruktie-materiaal
schrijft als over de anderen, wordt het niet duidelijk op welke gronden Stuiveling
vaststelt: ‘Maar onbewust en ongewild hééft hij critieken geschreven, waarin een
belangrijk gehalte aan objectieve juistheid te vinden is. Het zijn de critieken over
kunstenaars, wier wezen aan het zijne verwant is; dichters dus, in wie hij bepaalde
facetten van zichzelf hervindt. Hun karakterbeeld tekenend, tekent hij eigenlijk zijn
zelfportret; goed: maar zijn zelfportret tekenend, tekent hij tevens hùn karakterbeeld.
De methode moge afwijken, de uitkomst is even betrouwbaar als die van de
1
objectieve critiek, horribile dictu.’ Wat is ‘objectieve juistheid’ en ‘even betrouwbaar
als’ hier anders dan: in overeenstemming met het oordeel van Stuiveling, zolang
niet bewezen wordt dat ‘de uitkomst even betrouwbaar [is] als die van de objectieve
kritiek’?
Ik ga zo uitgebreid op deze kwestie van de objektiviteit in, ten eerste omdat zij
Marsman blijkbaar hoog zat, ten tweede omdat hij door zijn uitspraken over dit
onderwerp herhaaldelijk anderen tegen zich in het harnas gejaagd heeft, en ten
derde omdat de wijze waarop in deze aangelegenheid zonder begripsomschrijving
gediskussieerd werd, mij typerend lijkt voor het algemene klimaat. Al heeft Marsman
nog zo gefulmineerd tegen de objektieve kritiek, daarmee is de vraag nog niet zonder
zin geworden of hij zelf in geen enkel opzicht een objektief criticus was. Deze staat
los van die andere: of hij objektiviteit een deugd achtte. Om een verder reikende
probleemstelling te krijgen, dient men het begrip objektief anders te hanteren dan
Marsman zelf-die het gelijkstelde aan ‘voorkeurloos’ - of Ritter, voor wie het ‘voor
altijd geldend’ betekende. In het volgende gebruik ik het woord in de zin van:
refererend aan (eigenschappen van) het objekt. Iedere kritiek is het rapport van een
relatie tussen een subjekt en een objekt, waarbij de ene maal de nadruk meer op
het subjekt, de andere maal meer op het objekt valt. Subjektiviteit en objektiviteit
zijn in de praktijk limieten waartussen het oordeel zich beweegt. In grote trekken
zou ik nu zeggen dat Marsman zeer subjektief begint en tamelijk objektief eindigt,
anders gezegd: dat zijn kritieken aanvankelijkheid vooral ‘Selbstaussage’ zijn, maar
later een sterke aandacht voor de bijzondere eigenschappen van het besproken
werk tonen. Binnendijks stelling dat Marsmans vroege kri-

1

Groot Nederland, juli 1938, p 35.
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tieken lyrisch waren en vrijwel geheel gebaseerd op een persoonlijke impressie,
terwijl hij later grotere belangstelling kreeg voor ‘de zelfstandige betekenis van een
1
auteur en zijn werk’ , kan ik zonder reserve bijvallen.
Op grond van mijn omschrijving van het begrip objektiviteit, meen ik ook dat
Stuivelings stelling dat Marsman geen criticus genoemd kan worden wanneer hij
schreef over auteurs waarmee hij zich niet verwant voelde, onhoudbaar is. Mèt
Bruning ben ik bijvoorbeeld van mening dat Marsmans stuk over Henriëtte Roland
Holst een uitstekende typering van haar werk biedt - een objektieve typering, in de
boven omschreven betekenis - al verdenk ik Bruning er wel van dat hij die
karakteristiek vooral daarom aanduidt als ‘treffender [...] dan waartoe haar
2
bewonderaars ooit bij machte waren’ , omdat zijn stuk zonder dat te vermelden een
repliek was op Stuivelings artikel in Groot Nederland. Hetzelfde geldt voor zijn, op
zichzelf niet onjuiste maar te nadrukkelijk gebrachte, opmerking dat een criticus niet
behoeft te fungeren als ‘spiegel der literaire ontwikkeling’. ‘Hij kan en mag dien kant
van de kwestie, als men het mij vraagt, volmaakt negeeren, aan zijn laars lappen,
volmaakt aan zijn laars lappen desnoods, zonder daardoor op te houden een perfect
3
literair criticus te zijn.’ Deze akkumulatie van synonieme uitdrukkingen is niet
voldoende om van Marsman een ‘perfekte criticus’ te maken. Hij zou dat geweest
zijn, als Nijhoff gelijk had gehad, toen hij schreef: ‘Schrijvers van Nederland, gij
4
verloort in Marsman uw beste lezer’. Noch deze loftuitingen van Nijhoff en Bruning
echter, noch het harde oordeel van Stuiveling, worden door de feiten geheel
gerechtvaardigd. Marsman was een beter lezer dan de laatste meende, een minder
5
goede dan de eerste twee beweerden.

De praktijk van Marsmans kritiek
Het zou pikant zijn om Marsmans kritieken systematisch te toetsen aan de vraag in
hoeverre zij objektief - in onze betekenis - genoemd kunnen wor-

1

2
3
4
5

Zin en tegenzin p 143 (1938, n.a.v. het grote Gorter-essay). W.L.M.E. van Leeuwen gebruikt
in dit verband zelfs het woord objektief, als hij schrijft: ‘en toch blijft hij in dien zin objectief,
dat hij, wanneer hij over Gorter, of over Ter Braak schrijft, ... niet over zichzelf schrijft.’ (Drie
vrienden p 122).
Criterium, september 1940, p 41.
idem p 42.
idem p 114.
Het oordeel hierover van Bruning luidt: ‘Gevoelig (en intelligent) tot in zijn vingertoppen,
reageerde zijn geheele persoon (geest, hart, lichaam, zenuwen en zintuigen) op het subtiele
organisme dat een gedicht, een literair kunstwerk is. Hij openbaarde een gevoeligheid in het
doorgronden van vorm-problemen, in het betasten van het poëtisch geheim, in het aftasten
van het lichaam van een gedicht, die geheel uniek is gebleven.’ (Criterium, In memoriam H.
Marsman, p 38).
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den, en helemaal negéren zal ik deze vraag niet. Maar het zou toch in strijd zijn met
de opzet van dit boek, als de toetsing van Marsmans kritieken aan deze bijzondere
norm tot uitgangspunt gemaakt werd van de panoramische beschouwing van zijn
kritische praktijk. Daarvoor moeten wij, als bij alle andere auteurs, weer beginnen
bij zijn poëtica, om vervolgens na te gaan in hoeverre zijn oordelen daarbij aansluiten.
Iets als een brug tussen poëtica en kritische praktijk, dus iets als een aan de poëtica
gekoppelde kritische norm, kan men vinden in een uitspraak als deze: ‘Ik wilde, dat
Coster dien dubbelen eis [nl. zuiverheid van vorm en zuiverheid van materie], of
althans de verhouding van haar twee delen, de spanning tussen materie en vorm,
die én aesthetisch, én vitalistisch, én moreel, in laatste instantie beslissend is,
1
voortdurend streng had gesteld.’ Het wordt ons gemakkelijk gemaakt: heeft Marsman
zelf die dubbele eis voortdurend gesteld?
Voor de lezer van nu zijn veel van Marsmans kritische uitspraken uit de eerste
periode ontoegankelijk geworden alleen al door de woordkeuze. ‘Het is een
nachtbloem aan den rand der Styx. Somnambule complexen wàren hier,
daemonische schimmen, die Freud onmiddellijk als ongesublimeerde erotiek zou
signaleeren. Niemand weet waar het zijn oorsprong nam. Het besluipt u, worgend,
2
als een onzichtbare hand.’ De gedachte in deze kenschets van het werk van Hendrik
de Vries is mager, en ligt al geheel besloten in het woord ‘somnambule’. De rest is
het evoceren van sfeer. Daardoor wordt alles wat mededeling is bedekt met een
‘lyrische’ woordlaag. ‘De gevoels-gedachte - want [Nijhoffs] denken was smartelijk
emotioneel en zijn emotie denkend doorvlijmd - die hem [...] radeloos naar het einde
3
joeg, en hem als laatste heul den dood deed oproepen.’ Dergelijke ‘karakteristieken’
zijn alleen nog uitspraken over het objekt te noemen voor lezers die dezelfde
impressies als Marsman opdeden. Een ander zal Nijhoff niet meer in het portret
herkennen. Van Deyssel treft de aard van dit soort uitingen heel scherp in de
volgende beschrijving: ‘Hij geeft dan ook eerder kleurig en plastisch gevormde
psychologie omtrent een aantal auteurs dan, bij vondsten in de dichtpractijk
4
aangetroffen, bouwstoffen voor een stelsel van schoonheidkundige wetenschap.’
Marsmans vroege kritieken zijn een soort ‘nadichting’, waarin de motor niet het
beschouwen is maar het meevoelen op grond van een impressie. Vandaar

1
2
3
4

p 571-572.
De lamp van Diogenes p 40.
idem p 30 (1924).
Van Deyssel, ‘H. Marsman’, Maatstaf IV, 7/8, p 500.
VW
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1

kleur- en sfeer-woorden als donker, omfloersd, naakt en droog , termen die in een
wijnkatalogus niet zouden misstaan.
Het is duidelijk dat deze impressionistisch-identificerende kritische aanpak in strijd
is met de poëtica van Marsman zoals wij die, bijvoorbeeld in de graan - jenever
beeldspraak, hebben leren kennen. Hoe zou de lezer via de jenever het graan
kunnen, of zelfs maar willen, terugwinnen? Wanneer Marsman in deze periode
geprobeerd had, zijn poëtica aan een kritische theorie te koppelen, zou de
inkongruentie hem onmiddellijk opgevallen zijn. Het gevolg ervan is dat zijn oordelen
of géén verband met zijn poëtica onderhouden, of een te direkt verband: ‘Dit proza
2
is magisch en autonoom’ ; Du Perrons gedichten ‘missen het creatieve [,...] het
scheppende beginsel [...]. De aggregatie-toestand van zijn poëtischen inhoud is
3
voor en na het werken der vormkracht niet wezenlijk, soortelijk anders.’ Dit zijn
ongeadstrueerde herfraseringen van de poëtische theorie zelf; als oordeel komen
zij niet voorbij de bewering.
Een enkele maal levert een dergelijke toepassing van de theorie nog wel iets als
een mededeling over het objekt op: ‘De taal-creëerende kracht van Roland Holst is
groot: hij vindt nieuwe verbindingen, hij ontdekt wendingen; hij bouwt perioden. [...]
4
De Afspraak is enkel syntactisch alreeds een verrukkend en boeiend meesterwerk.’
Maar heel ver komt ook dit niet; de observaties zijn oppervlakkig en eerder een
illustratie van de theorie via enkele feiten van het werk, dan een afzonderlijke
beschouwing van het objekt.
Waarom heeft Marsman nooit geprobeerd, zijn kritische attitude theoretisch te
funderen? Hij heeft op deze vraag zelf geantwoord: ‘De normen waarmee een
criticus meet zijn voor hem zelf veelal ook on-omschreven zo helder, dat hij te lang
soms verzuimt hen synthetisch tot een credo te formuleren, waarin hij zijn
levensbeschouwing [!] in essentie samenvat [...]. Is men verplicht dit normencomplex
te omschrijven? Ik hoop nog altijd dat dit onnodig is; dat men kan horen wat een
criticus wil en is, dat zijn stem zijn inzicht en oordeel scherper doet kennen dan de
5
scherpst-omschrij-vende dialectiek.’ Dit kan alleen een criticus schrijven die de toon
belangrijker acht dan het argument. Vandaar zoiets: ‘Ik raak er voortdurend dieper
van overtuigd, dat er maar één wezenlijk criterium is waarmee - maar hoe ontzaglijk
voorzichtig ook dan nog - poëzie, aesthetisch èn
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‘“Such is life in China” is naakter en droger dan de beide lyrische verhalen’. (VW p 472).
Kort geding p 38 (over A. Roland Holst, De afspraak).
VW p 483 (1928).
Kort geding p 38.
VW p 557.
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vitalistisch, en in welk opzicht men verder nog onvermijdelijk acht - be-oordeeld kan
1
worden: het accent.’ Dat woord accent, zo geliefd in die jaren, zegt ons minder,
zelfs als het gekursiveerd wordt. Wij weten soms niet eens wat ermee bedoeld
2
wordt: ‘het accent waarmee [Coster] Hamsun's “Laatste Hoofdstuk” doorgrondt’,
betekent even weinig als het redmiddel dat Marsman ziet voor de poëzie van Margot
3
Vos: ‘een diep en zuiver accent [...,] een trillende stem, die een rhythme spant’.
Hoe dan ook, nu Marsman zijn normen onomschreven heeft gelaten, moeten wij
deze uit de praktijk van zijn oordelen aflezen. Zijn er bepaalde aspekten van het
literaire werk waar hij bijzondere belangstelling voor toont, en heeft hij daarover
opvattingen die men als ‘kritische normen’ kan betitelen?
Negatief: toetsing op overeenstemming met de werkelijkheid komt in Marsmans
kritieken niet voor. Hem interesseert niet de weergave maar de kreatie van een
werkelijkheid, in overeenstemming met zijn poëtica dus. In het principiële stuk, dat
min of meer de prae-Forum periode in zijn kritische ontwikkeling afsluit, ‘De aesthetiek
der reporters’, heeft Marsman dit, zelfs voor proza, impliciet maar uitdrukkelijk
vastgesteld: ‘De moderne zakelijkheid is goed als reactie op een onvruchtbaar
psychologisme [...]; zij is goed als methode, mits zij in het kunstwerk overwonnen
4
wordt, zij is onduldbaar als norm.’
Positief: thematiek heeft Marsmans belangstelling. Niet, dat spreekt inmiddels
wel van zelf, om de sociale draagwijdte van bepaalde thema's, maar om hun funktie
binnen het oeuvre van de besprokene. De ontwikkeling in het werk van een auteur
- thematisch maar ook anderzins - komt meestal uitgebreid ter sprake. Daarbij wordt
niet zelden ook de toekomst betrokken, in voorspellingen en raadgevingen die
menigeen geïrriteerd hebben. Toch kan juist zo'n blik op de toekomst Marsmans
verfijnde inzicht in het werk van anderen voor ons zichtbaar maken, omdat wij
achteraf de mate van trefzekerheid van de voorspellingen kunnen beoordelen. Zo
bijvoorbeeld zijn beschrijving in 1932 van een boek dat Du Perron zou moeten
5
schrijven, - het lijkt een ontwerp voor Het land van herkomst.
Wie, als Van Deyssel, Marsman een psychologisch criticus noemt, moet bedoelen
dat hij, nogal inkonsekwent als men aan zijn poëtica denkt, zoekt naar de
beweegredenen en de emoties van de schrijver, want voor het psychologische
inzicht van de besproken auteurs zelf heeft hij geen belang-
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stelling. Sterker, hij spreekt zich rondweg tegen het ‘psychologisme’ van schrijvers
als Thomas Mann en Strindberg uit. In hun boeken, zegt hij, zijn mensen niet meer
1
dan ‘geanalyseerde lijken’. Ongetwijfeld speelt ook hier Marsmans anti-mimetische
2
instelling een rol.
De vorm in engere zin komt vaak ter sprake, maar ook hierbij valt het op dat
Marsmans interesse niet zozeer bepaald wordt door wat voor de besproken auteur
kenmerkend is, als door wat op een gegeven moment voor hem zelf problematisch
is. Daardoor blijft zijn behandeling van technische aspekten doorgaans algemeen,
al zijn er uitzonderingsgevallen (zoals de uitgebreide bespreking van het rijm in een
3
kritiek over Nijhoff ). Over Den Doolaard: ‘hier werd zijn vorm gebonden en vast; de
plastiek houdt voeling met de beweging, het rhythme is hard en forsch. Goed: men
4
mist ook hier nog het beslissend accent’ etc. Het laatste woord is weer tekenend
voor de vaagheid waar ook deze technische notitie tenslotte op uitloopt. Wanneer
5
een zwakke dichter te horen krijgt: ‘uw rhythme worde merg en bloed’ , mag daar
hoogstens uit afgeleid worden dat Marsman het ritme een grote rol toekende, maar
niet welke die rol was. Uit een enkele passage kan opgemaakt worden dat hij zich
wel verenigen kan met de theorieën van Büchner, en het ongereserveerd mimetische
karakter daarvan bewijst al dat Marsmans adhesie weinig doordacht was.
Opmerkingen als ‘ritme is tijdeloos’ (passim) missen iedere konkreetheid.
Wanneer Marsman schrijft: ‘Ik geloof, dat critiek enerzijds niet technisch genoeg
6
kan zijn’ , is dat niets anders dan een rationeel afgeleide maar nauwelijks in de
praktijk gebrachte konsekwentie van zijn poëtica, zoals duidelijk blijkt uit het feit dat
deze wending onmiddellijk gevolgd wordt door een (belangwekkende) herfrasering
van die poëtica zelf: ‘De materiële zijde: de gedachten, de gevoelens, de associaties,
de gewaarwordingen, de voorstellingen, de aandoeningen - dit alles is voor den
lezer ook zonder inlichting vatbaar. Het leven waaruit de poëzie is ontstaan is een
object voor de psychologie. Maar pas bij de omzetting van dat leven begint de
geboorte der poëzie. [...] [Mocht iemand] antwoorden, dat wat hij den inhoud noemt
toch de hoofdzaak blijft in een kunstwerk, dan dient hij te
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p 406.
Dat ‘anti-mimetisch’ een niet te krasse karakteristiek is, blijkt bijvoorbeeld ook uit deze
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weten, dat deze inhoud evenzeer een product van den vorm is als omgekeerd; dat
de wereldschokkende ideeën die hij zoekt en soms vindt in gedichten, misschien
1
ontstonden toen een dichter naar een alliteratie zocht’.
Ik sluit deze behandeling van Marsmans kritieken uit de tijd van vóór Forum af
met een citaat uit één van de meest tekenende, die over Henriëtte Roland Holst.
Daaruit kan men in kort bestek lezen hoezeer de uiterlijke verschijning van het vers
voor Marsman meetelde (tastbaar gemaakte inhoud, ‘lichaam’, was), maar tegelijk
hoe weinig behoefte hij voelde aan gedetailleerde toelichting van zijn formele kritiek.
Had Henriëtte Roland Holst de tekorten van haar poëzie beseft, ‘dan had zij uit
wanhoop wellicht geen regel geschreven: want dan had zij gevoeld, dat zij, in engeren
zin, een niet met talent begaafde is; dat zij een gedicht geen contour kan geven en
geen plastiek; dat haar verzen bijna nooit in zichzelf besloten organismen zijn, maar
ontkiemen in een vorig en uitmonden in een volgend gedicht; dat beelden bij haar
niet associatief-organisch ontstaan, maar volkomen los, en storend, meegesleurd
worden door de beweging: als afval op een rivier; dat deze beelden verminkte
gehalveerde allegorieën zijn, en de dwingende, identificeerende kracht ontberen
voor een vage, versleten vergelijkende beeldspraak; dat haar taal verder arm is, en
haar syntaxis; en haar beweging, vooral als zij maten en rijmen verwaarloost,
strompelend, doodelijk monotoon [...]. Deze dingen schat men gering: de
bewonderaars van haar werk lezen grootendeels geen poëzie, maar menschelijkheid
in vóór-poëtischen staat, en zij bekommeren zich allerminst om zaken van
2
vormkracht’.
3
Is dit oordeel over een niet-verwante geest subjektief of objektief? Mij dunkt, de
karakteristiek is hoofdzakelijk gebaseerd op eigenschappen van het werk, en in die
zin is hij objektief. Maar de waarde ervan voor anderen, die niet van te voren
overtuigd zijn, wordt verminderd door de afwezigheid van adstruktie waardoor er
eerder sprake lijkt te zijn van een impressie dan van feiten. Juist op dat punt
verandert later zijn aanpak.

1
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Dit doet denken aan het Verwey-citaat op p 39 onderaan, eerder dan aan Nijhoffs kreatieve
werking van de vorm, waarvan immers de nadruk op de werkzaamheid van de (kollektieve)
taal het meest eigene is.
De lamp van Diogenes p 19.
In deze periode meende Marsman zelf overigens ook dat verwantschap voor hem van
essentieel belang was: ‘Ik vraag nu, als man tegen man, van een kunstwerk dat het me
sympathiek is.’ (De Gemeenschap IV, 1928. p 309).
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De latere kritieken
De wending in de ontwikkeling van Marsman wordt door Ter Braak kort en juist
omschreven: ‘Langzamerhand, mede onder sterke invloed van de eerst verafschuwde
“Indischman” [Du Perron], verdwijnen de Vandeysseliaanse fanfaronnades uit
1
Marsmans critieken, terwijl zijn poëzie breder en rijper wordt’. ‘Men vergelijke maar
eens het Vrije Bladen-manifest van 1925 [...] met het essay over Herman Gorter in
1937! Dan ziet men, hoe, terwijl lyriek en intuïtie maatstaf bleven, de werktuigen
2
van de critische Marsman werden verfijnd!’
Deze verfijning van de kritische apparatuur blijkt in de eerste plaats uit het
helderder, minder esoterische, taalgebruik, en uit de aandacht voor bijzondere
eigenschappen van het besproken werk. Daarbij komen ook aspekten tot hun recht
die voor Marsmans eigen werk minder essentieel waren. Het verschil in opzet komt
al tot uiting in de lengte van de kritieken: die van later zijn doorgaans enkele malen
zo lang als de vroegere, en sommige van de late essays groeiden zelfs uit tot boeken.
Een ander opvallend verschil tussen vroegere en latere kritieken is, dat in de jaren
dertig - evenals bij anderen - de volle nadruk valt op de houding van de schrijver
tegenover het bestaan, maar dan niet in die simpele zin dat het gedicht gezien wordt
als de rechtstreekse uiting van bepaalde ideeën, gevoelens etc., wat moeilijk te
rijmen zou zijn met Marsmans poëtica, maar zó, dat het gedicht zelf gezien wordt
als een gedragsvorm. Over aspekten van het gedicht spreken is daarbij hetzelfde
als over de levenshouding van de dichter spreken. Dit houdt in dat Marsman steeds
meer de konsekwenties van zijn theoretische standpunt aanvaardt.
Een gevolg van de meer ergocentrische aanpak, want zo mag men het wel
noemen, is dat de keuze van de in een bespreking centraal gestelde aspekten van
geval tot geval verschilt. Zo treffen wij in een artikel over Van der Steen een lang
betoog aan over de klankwerking, en de door de klankverhoudingen mee-echoënde
betekenissen, - een benadering die uitgelokt werd, natuurlijk, door het overwegende
3
belang van dergelijke effekten bij de besproken dichter. Evenzeer door de
omstandigheden bepaald is het centraal stellen van de verhouding
gegeven-uitwerking in de bespreking van Vestdijks Het vijfde zegel: ‘er bestaat een
wanverhouding, vooral ook quantitatief, tussen de kern van het gegeven en de té
uitvoerige uitwerking’; de vele bijfiguren ‘vertakken de zaak verder [...] dan de kern
van het
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1

werk verdraagt.’ Een dergelijke van ‘de kern van het boek’ uitgaande notitie komt
men in de vroege kritieken niet tegen. Overigens blijft door gebrek aan nadere
adstruktie ook nu de opmerking schetsmatig, maar in ieder geval is het een
verstandelijke observatie tegenover het lyrisch-intuïtieve dat bij uitsluiting Marsmans
reaktievorm scheen te zijn. Ook dit accepteren van een rationeel procédé als
minstens gelijkwaardig aan de ‘bevlogenheid’ is een typerend verschil tussen vroeger
en later. Een opmerking als de volgende tegen het ‘anti-intellectualisme’ zou men
vóór 1930 niet tegengekomen zijn: ‘Het begrijpen is noch de bevriezing, noch de
2
vernietiging, noch de zelfmoord van het leven, maar een levende vorm ervan.’
Het is juist deze kombinatie van sensibiliteit met interesse voor het niet-eigene,
en de overwinning van anti-rationele vooroordelen, die van de latere kritieken pas
werkelijk maakt wat Marsman altijd al zei te zoeken maar slechts zelden bereikt
had: het portret van twee mensen, in hun relatie. De bekritiseerde wordt daardoor
scherper zichtbaar, de criticus van zijn kant kan zich vollediger uitspreken, minder
krampachtig, minder door zelfopgelegde taboes beheerst ook.
Het essay waarin dit voor het eerst in volle mate het geval is, dunkt mij de grote
Gorter-studie (van 1936-'37). Het is evident niet Marsmans opzet geweest om ‘de
hele persoonlijkheid Gorter’ te behandelen. Hoewel diens politieke ideeën wel
besproken worden, gebeurt dit toch in funktie van een behandeling van de dichter:
Na de periode van het spinozisme, waarvan Marsman de aantrekkelijkheid voor
Gorter kort maar onverbeterlijk vastlegt, kwam een wending ‘toen Gorter voelde dat
hij niet gelukkig was, dat zijn poëzie opnieuw een zuivering van stof, een toevoer
van geestkracht, bloed en spanning behoefde, toen zocht hij opnieuw naar een
3
levensbeschouwing die hem en zijn werk regeneratie verschaffen kon.’ Los van de
vraag of Marsman de eerste is die dit zegt, het is een nogal sterk voorbeeld van
poëtacentrisch denken, en ik kan mij voorstellen dat velen het zullen verwerpen, en
andere verklaringen voor Gorters veranderde levensbeschouwing zoeken. En toch,
men dient zich af te vragen of ook dít niet een waarheid bevat, en of de figuur Gorter
wel wezenlijk verkleind wordt door dit inderdaad eenzijdige procédé. Bovendien
moet men niet vergeten dat hervitalisering van de mens in Marsmans ogen hetzelfde
was als de bezieling
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van de dichter: in het historisch-materialisme vindt Gorter ‘een leer die verschillende
krachten van zijn natuur een taak, een geloof, een bezieling schonk, die hem een
1
sterke ontplooiing beloofden.’ Wil men dit typische poëtenkritiek noemen, dan mag
men toch niet vergeten dat in deze beschouwingswijze Gorters keuze volkomen
intakt gelaten wordt. De aanvaarding van diens anders-zijn is zeker zo opvallend
als het mogelijk overwaarderen van het dichterschap.
Volkomen in overeenstemming met dit ernstig nemen van de ander is de kritiek
op Pan. ‘De figuur van Pan lijdt aan een tweeledig gebrek. Ten eerste is het verkeerd
om in een gedicht dat de ontwikkeling der moderne mensheid beschrijft, een klassiek
symbool in te voeren, want het detoneert zozeer, dat men zich afvraagt of Gorter
zich de situatie wel één ogenblik concreet voor ogen heeft gesteld [...]. Ten tweede
is de figuur van Pan misleidend tweeslachtig: hij symboliseert niet alleen de natuur,
2
maar bijwijlen ook Gorter zelf, en deze dubbele dienst vertroebelt zijn symboliek.’
Hier is de norm niets anders dan de innerlijke samenhang in het grondplan van Pan.
Op de uitwerking gaat Marsman niet nader in omdat dit hem zinloos lijkt bij een werk
‘dat men in wezen mislukt acht’.
De wijze van formuleren blijft - en waarom niet? - dichterlijk, maar dat betekent
niet dat de gedachte-inhoud daaronder lijdt. Over Gorters nagelaten verzen:
‘Rhythmisch zijn deze gedichten in een zo hogen graad van hiërarchische bevriezing
geraakt, dat men bijna van stilstand moet spreken: de tijd die verloopt bij het lezen
van een dezer verzen, wordt a.h.w. niet gedeeld door het vers zelf; er is dus geen
sprake van tweeërlei dynamiek, die van het gedicht en die van den lezer, waardoor
de rhythmische grondslag ontstaat, waaruit het gedicht kan leven. Poëzie van boven
3
de boom-grens, ver en ontoegankelijk als de eeuwige sneeuw.’ Dit is dichterlijk
uitgedrukt, en misschien ook wel hoofdzakelijk op intuïtie gebaseerd, maar dat neemt
niet weg dat de observatie ook theoretisch interessant genoeg is.
Zonder daarbij systematisch te werk te gaan, maar ook zonder kaleidoskopische
versnippering, brengt Marsman in dit Gorter-essay vrijwel alle aspekten die aan
poëzie te onderscheiden zijn ter sprake. In Mei roemt hij bijvoorbeeld: de bouw, de
ritmiek, de muzikaliteit, de visuele kracht en de beeldspraak. Hierbij moet echter
onmiddellijk aangetekend worden dat hij deze facetten los van elkaar behandelt;
de samenhang van alle aspekten, dat wat tenslotte een literair werk tot een uniek
gebeuren maakt, heeft hij
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nergens aan de orde gesteld. Wel leest men: ‘de gelijkwaardigheid van alle motieven
en beelden was de bij Gorter zeer sterk optredende parallel van het democratisch
1
principe’ , maar die observatie lijkt mij nu weer tè rationeel.
Hoezeer levensbeschouwing en geaardheid van het werk voor Marsman
samenvielen - zoals in vroegere kritieken vitaliteit van de man aan kreativiteit van
het werk gelijkgesteld werd - kunnen wij met één oogopslag aflezen uit de perioden
waarin hij Gorters oeuvre verdeelt: ‘1 de muzikale, 2 de erotische, 3 de (in engeren
zin) sensitivistische, 4 de dertig sonnetten, 5 de spinozistische, 6 de
2
Balder-fragmenten, 7 de socialistische.’ Dit is een disparate reeks, waarvan het
centrale gezichtspunt niet zo gemakkelijk vast te stellen zou zijn, wanneer men niet
bereid is poëzie te aanvaarden als een wijze van bestaan. Doet men dat wel, dan
ziet men in dat, al spreekt Marsman in zijn latere kritieken herhaaldelijk over de
schrijver, deze voor hem niet bestaat als de dagelijkse persoon, de instantie achter
het werk, maar als dat werk zelf, het middelpunt daarvan. ‘De eenheid, die elk mens
tenslotte is, bij een dichter te reconstrueren uit de veelheid van zijn gedichten vereist
echter een fijn-geschakeerd gevoel voor wat er bij omzetting van leven in poëzie
ook psychologisch gebeurt; maar zelfs wanneer men over dit reconstructie-vermogen
beschikt - vrijwel steeds is het langs dezen weg verkregen beeld van een dichter
ánders dan de impressie der mensen met wie de schrijver persoonlijk heeft
3
verkeerd.’
Over de tweede grote studie van de jaren dertig, die over Ter Braak, wil ik nog
zeggen, dat ook daaruit blijkt hoeveel meer Marsman in deze laatste jaren bereid
was, het werk van de ander tot centrum van zijn beschouwing te maken, zonder
daarmee zijn persoonlijke standpunt prijs te geven. Dat gaat in een enkel geval zelfs
zó ver dat men van mimikri, die beroepsziekte van de ergo centrische criticus, zou
kunnen spreken. Tot in het taalgebruik wordt de gekritiseerde met zichzelf
gekonfronteerd: Politicus zonder partij ‘denkt niet meer in dualistische schema's,
het denkt in accenten en nuanceringen; het ondergaat de afhankelijkheid, de
wisselwerking van de twee polen, die onder allerlei namen zijn vroegere studies te
onverzoenlijk hebben beheerst; het denkt organisch, vervloeiend,antischolastisch
4
en, hoewel nog niet sterk genoeg, met zijn ingewanden, zijn huid.’ Juist door deze
mimikri-taktiek kan Marsman zijn slachtoffer, in alle loyaliteit, konfronteren met
enkele opmerkingen waar hij misschien niet van terug
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gehad zal-hebben: ‘Toch blijft het een aanvechtbaar experiment, die stijl [van
Nietzsche] los te maken van zijn resultaten. Bovendien, ook deze laatste bevatten
1
den volledigen Nietzsche.’ Hier wordt Ter Braak ervan beschuldigd, tezeer op de
vorm (stijl) te letten, en de inhoud daarbij te verwaarlozen.
Zo gaat het steeds in zijn essays over Ter Braak uit later jaren. Nergens toont
Marsman ooit interesse voor wat er ‘achter het masker zit’, - behalve nu juist bij Ter
Braak. Ik citeer één zin waaruit men kan zien hoe Marsman achter Ter Braaks
demaskeringsbehoefte iets geheel anders aanwijst (namelijk distantiedrift) dan wij
gewend zijn (namelijk eerlijkheid of een andere ethisch waardeerbare eigenschap):
‘Het element maskerade in de dichtkunst interesseert hem, omdat hij zijn
psychologische speurzin daarop oefenen kan, het element openbaring negeert hij,
2
omdat iedereen daartoe toegang heeft, althans psychologisch.’ De redeneringswijze
van Ter Braak wordt trouw gevolgd, ook op ogenblikken dat deze zelf minder ver
ging. Hoe is het mogelijk, zegt Marsman ergens, dat Ter Braak in ‘de kracht van
3
zijn hersens de “animale” meerwaarde niet onderkent’. Het is niet gemakkelijk,
hiertegen iets in te brengen als men de intelligentie werkelijk als biologische funktie
beschouwt.
Zoals bij Gorter de door de dichter gestelde situatie en de uitwerking daarvan
steeds weer uitgangspunt van beschouwing en oordeel is, zo wordt bij de niet-dichter
Ter Braak de problematiek die door hem gesteld is aanvaard en behandeld. Dat de
taktiek daarbij vaak op volledige aanpassing neerkomt, wil bepaald niet zeggen dat
Marsman zich met de veren van de ander tooit. Integendeel, nergens leert men zijn
persoonlijke houding tegenover leven en literatuur vollediger kennen, dan in de
grote Ter Braak-studie, en dat dunkt mij een resultaat van het feit dat niet
zelfbevestiging het primaire doel was maar doordringen in het besproken werk.
Het heeft geen zin, uitgebreid in te gaan op andere kritieken van de laatste tijd,
al valt er genoeg over op te merken, zoals bijvoorbeeld dat werk van jongeren vooral
historisch beschouwd wordt. Ik besluit met de konklusie dat Marsmans kritieken van
die jaren veel duidelijker aansluiten op zijn in wezen onveranderlijk gebleven poëtica
dan de vroegere, en dat zij een treffende wendbaarheid en inlevingsvermogen tonen,
een objektiviteit in de niet-Ritterse of -Marsmaniaanse zin. De ouder wordende
Marsman ont-

1
2
3

p 692, noot 2.
p 625.
VW p 553.
VW
VW

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

228
wikkelde eigenschappen die men bij de jonge nauwelijks had durven voorspellen.
Dat hij deze kant van zijn schrijverschap niet ten volle heeft kunnen ontplooien,
evenmin als de meeste andere critici van zijn generatie zich geheel hebben
verwezenlijkt, daarvan heeft de literatuurbeschouwing van na 1945 de negatieve
gevolgen ervaren.
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17 D.A.M. Binnendijk (geb. 1902)
De recente literatuurgeschiedenis is, onvermijdelijk, nauw verbonden met de levende
literatuur. Daardoor bestaat er steeds een rechtstreekse beinvloeding van de
literatuur-historicus door opinies die nog in het stadium van dagblad-recensie en
tijdschrift-polemiek verkeren, met als gevolg levendige direktheid maar ook
eenzijdigheid.
Tegenover geen van onze vooroorlogse critici is de mythevorming zo onbillijk
geweest, als tegenover Binnendijk. Ik spreek met opzet van ‘mythevorming’, want
het beeld dat de spraakmakende gemeente in litteris zich van Binnendijks kritische
opvattingen heeft gevormd, wordt nog steeds meer bepaald door de polemische
situatie van 1930 dan door de denkbeelden van de auteur zelf. Binnendijk is, vooral
door Du Perrons Cahiers van een lezer, voor de meesten de schrijver van de
1
Prisma-inleiding en niet veel meer dan dat; van een essay dus dat ongetwijfeld een
fase van zijn ontwikkeling markeert (of afsluit), maar dat beslist niet de belangrijkste
kritische ideeën van de vroegere, laat staan die van de latere Binnendijk vastlegt.
Er is waarschijnlijk geen andere criticus uit het vooroorlogse tijdperk, wiens
opvattingen zo bewust en onophoudelijk geëvolueerd zijn; een feit dat aan de
aandacht ontsnapt is omdat die ontwikkeling eerder zijn kritische methode betreft
(waarvoor vrijwel niemand belangstelling had) dan zijn opvattingen omtrent de aard
van het literaire werk (die, onder invloed van de Forum-schrijvers, lange tijd taboe
gebleven zijn). Daar de poëtica van Binnendijk niet veel veranderde, werd en wordt
het verschil in aanpak gezien als incidenteel; ten onrechte. Bovendien heeft
Binnendijks literaire afzijdigheid, in de jaren dertig en daarna, de mening doen post
vatten dat zijn rol uitgespeeld was omdat zijn denkbeelden verouderd waren.
Door de slechts gedeeltelijk chronologische opzet van dit boek, die meebrengt
dat iedere figuur in zijn geheel ter sprake komt op een bepaald punt van de
historische ontwikkeling, zou ik de indruk kunnen wekken, deze
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voorstelling van Binnendijk als eern ‘figuur die zijn tijd gehad heeft’ te wil len
kontinueren. Dat is zeker niet het geval. Het is echter onmogelijk om hem van De
Vrije Bladen, dus van de jaren twintig, los te maken zonder tot een andere
onbillijkheid te vervallen. Als ik Binnendijk zou bespreken in het verband van de
jaren dertig, zou het moment van bewustwording van Ter Braak, en daarmee de
geboorte van Forum, de scherpste wending in de geschiedenis van onze literaire
kritiek uit die jaren, niet beschreven kunnen worden.
De eenzijdigheid van deze lokalisering zal ik trachten te kompenseren, enerzijds
door minstens evenveel nadruk te leggen op de variabelen als op de konstanten,
anderzijds door in dit hoofdstuk de Prisma-inleiding te behandelen als slechts een
moment, om er later, in het kader van een afzonderlijk hoofdstuk over de polemiek
rondom dat essay, opnieuw aandacht aan te besteden.
De beruchtste zin uit de Prisma-inleiding (in hoeveel minuten wordt soms een
twintigtal woorden opgeschreven waar vervolgens twintig andere auteurs twintig
jaar lang op blijven terugkomen?) is deze: ‘poëzie is geen ontroerend spreken, maar
een van de aanleiding en den schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme,
1
een bloem.’ Het is, inderdaad, een nogal provocerende stelling, waarvan de portee
niet helemaal duidelijk is. Een bloem is immers geen organisme, maar een gedeelte
daarvan. En als men, konsekwent, de schrijver vervolgens met de plant vergelijkt
waaraan die bloem ontsproten is, blijft er niet veel van de beeldspraak over dat voor
juist déze bloemlezer bruikbaar zou zijn.
Het is een onaardig spel dat ik hier speel, maar Binnendijk heeft er zelf om
gevraagd door zo uitdrukkelijk te zijn in zijn beeldspraak zonder voldoende duidelijk
te maken waar zijn beelden voor staan. Is poëzie een losgeraakt gewas voor de
lezer, of voor de schrijver? Mij dunkt, het eerste zéker niet want wij kennen doorgaans
schrijver en gedicht in en door elkaar; tenzij bedoeld wordt dat het gedicht voor ons
geen verband houdt met de biografische aanleiding, maar dat was al gezegd. Deze
omschrijving van wat poëzie is, kan alleen begrepen worden als de weergave van
een schrijverservaring. Ten onrechte wordt hij ons echter gepresenteerd als voor
ons allen, de lezers, geldend, en door deze onheldere positiekeuze (onhelder, want
Binnendijk spreekt hier niet als schrijver maar als mede-lezer) moe-
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ten wij de uitspraak eerst ‘vertalen’ voordat wij er iets mee kunnen beginnen.
Maar dan wordt hij wel begrijpelijk. Zo veel dichters hebben ons bezworen dat
een gedicht niet de rechtstreekse weergave van een ervaren emotie is, dat dit deel
van Binnendijks bewering niets anders is dan de samenvatting van een vertrouwd
standpunt. Zijn formulering maakt pas kortsluiting op het moment dat hij deze
schrijvers-sensatie zonder meer voor de lezers geldig wil maken, dus bij de woorden:
‘en den schrijver’. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hier de doorwerking van Van
Ostaijens stellingen over de ‘ontpersoonlijking’ zichtbaar wordt, maar Van Ostaijen
hield zich aan het gezichtspunt van de schrijver. Zijn formule was imperatief, en niet
bedoeld als deskriptie van een eigenschap van het gedicht.
Door een schrijvers-ervaring te presenteren alsof hij evenzeer geldig was vanuit
het lezers-perspektief, ontneemt Binnendijk zich de kans om iets uit te drukken wat
hij bedoeld moet hebben, namelijk dat de ‘dagelijkse’ persoon van de schrijver voor
de lezer onachterhaalbaar is.
Ik behandel aan het begin van dit hoofdstuk deze ene uitspraak van Binnendijk
zo uitgebreid omdat zijn hele poëtica, maar ook een beslissende inkongruentie in
zijn kritische praktijk van die jaren eruit afgelezen kunnen worden.

Binnendijks poëtica
Er zal wel geen lezer zijn, die in de zoëven uit Prisma aangehaalde formulering niet
behalve de stem van Van Ostaijen ook die van Nijhoff hoort doorklinken. Aan de
invloed van diens vorm-theorie op Binnendijk hoeft niet getwijfeld te worden. Het is
dan ook zeker niet toevallig dat het Nijhoffs poëzie was, die Binnendijk voor het
eerst bracht tot een duidelijke omschrijving van zijn fundamentele denkbeelden over
de poëzie. In 1924 al (twee-en-twintig jaar oud) schrijft hij: ‘In verheugende
tegenstelling tot de (vooral vlaamsche en katholieke) modernen, die de dichtkunst
trachten te vernederen tot een belijdenis van het (ethische of lyrische) leven, tot een
natuurlijk uit-vloeisel eener reëele verhouding, b.v. Mensch - God, Mensch - Kosmos,
en ons hunne aandoeningen, die in het geleefde bestaan thuis behooren, voorzetten
als poëzie (ποιησις), - geeft de dichter Nijhoff blijk tot in zijn scheppend werk toe
een criticus, een denker, een vakman te zijn. [... Hij] geeft er zich en ons rekenschap
1
van, in den titel van zijn bundel: “Vormen”.’ In een dergelijke uitspraak, die herinnert
aan Van
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Ostaijen en Eliot, en die gedaan werd op het moment dat NijHoffs opvattingen nog
maar gedeeltelijk op papier gezet waren, staat Binnendijk al recht tegenover De
Stem; de ideeën, die in Prisma een zo scherp aangevochten en inderdaad
aanvechtbare formulering kregen, zijn reeds aanwezig. Binnendijk is hier wat Ter
1
Braak later zal noemen ‘een offensief criticus’, die zijn nieuwe waarden met élan
naar voren brengt.
Zoals voor iedereen die een poëtica ontwerpt, is ook voor Binnendijk een centrale
vraag: de relatie van vorm en inhoud. Weer in het essay over Nijhoff van 1924 vinden
wij daarover het volgende: ‘in het creatieve leven, bewegen wij ons in het gebied,
waar slechts aesthetische waardeschatting is toegestaan, daar de inhouden niet
logisch, dus algemeen en aprioristisch beschouwd kunnen worden, maar afhankelijk
gesteld zijn van den individueelen geest (boven- en onderbewust), die voor zichzelf
autonomie opeischt en, pas na erkenning van zijn vormen, zijn veruiterlijkte totaliteit
(= gevormde inhoud): het kunstwerk, laat beoordeelen. Dit gebied van den tweeden
geest verbiedt elke vergelijking met dat van den eersten, is een irreëele realiteit,
een maatschappij waar alles doel en alles middel is: een andere werkelijkheid met
eigen wetgeving. Een creatie heeft, gezien als ordenend beginsel, geen bestemming,
2
geen levensbestreving: het is een zinrijk gebaar, levende vorm.’ Natuurlijk zal
Binnendijk later niet meer helemaal dezelfde woorden gebruiken, maar toch mag
men dit citaat wel beschouwen als een bevredigende samenvatting van wat er
blijvend is in zijn denkbeelden over de aard van de artistieke kreatie.
Deze opvattingen zijn inderdaad zeer verwant aan die van Nijhoff. Toch blijken
zij, bij nadere beschouwing, daarvan op beslissende punten af te wijken. Zo gaat
Binnendijk evenals Nijhoff uit van de stelling dat in poëzie toevallige menselijke
ervaringen een blijvende (Nijhoff zegt: onpersoonlijke) gestalte krijgen. Maar dat
het ritme daarbij de grootste rol speelt, die stelling komt men bij Nijhoff niet tegen,
terwijl hij in de poëtica van Binnendijk een belangrijke plaats inneemt: ‘De
waarachtige grondslag van alle poëtische werkzaamheid, wil zij binnen de eigen
grenzen creatief zijn, is het rhythme, de scheppende geest van het kunstwerk. Uit
3
het rhythme groeit de stof, ontwaakt vaak de verbeelding, vormt zich de poëzie.’
Alweer een schrijvers-sensatie, die wij in wat andere termen ook van andere dichters
kennen, vooral uit de kring van De Beweging: Bloem, Van Eyck.
Later heeft Binnendijk uitgebreider over het belang van het ritme voor het
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Menno ter Braak, VW 7 p 464 vlgg.
Commentaar p 43
Prisma (Inleiding) p 8-9.
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funktioneren van het gedicht geschreven: ‘Indien de magische werking volkomen
wil zijn en als de verbeeldingswereld van den dichter die van den toehoorder of
lezer aan zich wil binden en bannen binnen den onontkoombaren cirkel harer
bovenzinnelijke aanduidingen, zal het oude, beproefde en oorspronkelijke middel
dat beide afsluit van de wereld der realiteit: het rhythme in zijn metrische structuur,
1
gewoonlijk weder te baat worden genomen.’ Het ritme wordt hier beschouwd als
de voornaamste agens bij het tot stand brengen van de poëtische situatie, die
gekenmerkt wordt door geïsoleerdheid t.o.v. ‘de wereld der realiteit’, een stelling
die mij ook wetenschappelijk alleszins houdbaar lijkt, en die wij trouwens ook van
Vestdijk kennen. Het duidelijkst wordt de hoge plaats die het ritme voor Binnendijk
inneemt in de rangorde van de poëtische verschijnselen, uitgesproken in het volgende
citaat: ‘Poëzie is nimmer een mededeeling van een persoon over zijn stof, doch
poëzie is geörganiseerde stof, zoodanig origineel gevormd en onder spanning
gebracht dat het als een lichaam een eigen gesloten samenstel van klank, beeld
en beteekenis is, gevormd door een rhythme. Dit rhythme maakt het gedicht tot wat
het is: poëzie. Dit rhythme mag men niet verwarren met het metrum; het bedient
zich daarvan; dit rhythme, de geest van het vers, wordt bepaald door de stof aan
den eenen kant, en bepaalt op zijn beurt met allerlei middelen die stof aan den
anderen kant. Deze wisselwerking is het geheim van het gedicht te noemen. Het
poëtisch gehalte van een vers wordt dus niet bepaald door den inhoud, door de
2
stof, maar door de behandeling van dien inhoud.’
Het is belangwekkend om te zien, hoe de uitspraken die al dit soort notities over
de poëtica vervolledigen tot een theorie, vooral te vinden zijn in Binnendijks studies
over Marsman, - de tweede dichter wiens denkbeelden hem na aan het hart lagen,
ditmaal vooral die over de aard van het scheppingsproces. Zijn schatplichtigheid
3
aan Marsman heeft Binnendijk zelf herhaaldelijk erkend.
Dit bijvoorbeeld is geheel Binnendijk, en toch denkt de lezer ook aan Marsman,
en niet alleen omdat diens werk het onderwerp is: ‘Maar dan
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Een protest tegen den tijd p 16-17.
DVB, 5de jg, p 150 (in het essay ‘Poëzie en rhythme’).
In Zin en tegenzin (1942) bijvoorbeeld: ‘Over het orphisch element in het dichterlijk
scheppingsproces heeft hij [de jonge Marsman] uitspraken gedaan, die voor psychologen
wellicht waardeloos zijn en voor sceptici lachwekkend, maar die voor dichters de definitieve
uitdrukking en formuleering beteekenden van wat door hen wel vaak werd vermoed, doch
zelden (en nooit zoo scherp) bewust was gemaakt.’
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vraag ik op mijn beurt uw aandacht voor de eenheid, die wij vinden in Marsman's
werk, een eenheid, die niet ligt - nogmaals - in de op het eerste gezicht verbijsterend
gevarieerde onderwerpen, maar in den creatieven grond van zijn poëtisch vermogen,
dat al deze uiteenlopende gevoelens en menschelijke aandoeningen heeft opgeheven
tot een niveau, waarop elke dagelijksche waarde omgemunt wordt tot poëzie. En
op dit terrein spreke men niet meer over inhoud, doch louter over vorm in den zin
van: scheppende vormkracht, die haar inwendige lichtsterkte naar buiten straalt en
de geheele periferie, den geheelen uitwendigen vorm van het geschapen kunstwerk
1
durend voedt en helder houdt.’
Wij worden herinnerd aan ‘de harde witte straalkracht der vormkern’ en het
2
‘smetteloos trillen van wat ik het vorm-licht noem’, van Marsman. Ook het woord
vormkracht stamt uit het arsenaal van Marsman, al zag deze zelf hier juist invloed
3
van Nijhoff! Nog in 1947 geeft Binnendijk de voorkeur aan Marsmans term
‘transformatie’ boven het door Dresden gebruikte ‘transpositie’ omdat in het eerste
‘zuiverder tot uitdrukking komt dat er een andere, nieuwe vorm, een zelfstandig
andersgeaard object, het levenslicht heeft aanschouwd en naar eigen aard moet
4
worden opgevat.’ De pendant van deze uitspraak, namelijk de logisch erbij
aansluitende relativering van het begrip ‘inhoud’, vindt men reeds in 1929 (een
bewijs van de kontinuïteit in Binnendijks opinies over de verhouding vorm - inhoud):
‘het feit, dat het bij de intrede van het scheppend moment niet meer mensch en
levensstof zijn, die dienen tot inhoud van den kunstvorm of tot bewerkbare materie,
maar dat de z.g.n. materie van den kunstenaar onder het scheppen, door het
5
scheppen, ontstaat als, laten wij het noemen: kunststof.’

1
2
3

4
5

Commentaar p 80 (essay uit 1930).
VW p 420 (n.a.v. Hendrik de Vries, 1928).
idem p 775 (n.a.v. Zin en tegenzin, 1940): ‘De school waaruit hij als criticus voortkomt, is dan
ook veel meer [dan die van '80] die van Verwey en vooral die van Nijhoff. Wat bij Verwey de
verbeelding heet, noemt Nijhoff den vorm, in den zin van vormende kracht; bij Binnendijk
vindt men deze criteria vereenzelvigd terug.’
De opmerking over de ‘school van Verwey’ is treffend juist. Op deze gedeeltelijke aansluiting
van Binnendijk bij een vorige generatie ga ik verder niet in omdat het hier eerder om een
aspekt van de kontinuïteit van de literatuurgeschiedenis gaat, dan om direkte invloeden.
Hoezeer ‘1910’ nog terug te vinden is in bepaalde denkbeelden van de Vrije Bladen-critici,
heb ik trouwens al bij Marsman besproken (zie vooral hfdst. 16, p 203-204).
Randschrift p 202.
Commentaar p 87 (geschreven in 1929, n.a.v. De lamp van Diogenes).
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Behalve de inwerking van Nijhoff, Marsman en Van Ostaijen (over de laatste heb
ik niet veel gezegd, maar de lezer kan de verwante formuleringen gemakkelijk
vinden), moet ik nog een vierde, in tijd zelfs de eerste, figuur noemen vanwege zijn
1
invloed op Binnendijks poëtische opvattingen : Herman van den Bergh. Binnendijks
uitspraken leggen daarvan echter minder expliciet getuigenis af dan in de andere
gevallen, waarschijnlijk omdat de invloed van Van den Bergh zó vroeg valt dat hij
behoort tot de ‘prehistorie’ van Binnendijks theorieën, tot de waarheden die al geheel
verwerkt en opgenomen zijn als Binnendijk voor het voetlicht komt. Zo hebben Van
den Berghs studies over rijm en ritme waarschijnlijk als startmotor gediend voor
Binnendijks opvattingen daarover. Erkenning van die beïnvloeding mag men lezen
in dit citaat, uit de Inleiding tot De spiegel (1925): ‘En het werk der anderen, voor
zoover het de critiek betreft, beïnvloedde hij tot den huidigen dag, door zijn
2
stellingen’.
Hierboven heb ik gesteld dat Binnendijks opvattingen over de aard van de literaire
schepping in oorsprong de weergave van een schrijvers-sensatie zijn. Als
onttijdelijking in een ritmische taalvorm, zo zag hij, kort gezegd, de scheppende
literaire aktiviteit. Binnendijk zelf heeft al verband gelegd tussen deze opvattingen
over het dichten en de ervaringen der mystici. Over ‘de soortelijke gelijkheid van
poëtische en mystieke aandoeningen, [...] de innerlijke ervaring, die het eenvoudigst
te omschrijven is als: verlies van het Ik, overwinning van het zelfbewustzijn’ schrijft
3
hij expliciet in Zin en tegenzin , en het is duidelijk dat niet iedere dichter het hiermee
eens zal zijn. Alles wat Binnendijk over poëzie te berde brengt, houdt voeling met
deze, meestal verborgen, kern van zijn opvattingen, en zijn kracht niet minder dan
zijn beperkingen, worden erdoor bepaald. Men kan Binnen-
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Ter verontschuldiging tegenover de lezer die hier misschien verzucht: ‘de boom wordt hoe
langer hoe dikker’, wil ik gaarne verzekeren dat het aanwijzen van ‘invloeden’ mij maar van
heel betrekkelijk belang lijkt. Dat ik juist bij Binnendijk toch tot een soort opsomming kom,
hangt uiteraard samen met het feit dat ik de voorgeschiedenis van de in Prisma geformuleerde
standpunten uitgebreider wil vastleggen dan die van andere opvattingen.
De spiegel p 9.
Op p 169. Op andere plaatsen heeft Binnendijk deze verwantschap van de ‘poëtische en
mystieke aandoening’ eveneens beklemtoond, niet zonder op verschillen te wijzen die voor
mijn hoofdbetoog verder niet essentieel zijn: ‘Noch met het godsdienstig dogma, noch met
de mystieke ervaring, hoezeer deze laatste ook psychisch aan de schoonheidsaandoening
verwant moge zijn, betreden wij het gebied van kunst en kunstenaarschap, van poëzie en
scheppingskracht.’ Want: ‘de mystieke ervaring is passief, [... ] de creatie daarentegen is naar
haar wezen actief, de scheppende mens treedt niet God, maar de wereld tegemoet’.
(Eenprotest tegen den tijd p 12 en 13).
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dijks centrale these verwerpen, maar het persoonlijke karakter ervan ontkennen
kan men niet. Er is overeenkomst met de ideeën van Nijhoff, die van Van Eyck, die
van Van Ostaijen, maar de nadruk die Binnendijk legt op de eigen aktiviteiten van
de dichter verwijdert hem van Nijhoff, de gelijkstelling in waarde van poëtische en
mystieke handeling markeert zijn afstand tot Van Eyck (die de poëzie als eigentijdse
mogelijkheid hoger aansloeg dan de mystiek), en diezelfde ekwatie doet hem
verschillen van Van Ostaijen, maar dan in omgekeerde richting, omdat de laatste
de poëzie zag ophouden waar de mystiek begint.
Wie over Nijhoffs theorieën wil doorpraten komt bij de taalkunde terecht; bij
Binnendijk (de andere twee laat ik nu buiten beschouwing) voert de mystieke
formulering ons eerder naar de psychologie. Het is dan ook niet mogelijk, verder in
deze ‘letzte Dinge’ door te dringen dan met de middelen van de psycholoog. De
literatuur-theoreticus moet halt houden bij de beschrijving van de denkbeelden zelf,
en het aanbrengen van een verband daartussen, - of het konstateren van een gemis
aan verband.
Veel van wat in Binnendijks kritische oordelen op het eerste oog onduidelijk of louter
verbaal lijkt, wordt tegen de achtergrond van de hierboven geschetste poëtica
begrijpelijk. Ik wil dat aantonen met enkele citaten:
‘Aan Bloem is wel eens een te veel aan menschelijk gevoel en een tekort aan
verbeeldingskracht verweten, maar nu zal het iedereen duidelijk kunnen worden
met welk een nauwelijks bespeurbaar kunstenaarschap Bloem de emotioneele
1
ervaringen in hun tragische intensiteit heeft weten te vergrooten en verbeelden.’
En, merkwaardig genoeg in hetzelfde jaar: ‘Het soms al te persoonlijke element van
2
[Bloems] latere gedichten etc.’. Wanneer wij weten dat voor Binnendijk ‘menschelijk
gevoel’ en ‘persoonlijk element’ poëtisch verdachte zaken zijn - zij dienen
overwonnen te worden in tijdeloze vormen - verliezen deze oordelen hun paradoxale
karakter. Die kennis is evenzeer nodig om van oordelen als de volgende meer te
maken dan ongeadstrueerd en generaliserend dogmatisme: ‘[Mien Proost, wier
3
gedichtjes] een overmaat van anecdotischen, anti-poëtischen “inhoud” bezitten’ ,
4
en: ‘dat merkwaardig doch antipoëtisch verschijnsel’ (dat het expressionisme is).
Een niet gewaarschuwd lezer moet wel menen, hier te maken te hebben met een
verdediger van ‘poëtische’ standaardtaal,
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Gewikt, gewogen p 61 (1941).
Tekst en uitleg I p 17.
Prisma p 17.
Commentaar p 125, in een stuk over Engelman van 1930.
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terwijl Binnendijk het in werkelijkheid heeft over het onverwerkte gebruik van
persoonlijke ervaringen, het schrijven van poëzie bij wijze van dagboek. Ik wil niet
beweren dat de impliciete eis, dat ervaringen wèl verwerkt wordens, niets te maken
1
heeft met Binnendijks onloochenbare penchant voor een klassieke vormgeving , en
evenmin dat zijn bezwaren tegen de expressionisten (vooral de Vlaamse) niet óók
samenhangen met de gedragenheid van zijn eigen stijl. Maar die samenhang mag
niet als een rechte lijn van kausaliteit gezien worden.
Ik zou Binnendijk tekort doen als ik niet naast deze vanuit zijn theorie begrijpelijke
maar daarom niet minder aanvechtbare citaten (hoe immers kan men bepalen wat
het aandeel van de ‘ervaring’ is en wat dat van de ‘kreatie’?), enkele plaatste die
aantonen, dat zijn poëtica hem in staat stelde om voor bepaalde literaire
verschijnselen een meer houtsnijdende verklaring aan de hand te doen dan de
gebruikelijke. Het volgende bijvoorbeeld is ontegenzeggelijk een korrektie op het
toen heersende misverstand dat er een tegenspraak zou zijn tussen Marsmans
vitalisme en zijn doods-gedichten: ‘Hier heerscht een foutieve interpretatie van
Marsman's critische desiderata, [...] aangezien het vitale van de kunst nooit
geopenbaard wordt in het onderwerp doch steeds verborgen werkzaam is in den
scheppenden vorm, in de onverbiddelijk ordenende kracht van het rhythme, dat, in
de poëzie vooral, in de verbeeldingsmotieven de geloofwaardigheid der waarheid
verwekt. En nu treffen wij in de z.g.n. doodspoëzie van Marsman een mannelijkheid
van intern leven aan, die zulke simplistische redeneeringen ten eenen male van
2
onwaarde doet zijn en van alle betrekkelijke geldigheid berooft.’

1

2

Cf bijvoorbeeld een wending als deze: ‘Maar naast dit van alle krampen bevrijde, bekoorlijke,
gedicht, waarin het gevoel zich tot den evenwichtsstaat der poëzie heeft doorgebroken’
(Commentaar p 39), waarin de ‘harmonie’ als positieve eigenschap van poëzie doorklinkt.
Commentaar p 79 (over Marsman, essay van 1930). Het is opvallend dat het inzicht in het
onrechtstreekse karakter van de verhouding ervaring-verwoording bij Binnendijk plotseling
afwezig kan zijn als het niet over poëzie maar over proza gaat. Zo vermeldt hij in Zin en
tegenzin (p 17, 1937) n.a.v. Onpersoonlijke herinneringen: ‘Coenens komst in het Huis’, alsof
de ik van dat boek zonder meer Frans Coenen zou zijn; een kritiek op Sibylle van Walschap
(Zin en tegenzin p 86 vlgg., 1938) is geheel gebaseerd op de identifikatie van verteller en
schrijver, aanhakend bij de laatste zin van het boek: ‘Zoo en niet anders is de geschiedenis
van Sibylle’ etc. Men zou in de verleiding komen, het feit dat Binnendijk zelf geen romancier
was, aansprakelijk te stellen voor deze merkwaardige inkonsekwentie, tenzij men moet
aannemen dat hij juist op dergelijke punten poëzie en proza essentieel zag verschillen.
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Het zal de lezer opgevallen zijn, dat een aantal woorden in Binnendijks betogen
meer voorkomen dan bij zijn tijdgenoten, meer of anders; en evenzeer, neem ik
aan, dat die woorden vaak als verklaring gebezigd worden terwijl zij voor de lezer
juist het eigenlijke raadsel vormen. Aansluitend bij mijn bespreking van Binnendijks
poëtica, en ter verheldering daarvan, zal ik de meest opvallende van die
‘sleutelwoorden’ de revue laten passeren, om de betekenis ervan te bepalen, of,
als dat niet mogelijk blijkt te zijn, om de reden van die onbepaaldheid vast te stellen,
en het verband te tonen waarin die termen plegen voor te komen.

Vormkracht
‘Men begrijpe, waarom ik, in dezen tijd, waarin de vereenzelviging van zuiver
dichterschap en meesterlijke vormkracht zoo schaarsch voorkomt, deze belangrijke
1
figuur in onze poëzie uitvoerig behandelde.’ Wie de termen van Binnendijk niet
kent, zou ‘vormkracht’ in dit citaat in alle onschuld gelijkstellen met: vermogen tot
het hanteren van (vaststaande) vormen, een hoogst on-marsmaniaanse inhoud bij
2
een woord waarvan wij de oorsprong bij Marsman moeten zoeken. De sterke lading
blijkt beter uit het op p 234 reeds aangehaalde: ‘scheppende vormkracht, die haar
inwendige lichtsterkte naar buiten straalt en de geheele periferie, den geheelen
3
uitwendigen vorm van het geschapen kunstwerk durend voedt en helder houdt.’
De formulering wijst er op dat ‘de uitwendige vorm’ hier als een sekundair verschijnsel
(periferie) behandeld wordt, ondergeschikt aan de ‘vormkracht’, en zijn lading daaraan
ontlenend. Die vormkracht zelf echter blijft een witte plek op de kaart, maar dan niet
een te verwaarlozen rimboe doch een Kathay: ‘De aanwezigheid van deze
vormkracht nu heeft ook gediend als criterium voor deze bloemlezing [Prisma]. Want
4
in de vormkracht accentueert zich het moderne kunstbewustzijn’. Op het hanteren
als criterium zal ik later terugkomen; hier wijs ik alleen op het gewicht dat een
ondoorzichtige term torsen moet, -en dat is bij Binnendijk geen uitzondering.
Ondanks alles wat wij tot nu toe gezien hebben van Binnendijks poëtica, kunnen
wij over dit sleutelwoord niet anders spreken dan bijvoorbeeld in deze termen:
vormkracht is het vermogen om een organisch geheel te scheppen (en soms
blijkbaar: het bijzondere vermogen van zo'n organisch
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Commentaar p 48 (n.a.v. Nijhoff, 1924).
Ik vergeet niet dat het woord bijvoorbeeld ook bij Van Eyck voorkomt; uit het volgende zal
blijken waarom ik juist Marsman noem.
Commentaar p 80 (1930).
Prisma p 19.
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geheel), waarbij de ‘inhoud’ in een zelfstandige vorm los is komen te staan van de
levenservaringen van de schrijver,-dat wil zeggen dat wij andere Binnendijkse
sleutelwoorden nodig hebben om dit ene toe te lichten. Mogelijk helpt een onderzoek
van die andere termen ons dus verder. Wat, bijvoorbeeld, is voor Binnendijk precies
‘vorm’?

Vorm.
Aanvankelijk was ‘vorm’ bij Binnendijk meer dan alleen de uitwendige verschijning
1
van het gedicht: ‘hun werk, hun eigen-aardigheid, hun vorm (die hun leven was)’.
(1925) Later, ik neem aan onder invloed van de diskussies omtrent 1930, gebruikt
hij het woord in een meer traditionele betekenis: Slauerhoffs zgn. slordigheid is
onschadelijk vanwege de ‘scheppende onverbiddelijke macht van [het] woord.
Slordig en achteloos, schrijft Slauerhoff een gedicht, dat bij ‘beschaafder’ toon en
gladder, onberispelijker vorm zulk een beeld van moedwil, vermetelheid of
2
levensonlust nooit zou kunnen realiseeren.’ Het woord vorm wordt dus aan de
tegenpartij geschonken, maar de denkbeelden blijven ondertussen gelijk; de term
‘scheppend’ speelt hier dezelfde rol als ‘vormkracht’ in de citaten hierboven. Wanneer
3
van Bunings werk gezegd wordt dat het ‘bijna iedere formeele structuur ontbeerde’,
kan, vooral omdat struktuur bij Binnendijk steeds ‘uitwendige bouw’ betekent, aan
niets anders gedacht worden dan aan ‘zichtbare, uiterlijke vorm’. Het vervolg van
het betoog is weer onthullend: ondanks dat gebrek aan formele struktuur
‘suggereerde [het gedicht van Buning] niettemin, omdat het van begin tot eind van
dien wonderlijken en bewonderenswaardigen toon was vervuld, een diepere eenheid.’
Eenheid als positieve eigenschap, dat is belangwekkend, maar wat de
eenheidscheppende factor is (toon?) blijft onduidelijk, en op een persoonlijke indruk
gebaseerd. Het wordt er niet beter op als men verder leest: ‘De substantie werd niet
in den creatieven vorm van het gedicht opgeheven’ etc. Hoogstens herkennen wij
4
een oude maar vage bekende: de creatieve vorm. Dat wij zojuist gemeend hadden,
vorm in een meer oppervlakkige betekenis te zien gebruiken, maakt die kombinatie
met het geladen woord ‘creatieve’ alleen maar onbegrijpelijker.
Naar aanleiding van Achterberg lezen wij: ‘de bewuste vorm dezer taal is zoo
gering mogelijk, omdat de dichter, door het formeele element ervan te
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De spiegel, ‘Inleiding’ p 9.
Gewikt, gewogen p 174-175. Dit citaat is overigens belangwekkend voor de visie op de
verhouding vorm-inhoud (in de traditionele zin); het ‘fraaie’ vers, dat een onnozele inhoud
zou kunnen hebben, verdedigt Binnendijk bepaald niet!
Gewikt, gewogen p 16.
idem p 17.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

240
versterken, het gedicht hermetisch zou sluiten en de vlucht van de ziel naar den
1
anderen oever zou belemmeren.’ Duister als deze uitspraak is (wat is bewuste
vorm?) kan ik hier in ieder geval geen andere betekenis in ‘vorm’ lezen dan:
overgeleverde versvorm. Want dat juist bij Achterberg de vormgeving een
beslissende faktor is zou een verfijnd poëziekenner als Binnendijk zeker niet ontkend
hebben.
Derhalve: wordt in de dertiger jaren het woord ‘vorm’ door Binnendijk doorgaans
gebruikt in de zin van: uiterlijke presentatie, of zelfs: overgeleverd schema, helemaal
2
konsekwent is hij daarin niet. Hij bezigt de term ook in een meer geladen betekenis,
die te maken heeft met het al besproken ‘vormkracht’. Tot 1930 komt zelfs alleen
die betekenis voor, maar ook daarna duikt hij zo af en toe nog op naast de meer
konventionele.
Dit dubbele gebruik van het woord ‘vorm’ houdt zeker verband met Marsmans
tweevoudige vorm-begrip, maar liever dan Binnendijks opvattingen af te leiden van
die van Marsman, wil ik uit zijn eigen woordgebruik de betekenis van de termen te
isoleren.
In een zeer vroeg stadium (weer naar aanleiding van Nijhoff) komen wij een
definitie tegen, die de korte formule van het meer geladen vorm-begrip bij Binnendijk
lijkt te zijn: ‘Wij definieeren “vorm”, als: organiseerend-creatief princiep, dat de aan
en onder het scheppingsmoment ontstaande stof, als een magneet binnen zijn
krachtenveld trekt en volkomen rangschikt; een organiseering dus van binnenuit,
3
niet van buitenaf aangebracht!’ Dit ligt heel dicht bij ‘vormkracht’, en heeft weer
betrekking op het scheppingsmoment. Op andere plaatsen, wij hebben het al gezien,
wordt ritme in deze niet-konkrete zin gebruikt, haast als iets dat aan het gedicht
voorafgaat, dat er de voorwaarde toe vormt, eerder dan er een eigenschap van te
zijn. Dat ons laatste citaat weer met de weergave van een schrijvers-sensatie, en
niet met een kontroleerbare lezers-reaktie, te maken heeft, is zonder meer duidelijk.
En dat wij op het beslissende moment naar een volgend sleutelwoord, namelijk
‘creatief’, verwezen worden, niet minder.

Creatief.
Geen woord heeft in Binnendijks kritische oeuvre een zo - door herhaling
beklemtoonde - centrale positie als dit. Wat poëzie van andere taaluitingen
onderscheidt is juist dit ‘kreatieve’ karakter van het woord, de
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Idem p 111.
Later gebruikt Binnendijk voor de uiterlijke verschijning bij voorkeur het woord ‘struktuur’.
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taal, de vorm etc. In tegenstelling tot andere termen blijft het steeds dezelfde
betekenis houden,-voorzover de lezer dat kan nagaan.
Wat ‘kreatief’ voor Binnendijk inhoudt, kan het eenvoudigste langs een omweg
uitgedrukt worden: het geslaagde (want kreatieve) gedicht heeft de direkte relatie
met het bestaan van de dichter verloren, is schepping en niet weergave. ‘Op deze
wijze moest zijn poëzie wel meer uitdrukking eener dichterlijke gevoeligheid blijven
1
dan creatie eener menschelijke ervaring worden’ , luidt één van Binnendijks negatieve
oordelen (over Jan Campert).
Bij het tot stand komen van een dergelijke kreatie is de rol van de taal een andere
dan de gewone: ‘Anders wordt dit, wanneer men ook tot uitdrukking wil brengen wat
niet door het bewustzijn alleen te beheerschen is [...]. Dan laat de mensch de beide
phasen van uiting en uitdrukking achter zich en begeeft zich naar een gebied waar
hij buiten zichzelf zou moeten kunnen treden om er met bovenmenschelijke middelen
van zichzelf als van een ander te getuigen: het domein van de creatie is bereikt.
[Daarbij zal hij] terug moeten grijpen naar een daarvoor gelegen stadium, naar de
phase, waarin het “uitdrukkingsmiddel” nog magische bezweringsformule was. Op
deze wijze wordt het creatief gebruik der expressie-middelen een synthese van
primaire uiting en secundaire uitdrukking, met dien verstande dat deze synthese
noch de eigenschappen van de eerste noch die van de tweede bezit, maar als een
2
chemische verbinding een nieuwe eigenschappenstructuur ontwikkelt’ etc.
Uit deze weergave van het artistieke gebeuren in de vorm van een soort
3
taaltheorie , wordt duidelijk waarom Binnendijk op beslissende momenten vaag blijft
over begrippen als ‘kreatie’ en ‘vormkracht’: het zijn fenomenen die niet rationeel
benaderd kunnen worden maar tot het terrein van ‘het magische’ behoren, waarover
alleen in beelden gesproken kan worden. Het kreatieve staat buiten de gewone
menselijke verschijnselen. ‘Zoolang er poëzie wordt geschreven, naar aanleiding
waarvan en over welke thema's ook, zoolang spelen ziel en geest hun oervermogens
4
uit tegen de anti-creatieve verschijnselen van “feit en uur”.’ En: ‘Maar aan het ware
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Gewikt, gewogen p 58.
idem p 108-109 (over Achterberg).
Overeenkomst en verschil met Nijhoffs opvattingen over de taal zijn duidelijk: bij Nijhoff
bijvoorbeeld wordt de objektieve werkzaamheid van de taal beklemtoond, bij Binnendijk is
steeds sprake van de dichterlijke werkzaamheid, die bestaat uit het hanteren van de bijzondere
mogelijkheden die in de taal opgesloten liggen.
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(creatieve) humanisme komt men pas toe, indien men een waarachtig dichter is;
dat is niet een humanisme dat uitdrukking geeft aan een onbepaalde gezindheid,
1
doch dat in een goddelijk vermogen het eeuwig-menschelijke weet te verbeelden.’
‘Oervermogens’, ontijdelijkheid, ‘goddelijk vermogen’ als attributen van ‘het
kreatieve’,-het zijn eerder woorden die het vastleggen willen vermijden dan dat zij
iets verklaren of zelfs maar omschrijven. Een direkt verband met de
ont-persoonlijking, het aan de mystieke ervaring verwante gebeuren dat Binnendijks
laatste woord over het verschijnsel poëzie is, laat zich niet ontkennen, en dat
impliceert al de onbenaderbaarheid van het fenomeen.

Magie, alchemie.
Eén voorbeeld van deze, zoals men verwachten mag veel voorkomende, woorden
is genoeg: ‘Wat deze bezwering betreft: men is er van overtuigd geraakt, dat de taal
niet een constante waarde vertegenwoordigt, dat de betrekking van den dichter tot
de taal als uitdrukkingsmiddel er een is van zeer bijzonderen aard, dat de dichter
2
om zijn primitieve magie te kunnen beoefenen een taalalchemist behoort te zijn.’
Ook deze termen zijn weer niet louter deskriptief maar hebben tevens een oordelend
karakter. Over Achterberg deze aardige uitspraak: ‘Het is of deze alchemist meer
van zijn huiveringwekkende arbeid gewaagt dan dat hij het goud zoekt dat hij zou
3
willen vinden.’ Het kost de lezer geen moeite om de positieve waarde van ‘alchemist’
vast te stellen: n'est pas alchimiste qui veut.

Toon, accent.
Naast de tot nu toe genoemde typisch Binnendijkse termen, ontmoeten wij in zijn
kritieken natuurlijk geregeld een aantal woorden, die niet tot zijn strikt partikuliere
arsenaal behoren, al krijgen zij ook dan meestal wel een individuele kleur door het
gebruik in een bijzonder verband. Het meest opvallende daarvan is het in de jaren
dertig endemische ‘toon’ en het daar niet veel van verschillende ‘accent’. Enkele
voorbeelden: ‘Door deze gedichten vloeit een volstrekt bedwelmende toon, die het
ons verbiedt dit werk af te wijzen uit hoofde van overwegingen van aesthetischen
aard. De prachtige rijpheid van beeld- en klankverbinding, het van toon verzadigd
woord, blijft onmiskenbaar boeiend, maar achter deze eigenschappen vermoeden
wij niet slechts, maar weten wij het uitgemergeld en drooggezogen oorspronkelijk
4
karakter’ etc. ‘Het accent, waarmee in Geheimschrift de gedichten geschreven zijn,
5
waarmerkt hun echtheid’ ;
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Commentaar p 116-117, n.a.v. Henri Bruning, De sirkel (1925).
Een protest tegen den tijd p 14.
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‘Beb Vuyk schrijft proza dat, plastisch, krachtig en voortvarend, toch door en door
1
vrouwelijk van toon en timbre blijft.’ Deze citaten, uit geheel verschillende perioden
gekozen, bewijzen hoe impressionistisch de bedoelde woorden zijn. Ook als het
zinsverband samen hang met Binnendijks overige opvattingen over de aard van de
poëzie lijkt te suggereren, blijft het karakter van onbewijsbare bewering duidelijk:
‘[gedichten die] in toon en rhythme de daaglijkschheid dezer ondervindingen uitheffen
2
boven het niveau van het leven tot de gewesten der poëtische betoovering.’
Hoe ver Binnendijk kan gaan met het karakteriseren van het werk geheel op basis
van ‘toon’, ‘accent’, ‘toets’ e.d. onthult op een vermakelijke wijze de volgende
passage: ‘Zonder eenigen twijfel kon men er den duidelijken invloed in bespeuren
van verschillende dichters, vooral van Anthonie Donkers Nijhoffkant en van Greshoff
op zijn best, maar Hoekstra's poëzie onderscheidde zich van die van Donker door
een beweeglijker en lichter toets en door een zachtzinnig scepticisme waar Donker
zijn ernst en weemoed in speelsche ironie trachtte te verheimelijken, terwijl zij
ondanks overeenkomsten Greshoffs nadrukkelijk stemgeluid en zijn rhetorischen
overtuigingslust ontbeerde en daarvoor in de plaats juist een uiterst charmanten,
3
weifelenden en onbeslisten vraagtoon bezat.’ ‘Anthonie Donkers Nijhoffkant’, - wie
zo te werk gaat, kan vervolgens weer een andere dichter, met een minder lichte
toets of met een minder charmante vraagtoon, karakteriseren via Hoekstra's Anthonie
Donkers Nijhoffkant. Hier wordt gewikt en gewogen, inderdaad, maar met
imponderabilia.
In dit citaat treft ons - niet: verrast ons - een impliciete aanvaarding van invloed.
Duidelijker nog, of liever om zijn aarzelende wijze van formuleren kenmerkender,
komt dit uit in een dertien jaar eerder geschreven passus: ‘Zoek bij Van Geuns geen
oorspronkelijkheid: noch van gevoel, noch van verbeelding. Hij mengt - maar veelal
verbindt hij ook - elementen van anderen, van Nijhoff, Donker, Van Klinkenberg,
(Jacob Israël de Haan) tot dien, toch misschien wel oorspronkelijken toon, welke
4
zelfs zijn minst geslaagde verzen voor afstootelijkheid weet te behoeden.’ Geen
oorspronkelijkheid - toch wel mischien oorspronkelijke toon ... Weer die aarzeling
waar het gaat om de ‘toon’ en het persoonlijke aspekt ervan. Het
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Zin en tegenzin p 108.
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onopgeloste dat dergelijke uitspraken kenmerkt, wijst op een wisselende waardering
van het persoonlijke.

Persoonlijk, persoonlijkheid.
Er is geen criticus uit de periode tussen de twee oorlogen die niet veelvuldig het
woord ‘persoonlijkheid’ gebruikt. Ook in Binnendijks kritieken komt men deze term
al vroeg tegen, in de betekenis van ‘individueel’: ‘hoe snel verstart niet een beeld
1
onder zijn handen als zijn persoonlijk gevoel op den achtergrond wordt gedrongen.’
In de jaren dertig verschuift de betekenis van ‘persoonlijkheid’, bij Binnendijk
evenals bij anderen, van: het individueel-zijn (van een beeld etc.) naar: (behorend
bij) een sterk uitgesproken literaire figuur. In het eerste geval is bij het substantief
afleiding van het adjektief (in de betekenis van ‘individueel’) nog duidelijk aanwezig,
in het tweede is dat verband losgeraakt, zodat tenslotte zelfs gesproken kan worden
van ‘een zwakke persoonlijkheid’. In de laatste betekenis gebruikten vooral de
Forumianen het woord, maar men komt het ook bij Binnendijk tegen: ‘Van den
beginne heeft zijn poëzie [die van Jan Campert] nimmer de signatuur gedragen
2
eener sterke, duidelijke, overtuigende persoonlijkheid’ en: ‘[dit gedicht zal zijn
oorsprong hebben gevonden in een ervaring maar] deze heeft zich kunnen vrijmaken
van haar tijdelijk karakter, om een grooter en grootscher accent en macht te
verkrijgen in een gedicht, dat de totale dichterlijke persoonlijkheid van Hoornik
3
vertegenwoordigt’. De dichterlijke persoonlijkheid van...’, dat is een uitdrukking die
men bij menige criticus zal tegenkomen, ook onder hen die voor het overige recht
tegenover Binnendijk staan. Maar de rest van dit citaat brengt een kontakt tot stand
tussen het begrip ‘persoonlijkheid’ en de ‘ont-persoonlijking’ die de kern is van
Binnendijks poëtica. De toevoeging ‘dichterlijke’ heeft hier dus een niet geringe
dracht; daardoor wordt de persoonlijkheid zoals die in het werk te vinden is,
losgemaakt van de dagelijkse persoon. En zoals Bloem zich eenmaal heeft
4
afgevraagd of ‘onpersoonlijkheid’ niet een kompliment kan zijn , zo schrijft Binnendijk
over Keuls: ‘Wanneer ik beweer: deze verzen hebben iets onpersoonlijks; dan wil
daarmede allerminst gezegd worden, dat de poëzie van Keuls aan die van anderen
herinnert in die mate, dat men onpersoonlijk euphemistisch gebezigd moet achten
voor onoorspronkelijk. Met dit woord zij hier rechtstreeks de aard van Keuls' werk
gekarakteriseerd.’ Er is namelijk een soort onpersoonlijk Ik in deze gedichten en dit
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1

‘raadselachtig, niet te voorschijn tredend Ik is de eigenlijke persoonlijkheid’.
De dichterlijke persoonlijkheid als manifestatie van het onpersoonlijke-het herinnert
vooral aan Eliot, maar is tevens volkomen in overeenstemming met Binnendijks
poëtica, die niets met die van Eliot te maken heeft. Van een konsekwent gebruik
van het woord persoonlijk(heid) in deze zin is evenwel geen sprake; gelukkig niet,
moet men misschien zeggen, want de afstand tussen de betekenis van allerlei
woorden zoals Binnendijk ze gebruikt, en zoals wij ze meestal gehanteerd zien, is
al groot genoeg. Om te laten zien dat de bovenstaande terminologische speurtocht
niet overbodig is geweest, ter afsluiting nog een enkel citaat:
‘[Het] fonkelend esprit, waarmee Nijhoff zijn gevoelservaringen een spelallure
verleent, heft zijn poëzie op het peil van het sublieme, er ontwikkelt zich in de taal,
die hem tot uitdrukkingsmiddel dient, een nieuw en beslissend element, dat als het
ware op chemische wijze de materie der sentimenten innerlijk wijzigt en formeel
beheerscht. Voor deze typische, door en door creatieve, functie die een gevolg is
van Nijhoffs taalaccent kan niemand, die nauwlettend toehoort, ontoegankelijk
2
blijven.’
Ik wil niet beweren dat ons onderzoek omtrent het partikuliere woordgebruik van
Binnendijk deze karakteristiek, die een kluster van ‘sleutelwoorden’ is, transparant
heeft gemaakt, maar ik hoop toch wel dat hij er begrijpbaar door is geworden. Een
andere vraag is, of dit soort vaststellingen voor een lezer iets betekenen als oordelen,
als kritische formuleringen. Mij dunkt van niet; het zijn steeds herhaalde
omschrijvingen van bepaalde denkbeelden in poëticis, waarvan het alles behalve
zeker is dat zij geschikt zijn om het fundament van een kritische theorie en methode
te vormen.

De taak van de criticus
Wanneer wij lezen: ‘De aanwezigheid van deze vormkracht nu heeft ook gediend
als criterium voor deze bloemlezing [t.w. Prisma] [...]. Want in de vormkracht
accentueert zich het moderne kunstbewustzijn’, vragen wij ons onmiddellijk af hoe
dat criterium in de praktijk gehanteerd zou moeten worden. Nergens horen wij met
welke maat de ‘vormkracht’ van een
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Commentaar p 27 (1925). Een dergelijk positief waarderen van de ont-persoonlijking treffen
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dichter gemeten wordt. Hetzelfde geldt, dat moet maar meteen vastgesteld worden,
voor de andere woorden die wij op sleutelposities in Binnendijks oordelen
tegenkomen, zoals ‘kreativiteit’ en ‘toon’.
Dit hoeft ons niet te verbazen. Al deze termen, signalen haast uit het al te
beschermd domein van Binnendijks poëtica, hebben betrekking op het schrijf-proces,
op de sensaties die de dichter ondergaat, òf zij zijn de impressionistische weergave
van lezersreakties. Daardoor worden de evaluerende uitspraken die er op steunen
tot normatieve oordelen, waarvan de norm verzwegen wordt.
Binnendijks schrijvers-poëtica verschaft hem niet onmiddellijk de bouwstenen
voor een kritische (dus: lezers-) theorie. Daarvoor is een tussenschakel nodig. Die
kan van verschillende aard zijn. Men kan het bijvoorbeeld de bezigheid van de lezer,
en de taak van de criticus, noemen, dat hij zich met de schrijver identificeert, door
diens bedoelingen te achterhalen en het scheppingsproces mee te beleven in een
re-kreatie. Binnendijk heeft zich in zijn kritieken vóór 1947 nooit expliciet over deze
mogelijkheid uitgelaten, maar er zijn voldoende aanwijzingen voor de veronderstelling
dat hij zonder veel nadenken een identiteit tussen schrijversbedoeling en
lezerservaring aannam. In 1930 bijvoorbeeld schrijft hij: ‘Wij worden geraakt op die
wonderlijke manier, waardoor de creatieve magie des woords in ons eigen hart het
wederwoord losmaakt en de poëtische verstaanbaarheid inleidt: [...] in zingend
1
meetrillen ervaren wij de openbarende macht van het woord van den dichter’ etc.
2
Ook in het Boutens-essay van 1945 lezen wij nog: ‘ik acht de toewijding, die het
kunstwerk van kunstenaar en kunstgenieter verlangt, niet van uitsluitend
aesthetischen aard [...; het is] de hoogste en edelste roeping van den scheppenden
mensch de durende vormkrachten in de wisselende aspecten des levens te
ontdekken [...]. Mij dunkt: hier ligt de overgang van ethiek naar aesthetiek, hier vatten
wij den verbindingsschakel tusschen de menschelijke waardigheid en de
boven-menschelijke schoonheid [...]; er valt slechts een wezenlijk onderscheid te
formuleeren tusschen den tijd en de eeuwigheid en het is het besef van dit
3
onderscheid, dat den aestheticus zijn ethische waarde schenkt.’ Hoewel deze
passage hoofdzakelijk over de schepper van aesthetische waarden,
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Commentaar p 34 (over Van Vriesland, 1930).
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de schrijver, spreekt, lees ik in het woord aestheticus meer: ook de beschouwer is
er in opgenomen, zoals in de eerste zin de kunstgenieter zonder aarzeling aan de
kunstenaar gekoppeld wordt.
Vanaf het stuk ‘Terzij van het oordeel’ over Dresdens Existentie-philosophie en
1
literatuurbeschouwing (van 1947) verandert Binnendijks opinie echter; dit essay
draagt sterk het stempel van een crisis in Binnendijks denken over de kritiek. ‘Of dit
mogelijk is [namelijk: een theoretische bepaling geven van wat literatuur is en
vandaaruit een praktische kritiek kreëren], mag worden betwijfeld, want de
kunstcritiek leeft niet uit een in de praktijk toepasbaar dogma en is niet te beoefenen
met behulp van een doctrine of feillooze methode [;...] geplaatst tegenover een
kunstwerk zal de criticus zich nimmer kunnen beroepen op een of zijn theorie, doch
altijd persoonlijk moeten instaan voor zijn oordeel.’ Zonder deze bewering in zijn
algemeenheid bij te vallen (de gelijkstelling van een theoretische fundering met een
dogma is bijvoorbeeld moeilijk te aanvaarden), kan men konstateren dat voor de
verhouding tussen Binnendijks poëtica en zijn kritische doelstelling het citaat juist
is.
Enkele jaren later doet Binnendijk in zijn briefwisseling met Dresden de volgende
stap: ‘het verwijt, dat jou wel om je methode van literair critiseren heeft getroffen,
houdt dan ook in, dat je beschouwingen over literatuur geen critiek zijn, doch louter
psychologische benaderingen van het werkproduct en dan nog wel in dier voege,
dat niet het product zelf daarbij het object der beschouwing is maar het
2
ontstaansproces ervan.’ Het wekt geen verbazing dat hij een bladzijde eerder
vaststelt: ‘ik [ben] met het schrijven van literaire critieken in een impasse geraakt’,
want wat hij de ander verwijt, kan zo geformuleerd worden: Dresden heeft een
kritische doelstelling gekozen die rechtstreeks aansluit bij wat wij als Binnendijks
poëtica hebben leren kennen! En die poëtica is niet gewijzigd, al wordt hij wat
voorzichtiger omschreven: ‘Een schrijver is ongetwijfeld het essentieelst aanwezig
in het teken zijner persoonlijkheid dat zijn werk-der-verbeelding is, maar dat heeft
dan ook tot gevolg, dat de rijke verscheidenheid van zijn leven er niet in bespeurbaar
3
behoeft [!] te zijn.’ Nu Dresden een kritische doelstelling en methode probeert te
ontwikkelen die daarop aanhaakt, applaudiseert Binnendijk echter niet, maar stelt
vast dat dit psychologie is, en geen literaire kritiek. Hij zou blijkbaar iets anders
willen, maar
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gelooft niet meer in de mogelijkheid ervan: ‘Wij zijn het er intussen over eens
geworden, dat er in het algemeen weinig over literatuur en literatuurcritiek valt te
1
zeggen.’ Deze moedeloze woorden sluiten helemaal niet zo logisch op de diskussie
aan als de wending ‘wij zijn het er over eens geworden’ doet vermoeden.
Misschien was het voor Binnendijk na bijna dertig jaar schrijven eenvoudig niet
meer mogelijk, een geheel nieuw theoretisch uitgangspunt te kiezen door een
lezers-theorie te ontwikkelen, die tussen poëtica en kritische methode ingeschoven
zou kunnen worden, in plaats van de identifikatie-theorie, die de kortsluiting in zijn
kritische denken aanbrengt. Dat wil echter nog niet zeggen dat zijn kritische praktijk
niet op deze, ongeformuleerde, theorie gebaseerd zou kunnen zijn.

Kritische praktijk
In de aanhef van dit hoofdstuk heb ik geschreven dat Binnendijk zich juist op het
gebied van het oordeel en de adstruktie daarvan sterk ontwikkeld heeft. De
aangewezen vorm voor een onderzoek naar zijn kritische methode - of dat woord
te weids is zullen wij nog moeten zien - is daarom de chronologische. Het werk dat
voor bespreking in aanmerking komt, is te vinden in de volgende bundelingen:
Commentaar (1931) met daarbij de Inleiding tot De spiegel en die tot Prisma, Zin
en tegenzin (1939), Gewikt, gewogen (1942), de drie deeltjes Tekst en uitleg (1941,
1942, 1946), Een protest tegen den tijd (1945) en Forma formans (1947). De
briefwisseling met Dresden blijft buiten beschouwing, want deze is geheel theoretisch.
De lezer heeft inmiddels natuurlijk al opgemerkt, dat ik in dit hoofdstuk de grenzen
van de voor dit boek gekozen periode overschrijdt. De reden daarvoor is tweevoudig.
In de eerste plaats mag de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat, na het optreden
van Forum, Binnendijks ontwikkeling onderbroken is, en pas in 1941 voortgezet. In
de tweede plaats heeft die latere ontwikkeling opnieuw tot een crisis geleid, ditmaal
duidelijk door innerlijke faktoren bepaald. Het zou daarom m.i. onjuist zijn om de
periode van betrekkelijke zwijgzaamheid tussen 1931 en 1941 te zien als louter een
gevolg van de Prisma-polemiek. De, op zich zelf al belangwekkende, latere
ontwikkeling van Binnendijk, werpt dus licht op zijn positie in de diskussie die in dit
2
boek centraal gesteld is.
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Natuurlijk heeft deze rechtvaardigheid, die erin bestaat dat ik de hele figuur Binnen dijk laat
meespreken om de criticus van vóór 1940 meer relief te geven, aan de andere kant een
onrechtvaardigheid ten gevolge. De lezer dient er zich dan ook voortdurend van bewust te
zijn dat auteurs als Ter Braak en Du Perron die latere ontwikkeling niet konden zien aankomen;
het was hun niet mogelijk zich langs andere weg een beeld van Binnendijk te vormen dan
via de vaak vage theorieën, die ik in de eerste helft van dit hoofdstuk heb beschreven.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

249

Commentaar.
Volgens het voorwoord bevat deze bundel de kritieken die geschreven zijn tussen
1924 en 1930, in Binnendijks Vrije Bladen-periode dus, al verscheen een gedeelte
ervan in De Gids. Terecht merkt de auteur zelf over deze opstellen op dat zij meestal
1
zijn: ‘formuleeringen van aesthetische normen naar aanleiding van artistieke vormen.’
Minder duidelijk zijn de direkt daarop volgende woorden: ‘Zij betreffen voornamelijk
het vraagstuk der vormkracht als beginsel der kunst en de mate waarin de
behandelde werken aan dit principe beantwoordden.’ Evenals bij de Prisma-inleiding
vraagt de lezer zich af, hoe de norm van de ‘vormkracht’ in de praktijk gebruikt wordt,
of zelfs kan worden.
Veel van wat wij in Commentaar lezen (en dit geldt ook voor latere bundelingen
nog), is niet meer dan een illustratie van bepaalde grondstellingen van de poëtica.
Alleen al daarom lijkt mij het oordeel van Aafjes: ‘De leest van een criticus, waarbij
2
hij blijven moet, is het gedicht. En Binnendijk doet dat’ , te nadrukkelijk, zelfs als het
gaat om het latere Tekst en uitleg. De voorzichtige karakteristiek van Ter Braak is
juister: ‘Wie deze verantwoorde beschouwingen over boeken en schrijvers (meer
over boeken dan over schrijvers, meer over het geschrevene dan over de schrijvende
3
persoonlijkheid) aandachtig leest, ziet Binnendijk aanstonds in zijn kazemat zitten’ ,
namelijk in de kazemat van zijn ‘defensieve kritiek’, in mijn termen: van zijn poëtica.
Maar niet alles is toegepaste poëtica, in deze kritieken. Is er een algemene
gedragslijn vast te stellen, die men een min of meer uitgewerkte kritische methode
kan noemen?
In de Inleiding tot De spiegel, in 1925 dus op zeer jeugdige leeftijd geschreven,
komen opmerkingen voor over uiteenlopende aspekten van Van den Berghs poëzie,
in deze trant: ‘Hij schreef zijn verzen in een gecompliceerd, vaak opschortend,
rhythme, dat er een neerslaande en onwrikbare kracht aan heeft geschonken: een
4
opgericht-zijn en een trotsche onaangerand-heid.’ De Spiegel-inleiding bestaat uit
dit soort beweringen, en, al betreffen zij verschillende facetten van Van den Berghs
werk, tot een samenhangende karakteristiek komt Binnendijk niet. Wat er aan
samenhang te vinden
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is, wordt bepaald door de opzet om Van den Bergh een (belangrijke) plaats in te
ruimen in de literairhistorische ontwikkeling.
Veel van de karakteristieken uit Commentaar maken een dergelijke toevallige
indruk. Wat het lezersoog treft, wordt genoteerd, ongeacht de vraag waarop het
betrekking heeft. Het gaat daarbij bovendien niet altijd om aanwijsbare fenomenen
maar zeer vaak om algemene indrukken, die dan de ontstaansreden van de
besproken poëzie betreffen en niet de bestaansvorm: ‘De onvrede met de aarde,
de bewustwording omtrent de gevangenschap der menschelijke ziel [...] in de kluisters
der stoffelijke wereld en bovenal de diviene hunkering naar het, nog niet ontdekte,
Paradijs op aarde of in den hemel, zijn de stuwkrachtige motieven dezer prachtige,
1
weergalooze poëzie.’ Zoiets ligt dicht bij het ‘aprioristische’ levensbeschouwelijke,
dat Binnendijk in zijn kritieken ongetwijfeld wilde mijden. Voortdurend weer spreekt
deze criticus, die in theorie uitging van het in zich zelf beslotene van de dichterlijke
kreatie, over de voorafgaande gevoelens en gedachten, de houding tegenover het
bestaan van de dichter. De vraag blijft, tegen alle theorie in: wat wil de dichter
uitdrukken, in plaats van: wat staat er in zijn gedichten, zoals men zou kunnen
verwachten.
De Prisma-inleiding behandel ik hier niet uitgebreid. In de eerste plaats komt deze
ter sprake in een afzonderlijk hoofdstuk (p 261 vlgg), in de tweede plaats is daarin
nauwelijks sprake van praktische kritiek, doch hoogstens van lyrisch getinte, korte
karakteristieken.

Zin en tegenzin.
De opbouw van deze kritieken verschilt van de vroegere grosso modo vrij sterk.
Vaak is niet meer het doel: een algemeen probleem dat benaderd wordt vanuit het
besproken werk, maar omgekeerd: het werk dat geplaatst wordt in het kader van
een algemeen probleemveld. Van divergent, zou men kunnen zeggen, wordt de
methode konvergent. Een goed voorbeeld van deze opzet is de - ook in andere
opzichten uitstekende - kritiek over Helmans 's Mensen heen- en terugweg: ‘Naar
aard en strekking vallen er ten minste vier soorten symboliek te onderscheiden: de
2
mythische, de classicistische (de barok), de symbolistische en de psychoanalytische’.
Binnen dit, verrassende en verhelderende, probleemveld wordt de rol van de
psychanalyse voor de schrijver èn de criticus besproken, en vandaaruit wordt het
gebruik dat Helman er als romancier van maakt behandeld.
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Deze opbouw, die, terzijde, aan die van Ter Braaks kritieken herinnert, heeft één
gevaar in zich, waaraan Binnendijk niet altijd ontsnapt: de cirkelredenering. Wanneer
de algemene probleemstelling niet overtuigend is, moet het oordeel aan het eind
de versteviging aanbrengen van wat gediend heeft als zijn eigen basis. Dat gebeurt,
bijvoorbeeld, in een kritiek op Walschaps Celibaat: ‘In zijn roman “Celibaat” heeft
Gerard Walschap gepoogd, het moment der zoogenaamde “peripetie” uit de classieke
tragedie psychologisch te verwezenlijken in den ommekeer van het karakter en de
daaruit voortvloeiende gedragingen van de hoofdfiguur. Acceptabel heeft hij deze
wending mijns inziens niet gemaakt. Wel heeft hij eenigszins gesuggereerd hoe het
mogelijk is, dat een mensch zijn lotsbestemming innerlijk gaat beseffen en
doorgronden en dit bewustzijn in zijn leven realiseeren. Maar juist in een roman,
die psychologisch en niet mythologisch-tragisch van opzet en structuur is, daagt
zulk een, door geen enkelen zielestrijd voorbereide, zwenking in aard en gedraging
tot wrevel en weerspannigheid uit, wegens de onaanvaardbaarheid van deze
1
feitenontwikkeling uit gegevens van totaal afwijkende strekking.’ Afgezien van een
aantal terminologische vragen die bij ons opkomen (wat houdt mythologisch-tragisch
van struktuur in?), Walschap schreef geen tragedie maar een roman. De kritiek is
misschien juist - dat is een vraag die ons hier niet interesseert - de weg van de
redenering echter heeft geen betrekking op het boek. Zodra ontkend wordt dat er
van een peripetie sprake zou zijn, wordt het betoog een vicieuze cirkel.
Intussen, vaak genoeg slaagt deze opzet van een twee- of drie-deling wel, temeer
doordat hij gesteund wordt door een verhoogde aandacht voor aanwijsbare
eigenschappen van het werk. Een voorbeeld: ‘Door den gebrekkigen bouw van haar
boek heeft Beb Vuyk het zichzelf reeds onmogelijk gemaakt, de aanvaarding van
Ab's aanleg en zijn lot te doen slagen. De eerste drie hoofdstukken wekken allerlei
2
verwachtingen, die in het vervolg van het boek niet in vervulling gaan.’ Bouw
betekent hier blijkbaar: de psychologische samenhang. Het oordeel is gebaseerd
op de inkonsistentie van de psychologie. De lezer kan het daarmee oneens zijn,
maar hij wordt niet verwezen naar iets anders dan de eigenschappen van het
besproken boek, naar algemene eisen betreffende ‘de roman’ bijvoorbeeld.
In Zin en tegenzin zien wij voor het eerst dat verschillende aspekten van een
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werk met elkaar in een beredeneerd verband gebracht worden. Over Maurice
Roelants bijvoorbeeld: ‘Zoo sterk is de eigenzinnigheid van dit stijlkarakter, dat de
psychologische behandeling der figuren zich eraan ondergeschikt heeft gemaakt.
Roelants' psychologie kan daarom gekarakteriseerd worden als “classiek”. Al zijn
menschen spreken één taal, gedragen zich in één stijl. Van een naturalistisch
1
procédé staat deze statige, epische kunst zeer ver.’

Gewikt, gewogen.
Er is weinig methodisch verschil tussen deze bundel en de vorige. Evenals daar
worden konkrete eigenschappen van het werk veelvuldig gesignaleerd, maar het
blijft doorgaans bij observaties over verschillende aspekten, die zelden op hun
onderlinge samenhang beschouwd worden, behalve in algemene opmerkingen als:
‘Na de ascetisch gestrenge geslotenheid der gedichten uit Een Winter aan Zee,
waarvan de vorm representatief en symptomatisch was voor de poëtische wereld
2
die erin was verbeeld’ etc. De teneur van opmerkingen over ritme, toon e.d. in
Gewikt, gewogen is eigenlijk algemener en vager dan het laatste gedeelte van Zin
en tegenzin deed verwachten: ‘Bij Tergast echter weet noch de toon de plastiek,
noch de plastiek den toon te overheerschen; zij hinderen elkaar en de een verijdelt
3
herhaaldelijk het welslagen van de ander.’ Marsmans verwijt dat Binnendijk als
criticus te rationeel is, wordt door dit soort waarnemingen bevestigd. Het analytisch
formuleren wordt zuiver verbalisme omdat de na de dissektie overblijvende elementen
bij de lezer niet meer appeleren aan een gevoel voor feitelijkheid: ‘toon’ tegenover
‘plastiek’, die tegenstelling kan niet buiten een nadere omschrijving.
Er is één stuk in Gewikt, gewogen dat naar mijn smaak de andere ver achter zich
4
laat: dat over Gerrit Achterberg. Het begint met algemene opmerkingen over de
taal, gaat dan over op een bespreking van de eigenschappen van de dichterlijke
kreatie, om tenslotte uit te lopen op een behandeling van Achterbergs werk, - de
opbouw dus die wij al bij een deel van de artikelen uit Zin en tegenzin ontmoet
hebben. In dit artikel is die opzet uitzonderlijk goed geslaagd, en dat komt ongetwijfeld
vooral door de keuze van het algemene kader: de taal. De andere stukken uit Gewikt,
gewogen beginnen meestal met een situering van het besproken werk in een breder
kultureel verband, boeiend soms maar tenslotte toch meestal leidend tot een
literair-historisch getinte aanpak. Hier wordt echter de historische en filosofische
benadering losgelaten voor een taalkundige, die vol mogelijkheden blijkt.
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Tekst en uitleg.
Een radikale vernieuwing, de toespitsing tot methode van wat tot nu toe incidentele
observaties waren, komt met de drie deeltjes Tekst en uitleg, waarin een
1
beschouwingswijze uitgebouwd wordt , die men verwachten mocht van een criticus
die bijvoorbeeld sprak van ‘verzen die in een beperkte klankruimte hun
2
boven-organischen zin organisch weten te verwezenlijken’. Liep ik bij de tot nu toe
besproken bundels het risiko, door de samenvattende karakteristiek meer methode
te suggereren dan met de werkelijkheid in overeenstemming is, Tekst en uitleg is
werkelijk volkomen systematisch opgezet, en van de andere bundels te scheiden
juist om de aanpak (gedeeltelijk zijn deze stukken immers kontemporain aan de
artikelen in Gewikt, gewogen).
De opbouw van deze essays sluit nog wel aan bij die van de beste uit vroegere
bundels: een algemene inleiding bereidt de behandeling van het gedicht zelf voor.
Nieuw is echter, dat slechts één gedicht tegelijk behandeld wordt; daarmee zijn de
kondities geschapen voor een konkrete, gedetailleerde analyse. Het gedicht zelf
wordt steeds na de inleidende beschouwing afgedrukt.
Dat n.a.v. gedichten uit het verleden vaak meer over de historische achtergrond
dan over het werk gezegd wordt, zodat de nadruk op de algemene beschouwing
valt en niet op de analyse, is jammer maar begrijpelijk. Ook bij werk van recenter
datum zijn echter de analyses zelf vaak niet erg overtuigend, vooral door het
woordgebruik. Wanneer van Buning gezegd wordt: ‘In dien wonderlijken
tusschenstaat, die als een niemandsland ligt tusschen het psychisch leven van den
dichtenden mensch en het zelfstandig leven van het menschelijk gedicht,
verwezenlijkte Werumeus Buning de aandoeningen van zijn ziel tot de ziel van zijn
3
poëzie’ , dan is dat een al te kompakte weergave van een al te algemene theorie,
terwijl over het gedicht niets gezegd wordt. In het kader van een analyse treft het
als een bewering in jargon. Aafjes' karakteristiek van deze analyses: ‘Binnendijk
gaat van het heelal van een dichter uit om te geraken tot de feitelijkheid van zijn
4
gedicht en dìt te doorgronden is zijn doel’ , gaat voor een opstel als het zoëven
genoemde bepaald niet op.
Maar er zijn andere essays die dichter bij het door Aafjes gestelde ideaal
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komen, vooral waar Binnendijk een nieuw element in zijn beschouwingswijze brengt,
namelijk de versbeweging. Daarin komen inhouds- en vorm-aspekten bijeen, maar
konsekwent gebeurt dit niet. Steeds krijgt één van de twee de meeste nadruk en
wordt de andere behandeld als daarbij aansluitend. Het eerste stuk al, over Bloem,
toont dat aan. Strofe voor strofe wordt het gedicht gekarakteriseerd op grond van
het ‘levensgevoel’ (dit Bloem-woord wordt werkelijk gebruikt, een bewijs van
Binnendijks streven naar aanpassing aan zijn objekt), de inhoud wordt
geparafraseerd, de vormgeving echter slechts aangeduid.
Een voorbeeld van een opstel dat verder gaat in het aanbrengen van strukturele
samenhang dan de andere, is dat over het gedicht Van een kind van A. Roland
Holst: ‘Er stuwt een golfbeweging door beide strophen: de eerste zet in met de
intieme ontroering, opgewekt door het kind, dat niet praten kan en den ouden mensch
die niet meer spreken kan, terwijl beide algemeene beelden worden vastgeklemd
tusschen de polen van lachen en snik ... de oudste vreugde van het vroegste leven
en de eerste, machtelooze droefenis van het verkwijnend leven; dan wordt met een
door den zinsbouw gesteunde plechtstatigheid het leven tusschen begin en einde
opgeroepen, om in den slotregel weer in de oorspronkelijke gevoelsspheer open te
1
bloeien.’
Om zijn methode zelf is Tekst en uitleg doorgaans belangwekkender dan om de
details van de uitwerking. Een enkele maal toch bereikt Binnendijk een beschrijving
van de versbeweging die verder gaat dan wat wij van zijn tijdgenoten gewend zijn.
Om dit te laten zien, maar ook om de grenzen van Binnendijks mogelijkheden te
demonstreren, schrijf ik een uitgebreid fragment van zijn meest geslaagde analyse
(die van Marsmans Virgo) af:
‘Autoritair en onverbiddelijk staat aan den aanvang van het gedicht het woord
“morgenmeren”, dat het rhythmisch en visueel karakter van het geheel zal blijken
te bepalen in den klemmenden toon, in de daartegenin druischende openheid van
voorstelling in de ruimte en in het licht dat deze ruimte gaat vervullen. Uit dezen
inzet ontwikkelt zich, langzaam breeder wordend, zich als het ware ontplooiend, de
eerste strophe, waarin een inwendig en geheimzinnig werkzaam rijm de stuwing
van het vers-rhythme steunt: morgen - ordent, omgrenzing - bergen, klimmen tinnen. Het licht daalt in het bergland omlaag en stelt de heldere orde der natuurlijke
omtrekken vast. Dan, in de volgende strophe, treedt de ver-
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teedering in: het beeld van de maagd wikkelt zich zinrijk los uit de aan-duidenderwijze
gegeven natuurevocatie, in de assoneerende rijmen met gesloten i-klank siddert
en huivert het jonge, ongerepte, kuische van den maagdelijken morgen, die aan
zichzelf - en hier wordt het grondthema der in zichzelf besloten natuur, nog niet zoo
onomwonden weliswaar als aan het slot van het gedicht, geopenbaard - de duisternis
en troebelheid van den nacht zuivert. In één regel is de dag voltooid: “en uw oog
wordt licht”, terwijl tevens de identificatie van maagd en morgen, in de
dubbelzinnigheid van “licht” als substantief en adjectief, wordt voltrokken. De
volgende regel is, mijns inziens, de zwakke plek in het gedicht; vooral de aanloop
met “maar” doet een uitvoerige uitwerking van het nachtbeeld vermoeden, die echter
1
achterwege blijft. Als overgangsregel functionneert hij niettemin uitstekend’ etc.
Het is niet mogelijk meer van deze analyse te laten zien; ik wil uit het volgende
alleen nog iets citeren dat Binnendijk zegt over het gedicht, en dat m.i. voor de
analyse kan gelden: ‘[het] onthult meer door de suggestie der beweging dan door
2
den zin der woorden’. Immers, het merendeel van deze beweringen is nog steeds
niet meer dan de systematisering van persoonlijke lezers-impressies (de
psychologiserende klankontleding!), maar toch: die indrukken worden geadstrueerd
aan de hand van de tekst. Er steekt een flinke dosis schijn-exaktheid in de
formuleringswijze, maar de lezer krijgt de kans om zelf uit te maken of hij met de
criticus mee wil gaan of niet. Kortom: de kritische uitspraken zijn kontroleerbaar
geworden.

Een protest tegen den tijd.
Deze oorlogslezing over Boutens, die in 1945 als boekje verscheen, kan kort worden
afgedaan, omdat daarin uitgebreid plaats vindt, wat in een boek als Commentaar
meestal in enkele pagina's gebeurde. De nadruk valt sterk op de poëtica. Men zou
zelfs kunnen volhouden dat Boutens alleen als aanleiding gefungeerd heeft - een
voortreffelijk bruikbare aanleiding, dat wel - voor het nog eens in extenso uiteenzetten
en verdedigen van een houding tegenover de literatuur die in de ogen van Binnendijk
ten onrechte als ‘esthetisch’ betiteld placht te worden. De grootste nadruk krijgt
wederom het eeuwigheidskarakter van de poëzie, tegenover het tijdelijke waardoor
de ons omringende werkelijkheid gekenmerkt wordt.

Forma formans.
In deze bundel, van 1947, die in zijn titel nog lijkt te verwijzen naar een
schrijvers-poëtica, ontwikkelt Binnendijk tenslotte een lezers-
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benadering die de uiterlijke verschijnselen (de ‘vorm’) in een ongedeeld verband
brengt met het uitgedrukte (de ‘inhoud’).
Het eerste deel van dit helaas in beperkte oplaag verschenen boekje is gewijd
aan de karakteristiek van enkele traditionele vormen: sonnet, rondeel, kwatrijn. De
eigen kracht van de vorm wordt hier besproken als een overgeleverde potentie, een interessant betoog dat echter buiten het bestek van mijn onderzoek valt.
Het tweede deel bevat enkele analyses van integraal afgedrukte gedichten. Zij
zijn treffend om verschillende redenen. Bij de behandeling van Tijd van Vasalis
bijvoorbeeld, wordt niet meer, zoals bij een vroegere gelegenheid, gesproken van
een ‘gering vormkarakter’, waarachter een norm gedacht moet worden die de
karakteristiek zin geeft. Als vorm (struktuur is Binnendijks eigen term) wordt nu
aanvaard: de gegeven uiterlijke gedaante van het gedicht. De lees-situatie wordt
vollediger geaccepteerd dan vroeger, omdat de gegeven vorm niet getoetst wordt
aan een veronderstelde ideale. Het meest treffend is de vergelijking van twee zeer
verwante sonnetten van Aafjes, waarin onweerspreekbaar aangetoond wordt dat
de verschillen in vormgeving korreleren met een verschil in perspektief.
Dat de details in deze opstellen niet altijd overtuigen (vooral weer als het gaat om
de werking van de klank), is onbelangrijk naast het feit dat Binnendijk in Forma
formans op het punt gekomen lijkt te zijn, waar een konse-kwente lezers-benadering
mogelijk is, zonder dat deze aanpak gedwarsboomd en kleingehouden wordt door
een schrijvers-poëtica. Maar precies op dit punt breekt de carrière van Binnendijk
als criticus af.

Crisis
De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd, dat Binnendijk tot de konklusie gekomen
was, dat kritiek voor hem geëvolueerd was tot een bezigheid van en voor lezers,
maar dat hij daarbij de rechtstreekse relatie met zijn ‘laatste waarheden’ over de
artistieke kreatie verloren zag gaan, zodat voor hem de bezigheden van de criticus
grotendeels ontwaard werden. Dat van een direkte aansluiting nooit sprake is
geweest, zoals wij gezien hebben; dat deze hoogstens door een bepaald taalgebruik
gesuggereerd werd, dat heeft hij waarschijnlijk wel ingezien, maar het zal zijn
behoefte om van voren af aan te beginnen niet vergroot hebben! Dat Binnendijk
Randschrift zag als de afsluiting van een kritische periode - inmiddels moet men
vrezen dat het de afsluiting van een kritische loopbaan is gebleken - bewijst al dat
hij zelf het crisiskarakter van deze fase in zijn ontwikkeling heeft gevoeld. En de
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op p 247-248 aangehaalde passages uit de briefwisseling met Dresden, tonen aan
hoe weinig hij in een oplossing geloofde.
Wanneer wij vaststellen dat het jammer is dat Binnendijk de nieuwe weg die voor
hem lag niet ingeslagen is, door tussen zijn poëtica en zijn kritische praktijk een bij
beide aansluitende kritische theorie te plaatsen, maken wij natuurlijk de fout, te
vergeten dat het geen aritmetisch vraagstuk is waarmee wij ons bezig houden, maar
de inzet van een heel schrijversbestaan. Misschien moet men het eenvoudig zo
stellen: voor de ontwikkeling van een dergelijke kritische theorie, als onderheiing
van een in de praktijk ontstane methode, is een soort energie nodig waarover alleen
een criticus beschikt die zijn hele bestaan nog voor zich heeft.
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VI De Prisma-diskussie
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18 Schisma: de Prisma-polemiek
In de eerste jaargang van De Vrije Bladen staat op p 120 de volgende oproep te
lezen: ‘Liefhebbers van het marionettenspel en poppensnijders worden uitgenoodigd
tot samenwerking met jonge auteurs om tot een daadwerkelijke herleving der
marionettenkunst in Nederland te komen. Zich schriftelijk te vervoegen bij de Redactie
1
van “De Vrije Bladen”’. Hidden persuaders: als Ter Braak het, in zijn bespreking
2
van Binnendijks bloemlezing Prisma , bij het rechte eind had, oogstte deze
advertentie maar al te veel succes. Voor de latere forumianen was het epigonisme
in Vrije Bladenkring de inzet van de hele polemiek die in 1931 ontbrandde. Maar
Binnendijk, zag hij dat ook als het voornaamste geschilpunt? Of hebben wij te maken
met een van de vele polemieken waarin de ene partij zijn probleemstelling aan de
andere oplegt, zodat voor de laatste alleen zaken aan de orde komen waar hij
neutraal tegenover staat, terwijl het essentiële niet ter sprake gebracht of door de
ander genegeerd wordt? Wij zullen de diskussie op de voet volgen, om de reële
tegenstellingen in standpunt los te maken van de misverstanden (die natuurlijk op
hun beurt weer konkrete verschillen verbergen).
Tijdens de Prisma-diskussie werd de bloemlezing zelf, de keuze van de gedichten,
alleen gehanteerd als argument tegen de ‘Inleiding’, waar alle nadruk op viel. Wie
achteraf het boek doorbladert, konstateert dat juist de voor Ter Braak en Du Perron
onaanvaardbare gedichten van Martin Leopold, Van Geuns en Chr. de Graaff niet
alleen nogal nietszeggend zijn, maar vooral opvallend klassicistisch van vormgeving.
Terecht spreekt Van Vriesland n.a.v. de laatste jaren van De Vrije Bladen over ‘het
stille wachtwoord’ der traditie. Binnendijks voorkeur voor klassieke vormen, ook uit
zijn eigen werk blijkend, kan niet ontkend worden, maar het zwaarstwegende bezwaar
tegen zijn boek is dit stellig niet geweest; Du Perron
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bijvoorbeeld zal waarachtig niet geschokt geweest zijn door gedichten met een
konventionele vormgeving. Eerder dan op de samenstelling van de bloemlezing,
moeten ook wij dus de aandacht richten op argumentatie en woordkeuze van de
inleiding, als wij begrijpen willen wat zich bij de Prisma-botsing op voor- en
achtergrond afspeelde.

De Prisma-inleiding
Doel en opzet van de anthologie formuleert Binnendijk zelf als volgt:
‘Deze bloemlezing werd samengesteld volgens een voorkeur, die een overtuiging
inhoudt.
Niet een bepaalde of onbepaalde liefde voor sommige dichters richtte de keuze,
doch de liefde voor de poëzie en de overtuiging, dat deze poëzie een bijzondere
1
kracht moet zijn, die scheppend en niets dan scheppend van karakter is.’ ‘De
aanwezigheid van deze vormkracht nu heeft ook gediend als criterium voor deze
2
bloemlezing. Want in de vormkracht accentueert zich het moderne kunstbewustzijn :
poëzie is geen ontroerend [let wel: er staat niet “ontroerd”] spreken, maar een van
de aanleiding en den schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme, een
bloem. Zoo openbaart zich de scheppende kracht van een artist ook alleen maar
in zijn werk, in elk op zichzelf staand gedicht, en de creatieve kracht van een tijdperk
3
in zijn kunst, in casu: in zijn poëzie.’
In hoofdstuk 17 heb ik betoogd, dat poëtica en kritische praktijk bij Binnendijk (in
deze periode) geen aansluiting op elkaar vinden. Dat blijkt ook uit de zoëven
geciteerde zinnen. De ‘vormkracht’ (een begrip uit de poëtica) wordt als norm voor
een bloemlezing vermeld, zonder dat vastgesteld wordt uit welke verschijnselen het
al dan niet bestaan ervan af te lezen zou zijn. Bij een bloemlezing-met-theorie is dit
een kapitale fout. Al kan men als exkuus aanvoeren dat het Binnendijks meest
extreme uiting was, zodat het onrechtvaardig is om hem daar nu juist op vast te
prikken, en al
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kan men volhouden dat de poëtica door deze defekte toepassing zijn waarde
geenszins verliest, men kan het Ter Braak moeilijk euvel duiden dat hij van de
gelegenheid gebruik gemaakt heeft om de tegenstellingen zo scherp mogelijk te
stellen: het was voor hem de kans om zijn bezwaren juist tegen de poëtica zelf te
formuleren in een polemiek waarin hij om andere redenen sterker stond dan zijn
tegenstander.
Het heeft geen zin om verder uitgebreid op ieder onderdeel van de Prisma-inleiding
in te gaan. Een enkele aanhaling volstaat om aan te tonen dat de ons reeds bekende
poëtica van Binnendijk er nogmaals in geformuleerd wordt, en dat de oordelen die
daarop gebaseerd zijn, voor een lezer met andere voorkeuren onbewezen
beweringen blijven.
De poëtica: ‘Het gedicht moest een gedicht, een kunstwerk blijven. En het maken
van een gedicht: het bedwingen der vlottende gevoelswaarden tot intensiever
krachten, die zich een expressiviteit moeten veroveren in de stof des dichters, in
het woord, - hebben zij [de Noord-Nederlandse jongeren van omstreeks 1918]
nimmer als een louter technische zijde van het kunstenaarschap geminacht of
verloochend, toen de overrompelende ontroeringen velen, hier en in Vlaanderen,
1
vervreemdden van het wezen der poëtische werkzaamheid’. De theorie is duidelijk,
het oordeel dat er door heen gevlochten wordt blijft in de lucht hangen, omdat
nergens meegedeeld wordt hoe men moet vaststellen of de ‘vlottende
gevoelswaarden’ al dan niet bedwongen worden tot ‘intensiever krachten’.
Na deze onberaden stap is het hek van de dam. Onbewezen en zelfs
ongeadstrueerde konstateringen vullen bijna de hele verdere inleiding: ‘Dit dynamisch
expressionisme ontplooit gewoonlijk schijncreativiteit. Het schept niet door middel
van de wezenlijk poëtische functies, n.l. door het dichten van een gedicht, maar
langs andere wegen van ongetwijfeld menschelijke waarde, en het gebruikt of
misbruikt daarvoor dan woorden, die, in reeksen gerangschikt, den uitwendigen
2
vorm gaan aannemen van “vrije verzen”.’ ‘Wel werd er getracht uit de
overweldigende massa producten, die dit expressionisme heeft doen ontstaan, een
keuze te schiften, waarin het maximum poëzie werd gewonnen uit een grondstof,
3
die in wezen ondeugdelijk is gebleken.’ De niet-katholieken in Noord-Nederland
4
hebben ‘waakzaam het domein der waarachtige poëzie [...] verdedigd.’ ‘Kuyle komt
5
in zijn “Orpheus” pas toe aan de poëzie’. ‘En heugelijk blijft zeker het vernieuwd
en onveranderd besef van de waarde der creativiteit, die niet
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in den hartstocht of de wijsheid der schrijvers zetelt, maar slechts ontdekt kan worden
1
in het Werk.’ Hoe, dat krijgen wij ook ditmaal niet te horen. Onbegrijpelijk, zelfs
tegen de achtergrond van Binnendijks poëtica, is een dergelijke karakteristiek:
‘Anthonie Donker is - zijn mislukkingen niet meegerekend - een dichter van ras,
magiër van het woord, duider van waarden [?] door de enkele bewogenheid [?] en
klankdiepte van zijn instrumentale materie, die hij als uit eigen longen kan doen
2
zingen.’ En helemaal niet meer door argumenten gesteund wordt de opname van
werk van Martin Leopold, ‘van wie’, zoals wij in de laatste zin van deze inleiding
lezen, ‘ik gedichten aantrof, welken ik zonder aarzelen een plaats in het beschermd
3
domein der Poëzie durf inruimen’ , - een mededeling waar Binnendijk weinig plezier
aan beleefd heeft.
De lezer vraagt zich misschien af, of deze samenvatting wel helemaal rechtvaardig
is, en wellicht herinnert hij zich dat toch enkele van de uitgesproken oordelen wel
geadstrueerd worden. Dat is inderdaad zo, maar Binnendijks positie wordt daar
helaas niet sterker door. Wanneer hij schrijft: ‘De speelsch ironische Richard Minne,
die in al zijn joyeuze ondeugendheid zoo tragisch van accent is, de nog grilliger
4
A.W. Grauls en de zwaarwichtige Urbain van de Voorde’ , dan mag de lezer het
met deze kenschetsingen nog zozeer eens zijn, met Binnendijks eigen criteria heeft
dat juist niets meer te maken. En als wij te horen krijgen dat Van Vriesland in dit
boek thuishoort ‘omdat zijn werk ten onrechte tamelijk onbekend is en omdat zijn
5
geest, door de wrangheid ervan, een hedendaagsch merk draagt’ , is het tweede
deel van deze zin irrelevant vanuit Binnendijks eigen perspektief en het eerste deel
vanuit ieder denkbaar perspektief behalve dat van de daad van eenvoudige
rechtvaardigheid. En als zodanig was Prisma niet opgezet.
Wat wij aan karakteristiek te lezen krijgen, staat dus los van het geproklameerde
keuzeprincipe, of is er eenvoudig de herhaling van, zonder enige bewijsvoering,
zelfs op een terrein als dat van het ritme waar het gemakkelijk anders had kunnen
zijn. Eerst lezen wij: ‘De waarachtige grondslag van alle poëtische werkzaamheid,
wil zij binnen de eigen grenzen creatief zijn, is het rhythme, de scheppende geest
van het kunstwerk. Uit het rhythme groeit de stof, ontwaakt vaak de verbeelding,
6
vormt zich de poëzie.’ En later, over Slauerhoffs gedichten: ‘de enkele creativiteit
van
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haar rhythme en haar toon, die zich van welke materie ook kunnen bedienen om
1
zich organisch te belichamen in een kunstwerk’ , - een fraai voorbeeld van begging
the question. Erger nog is dat men elders de indruk krijgt dat Binnendijk zelf dit
criterium niet eens au sérieux neemt: ‘Zonder twijfel is Engelman onder de
Katholieken de begaafdste dichter, maar een barokke verbeelding en een wrak
rhythmisch gevoel hebben hem langen tijd niet den vorm doen vinden, waarin zijn
2
warme, blanke taal kon uitzingen.’ Volgens Binnendijks eigen theorie zou Engelman
die vorm nooit hebben kunnen vinden als hij werkelijk behept was met een ‘wrak
rhythmisch gevoel’.
Kortom, de Prisma-inleiding bestaat uit een aantal losse beweringen, zwak of
helemaal niet geruggesteund door een poëtica die tot statische formules versteend
is. Als het hier alleen ging om de ontwikkeling van Binnendijk als criticus, zouden
wij dit merkwaardige dokument mogen afdoen als een uitglijder. Maar zo achteloos
kunnen wij ons er niet van afmaken, omdat Binnendijk onfortuinlijk genoeg is
geweest, het te publiceren op een moment dat Ter Braak in een bijzonder dynamisch
stadium van zijn ontwikkeling verkeerde, en precies aan een afrekening toe was
met standpunten die Binnendijk hier zo roekeloos als fundament gebruikte. Wanneer
Binnendijk de tweede brief had kunnen lezen die Ter Braak aan Du Perron schreef,
zou hij de alarmklok zeker hebben horen luiden: ‘Inmiddels kwam Prisma in mijn
bezit; en nu meen ik je te moeten antwoorden op je anregende stuk over mijn
concessie aan Havelaar door de ingesloten critiek op mijn beste vriend. Graag je
3
oordeel!’ Het oordeel komt per kerende post: ‘Het stuk over Prisma is
4
bewonderenswaardig, 3 × bravo! ik ben er verrukt over’. Alleen dit al bewijst dat er
voor Ter Braak iets heel anders aan de hand was dan alleen maar een steekspel
over literaire standpunten.

Prisma of dogma?
Zoals het een volwassen polemiek betaamt, bevat Ter Braaks aanval op de
Prisma-inleiding zowel een bestrijding van Binnendijks denkbeelden, als (de kern
van) een tegen-standpunt. Wij zullen beide achtereenvolgens bekijken.
Binnendijk, ik heb het al gezegd, maakte het Ter Braak ongewild niet moeilijk.
Maar het gebruik dat deze van de faux pas van zijn tegenstander
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maakte, bewijst dat hij, in zijn eigen termen uitgedrukt, ‘iets te zeggen had’.
In hoeverre verschilt Prisma van Nieuwe geluiden? is de eerste vraag die Ter
Braak stelt. Niet genoeg, naar zijn zin. De overeenkomst tussen de twee boeken
geeft de gemeenschappelijke grondfout aan: ‘Zij willen beide op het crediet van een
inleiding den lezer wijsmaken, dat hun keuze de representatieve is, van de beide
1
standpunten bezien de eenig-ware.’ Nu is dit een beetje een geval van polemische
overdrijving, want Binnendijk bijvoorbeeld beweert nergens dat zijn keuze de enig
mogelijke is, wel echter dat zijn norm (die natuurlijk wel degelijk tot een afwijkende
keuze kan leiden) de juiste is. Maar het is duidelijk genoeg wat Ter Braak bedoelt:
‘[“Prisma”] is eigenlijk niet anders dan een afgietsel van Coster's “Nieuwe Geluiden”,
2
wanneer men het woord “menschelijkheid” door “poëzie” of “creativiteit” vervangt.’
De denkfout van Binnendijk maakten de jongeren volgens Ter Braak al toen zij
Nieuwe geluiden op verkeerde gronden verwierpen. ‘In plaats van het humanisme
als standpunt te bestrijden, tout court, gingen zij het humanisme bestrijden als
maatstaf bij de keuze van poëzie’, maar: ‘Als zij “Nieuwe Geluiden” om het
humanisme hadden veroordeeld, zouden zij den bundel eenvoudig in zijn geheel
3
hebben verworpen.’ Ook hier valt nog wel wat op af te dingen: wie het humanisme
bestrijdt als ‘maatstaf bij de keuze van poëzie’, verwerpt óók Nieuwe geluiden in
zijn geheel. Maar alweer lijdt het geen twijfel op welk punt Ter Braak zich wil afzetten
tegen Binnendijk c.s. Voor hem geldt het primaat van het levensbeschouwelijke,
zoals al kort tevoren was gebleken uit zijn, juist door Binnendijk opgevangen, aanval
op de katholieken in De Vrije Bladen (zie p 196). En daarnaast - want dit is een
essentieel verschillend argument - tekent hij protest aan tegen de wijze waarop
Binnendijk een persoonlijke keuze meent te kunnen legaliseren door er de termen
van een als algemeen geldend beschouwde poëtica onder te schuiven. Op dit laatste
punt moet men hem gelijk geven, en wat het eerste betreft, de polemische kunstgreep
om, via de stelling dat Coster en Binnendijk eigenlijk dezelfde vergissing begaan,
een kwestie aan de orde te stellen die met Binnendijks problematiek in feite niets
te maken heeft, is op zijn minst bewonderenswaardig. In de rest van zijn stuk zal
Ter Braak alles doen om zijn bezwaren tegen Prisma te identificeren met zijn
voorkeur voor een levensbeschouwelijke kritiek, of misschien doet men beter het
wat algemener te houden, door te spreken
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van ‘standpuntskritiek’, een kritiek dus waarin poëzie niet minder dan iedere andere
literaire uiting gezien wordt als de direkte expressie van een bepaalde houding
tegenover het bestaan, waar de criticus de zijne naast of tegenover zet. Aangezien
de lezer van toen, evenzeer als die van nu, hierbij onmiddellijk aan de opvattingen
van Dirk Coster gedacht zal hebben - een associatie die Ter Braak minder welkom
was - mag het een tweede sterke zet genoemd worden dat hij begint met juist
Binnendijk in die hoek te duwen. Later kan hij zich dan permitteren om zijn eigen
verwantschap met Coster luchtig toe te geven.
Door van een ‘objektieve’ norm (kreativiteit) uit te gaan, ontkent Binnendijk volgens
Ter Braak het beslissende aspekt van alle kritische aktiviteit: de persoonlijke keuze.
Wie de criticus deze individuele stellingname wil afnemen door een norm voor de
ware poëzie te postuleren, stelt bovendien de epigoon in de gelegenheid om, zich
aan die norm konformerend, zijn namaakprodukten voor poëzie te doen doorgaan.
En daarmee introduceert Ter Braak zelf een norm: de oorspronkelijkheid. Hoe
die norm in de praktijk gehanteerd moet worden, is een volgende vraag, maar
daarover laat Ter Braak zich - terecht, gezien het uitgangspunt van de diskussie alleen maar in het negatieve uit, door enkele symptomen van onoorspronkelijkheid
aan te wijzen bij bepaalde door Binnendijk in ‘het beschermde domein der Poëzie’
binnengelaten figuren.
Het verband tussen leerstelligheid van de criticus en epigonisme van de dichters
brengt Ter Braak als volgt tot stand: ‘Binnendijk's gansche inleiding kan men noemen
een zeer openhartige en daardoor zeer naïeve mythologie van Godin Poëzie. Waar
hij de cultus van deze dame vandaan heeft, is niet twijfelachtig. Het was de profeet
Nijhoff, die de sibyllijnsche boeken der leer ten deele schreef en ten deele
inspireerde. “Het woord, dat zich loszingt van zijn beteekenis” is de geliefde psalm
der scholieren geworden, die eens hopen deel te zullen uitmaken van de Orde der
1
Ingewijden.’ En dan een kleine sprong: deze solicitanten naar de status van erkend
dichter gebruiken ook als poëten een standaardtaal: ‘Als wij niet oppassen, hebben
wij binnen enkele jaren een complete scholastiek op dit gebied, die het “kristallen
net” zoo ijzig en onverbiddelijk over het gewroet der dichters zal hebben uitgebreid,
dat zij alle originaliteit bij voorbaat al zal hebben verstikt, omdat deze de “leer” niet
begeert te onderschrijven. [...] De laatste nummers der Vrije Bladen hebben reeds
dat
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vettige fond van het poëtisch gesanctioneerde Bloed, gestoffeerd met de beschikbare
1
Engelen uit het diepe en heldere Paradijs!’
Hier scoorde Ter Braak zeker, in de ogen van geïnteresseerde lezers. Het
opkomen van een nieuwe retoriek was al door verschillende anderen (Anthonie
Donker bijvoorbeeld) gesignaleerd, en aangezien Binnendijk juist enkelen van hen
die zich daaraan bezondigden een plaats in Prisma had gegeven - Martin Leopold
en Chr. de Graaff - was het ‘de bonne guerre’ om daar Binnendijks criterium de
schuld van te geven. In ieder geval had dat criterium Binnendijk niet de wapenen
verschaft om hun intocht tegen te houden.
Hoe zeer Binnendijk zich kwetsbaar had gemaakt door zijn apriori met zoveel
aplomb te gebruiken, hebben wij al gezien. Ter Braak maakt van die zwakte een
eerlijk maar krachtig gebruik: ‘Als Binnendijk over de Poëzie (majuscule!) spreekt,
dan wordt zijn toon geloovig; hij heeft het dan over “waarachtige” en “zuivere” poëzie,
contra “schijncreativiteit” en “hachelijke wegen”, ja zelfs over het “rechte pad der
poëzie” en het “beschermd domein der Poëzie”. Van wie komt die bescherming?
2
Van Onzen Lieven Heer of van ... Binnendijk?’ ‘Ook de term “creatief” of “scheppend”
is hoogst gevaarlijk en misleidend slang. Hij beteekent in den mond van Binnendijk
niets anders, dan dat de poëzie, die aan dit magisch criterium onderhevig is, met
3
zijn smaak overeenkomt.’ Dit is hardhandig, maar Binnendijk had erom gevraagd.
Lang niet altijd is het gelijk van Ter Braak - in deze diskussie - zo manifest. Wij
hebben al gezien hoe hij soms ongemerkt van het ene probleemveld naar het andere
glipt, door gebruik te maken van gelijkstellingen waarvoor op de keper beschouwd
geen grond bestaat. Op andere plaatsen zien wij hem over een wak in zijn redenering
heenschaatsen. ‘De organisatie van den oorlog is een contradictio in terminis, en
evenzoo is het gesteld met de organisatie der schoonheid, die door Coster en
4
Binnendijk met zooveel energie wordt beproefd.’ Aangezien men een
poëziebloemlezing heel goed kan omschrijven als een poging tot organisatie van
de schoonheid, zou men geneigd zijn te konkluderen dat Ter Braak iets tegen
bloemlezingen heeft. Maar even later lezen wij: ‘Als Binnendijk zich had bepaald tot
de taak, die hem als bloemlezer was beschoren, n.l. het bijeenbrengen van een
zeker aantal verzen in een zeker verband, dan zou men hem, als men in het milieu
der jonge poëzie staat en geen geld heeft, om alle dicht-
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bundels te koopen, geluk mogen wenschen. Maar hij heeft het daarbij niet gelaten;
hij heeft in zijn inleiding uitspraken gedaan, die zijn goede keuze verabsoluteeren
1
tot een goddelijk Laatste Oordeel, in nomine Patris (Nijhoff) et Filii (Binnendijk).’
Niet alleen is dit niet helemáál waar - dat is niet zo erg, want de polemiek heeft nu
eenmaal zijn eigen rechten - maar de woorden ‘in een zeker verband’
verdonkeremanen een heel reële vraag, eenmaal aangenomen dat men het
bloemlezen niet uit principe verwerpt. Voor ‘een zeker verband’ is een criterium
nodig, of dat nu ‘menselijkheid’ of ‘kreativiteit’ of ‘oorspronkelijkheid’ is. Maar natuurlijk
kan men volhouden dat dit Ter Braaks probleem niet was, en dat hij geen andere
taak had dan aan te tonen dat z.i. Binnendijk zijn bloemlezing onder een valse vlag
liet varen door de inleiding die hij hem meegaf.
Gevaarlijker worden de tekorten in Ter Braaks redenering juist als hij eigen
standpunten tegenover die van Binnendijk plaatst. ‘Binnendijk daalt niet af naar de
2
onpoëtische gebieden, waar ook de Groote Dichter maar een klein proleetje is’. De
eis dat Binnendijk dat wèl gedaan zou hebben, lijkt mij onredelijk. Hier is eerder
sprake van een manie van Ter Braak dan van een manko van Binnendijk. En als
Ter Braak in dezelfde lijn opmerkt: ‘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
3
menschelijkheid van Dirk Coster?’ , stelt hij de ene bewering tegenover de andere.
Waarom nu juist ‘rottende humus’?
4
Aanvechtbaar, en door Van Vriesland inderdaad aangevochten , is Ter Braaks
samenvatting van Binnendijks standpunt: ‘Het komt, onpoëtisch gezegd, hierop
neer, dat Binnendijk de waarheid als een koe: dat de dichter, om een vers te kunnen
schrijven, sensibel moet zijn voor de gevoelswaarde der taal, verheven heeft tot
5
een reddend dogma.’ Al heeft Binnendijk zijn begrip ‘kreativiteit’ in Prisma niet nader
toegelicht - een niet geringe omissie - het blijft een onjuistheid om het gelijk te stellen
aan ‘sensibel zijn voor de gevoelswaarde der taal’. Bij de van Nijhoff afkomstige
opvatting, waar Ter Braak zelf naar verwijst, gaat het niet om een bepaalde
gevoeligheid van de dichter, maar om een eigenschap van de (poëtische) taal, en
dan weer om iets anders dan ‘gevoelswaarde’.
Maar welke bezwaren men ook tegen Ter Braaks eigen stellingen kan inbrengen,
zijn argumenten tegen die van Binnendijk zijn grotendeels over-
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tuigend. Daardoor is het duidelijk wat hij bedoelt wanneer hij uitroept: ‘Durft hier dan
geen dichter meer te schrijven, zonder de schriftelijke garantie van Nijhoff en
Binnendijk, dat de Creatieve Hemel der Poëzie voor hem geopend zal worden? Is
het - populair gezegd - dan niet meer voldoende, een “vent” te zijn? [...] De
bloemlezing “Prisma” heeft geen grooter gebrek dan dit, dat zij in het geheel geen
onderscheid maakt tusschen oorspronkelijkheid en epigonisme. Misschien kan dat
ook moeilijk van het standpunt der alleenzaligmakende Poëzie, die geldt voor alle
1
Tijden, voor alle Werelden.’
In laatste instantie - de slotzin wijst erop - gaat het bij Ter Braak om een protest
tegen de l'art pour l'art ideologie, die Binnendijks standpunt bepaalt. Hiervoor is Ter
Braak blijkbaar zo allergisch (geworden), dat hij over het uitzonderlijke van het
dichterlijke taalgebruik niet meer wil horen, hoewel daarover natuurlijk even nuchter
gesproken kan worden als over het bijzondere van de algebraïsche taal of van de
primitieve inkantatie. In zijn protest tegen het dichterlijke exklusivisme zijn de vooren nadelen van Ter Braaks denkwijze gelijkelijk aanwezig.

2

Binnendijks repliek: Dogma of aesthetica?

Dat Binnendijk het niet gemakkelijk zou hebben bij het pareren van deze frontaanval,
is duidelijk. Maar hopeloos was zijn positie niet. Per slot had hij een argument in
handen waar Ter Braak op zijn beurt weinig tegenin kon brengen: het essentiële
verschil tussen proza en poëzie. Wanneer Binnendijk daaraan vasthield, en zijn
term ‘kreativiteit’ met het bijzondere karakter van de poëtische taaluiting verbond,
zou het fundament van zijn positie hecht zijn.
In de eerste alinea van zijn repliek lijkt hij inderdaad die kant uit te gaan: ‘Immers:
ter Braak verstaat onder poëzie niet de dichtkunst als afzonderlijken vorm van kunst;
hij erkent als poëzie alleen het vage, dichterlijke, dat, zoodra het vorm aanneemt,
verstart en in teekens verburgerlijkt. Als zoodanig is hij derhalve tegen de poëzie
en voor een zoo onomlijnd mogelijke menschelijkheid; hij staat in dit opzicht vlak bij
3
... Just Havelaar.’ Dit is een sterk argument, - dat Binnendijk verder laat rusten. In
plaats van nu de inhoud van zijn term ‘kreatief’ nader te gaan omschrijven
(bijvoorbeeld, met Nijhoff, zo: tegenover het deskriptieve of betogende van ander
taalgebruik wordt in poëzie de zelfwerkzaamheid van de taal, het vermogen
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tot het oproepen van een tweede inhoud, tot het uiterste uitgebuit), buigt hij af in
een richting waar voor hem alleen maar drijfzand te vinden is. ‘[Ter Braak] heeft
theologie gespeurd, waar hij philosophie had moeten ontdekken. Deze inleiding
[van Prisma] gaat immers niet uit van eenig poëtisch dogma, dat toegepast zou
moeten worden bij poëziebeoefening en -beoordeeling, maar het gaat uit van
eenvoudige aesthetische overtuigingen, die nooit genoeg vooral tegenover het
lezend publiek kenbaar gemaakt kunnen worden en daarom, ten overvloede wellicht,
1
aan het begin van het boek zijn geplaatst.’ Hier wordt de fout van Prisma niet alleen
herhaald, maar zelfs vergroot: in plaats van zijn persoonlijke opvatting van ‘kreativiteit’
nader toe te lichten, gaat Binnendijk uit van de objektiviteit en de vanzelfsprekendheid
van het begrip, en ontkent en passant ten onrechte dat hij het woord normatief
gebruikt zou hebben.
Wat overblijft, is een syllogisme: Prisma is samengesteld uit kreatieve gedichten
(deze premisse is een akte van geloof), poëzie is pas waarlijk poëzie als hij kreatief
is; Prisma is dus een bloemlezing van goede gedichten, en dat was het enige doel
van de samensteller. Door deze redenering versterkt Binnendijk de kracht van het
scherpste argument van zijn bestrijder, namelijk dat hij een aan een bepaalde stijl
gebonden poëzie voorstaat. Men kan zich voorstellen dat Ter Braak, en direkt daarna
Du Perron, hiertegenover de rechten van een ander soort poëzie met klem wilden
verdedigen. In zijn Gesprek over Slauerhoff had Du Perron dat al met zoveel woorden
gedaan.
Het vervolg van Binnendijks betoog laat nog duidelijker zien waar bij hem de
schoen wringt. ‘Niet persoonlijke smaak, d.i. voorkeur voor sommige, afkeer van
andere soorten poëzie, was dan ook mijn criterium bij het samenstellen der
bloemlezing, maar de eenige voorkeur die m.i. gewettigd en noodzakelijk is, omdat
zij zich niet richt tot genre, oorspronkelijkheid, of iets dergelijks, n.l. de creativiteit
van het werk, de vraag: is het kunst of niet. Zonder creativiteit geen kunst, - een
waarheid als een koe, maar die bijv. door Coster in “Nieuwe Geluiden” niet naar
2
voren gebracht werd en ook niet als maatstaf heeft gediend.’ Hier wordt niet meer
gesproken over de nijhoviaanse ‘kreativiteit van de (poëtische) vorm’, maar over
een, het, kenmerk van alles wat in de ogen van Binnendijk kunst is. En meteen
daarop volgt een bewering die de hele redenering nog vager (en Binnendijks
oorspronkelijke opzet nog minder verdedigbaar) maakt:
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‘Creativiteit is geen term uit een poëtisch vrijmetselaarsdialect, maar een wijsgeerige
term, die de bezieling aanduidt, zonder welke geen geordende stof levend wordt.
Orde kan dood zijn; bezielde orde niet. Maar ordeloosheid is geen kunst, zelfs al is
1
zij nog zoo levendig en boeiend.’ Hier gaat het zelfs niet meer om de kreativiteit
van het werk maar om die van de kunstenaar (‘bezieling’ verwijst eerst naar de
maker en dan pas naar het produkt). Dwars door Nijhoffs ‘kreatieve vorm’ speelt
hier Marsmans ‘vormkracht’ mee, in de zin van: vormend vermogen van de dichter,
en niet in die van: kracht van de vorm. En die ‘vormkracht’ van de dichter kan, als
men wil, evengoed ‘oorspronkelijkheid’ genoemd worden. Daarmee is Binnendijk
bij de norm van zijn tegenstander terecht gekomen.
Intussen, er zijn ook punten waarop Binnendijk zich tegenover Ter Braak kan
handhaven, en, zoals te verwachten was, gaat het dan om kwesties waarin op zijn
beurt Ter Braak onduidelijk gebleven was of met ongerechtvaardigd aplomb
formuleerde. Zo pareert Binnendijk de opmerking van Ter Braak over de rottende
humus, aan diens beeldspraak vasthoudend maar daarom niet minder effektief:
‘Een mensch is niet wat hij eet; een bloem is niet zelf de grond. Een gedicht is geen
2
menschelijkheid.’
Samenvattend kan men dus zeggen, dat Binnendijk met zijn poëtica iets in de
hand heeft dat de moeite van het formuleren alleszins waard is (namelijk de
bijzondere aard van de poëzie, en daarmee samenhangend die van het poëtisch
taalgebruik), maar dat hij deze sterke kaart in zijn Prisma-inleiding en de daarop
volgende diskussie niet heeft kunnen uitspelen, omdat zijn denkbeelden blijkens
zijn terminologie voor hemzelf maar half duidelijk waren, terwijl hij bovendien niet
besefte dat zijn begrippen zonder tussenredenering ongeschikt waren om als kritische
normen te dienen. Vooral van deze laatste denkfout maakt Ter Braak gebruik, en
hij doet dat zo efficiënt dat zijn redenering in tegenstelling tot die van Binnendijk een
gesloten karakter toont. De aanvechtbaarheid van ook zijn standpunt verzwakt
daarom zijn positie nauwelijks: Binnendijks ‘gelijk’ krijgt weinig kans.
Een enkel woord moet nog gezegd worden over Binnendijks houding ten aanzien
van het epigonisme. Het is, in het algemeen, onjuist om hem te zien als een
verdediger van de literaire navolging. Ook hij hanteert de norm van de
oorspronkelijkheid. In hetzelfde jaar dat hij de Prisma-inleiding schreef, merkt hij
bijvoorbeeld over Van Looy op: ‘Doch de Prozaïst
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van dezen tijd is hij geworden, toen door den gestadigen arbeid bleek, dat het
schrijven, zijn schrijven, die onmiskenbare karaktertrekken bezat der onvervangbare
1
persoonlijkheid’ etc. Hieraan hoef ik geen kommentaar te verbinden. Blijft echter
de vraag, in hoeverre Binnendijk in Prisma het epigonisme heeft gesanktioneerd,
uit principe of uit onhandigheid.
‘Tegenover ter Braak's eisch van oorspronkelijkheid (een fetisch als zooveele
andere!) stel ik de feitelijke oorspronkelijkheid van elk goed gedicht, van elk goed
2
kunstwerk.’ Uit het aan Van Ostaijen ontleende motto van Prisma kan men opmaken,
wat Binnendijk met deze stelling precies bedoelt (hijzelf heeft er in de tweede ronde
van de polemiek met nadruk naar verwezen): Een goed gedicht is een gedicht dat
zich ‘op elk moment voor[doet] als de eenig juiste “formeele oplossing van het door
3
de (lyrische) ontroeringen gesteld probleem”.’ Theoretisch is hiertegen weinig in te
brengen, evenmin als tegen de konklusie dat elk goed gedicht oorspronkelijk (want
de enig juiste formele oplossing van etc.) is. Maar praktisch blijft het de vraag, en
het is deze vraag tenslotte waar de hele diskussie om draaide, hoe men zoiets
vaststelt, anders dan op grond van eigen voorkeur. Op zijn minst had Binnendijk
moeten verklaren waarom die enige juiste formele oplossing bij sommige dichters
resultaten oplevert die sprekend op die van anderen lijken, want Ter Braak had niet
voor niets een aantal poëtische schablones uit de Vrije Bladen-poëzie opgesomd.
Binnendijks opmerking dat ‘“Het Carnaval der Burgers” verre van oorspronkelijk
is, juist als idee’, lijkt mij bepaald niet zo verwerpelijk (of zelfs hatelijk) als Du Perron
4
meende. Men kan, van enige afstand, de tegenstelling zo zien: voor Binnendijk
telde elke ‘variatie’ binnen de poëzie als een oorspronkelijke bijdrage, voor Ter
Braak is de bijzondere vormgeving even beslissend, maar dan op het gebied van
de ideeën. Hij heeft bv. de invloed van Carry van Bruggen op Carnaval der burgers
volmondig toegegeven (Cola Debrots opmerking dat de klanken van haar naam
5
zich in de boektitel herhalen is overbekend ), maar als haar epigoon zal hij zich
zeker nooit beschouwd hebben, juist vanwege de volkomen nieuwe ordening van
het materiaal. De grens tussen invloed en navolging is vloeiend, en hangt voor een
niet gering deel af van de bijzondere belangstelling van de beschouwer; als men
het zó ziet, is het slechts de preokkupatie met poëzie, die Ter Braak in Binnendijk
aanvalt. Wat niet wegneemt dat Binnendijk
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had moeten begrijpen dat de feiten die Ter Braak op tafel bracht te overtuigend
waren om met een theoretisch antwoord afgedaan te worden, want per slot ging
het om een zo opdringerige pasmunt als ‘donker bloed’, ‘rozen’ en ‘engelen’.
Bovendien had juist Binnendijk zich moeten realiseren dat binnen het kompakte
bestek van een gedicht de te evidente ontlening een explosieve werking heeft.
Theoretisch mag men Binnendijk niet de verdediger van de Vrije Bladenepigonen
noemen, praktisch gaat hij minder vrij uit. En, dat heeft Ter Braak scherp gezien,
het als een machtsspreuk hanteren van een term als ‘kreativiteit’ had mede tot
gevolg dat een aantal weinig oorspronkelijke gedichten een, men mag wel zeggen:
wijding kregen, waar zij geen recht op hadden. Tegenover Ter Braaks signaleren
van aanwijsbare ontleningen, wordt daardoor de stelling dat ieder goed gedicht
1
oorspronkelijk is, inderdaad tot een verdediging van het epigonisme.
Dit heeft niets te maken met Binnendijks weigering om het criterium van de sterke
persoonlijkheid, de ‘vent’, toe te passen. Hij staat sterk als hij zegt: ‘Wij ervaren de
grootheid eener persoonlijkheid ten allen tijde en op velerlei manieren. Maar in de
2
kunst alleen op de wijze der schoonheid. Dan is het chaotische beheerscht en
openbaart zich anders dan vroeger. Dan vraag ik geen groot mensch, geen groot
karakter, maar een goed gedicht. Dan geldt zuiverheid, en niet oorspronkelijkheid,
3
dan zijn zij identiek.’ De ‘grootheid’ van de ‘persoonlijkheid’ is hier immers in de
redenering verdiskonteerd. Zelfs kan ik zonder moeite met hem meegaan, als hij
konstateert dat ‘een klein (kunst?-)werk kan voortkomen uit een groote
persoonlijkheid. Omdat creëeren een essentieëel andere vorm van leven is dan
4
denken of voelen, al zijn alle levensvormen ook menschelijk in diepsten grond.’
Maar dat is niet de kwestie waarom het gaat als men het epigonisme in het geding
wil brengen. Daarvoor moet de omgekeerde vraag beantwoord worden: kan een
groot kunstwerk voortkomen uit een kleine persoonlijkheid? Het is die vraag waar
in de ogen van Ter Braak alles om draaide. In de tijd van de Prisma-diskussie
beantwoordde hij hem negatief, in een
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boek als Démasqué der schoonheid positief, maar dát hield dan ook een motie van
wantrouwen tegen het ‘grote’ kunstwerk in!

Du Perron-Marsman
Du Perrons plan om Marsman ter verantwoording te roepen over zijn positie in de
1
polemiek tussen Ter Braak en Binnendijk, is al vroeg opgekomen. In zijn ogen was
Marsman de ware tegenstander, de ideoloog die verantwoordelijk was voor de door
Binnendijk uitgesproken meningen: ‘Laat de verdediging van je stellingen gerust
2
aan mij over, althans tegenover Marsman’ , schrijft hij aan zijn nieuwe vriend. En,
al heeft Ter Braak het zeker eerder bij het rechte eind door vooral Nijhoff de inspirator
van de kreativiteitstheorie te noemen, in het kader van de literaire politiek van de
dag had Du Perron toch weer geen ongelijk met zijn keuze. Als Marsman niet juist
weer een van zijn buien van afzijdigheid had gehad, en bovendien op gewichtige
punten Ter Braak en Du Perron wel gelijk gaf, zou mogelijk een wat hardnekkiger
verdediging van de sterkste citadel van de Vrije Bladen-vesting de overwinning van
de toekomstige forumianen minder eklatant gemaakt hebben: juist omdat hij zwakkere
stellingen aan de tegenstander kon laten, had Marsman zich dit kunnen veroorloven.
Ik zal enkele bladzijden wijden aan Du Perrons bijdrage aan de diskussie en aan
3
Marsmans weinig felle verweer , niet alleen omdat daarin de principiële
tegenstellingen die geleid hebben tot het uiteenvallen van De Vrije Bladen als
maandblad en vervolgens de oprichting van Forum, nog duidelijker zichtbaar worden
dan in Ter Braaks Prisma-bespreking, maar ook omdat het element misverstand er
versterkt in tot uiting komt.
Na een heldere samenvatting van Ter Braaks betoog, komt Du Perron met eigen
argumenten, en hij begint met een vergissing: ‘Wat ik nu onderneem is de vernietiging
van de term “kreatief”, in deze bizondere betekenis genomen. De samenstelling
“kreatieve poëzie”, die meer en meer voorkomt,

1

2

3

Briefwisseling Ter Braak - Du Perron I, p 21 (6 januari 1931). Hier blijkt hoe zeer voor Du
Perron vantevoren de tegenstellingen al duidelijk waren: hij had Prisma nog niet gezien, maar
wil toch al over het hoofd van Binnendijk heen aan Marsman de vraag voorleggen of al dat
‘gappen’ behoort tot de kreativiteit! Reeds in dec. '29 noemde Du Perron Binnendijk ‘een
sous-Marsman in de kritiek’ (interview met 's-Gravesande in Den Gulden Winckel).
Briefwisseling Ter Braak - Du Perron I, p 51 (5 febr. 1931). Du Perrons stuk, dat hij aanvankelijk
bestemd had voor De Vrije Bladen, daarna voor Den Gulden Winckel, en dat tenslotte afgedrukt
werd in De Nieuwe Eeuw, was trouwens opgedragen Aan H. Marsman, mijn beste vijand.
Geciteerd volgens de tekst zoals die te vinden is in Du Perrons Tegenonderzoek, p 106 vlgg.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

276
is om te beginnen reeds taalkundig onjuist; omdat poëzie op zichzelf - tenzij sofisties
uitgelegd - niet kreatief kan zijn; het talent van de dichter is hoogstens kreatief, zijn
1
poëzie echter op haar best zelve een kreatie’ etc. Dit is een argument dat geldig is
tegenover Marsman, maar zeker niet tegenover Nijhoff. Al blijkt even later uit
Binnendijks repliek aan Ter Braak dat hij zelf de (nijhoviaanse) zelfwerkzaamheid
van de vorm (= taal) niet scherp gescheiden hield van het (marsmaniaanse)
vormvermogen van de dichter, in zijn Prisma-inleiding wordt zonder twijfel het eerste
bedoeld. Ook daar kan men gegronde bezwaren tegen aanvoeren, maar wat Du
Perron hier doet komt niet verder dan een welles - nietes. De hele ‘leer’ van Nijhoff
was Du Perron zo vreemd - het blijkt ook uit latere uitingen - dat hij de kern ervan
altijd genegeerd heeft. Ingewikkelde formules in de trant van ‘de hoogste poëzie is
de meest onpersoonlijke (die tevens de diepst persoonlijke is)’, deze paradoxale
uitvloeisels van Nijhoffs kernthese, waren voor hem boerenbedrog omdat hij zijn
eigen persoonlijkheidsbegrip onverkort in de redeneringen van de ander
interpoleerde.
Zoals gezegd, Marsman had dit misverstand misschien gedeeltelijk kunnen
oplossen, maar het is de vraag of hij zelf een heldere voorstelling van Nijhoffs
denkbeelden had, en of hij begreep dat het om een schrijvers-poëtica ging, met alle
beperkingen van dien. In ieder geval geeft hij zich in zijn brief-antwoord aan Du
Perron weinig moeite om tot klaarheid te komen. ‘Ter Braak's stuk, dat ergens een
essentieele fout moet bevatten, die ik helaas voor mijzelf nog niet precies kan
aantoonen, was als protest uitstekend, maar ik voor mij kan mij niet meer dan zeer
2
in 't voorbijgaan in zulke kwesties verdiepen.’ Men moet Du Perron gelijk geven als
hij hierop in zijn dagboek het volgende kommentaar levert: ‘De bizondere “kreativiteit”
[die hij ons jarenlang als een in hoc signo vinces voorgehouden heeft, maar] die
voor hem heden een futiele kwestie geworden schijnt, en die volgens mij immers
3
eenvoudig niet bestaat, schraagt en voedt echter de bloemlezing van Binnendijk’.
Ook de opmerkingen van Marsman over het epigonisme zijn alleen maar steun
aan de tegenpartij: ‘Maar inderdaad: ik kan met u, met Ter Braak, met Donker, met
wie nog meer?, niet anders zeggen dan dat menschen als Smit, Kamphuys (sic),
Binnendijk, Van Klinkenberg, Van Geuns, Campert ... in verschillende graden
epigonen zijn (als graden hier nog van eenig belang zijn), wat niet uitsluit - hier wijk
ik af van uw inzicht - dat sommi-
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gen onder hen enkele goede, soms - hoe vreemd het ook mij-zelf dikwijls voorkomt
1
- zeer goede gedichten hebben gemaakt.’ Ik citeer dit om te laten zien hoe gering
op dat moment de behoefte bij Marsman was, om zich rekenschap te geven van
de onopgelostheden in zijn eigen denkbeelden. Daarmee geeft hijzelf Du Perron
de gelegenheid om tot de slotsom te komen: ‘Er is één kreativiteit: die van elk
persoonlik en sterk kunstenaar; zij is geen genre, noch zelfs een maatstaf, zij is een
2
conditio sine qua non.’ Niemand van de diskussie-partners heeft blijkbaar de
behoefte gevoeld (of is het een kwestie van inzicht?), om aan te tonen dat hier de
term kreativiteit in een radikaal andere betekenis gebruikt werd dan bij
Binnendijk-Nijhoff, overgeheveld zelfs van het ene probleemveld naar het andere.
Met het gevolg dat Bloem de partijen terecht kon karakteriseren met het
inkompatibele termenpaar vorm - vent.
Eén moment misschien heeft Marsman de werkelijke tegenstelling scherper
gesteld, namelijk in een aanvullende brief aan Du Perron, waarin onder meer te
lezen staat: ‘hoe u, een dichter, de nonsens kunt onderschrijven die Ter Braak
3
uitgekald heeft, dat is mij werkelijk een volslagen raadsel.’ Niet dat ik zijn
karakteristiek ‘nonsens’ wil overnemen, maar ik meen wel dat hier iets blijkt van
inzicht in de crux van deze hele diskussie: dat de nijhoviaanse term ‘kreativiteit’ een
dichterservaring in een algemenere vorm poogt uit te drukken. Ook in wat volgt
maakt Marsman nog een rake opmerking: ‘[Ter Braak] veronderstelt n.l. niet, zooals
u denkt, dat een dichter een creatief mensch is, hij vindt het voldoende, als een
dichter een vent is, een kerel van formaat, die zich krachtig uitdrukt in behoorlijk
Nederlandsch. Ik denk precies andersom: voor mij is een krachtige menschelijkheid
voorwaarde om te komen tot krachtige poëzie; maar die ontstaat pas wanneer “een
dichter” die menschelijkheid transformeert tot kunst. Poëzie is iets soortelijk anders
4
dan bruto menschelijkheid’.
Dat Du Perron en Marsman hierin dichter bij elkaar stonden dan de eerste op dit
moment wilde aannemen, wordt bewezen door de enkele jaren later plaats vindende
diskussie over ‘poëzie als roes’ (zie hierna, hoofdstuk 26 p 403-404). In Du Perrons
antwoord op de tweede brief van Marsman, geeft hij daarvan trouwens al blijk, al
zal hij dat zelf niet zo hebben gezien: ‘Indien sommige dichters (Valéry, Van Ostaijen)
er al in mogen slagen om, ter wille van “iets anders”, hun menselike inhoud terug
te dringen of te vermommen, dan sluit dit niet in dat zij, die met dichterlike
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middelen hun menselike inhoud naar voren brengen, opeens - om “kreatieve”
1
redenen! - zouden ophouden dichter te zijn.’ Vanuit het gezichtspunt der literaire
theorie is dit een van de vruchtbaarste opmerkingen uit de hele polemiek: er zijn
twee soorten dichters, of liever nog: er zijn twee polaire aspekten aan de poëzie te
onderscheiden, ‘kommunikatie’ en ‘kreatie’. Ieder gedicht vertoont altijd beide
aspekten, maar nu eens ligt meer nadruk op het ene, dan weer op het andere;
daaraan hoeft de criticus echter nog geen kwaliteits-criterium te verbinden. Het is
een kwestie van persoonlijke preferentie, zoals Du Perron ook zegt: ‘Stellen wij
daarnaast nog eens [...] dat mijn voorkeur, en waarschijnlijk die van Ter Braak,
uitgaat naar de “vent” die ónvermomd een “vent” is, en dat voor mij de keuze sedert
2
lang gedaan is: ik geef u Van Ostaijen cadeau voor Slauerhoff.’
Dat is duidelijk. En niet minder duidelijk is, dat de preciese betekenis van de term
‘kreativiteit’ bij Binnendijk, nijhoviaans of marsmaniaans, er voor Du Perron tegen
de achtergrond van deze positiekeuze nauwelijks nog iets toe doet. De
probleemstelling is verschoven, en ook dat konstateert Du Perron zelf, maar dan
als het gevolg van een frontverandering van zijn tegenstanders. Zowel Marsman
als Binnendijk waren namelijk tot de konklusie gekomen dat het standpunt van Ter
Braak en Du Perron ‘zonder begrip van “lyriek”’ is, en daarmee brengen zij in feite
het probleem terug naar het punt waar alles begonnen was: de kreativiteit, d.w.z.
de zelfwerkzaamheid van de vorm, als beslissend onderscheid tussen poëzie - beter
is inderdaad: lyriek - en proza. Het misverstand, vooral bij Du Perron, gevoed door
de verwardheid van de tegenpartij, blijkt zonneklaar uit het feit dat hij op dit moment,
waar de aanvankelijke problematiek eindelijk de diskussie weer lijkt te gaan bepalen,
opmerkt: ‘Ik heb daarop eigenlik niets meer te antwoorden; de kwestie heeft zich
3
hier, voor mij, verplaatst.’ Toch, de laatste zinnen van Du Perrons
dagboekaantekeningen over de hele affaire verdienen alleszins geciteerd te worden:
‘Het zou heel dwaas zijn te geloven dat men nog iets zou kunnen bijdragen tot
nadere kennis van het wezen der Poëzie; maar het is niet onmogelik om op bepaalde
ogenblikken haar grenzen te verruimen in weerwil van een estetika, die oneindig
4
minder zeker is van aanvoelen dan van toon.’
Men hoeft het eerste deel van dit citaat nog niet te beamen, om in het tweede
een waarheid te zien die voor menige tijdgenoot heel overtuigend geweest moet
zijn: de Vrije Bladen-‘esthetiek’ was in een toestand van ver-

1
2
3
4

idem p 138.
idem p 139.
idem p 140.
idem p 145.
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starring geraakt, onder meer blijkend uit een klakkeloos gebruik van kritische en
poëtische modewoorden, waartegen een forse reaktie broodnodig was. In dat opzicht
is, afgezien van misverstanden die bij het optreden van vitale krachten behoren, de
aktiviteit van Ter Braak en Du Perron er in de eerste plaats een geweest in het
1
belang van de poëzie en zijn vrijheid.

Achtergronden
Wat betekent nu de Prisma-diskussie in de termen van de vraagstelling van dit boek,
of anders gezegd: wat zijn de reële vragen die zich achter de ‘misverstanden’
schuilhouden?
Om te beginnen moet ik herhalen wat ik al eerder geschreven heb: het is onjuist
om de twee partijen op te stellen rond de banieren voor en tegen de
oorspronkelijkheid als criterium. Dat kan door de feitelijke situatie zo lijken, maar er
zijn voldoende uitlatingen van Binnendijk en Marsman om aan te tonen dat dit niet
de principiële tegenstelling is. Al in 1926 verklaart de laatste: ‘Daarom haten wij
2
misschien niets ter wereld onverzoenlijker dan de epigonen’. Ook zag hij in 1930
heel goed in dat in De Vrije Bladen het epigonisme, of althans de poëtische
schablone, zich breed gemaakt had: ‘Goed, men kan zeggen, dat de poëzie der
3
latere jaren, sinds '23 dan ongeveer, zich kennelijk aan het inteelen is’. Voor hem
stond er veel op het spel bij de bestrijding van dit nieuwe konventionalisme, namelijk
de verdediging van wat men met een woord van de generatie van Tien kan noemen:
een bijzonder ‘levensgevoel’, dat alleen in poëzie uitgesproken kan worden.
Na de Prisma-diskussie denkt Marsman daar niet anders over dan ervoor. In
hetzelfde jaar nog richt hij zich weliswaar uitdrukkelijk tegen ‘de steriliserende
aestheten’ maar in één adem ook tegen ‘de anti-aestheten - richting Ter Braak - die
gevaarlijker zijn dan de pure aestheten omdat zij, hoe menselijk dan misschien ook,
geen besef hebben van het magische en het daemonische, van de geheime
4
elementen des levens’. De vraag of Marsman ‘gelijk had’ met een dergelijke
opmerking, is zinloos. Hij verdedigde een

1

2
3
4

Zo ziet blijkbaar ook Vestdijk het achteraf. In Gestalten tegenover mij schrijft hij: ‘Ik had geen
bezwaar tegen “de” schoonheid - hoewel ik vond, dat te veel gepraat daarover de dichters
van hun eigenlijke werk afhield - maar wel tegen de pretenties van een bepaalde vorm van
schoonheid, die de communis opinio voor zich scheen te hebben. In wezen was dit bij Du
Perron en Ter Braak hetzelfde, ieder in zijn eigen nuance.’ (p 80).
De anatomische les p 104.
DVB, 7de jg (1930), p 130.
VW p 505 (in een artikel over Hofmannsthal).
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bepaalde sensibiliteit die voor hem aan het schrijven en lezen van poëzie verbonden
was, en waarvoor Ter Braak zich volgens hem ongevoelig toonde. Vandaar zijn
verbazing over de houding van Du Perron (een dichter!) tegenover wat Ter Braak
‘uitgekald’ had aan ‘nonsens’.
Voor Binnendijk stond ongetwijfeld hetzelfde op het spel, maar de oorsprong van
zijn positie- en woordkeuze lag dieper verborgen onder een terminologische laag.
Door woorden als ‘kreativiteit’ en ‘vormkracht’ als toverformules bij het rechtvaardigen
van een kritisch oordeel te bezigen, liet hij de ruimte aan een kritiek die via een
efficiënte bestrijding van de alles overdekkende scholastiek de onderliggende these
over de bijzondere geaardheid van de poëzie aantastte zonder er werkelijk op in te
gaan. En Binnendijk liet de gelegenheid om zijn tegenstander tot dit laatste te
forceren door zijn vingers glippen.
En toch, de werkelijke inzet van de pennestrijd lag daar: een verzet van de ‘nieuwe
mannen’ tegen overschatting van de dichtkunst, of eigenlijk alleen maar van een
bepaald element in de poëzie, het ‘magische’, ‘inkanterende’, ‘kreatieve’ of hoe men
het noemen wil (‘lyrisch’ heette het aan het eind van de Prisma-diskussie), tegenover
1
het ‘kommunikatieve’. Vandaar Marsmans bewering tegen Du Perron, dat ‘dichten
niet alleen iets totaal anders dan uitdrukken is, maar iets waarmee uitdrukken niets,
2
geen zier, werkelijk geen zier heeft te maken’ en Du Perrons antwoord daarop: ‘Ik
vraag u: wat is het dàn? Deze kwestie boeit mij telkens weer om haar nieuwheid,
al ken ik haar door Van Ostaijen bijv. vrij goed. In ieder geval is zij ook altijd weer
3
terug te brengen tot het splitsen in bepaalde kategorieën van alle werkelike dichters’.
Volgt de passage over Valéry en Van Ostaijen (zie p 277) die tenslotte uitloopt op
de keuze voor een poëzie van de ‘vent’, dat is: van de direkte kommunikatie.
Als de literatuur een paradijs was waar lammeren en tijgers samen behoorden te
leven, zou men kunnen zeggen: dáár had de diskussie, theoretisch gesproken,
4
moeten beginnen. Maar scheppende schrijvers van

1

2
3
4

Het standpunt van Ter Braak en Du Perron kan niet helemaal gelijkgesteld worden; voor de
eerste was eerder van een strijd tegen de aanmatiging van ‘de’ poëten sprake dan voor de
tweede. Hierover uitgebreid in de hoofdstukken over Forum.
Tegenonderzoek p 132.
idem p 137-138.
Wanneer men Du Perrons opmerkingen over de twee soorten poëzie, en zijn voorkeur voor
de ene, stelt tegenover Binnendijks: ‘Er is poëzie die veel en poëzie die weinig verwantschap
vertoont met het conventioneel karakter der algemeene taal’ (Gewikt, gewogen p 110), en
diens niet minder uitgesproken voorkeur voor de andere soort, is het immers duidelijk dat de
gemeenschappelijke basis èn het verschil, die voor een redelijke diskussie vereist zijn,
aanwezig waren!
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formaat zijn nu eenmaal in hun theorieën doorgaans extremisten; lammeren en
tijgers kunnen elkaar alleen verdragen als zij slapen. De eenzijdige verdediging van
de poëzie-als-kommunikatie tegen het al even eenzijdige poneren van de
poëzie-als-magie, heeft blijkbaar in 1930 een vitale betekenis gehad, gezien het
élan waarmee Ter Braak en Du Perron de strijd aanbonden.
Een enkelvoudig antwoord op de vraag waar dit élan vandaan komt, is natuurlijk
niet te geven. Eén faktor is, dat een protest tegen een ingeburgerd standpunt
doorgaans door een natuurlijke souplesse gekenmerkt wordt. De man die nieuwe
waarden poneert, heeft minder verplichtingen tegenover algemeen erkende
stellingen, en kan in zijn strategie meer dan de tegenstander van de toevallige
terreinsomstandigheden uitgaan. Zijn moeilijkheden beginnen pas daarná, wanneer
hij zich weer gedeeltelijk los moet zien te maken van standpunten die mede bepaald
werden door de positie van zijn opponent. Een tweede faktor is het onmiskenbare
polemische talent van Ter Braak en Du Perron. Een derde, dat deze precies tegelijk
aan een krachtige zelfbevestiging toe waren. ‘Ter Braak en Du Perron die elkaar
kort daarvoor gevonden hadden richten zich hier over het hoofd van Binnendijk tot
1
elkaar’, schrijft Gomperts terecht.
Historisch zijn deze faktoren samen waarschijnlijk wel beslissend geweest, maar
de historische kategorie is voor de theoreticus niet de meest belangwekkende. Voor
hem gaat het vooral hierom: welke eigenschap (pen) van de literatuur maken dat
een tegenstelling als die tussen ‘Vrije Bladen’ en ‘Forum’ (of als men wil: die binnen
de groep van De Vrije Bladen) zich ontwikkelen kan, en dat hij een zo vehemente
vorm gaat aannemen?
Het antwoord op deze meer algemene vraag moet veel aarzelender, veel
hypothetischer zijn. Mij dunkt dat men de verklaring vooral dient te zoeken in het
ambivalente karakter van alle literatuur. Aan de ene kant is het een maatschappelijke
kracht, met al zijn vezels aan de sociale situatie verbonden, aan de andere kant is
het een poging om zich van de aktualiteit los te maken. Wanneer Anthonie Donker
in 1925 al in De Vrije Bladen schrijft: ‘Romans en tooneelstukken hebben een
maatschappelijke beteekenis. Poëzie is nu eenmaal het esoterische deel der
2
schoonheid’ , zou ik weliswaar bij uitzondering een wat behoedzamer formulering
verkiezen

1

2

‘De functie van de literaire polemiek’, in: Maatstaf, februari 1961, p 695. Gomperts gaat nog
verder door te stellen: ‘het blijft waarschijnlijk, dat persoonlijke relaties hier zijn
omgepolemiseerd tot een schijnprobleem.’
DVB, 2de jg, p 256.
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- bijvoorbeeld door twee maal het woord ‘overwegend’ in te voegen - maar in principe
kan ik hem bijvallen. Literatuur heeft een sociale en een ‘esoterische’ zijde, en de
laatste is in poëzie sterker beklemtoond dan de eerste. De Prisma-diskussie krijgt,
in dat perspektief, het karakter van een variatie op de strijd tussen ‘l'art pour l'art’
en ‘littérature engagée’, - een eeuwige strijd, voorzover literatuur eeuwig is, omdat
hij niet teruggaat op tijdelijke tegenstellingen, maar op het essentieel paradoxale
karakter van de literatuur zelf, en misschien moet men wel zeggen: van de taal.
Nu dit gezegd is, kan men vaststellen dat de Prisma-polemiek niet draaide om
de vraag wat de aard van de literaire uiting is, maar om de vraag welk aspekt van
de literaire uitingsmogelijkheden men wil beklemtonen. Het verzet tegen het primaat
van de poëzie is in feite een verzet tegen de nadruk op het esoterische element in
de literatuur, en een naar voren halen van het kommunikatieve, impliciet ook van
het sociale, levensbeschouwelijke aspekt. De nadruk op de ‘vent’, het ‘gewone
woord’, de bezwaren tegen het kultiveren van de ‘vorm’, de ‘schoonheid’, sluiten
volkomen aan bij Ter Braaks bestrijding van de katholieken en van Anthonie Donker
die als niet-protestant de jong-protestanten aandacht had gegeven in plaats van
1
hen als jong-protestanten te attakeren , zoals de Vrije Bladen-jongeren Coster als
humanist hadden moeten bestrijden en niet als bloemlezer. De ‘poëzie-vergoding’
leidde tot een gebrek aan interesse voor levensbeschouwelijke achtergronden of
vooropstellingen, dus van precies datgene wat voor de latere forumianen het
zwaarste woog. Het primaat van de poëzie moest doorbroken worden, wilde de
strijd op levensbeschouwelijke basis mogelijk zijn. Men vergisse zich niet: op dit
beslissende punt stonden Ter Braak en Du Perron dicht bij hun vijanden Van
Duinkerken en Dirk Coster. De Prisma-polemiek droeg, in dat licht, voor de
aanvallende partij niet het karakter van een principiële strijd, maar eerder van een
voorpostengevecht, een opruiming van enkele nutteloze, en eigenlijk niet erg
belangrijke hinderpalen, om zo de ware tegenstanders te kunnen bereiken. Het
standpunt van iemand als Binnendijk was levensbeschouwelijk indifferent, en dus
voor het zo verschillende temperament van een Ter Braak verlammend. Het
‘estheticisme’ (in casu De Vrije Bladen) moest bestreden

1

DVB,

8ste jg (1931), p 157: ‘Het interesseert mij niet in het minst, of de jonge protestanten in
een nabije of verre toekomst goede verzen zullen gaan schrijven; ik weet alleen, dat ik verzen
van jonge protestanten altijd in laatste instantie slecht zal vinden, omdat ik met jonge
protestanten geen vrede kan sluiten.’ Hier wordt het primaat van de levensbeschouwing bij
de beoordeling van poëzie onomwonden vastgesteld.
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worden omdat het een schuilkerk was voor de levensbeschouwelijke vijand.
In zeker opzicht sluit de Prisma-diskussie aan bij de botsing tussen Kloos en
Coster in 1912. De Vrije Bladen waren, haast ongemerkt, van de omstreeks 1920
vrij algemene aanvaarding van de maatschappelijke gebondenheid der kunst
teruggekomen, en de meest uitgesproken woordvoerder van een anti-sociale
kunstbeschouwing was juist Binnendijk. Men kan de attaque van Ter Braak op zijn
Prisma-inleiding daarom zien als de wederopleving van een tijdelijk op de achtergrond
1
geraakte, maar geenszins ‘overwonnen’ positiekeuze.
Dat juist in 1931 deze kwestie opnieuw aktueel werd, ook dat heeft ongetwijfeld
te maken met de ambivalente relatie tussen maatschappij en literatuur. Omstreeks
eind 1930 begonnen de maatschappelijke spanningen, die allang bestonden maar
in ons land voor de schrijvers veelal niet meer dan van akademisch belang waren,
zich allerwege voelbaar te maken, onder meer in het doorwerken van de crisis van
1929. Als men het zo ziet, heeft de Prisma-diskussie ertoe bijgedragen dat een
auteur als Ter Braak, met zijn niet geringe neiging tot een anti-maatschappelijk
2
theoretisme, zich bewust werd van zijn: ‘geëngageerdheid’ en dat hij zich
3
beschikbaar stelde voor de alles beheersende strijd tegen het politieke totalitarisme
van de jaren dertig.
Op welke wijze de Prisma-polemiek paste, of niet paste, in de ontwikkeling van
Binnendijk en Marsman, is in de voorgaande hoofdstukken aan de orde geweest.
Voordat ik overga tot de bespreking van houding en denkbeelden van hun
tegenstanders, laat ik een aantal critici korter of langer aan het woord, die zich niet
rechtstreeks in de strijd gemengd hebben. Aangezien op dat moment één van de
meest radikale wendingen in onze letterkunde plaats vond, juist op het gebied van
de denkbeelden over aard

1

2

3

Men denke aan de aantrekkingskracht die het fascisme één ogenblik op een aantal jonge
schrijvers uitoefende, en aan het levensbeschouwelijke element dat ook bijvoorbeeld Marsmans
vitalisme in zich verborgen hield.
Het begrip ‘geëngageerd’ wordt hier natuurlijk niet gebezigd in de gebruikelijke zin van: aan
een bepaald politiek standpunt gebonden, maar in die van: zijn plaats bepalend ten opzichte
van het maatschappelijk gebeuren.
Zoals men weet, was het woord ‘beschikbaar’, stammend van het gideaanse woord
‘disponibilité’, de terughoudende term waarmee in de jaren dertig de maatschappelijke
betrokkenheid aanvankelijk uitgedrukt werd; een uitdrukking als ‘politicus zonder partij’ staat
hier vlak naast.
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en funktie van de literatuur, is het van belang om de opinie van de spraakmakende
gemeente in litteris te leren kennen. Op deze wijze kan ik tevens recht doen aan
enkelen voor wie, om in de Inleiding genoemde redenen, nergens anders in dit boek
plaats gemaakt kon worden.
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VII Standpunten en getuigenissen
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19 J.C. Bloem (1887-1966)
Het spreekt vanzelf dat hier een plaats ingeruimd wordt voor Bloem, niet alleen
omdat hij de ‘uitvinder’ is van de formule waaraan dit boek zijn titel ontleent, maar
veel meer nog omdat geen ander zo precies omschreven heeft hoe de problemen
van vorm en inhoud gezien worden door vele dichters. Al behoorde Bloem tot de
‘generatie van Tien’ - op die grond zou hij bijna buiten het bestek van dit boek vallen
-, zijn opvattingen, pas na de Prisma-diskussie en zelfs gedeeltelijk na 1940
samenvattend geformuleerd - en dat doet hem bijna weer de grens aan de ándere
kant overschrijden - zijn weinig aan een bepaald tijdstip of zelfs aan een generatie
gebonden.
Hoewel Bloems Verzamelde beschouwingen, waaruit de hieronder volgende
1
citaten grotendeels geput zijn , nog vele andere belangwekkende verhandelingen
2
bevatten, zijn het vooral het essay ‘Vorm of vent’ (1932) en de twee stukken ‘Over
3
Poëzie’ (volgens de aanduiding in Verzamelde beschouwingen van 1942 en 1941),
waar de voor ons relevante gegevens te vinden zijn. Dat ‘Vorm of vent’ een direkte
reaktie was op de Prisma-polemiek en wat daaruit voortkwam, verhoogt het gewicht
dat wij er aan moeten hechten. Het lijkt mij juist, hier reeds te konstateren dat Bloem
zich in dit opstel geenszins ‘au dessus de la mêlée’ plaatst, maar zich duidelijk tegen
enkele basisstellingen van Forum keert, omdat dit tijdschrift in zijn ogen de schei-

1

2
3

Het citeren uit deze door Bloem zelf verzorgde keuze van zijn opstellen, brengt bepaalde
moeilijkheden met zich mee. Niet zozeer omdat in een aantal artikelen ingrijpende
veranderingen aangebracht zijn (deze betreffen eerder de maatschappelijke opvattingen van
de auteur dan de literaire), maar omdat de uitgave niet van slordigheid vrij te pleiten valt.
Onder ‘Over rhetorica en poëzie’ (p 87 vlgg) staat bijvoorbeeld het jaartal 1920, in plaats van
1913, zoals juist geweest zou zijn. Ook wordt voor het artikel van Verwey waar Bloem op
aanhaakt, ten onrechte verwezen naar De Gids 1920 i.p.v. naar De Beweging 1913. De fout
is niet incidenteel want in Terugblik op de afgelegde weg (p 23) wordt eveneens gezegd dat
deze gedachtenwisseling in 1920 plaats vond, en wel in De Beweging, terwijl even tevoren
terecht meegedeeld wordt dat De Beweging in 1919 opgeheven werd!
Ik heb toch de tekst van de Verz. Beschouw. aangehouden, omdat het mij om de
literair-theoretische denkbeelden gaat. Het boek is - al is het helaas een al te kleine selektie
uit Bloems kritische werk - juist op dit terrein betrouwbaar.
Verz. Beschouw. p 190 vlgg.
idem p 15-27.
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ding van vorm en inhoud met polemische nadruk verdedigde; Nijhoff en Marsman
krijgen over het algemeen zijn bijval. Een aanval op Forum is het artikel echter zeker
óók niet; het kan het beste worden beschouwd als ‘in de eerste plaats verhelderend
1
voor [Bloem] zelf’.
Het laatste wijst er reeds duidelijk op dat wij hier weer te maken hebben met een
dichters-poëtica. De samenhang van Bloems dichterschap met zijn denkbeelden
over de verhouding van vorm en inhoud moet ik echter laten rusten, evenals het
verband tussen zijn opvattingen over literatuur en zijn maatschappelijk
2
konservatisme , - het is allemaal boeiend en zelfs belangrijk genoeg, maar dergelijke
persoonlijke en gekompliceerde samenhangen kunnen alleen tot hun recht komen
in beschouwingen die zich geheel dáárop richten.

Vorm en inhoud
3

Al in 1911 vindt men in een stuk van Bloem over De Régnier, in De Beweging , de
uitspraak: ‘Maar geen vorm zonder inhoud’, waarin vooral de volgorde van de
zelfstandige naamwoorden opvalt. Dat Bloem in die bespreking verder uitgaat van
de stelling dat een verandering van de vorm een verandering van de inhoud is,
bewijst dat die volgorde relevant geacht moet worden. In 1932 (‘Vorm of vent’) wordt
deze stelling herhaald, of liever gekompleteerd: ‘In de werkelijkheid bepaalt dus de
4
vorm den inhoud en omgekeerd’ , en in 1942 komt de meest volledige, en meest
provocerende, formulering:
‘In de kwestie van vorm en inhoud zou ik nog wat uitvoeriger willen treden, omdat
zij, als gezegd, het kernprobleem van de dichtkunst en trouwens van elke kunst
vormt. Altijd weer, wanneer men met belangstellende leeken over poëzie spreekt,
merkt men, dat zij die twee dingen als min of meer los van elkaar denken. Algemeen
is de veronderstelling, dat de inhoud primair is en de dichter dien dan in een
bepaalden, willekeurigen, althans kiesbaren, vorm giet.
Niets is onjuister dan dit. Vorm en inhoud van een gedicht ontstaan tegelijkertijd,
zijn volstrekt onscheidbaar. Ik zou eigenlijk nog verder willen

1
2
3
4

Terugblik p 23.
Hierover maakte ook J. Kamerbeek Jr. een opmerking in zijn boek Albert Verwey en het
nieuwe classicisme (p 19).
De Beweging 1911, III, p 216 (niet in Verz. Beschouwingen opgenomen).
Verz. Beschouw. p 195.
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1

gaan en zeggen: zij zijn gelijk, zij zijn hetzelfde. Vorm is inhoud en omgekeerd.
Men make maar eens, zooals vroeger op examens vaak gedaan werd en misschien
nog wel gebeurt, een z.g. “parafraze” van een gedicht. Men - de men die verzen
begrijpt - zal zien, dat er dan niets meer van overblijft, zelfs niet de eigenlijke
2
beteekenis, ten hoogste een onbelangrijke mededeeling.’
Inhoud is voor Bloem, dat is de konsekwentie van het omschreven standpunt,
niet identiek aan de materie, maar moet opgevat worden als: gevormde materie.
Dit blijkt niet altijd uit zijn woordgebruik: ‘Eenerzijds is de inhoud een belangrijk deel
van het vers n.l., het doorleefde deel ervan, de ervaring waarop dit speciale gedicht
berust. Anderzijds echter is de persoonlijke ervaring in zooverre van geen waarde,
dat de communicatie ervan aan den lezer volkomen gebonden is aan het in de
3
uitdrukking daarvan bereikte.’ Hier is misverstaan nog wel mogelijk, maar de
befaamde weergave van wat er gebeurt bij het ontstaan van een gedicht, in hetzelfde
essay, neemt iedere twijfel weg: ‘Aan den aanvang van ieder gedicht staat, wat ik
zoo huiselijk mogelijk een inval zou willen noemen. [...] Het belangrijke is evenwel,
dat in dien inval meteen de vorm gegeven is, dat wat uitgesproken moet worden
tegelijk uitgesproken is, m.a.w. zooals ik reeds schreef, vorm en inhoud tegelijk
4
ontstaan, elkaars voorwaarden zijn, elkaar zijn.’ Er loopt een rechte lijn van dit
standpunt naar de broodnuchtere konstatering (nuchterheid in deze is geen privilege
van de Forumschrijvers geweest!), dat bij een goed dichter ‘het rijm - de vorm dus
5
- den inhoud activeert en dus juister maakt’.
Het is een pittige paradox, typerend voor de rustig-uitdagende betoogtrant van
Bloem, dat even later de woordkeuze van de minst nuchtere tegenstanders van
Forum in bescherming genomen wordt: ‘Neemt men

1

2
3
4
5

Met de kritiek van Stutterheim (Problemen der literatuurwetenschap, p 188-189) heb ik bij
mijn weergave van Bloems opvattingen over vorm en inhoud geen rekening gehouden, niet
omdat ik meen dat Stutterheim ongelijk heeft t.a.v. de uitspraak ‘[vorm en inhoud] zijn gelijk,
zij zijn hetzelfde’ - die hij paradoxaal noemt aangezien in het woordgebruik zelf wordt
gescheiden wat juist als onscheidbaar wordt geponeerd - maar omdat zijn bezwaar niet het
standpunt van Bloem betreft doch de formulering van één zin, en nog meer het feit dat Bloem
de konsekwenties van zijn eigen stelling negeert.
Alles wat Bloem verder over dit onderwerp schrijft, wijst er echter op dat hij dezelfde opinies
heeft als Stutterheim. De voornaamste reden van het paradoxale karakter van de geciteerde
uitspraak ligt wel in het dooreenschuiven van ontstaans-poëtica en beschouwers-perspektief.
Verz. Beschouw. p 18 (in ‘Over poëzie I’, 1942).
idem p 17-18.
idem p 19.
Verz. beschouw, p 196 (‘Vorm of vent’, 1932).
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dus aan dat er iets - hoe dan ook te definieeren - bestaat, dat poëzie wordt genoemd,
dan kan men niet anders dan aan den vorm een zeker niet te beredeneeren
vermogen toekennen, waarvoor het door de Forum-mannen zo gesmade epitheton
“magisch” mij nog zo onjuist niet lijkt, al zweer ik er ook niet bij en wil ik het dadelijk
1
voor een beter geven.’
Het is vooral Ter Braak tegen wie Bloem zich richt, als de aard van de poëzie in
2
het geding is. Naar aanleiding van een opmerking over Leopold die door Ter Braak
gerekend werd tot de ‘sierdichters’, stelt hij vast: ‘Wat een sierdichter is, is misschien
moeilijker te definieeren (ik herinner mij niet, of Ter Braak het in het hierboven
vermelde stuk poogt of niet), maar het is wel zoowat te begrijpen; het is een dichter,
die een armoede, of althans een schaarste, aan “gedachten” verhult door een
overdadige “uitwerking”. En hier zijn wij onmiddellijk in medias res. Alsof zooiets
mogelijk ware! Alsof “gedachte” en “uitwerking” in een gedicht twee van elkaar te
3
scheiden grootheden waren!’ Poëzie waarbij dit wel het geval is, noemt Bloem een
alinea verder depreciërend ‘scheurkalenderpoëzie’.
Het is hier de plaats om vast te stellen dat Bloem weliswaar de theoretische positie
van Ter Braak verwerpt, als strijdig met de meest fundamentele eigenschappen van
de dichtkunst, maar zich daardoor nog niet laat verleiden tot een afwijzing van Ter
Braak als poëziecriticus. Integendeel, hij zegt uitdrukkelijk dat de kunstenaar, die
‘bij uitstek een reëel mensch [is] en dus het concrete boven het abstracte [verkiest,]
[...] met meer instemming en profijt Ter Braak over poëzie [zal] kunnen lezen dan
4
menige vage muzolater.’

1
2

3
4

ibidem.
Merkwaardig genoeg schrijft Ter Braak over dit essay aan Du Perron (Briefwisseling I p 245,
25 juni 1932): ‘En Jacques heeft een stuk Vorm of vent in DGW [Den Gulden Winckel]
geschreven, waarin hij Forum èn Binnendijk verzoent: wij hebben beide gelijk, eigenlijk is er
niets te vechten, van het paradijs-standpunt bekeken heeft alles een zachten glans. Zoo is
het Mr. J.C. Bloem, maar wij zijn nu eenmaal niet in het paradijs’, en even later over hetzelfde
opstel (Briefwisseling I p 247, 5 juli 1932): ‘beschaafd, verstaand en zachtmoedig tegen ieder.
Maar wij krijgen toch het meeste van de hulde ditmaal.’
Verz. Besch. p 82-83 (artikel over Adwaita van 1935).
idem p 82. Er zijn ook andere redenen om te waarschuwen tegen een te negatieve interpretatie
van Bloems opinie over Ter Braak. Het optreden van Forum was voor hem onder meer een
wenselijke (maar verkeerd gefundeerde) reaktie tegen bepaalde ongerechtigheden in het
Nederlandse literaire leven. Dat viel te verwachten van een auteur die al in 1927 schreef: ‘Er
was destijds, en is nog steeds, behoefte aan een tijdschrift, dat, zich welbewust afwendend
van de “standpuntloosheid”, de waarde van de “inhoud” voor een kunstwerk weer recht deed
wedervaren, maar de inhoud dan op de ruimste, hoogste wijze begrepen: d.w.z. als
levensuiting, van een groot, belangrijk mens, en niet zooals bij De Stem is geschied, waar
alleen de vraag scheen te gelden, of de schrijver humanitaristisch was of niet.’ (DVB, 4de jg,
1927, p 284, in een artikel getiteld ‘Moralistische kunstkritiek’).
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Vorm of vent; persoonlijkheid
Welke bezwaren koesterde Bloem precies tegen Ter Braaks opvattingen? ‘Ter Braak
toch schijnt, indien ik hem goed begrepen heb, te meenen, dat de “waarheid” (zoo
zal ik het maar noemen) van een mensch zich voornamelijk uit in zijn dagelijksche
persoonlijkheid met al zijn kleinheden, belachelijkheden, simulaties enz., ja, ik
verdenk hem er wel eens van dat hij daarin eigenlijk het essentieele van den mensch
1
ziet. Dit nu ben ik volstrekt met hem oneens.’ Dat is een typerende uitlating voor
de man die in Terugblik op de afgelegde weg nog schrijft: ‘[dit is] een kort verhaal
van mijn leven, uitsluitend bezien van de kant van de dichtkunst. De andere kanten
2
daarvan toch zijn te intiem om daarover in het publiek te spreken’.
Met deze uitspraken in de hand kunnen wij vaststellen wat Bloem wilde uitdrukken
met de tegenstelling vorm - vent: juist omdat hij inhoud en vorm als ongescheiden
3
zag, maakte hij het werk los van de dagelijkse persoon van de schrijver. De grote
fout van Ter Braak was volgens hem dat hij dat niet deed. En diens tegenstanders
anderzijds hanteerden een begrip ‘vorm’ dat op zichzelf juist was (want de inhoud
in zich besloot) maar dat door gebrek aan precisie tot een lege machtsspreuk dreigde
te worden.
Het spreekt van zelf, dat Bloem, wanneer hij het woord ‘persoonlijkheid’ gebruikt,
daarmee bedoelt: de mens zoals hij zich in zijn werk toont. ‘Het dichtwerk van De
Haan onderscheidt zich van dat van zijn tijdgenooten - en het is, alle gebazel ten
spijt, nog altijd zoo, dat onderscheid, d.w.z. persoonlijkheid een essentieel kenmerk
van werkelijke poëzie is - voornamelijk op twee punten: formeel, doordat zijn
gedichten meestal geen strak metrum hebben, maar alleen een vast aantal
lettergrepen, zooals b.v. ook

1

2
3

Verz. beschouw. p 117 (in ‘M. Nijhoff’, 1935). Hoe negatief het woord ‘dagelijks(heid)’ voor
Bloem klonk, kan men lezen in zijn gedichten: ‘gore daaglijksheid’, in De zwerver (Verzamelde
gedichten p 89), ‘dagelijkse laagheid’ in Loin d'eux (Verz. Ged. p 68), ‘helse daaglijks-heid’
(Verz. Ged. p 169). Verder in Aphorismen (IV): ‘Alleen de gedachte aan wat het leven zou
kunnen zijn, teruggebracht tot zijn essentieele dingen, alle leed, ook het hevigste, inbegrepen,
redt [den mensch] uit het verstikkende, de dagelijkschheid.’ Zie ook J. Kamerbeek Jr., De
poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief, p 86 vlgg.
Terugblik p 7 (lezing van 1953).
Niet alleen over de poëzie dacht hij zo. In Aphorismen (XXV) kan men lezen: ‘Een romancier
is iemand, die de gave heeft, andere menschen dan zichzelf of vanuit zichzelf uit te beelden’,
een uitspraak waarvan de konsekwenties in het oog springen.
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in het Fransche vers; materieel, doordat verreweg het grootste deel ervan
1
gelegenheidsgedichten zijn.’
Uitzonderlijkheid als mens, onderscheidbaarheid, eist Bloem niet minder dan Ter
Braak: ‘het feit, dat een boek geschreven is door een “vent” en niet door een
2
“letterkundige”, [is] een cardinale vereischte voor de beteekenis’. Alleen een
uitzonderlijk mens kan een uitzonderlijk schrijver zijn. Maar geen mens is een
monolitisch verschijnsel: het bijzondere schrijverschap is de pure vorm van de
bijzondere menselijkheid, de menselijkheid ontdaanvan zijn ‘dagelijksheid’.
Om nog eenmaal in een citaat te laten zien op welke punten Bloems opvatting
van het begrip ‘persoonlijkheid’ afwijkt van die van de Forum-mannen, haal ik aan
wat hij in 1935 schreef over Nijhoff: ‘Het raadselachtige in Nijhoff's dichterlijke
verschijning blijft voor mij de combinatie van de hoogste persoonlijkheid met de
hoogste onpersoonlijkheid. Als altijd komt men hier weer terecht op de oude kwestie
van vorm en inhoud, die een en toch weer verschillend zijn. - Ik wil in dit geval liever
spreken van: de verzen zelf en het wezen, dat zich in die verzen uitspreekt. - Wat
dan die verzen zelf betreft, is er onder zijn tijdgenooten en jongeren waarschijnlijk
geen persoonlijker, en dus begaafder, dichter dan Nijhoff. [...] Het merkwaardige is
echter dat men - het terugkeeren van één enkel motief, dat van moeder-kind
daargelaten - absoluut geen indruk krijgt van de persoonlijkheid, die achter deze
verzen zit. Men versta mij goed: ik zeg niet (men kan in zulke dingen niet duidelijk
genoeg zijn), dat men niet den indruk krijgt dat er een persoonlijkheid achter zit.
Integendeel; hoe zou dat trouwens kunnen bij een zoo persoonlijke poëzie? Maar
zij uit zich alleen in de eenheid van stijl (dit woord is eigenlijk veel te beperkt), in de
verzen zelf. Wat datgene, wat zich in die verzen uit, betreft, hadden zij alle wel door
verschillende menschen geschreven kunnen zijn. In dat opzicht vormen zij een
volkomen tegenstelling tot het werk van de meeste dichters. Men denke, om een
zeer sprekend voorbeeld te nemen, eens aan het werk van A. Roland Holst. Als
men dit goed kent, weet men precies, hoe zijn persoonlijkheid - de dichterlijke dan,
wel te verstaan - is. Van Nijhoff weet men na het lezen van zijn verzen niets. Hij
blijft Proteus, een raadsel. Maar zijn verzen zijn er niet minder hecht, beeldend en
persoonlijk om. En ik vraag mij af, of dit misschien niet de hoogste en beste vorm
3
van de “poésie pure” is: zoo alleen in en door het vers te bestaan.’ Deze
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Verz. Beschouw. p 101 (in ‘Jacob Israël de Haan’, 1933).
idem p 192 (in ‘Vorm of vent’, 1932).
idem p 118-119 (in ‘M. Nijhoff’, 1935).
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karakteristiek is in de ogen van Nijhoff ongetwijfeld vleiend geweest, evenzeer als
hij Du Perron voorgekomen moet zijn als voorzichtig draaien rond een minder
vriendelijke opinie.
Het behoeft nu geen betoog meer dat Bloem de vraag die hij in het essay ‘Vorm
of vent’ aan de orde stelt, niet eenzijdig beantwoordt: ‘Vorm of vent. Met andere
woorden: is voor het welslagen van, of beter voor het bij den lezer weerklank wekken
door een kunstwerk van het meeste belang de persoonlijkheid van den kunstenaar
of wel dat geheimzinnige element, dat men zou kunnen noemen de spontane
generatie van den vorm?’ Beide, zegt hij, met de aantekening dat hij onder
persoonlijkheid iets anders verstaat dan Ter Braak. Daarna kan hij zonder vrees
voor misverstand schrijven: ‘Zooals altijd en overal komt het ten slotte alleen weer
1
hierop aan: op de persoonlijkheid van den schrijver.’ In dit citaat is de waarde van
het omstreden woord ‘persoonlijkheid’ eerder die van ‘individuele uitzonderlijkheid’
(het persoonlijk-zijn) dan die van ‘krachtige persoon’. Beide betekenis-mogelijkheden
liggen in het woord besloten; bij de eerste zal meer aan eigenschappen van het
werk gedacht worden, terwijl de tweede op de persoon van de schrijver betrekking
heeft. In synoniemen uitgedrukt: de tegenstelling is die tussen de begrippen
‘individualiteit’ en ‘vent’. Als deze tweeduidigheid van het woord ‘persoonlijkheid’
iedereen duidelijk voor ogen had gestaan, zouden heel wat literaire diskussies van
die tijd minder troebel geweest zijn.

Levensgevoel
Intussen, men moet er zich voor wachten, Bloem al te zeer tegenover Forum te
2
plaatsen. Dat lijkt op het eerste gezicht gerechtvaardigd; het is immers geen geringe
maatregel van distantie, wanneer hij schrijft: ‘Maar Vondel was niet “getourmenteerd”
- onvergeeflijkste aller onvergeeflijkheden voor den modernen mensch. (Het
vermakelijke hiervan is, dat de Forummannen zich op dit punt volkomen aansluiten
3
bij hun bête noire Dirk Coster.)’ De direkt gegeven interpretatie van deze opmerking
is, dat Bloem zich verzet tegen bepaalde eisen op het terrein van, algemeen gezegd,
de levenshouding, en bij toespitsing dat van de levensbeschouwing. Nu is dat zeker
niet onjuist. Al in 1913 schrijft hij: ‘Het is mijn vaste overtuiging en die ik, hoe meer
ik lees, bevestigd zie, dat de kunstcritiek veel
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idem p 190 en 202 (in ‘Vorm of vent’, 1932).
Zie ook p 290.
Verz. Besch. p 192.
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1

meer statistisch dan dogmatisch behoort te zijn.’ En in 1932, naar aanleiding van
een konkreet geval (de kritieken van Engelman): ‘Engelman is, naar men weet,
katholiek en zijn boekje is mij een bewijs te meer voor mijn al lang gekoesterde
overtuiging, dat dit of een ander bij voorbaat ingenomen standpunt op zichzelf in
het minst niet aan een ook voor anderen volkomen aanvaardbare
2
literatuurbeschouwing in den weg behoeft te staan’. Dit standpunt ligt dichter bij
dat van Nijhoff, en zelfs Binnendijk, dan bij dat van Ter Braak, die eerder juist
wantrouwen gehad zou hebben tegen een katholieke literatuurbeschouwing die
voor hem aanvaardbaar zou zijn. Daar is dus een, belangrijk, punt van verschil;
maar onder deze oppervlakte van de argumenten bestaat wellicht een verwantschap
die de lezer onmiddellijk al vermoedt als hij zich bewust maakt hoezeer Bloems
3
bezwaren tegen Havelaar c.s. levensbeschouwelijk waren. Hebben wij hier te maken
met een onopgeloste tegenstelling in Bloems denkbeelden over literatuur?
Het levensbeschouwelijke kan voor Bloem, gezien de nadruk die hij legt op het
belang van de uitzonderlijkheid óók van de inhoud, niet indifferent zijn. Welke plaats
neemt het dan in zijn visie op de literatuur in? ‘[Thomas Hardy heeft] in zijn verzen
uiting gegeven aan wat de kern is van zijn wereldbeschouwing, of laat ik liever
zeggen: zijn levensgevoel (hij was gelukkig geen filosoof): het gevoel van onmacht
4
van den mensch tegenover het blinde lot’. Dit woord levensgevoel mag
eensleutelwoord heten in Bloems kritieken, een woord dat zijn houding tegenover
het levensbeschouwelijke uitdrukt, d.w.z. evenzeer toont als verbergt.
Want een duidelijke term is het niet, al komt hij vaak genoeg voor, ook bij andere
auteurs van Bloems generatie. Enkele voorbeelden: (over Dickens) ‘iets, dat veel
moeilijker te omschrijven is -, moet ik het zijn levensgevoel noemen of zijn
5
scheppende verbeelding?’ en de befaamde vergelijking van het dichterschap van
Roland Holst met het zijne, nadat de ander de meerdere is genoemd: ‘dit ligt niet in
de eerste, en zelfs niet in de laatste plaats aan de perfectie op zichzelf dier verzen,
maar aan de dracht van hun levensgevoel. Wat mij dus aan omvang, om het zoo
maar te noemen, ont-
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‘Over rhetorica en poëzie’, Verz. Besch. p 88. ‘Statistisch’ betekent hier waarschijnlijk zoveel
als: induktief.
Verz. Beschouw. p 202 (‘Vorm of vent’).
Eén van de meest opvallende kanten aan Bloems stuk over Havelaar, ‘De oude mens’ (De
Gids, 1929, II, p 405 vlgg) is dat hij vaak dezelfde argumenten gebruikt als de Forum-mannen,
bv. als hij Havelaar c.s. met het criterium van de moed te lijf gaat.
Terugblik p 30.
Verz. Beschouw. p 158 (in: ‘Charles Dickens’, 1928).
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breekt, hoop ik door zuiverheid te hebben vergoed. En dit is eigenlijk de eenige
eigenschap, waarop ik voor mijn poëzie aanspraak maak. Dit is allerminst
quasi-bescheidenheid, want wat ik heb willen bereiken is niet gering. Met zuiverheid
1
bedoel ik iets wat men wellicht ook persoonlijkheid zou kunnen noemen.’
Na deze citaten - gemakkelijk aan te vullen, echter zonder dat daardoor het begrip
‘levensgevoel’ scherper kontoeren zou krijgen-kunnen wij tot iets als een omschrijving
komen van een term die zich onder verschillende belichting laat kennen als
bijna-synoniem van zo uiteenlopende begrippen als ‘wereldbeschouwing’ en
‘scheppende verbeelding’. Dat wordt dan: visie op het bestaan die nog niet is
‘afgekoeld’ tot wereldbeschouwing, en die - dit is essentieel - vastgelegd wordt in
een kreatieve uiting. De vergelijking met Roland Holst krijgt dan deze inhoud: het
levensinzicht van Holst beslaat een breder terrein, dat van Bloem zelf staat in het
teken van de ‘smalle mens’, die zijn waarde zoekt in de intensiteit.
Met opzet gebruik ik een term van Du Perron. Hier namelijk, wil ik de verwantschap
tussen Bloem en Forum lokaliseren, op dit diepere niveau waar ‘wereldbeschouwing’
en poëtisch kredo in elkaar overgaan. Het individualisme van de dichter Bloem en
de nadruk op het uitzonderlijke, de ‘persoonlijkheid’, bij de criticus, zijn evenmin los
te maken van zijn aristokratische, aanvankelijk zelfs anti-demokratische, opvattingen
over de maatschappij, als de literatuurbeschouwing van Ter Braak en Du Perron
gescheiden kan worden van hun niet minder aristokratische anti-kollektivisme, dat
leidde tot een fervente verdediging van de demokratie. Werk en leven komen voort
uit dezelfde fundamentele eigenschappen van de persoonlijkheid, zou men kunnen
zeggen, in een formule waarmee zowel Bloem als Ter Braak vrede gehad zou
hebben. Maar bij ieder onderdeel ervan zou hun interpretatie verschillend geweest
zijn. Er is verwantschap, maar in alle konkrete aangelegenheden overheersen de
verschillen.

Vereisten voor de kritiek
Herhaaldelijk heeft Bloem vastgelegd aan welke eisen een literair criticus dient te
voldoen. ‘Wat het werkelijk verstaan van poëzie echter vereischt is die eigenschap,
die den lezer of hoorder van gedichten doet beseffen, dat de op zichzelf irrelevante
inhoud ervan alleen daaraan zijn waarde ontleent, dat hij in dien bijzonderen vorm
is uitgesproken, een eigenschap, die

1

idem p 26 (in: ‘Over poëzie II’, 1941).
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men nu eenmaal heeft, of niet heeft, die ongetwijfeld te ontwikkelen is - dat geldt
zelfs voor den besten poëziekenner - maar die, wat men daar ook tegen mag zeggen,
1
naar mijn onwrikbare overtuiging niet aan te leren is.’ Niet minder dan de
scheppende begaafdheid is dus de kritiek een kwestie van aanleg, van talent.
Misschien mag men zelfs zeggen: voor beide is dezelfde aanleg nodig. ‘Ieder goed
dichter “essayeert” zijn verzen, niet alleen na afloop van het wordingsproces, maar
ook - hierop komt het aan - gedurende dat proces. Juist om dit laatste vraag ik mij
af, of het ook wel juist is, de scheppende en de kritische functie zoo absoluut van
elkaar gescheiden te denken. In elk geval ben ik ervan overtuigd, dat er een gebied
2
is, waarop zij in elkaar overgaan.’ Zoals herhaaldelijk ook op andere punten, worden
wij door zo'n opmerking herinnerd aan T.S. Eliot, wiens opvattingen over dit
onderwerp tot een zo aforistische formulering hebben geleid als deze: ‘Every creator
is also a critic’.
Een notitie als de zoëven geciteerde, lijkt erop te wijzen dat Bloem een grote
waarde aan de kritiek toekende, en in theorie deed hij dat misschien ook wel. Er
staan echter andere uitspraken tegenover, die men minstens even zwaar moet laten
wegen, en die op een standpunt wijzen dat bij Nederlandse dichters endemisch
genoemd moet worden: ‘Kunstkritiek, ook de beste, blijft altijd: om het essentieele
3
heenpraten’. Dit is alles behalve een duidelijke uitspraak. Wat is ‘het essentiële’?
Datgene wat het gedicht in diepste wezen uitspreekt? Dan kan men het er
gemakkelijk mee eens zijn, dat de criticus ‘om het essentiële heenpraat’, want dat
is dan zijn taak; alleen het gedicht zelf kan zeggen wat het gedicht zegt. Zou men
eisen dat de kritiek dat óók doet, dan maakt men er of een wezenloze (en uit de
aard der zaak mislukkende) parafrase van, of men vraagt teveel, namelijk dat de
kritiek het gedicht vervangt.
Deze onlust ten opzichte van de kritiek en zijn mogelijkheden is in tegenspraak
met de verdere literaire opinies van Bloem zoals wij die uit zijn beschouwingen leren
kennen. Dáárbij sluit veel beter de sympathie aan, waarmee hij Nijhoffs kritische
doelstelling bespreekt: ‘Hij maakt op mij de indruk - en dit is juist zijn
oorspronkelijkheid en voortreffelijkheid - dat hij, in tegenstelling met bijna alle
hedendaagsche critici, die op de een of andere manier den lezer nader willen brengen
tot den mensch, zij het ook de [sic] dichter, dien lezer speciaal wil nader brengen
4
tot het gedicht.’
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idem p 23 (‘Over poëzie II’).
idem p 173 (1931-1932).
idem p 118 (in ‘M. Nijhoff’, van 1935).
idem p 197 (in: ‘Vorm of vent’, 1932).
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Wat hier van Nijhoffs kritieken gezegd wordt, had waar kunnen zijn voor die van
Bloem zelf, gezien zijn algemene denkbeelden over de poëzie. Dat het in de praktijk
anders blijkt te liggen, heeft natuurlijk weer ingewikkeld samengestelde oorzaken,
waarvan ik er hier slechts twee wil noemen. In de eerste plaats was Bloem, ook als
1
dichter, te zeer gepreokkupeerd door de ‘menselijke konditie’ , om niet in de praktijk
een overwegende aandacht aan de ‘mededeling’ te schenken. Er zijn wel konkrete
opmerkingen over bijvoorbeeld vormverschijnselen, maar zij zijn incidenteel. Een
opmerking als deze: ‘of men bij de waardeering nu den nadruk meer op den eenen
of op den anderen kant ervan [t.w. de vorm of de inhoud] wil leggen is louter een
2
zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is’ ,
wijst op een kleine maar veelbetekenende inkonsekwentie ten opzichte van de eigen
poëtica: niet òf vorm òf inhoud zou de criticus moeten beschouwen, volgens Bloems
eigen stelling over de identiteit van de twee, maar beide tegelijk in hun samenhang.
Ik zie tenminste niet hoe hij een andere konklusie had kunnen trekken uit zijn al in
1913 geformuleerde (en altijd gehandhaafde) opinie: ‘Een sterk dichter zal zijn
persoonlijkheid zoowel in zijn woorden als in zijn levensgevoel, zoowel in zijn metra
3
als in zijn beelden manifesteeren.’
En deze inkonsekwentie brengt mij bij de tweede oorzaak voor het tekortschieten
van Bloems kritieken in de praktijk. Als er in ons land in de jaren dertig een
literatuurbeschouwing had bestaan, waarbij het gedicht, in al zijn aspekten,
beschouwd zou zijn als een ‘houding tegenover het bestaan’, zou een auteur als
Bloem in een klimaat hebben gewerkt waarin zijn theoretische opvattingen
4
gekompleteerd zouden zijn door wetenschappelijke onderzoekingen. Het is bekend,
dat Bloem weinig ontzag had voor de wetenschappelijke literatuurbeschouwing. Dat
mag men hèm echter niet verwijten. Het is de vraag of zijn houding niet heel anders
geweest zou zijn tegenover een literatuurbeschouwing met een helderder, en minder
aan de historische benadering gebonden, probleemstelling. Achteraf moet men
vaststellen: in de uitspraken van Bloem ligt materiaal, dat de literatuurwetenschap
van die dagen ten onrechte ongebruikt heeft
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Hierover J. Kamerbeek Jr., De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief, onder meer
p 10 vlgg.
Verz. Beschouw. p 191 (‘Vorm of vent’).
idem p 90.
Men zou kunnen denken dat Van Eyck een dergelijke rol voor schrijvers als Bloem en Nijhoff
had kunnen spelen, maar daar traden komplikaties op die in hoofdstuk 21 duidelijk zullen
worden.
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gelaten. De dichter zelf deed er niet meer mee dan wat zijn doelstelling, het verkrijgen
van zelfinzicht, meebracht; en dat is, ook wetenschappelijk, toch nog niet weinig.
Een enkel woord over een criticus waar ik geen afzonderlijke beschouwing aan
wijdt: Victor E. van Vriesland (geboren 1892). Door hem op deze plaats te vermelden
- en het bij vermelden te laten - wil ik bepaald niet suggereren dat hij geen
onafhankelijke bijdrage zou hebben geleverd tot onze literaire kritiek. Wanneer ooit
een geschiedenis van de kritiek, vooral die van de dagbladkritiek, over de hier
behandelde periode geschreven zal worden, krijgt ongetwijfeld Van Vriesland een
belangrijke plaats toegewezen. Maar in het verband van dit boek, en na de
bespreking van de denkbeelden van bijvoorbeeld Marsman en Bloem, is voor een
behandeling van Van Vrieslands kritieken geen ruimte. Op essentiële punten van
de poëtica is hij het grotendeels eens met Marsman (die hij zelf, zoals wij gezien
hebben, in verband bracht met de generatie van Tien) en met Bloem. De, zeer vele,
belangwekkende aperçu's die aan zijn standpunten een eigen signatuur geven, zijn
bovendien zelden anders geformuleerd dan als terzijdes in zakelijke
boekbesprekingen. Want dat is juist het kenmerkende voor Van Vrieslands kritische
aanpak: zijn aandacht van gewetensvol kommentator blijft voortdurend op het
besproken werk gericht; aan een theoretische uitweiding wordt alleen toegegeven
voorzover deze strikt noodzakelijk is bij de opbouw van het betoog. Kortom: het
belang van Van Vrieslands werk in deze periode is hoofdzakelijk gelegen in zijn
funktie als voorlichter, en niet in de ‘ideologische’ rol die hij binnen de literatuur zelf
1
gespeeld zou hebben.
Een tweede dichter-criticus die op deze plaats vermeld moet worden, is Geerten
Gossaert (1884-1958). Hij is ongeveer van dezelfde leeftijd als Bloem, en dat blijkt
ook uit zijn standpunten. Juist omdat ik aan zijn generatiegenoot reeds aandacht
besteed heb, meen ik wat Gossaert betreft te kunnen volstaan met enkele sprekende
citaten. In zijn Essays lezen wij bijvoorbeeld: ‘Geenszins is de poëzie, gelijk dit aan
het verstand voorkomen moet, het op maat zetten van denkbeelden: de gedachte
zelve is in zijnen oorsprong rhythmisch. Meer nog: de gedachte is niets dan
2
verbijzonderd rhythme.’

1
2

De kritische ontwikkeling van Van Vriesland is goed te volgen in de twee delen Onderzoek
en vertoog.
Gossaert, Essays p 167.
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Dit herinnert rechtstreeks aan wat Bloem over de verhouding gedachte - ritme
schreef. En de volgende notitie kan men als een verhelderend kommentaar zien bij
bepaalde stellingen van Bloem: ‘Even noodzakelijk waar als de verscheidenheid
van vorm en inhoud is voor het oordeelend verstand, is hare eenheid voor het
1
richtend gemoed.’
Verdere overeenkomsten (en verschillen) tussen deze twee vertegenwoordigers
van de ‘generatie van Tien’ moet ik hier laten rusten, omdat dit onderwerp niet
thuishoort in een bespreking van de periode 1916-1940, maar slechts tot zijn recht
zou kunnen komen in een behandeling van de jaren die daaraan voorafgaan.

1

idem p 160.
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20 Anthonie Donker (1902-1965)
Het zou mogelijk zijn, een beeld te geven van vrijwel alle dominante denkbeelden
over literatuur en kritiek in de jaren rond 1930 door een grondige bespreking van
het kritische oeuvre van Anthonie Donker te leveren; zozeer staat hij buiten de
partijen, zozeer ook lopen er lijnen van hem naar de meest verschillende
‘voormannen’, als Nijhoff en Ter Braak, Marsman en Coster. Juist om die reden
moet een gedetailleerde behandeling van zijn uitingen over deze onderwerpen
achterwege blijven: nutteloze herhalingen zouden onvermijdelijk zijn.
Dat Donkers rol als criticus niet onbelangrijk is geweest, is algemeen bekend;
men denke slechts aan Critisch Bulletin. Het is echter niet alleen om zijn historische
belang dat ik hier enkele bladzijden aan zijn kritieken wijdt. Een minstens even
voorname reden is, dat zelfs in kort bestek een beschouwing over zijn opvattingen
kan aantonen dat tegenstellingen die soms hele ‘stromingen’ tegenover elkaar
geplaatst hebben, in een iets andere konstellatie nuances lijken te zijn van dicht bij
elkaar liggende standpunten. In de termen van dit boek gesteld: wij houden ons hier
bezig met de meest spektakulaire gevallen, maar dat mag ons niet doen vergeten
dat er andere critici zijn, die een minder enkelvoudige (en daardoor vaak een minder
aansprekende, of, vanuit de ‘partijgangers’ gezien, een hybridische) positie
ingenomen hebben.
Het is om die relativerende funktie die ik een bespreking van Donkers opvattingen
wil laten vervullen, dat ik op de samengesteldheid van diens kritische persoonlijkheid
de nadruk leg. De lezer zal dus ongetwijfeld al eerder ontmoete denkbeelden hier
opnieuw tegenkomen: dat is juist de zin van dit hoofdstuk.
Dat daarmee aan Donkers werk onrecht wordt gedaan, wil ik gaarne erkennen.
Zijn kritieken zijn niet alleen van belang voorzover zijn standpunten op die van
andere critici lijken, maar dragen ook een zeer persoonlijk stempel. Dat blijkt al uit
een korte omschrijving van zijn kritische doelstelling: wat hij zoekt vast te leggen,
is, om het met een door hem zelf
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1

gebruikt woord te zeggen, de ‘grondtoon’ van een schrijver en zijn werk. De schrijver
èn zijn werk, ongescheiden, zoals in de ondertitel van Fausten en faunen
(‘beschouwingen over boeken en mensen’). Wel kan men vaststellen dat aanvankelijk
vaak iets meer nadruk op de schrijver valt, zodat vrijwel iedere kritiek begint met
een soort psychologisch portret dat het kader vormt waarbinnen plastiek, motieven
e.d. geplaatst kunnen worden, terwijl later vaak een parafrase van het besproken
werk de kern van de kritiek uitmaakt. Helemaal op één werk zich koncentreren deed
Donker overigens zelden. Op zijn minst legde hij sterke nadruk op de ontwikkeling
van de besproken dichter (een beschouwingswijze, overigens, waarin ‘persoon’ en
‘werk’ ongescheiden bijeen blijven). Vanaf het begin had Donker een gewoonte die
2
menigeen niet weinig irriteerde, namelijk die van het voorspellen , een gewoonte
die voortkwam uit deze belangstelling voor de evolutie van een talent, en verder uit
zijn neiging om zich met de besproken dichter te vereenzelvigen.
Deze laatste eigenschap is niet het uitvloeisel van een of andere esthetische
theorie - zoals bij Kloos volgens diens eigen zeggen - maar kan het beste
gekarakteriseerd worden met een op meer primaire verschijnselen betrekking
hebbende term als ‘temperament’. Donker had iets kameleontisch, en men heeft
hem dat vaak verweten. Zelf wist hij dit heel goed, en Marsman had ongelijk toen
hij woedend uitviel, naar aanleiding van een opmerking die hij als zelfgenoegzaam
las maar die juist vol spijt is over wat Donker zelf als een tekort voelde: ‘Een criticus
moet niet alles begrijpen, hij moet ook onrechtvaardig kunnen verwerpen, eenzijdig
kiezen, zich geestdriftig aan misverstanden schuldig maken, markant zichzelf zijn,
want de objectieve criticus, zooals ik bijv. door de jaren dreig te worden, moet
3
onuitstaanbaar zijn.’
In de zoëven genoemde belangstelling voor persoon en werk - het een in het
ander - vindt men de neiging tot verzoening van tegenstellingen evenzeer terug als
in de kombinatie van synchronische en diachronische benadering, die weer parallel
loopt aan die van dichter-criticus en literatuurhistoricus. De basis van deze
twee-eenheid wordt zichtbaar in deze uitspraak: ‘De poëzie is behalve een
onafgebroken reeks kristallisaties, in ge-
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‘De poëzie van elken werkelijken dichter draagt een onbeschrijfbaar, onnavolgbaar eigen
kenmerk.’ (DVB 6de jg, 1929, p 218).
Eén voorbeeld: ‘De groote productiviteit van Aafjes is vol risico, van virtuositeit, van verslapping
der verbeeldingsspanning.’ (Hannibal over de Helicon? p 118).
Fausten en faunen p 84 (1930).
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dichten, van dichterpersoonlijkheden, ook een aanhoudend proces, waarvan men
de met elkaar verband houdende werkingen in de ontwikkeling der poëtische
1
productie kan volgen.’
Op dezelfde wijze als waarop hij de voor anderen tegenstrijdige benaderingswijzen
bijeen poogde te brengen, verenigde Donker in één samenhang de standpunten
die bij anderen geïsoleerd (en daardoor meestal in een ‘zuiverder’ staat)
voorkwamen. Wanneer wij de traits d'union tussen zijn denkbeelden en die van
enkele tijdgenoten nagaan, blijven wij dus wel degelijk in kontakt met een wezenlijke
eigenschap van zijn persoonlijkheid, zolang wij ervan doordrongen zijn dat het
tenslotte gaat, niet om de gelijkenis van die standpunten zelf, maar om de verzoening
bij Donker van wat gewoonlijk disparaat lijkt.
‘De essentieele inhoud van een gedicht is zijn vorm’, - bij deze zevende stelling
uit Donkersloots dissertatie denkt men onvermijdelijk aan Nijhoff. Eén van de twee
boeken die Donker publiceerde, toen de Prisma-diskussie een scheiding der geesten
teweeg bracht en hij zelf als criticus enigzins ‘buiten de orde geplaatst werd’, De
schichtige Pegasus (1932), is aan Nijhoff opgedragen; in het andere, Ter zake (van
hetzelfde jaar) lezen wij: ‘Het kunstwerk ontstaat door zijn vorm, en het is een
grootendeels onbewust werkend beginsel, of kracht, dat dien vorm tot stand brengt,
scheppend in den dichter. Geen mensch ter wereld met eenig besef van het wezen
der kunst kan daar iets tegen in brengen. Nijhoff's vormbeginsel bestrijden is onzin,
2
omdat dit beginsel niet van Nijhoff is doch van de kunst zelf’ Deze opmerking is
gericht tegen Ter Braak, en hij is duidelijk genoeg.
Dergelijke konstateringen maken hem natuurlijk niet tot een ‘discipel’ van Nijhoff;
zodra het niet meer gaat om een verdediging van Nijhoff, wiens formuleringen Donker
zag als één van de mogelijke omschrijvingen van een juist standpunt (tegenover
de anti-dichterlijke opvattingen van Ter Braak), zodra Donker de nijhoviaans
gekleurde stelling uit zijn dissertatie voor eigen rekening uitwerkt, blijkt dat zijn ideeën
over de vorm maar gedeeltelijk die van Nijhoff dekken: ‘De dichter brengt niet slechts
onder woorden, de woorden brengen ook nieuwe voorstellingen in het geding. Het
is een eigenaardig, raadselachtig feit, dat de schijnbaar willekeurige associatie door
klankovereenkomsten en klanksympathieën, dat dus assonanties, allitteraties en
rijmwoorden een niet enkel muzikale maar ook zinrijke en vindingrijke functie
verkrijgen, die op de voorstelling ver-
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Hannibal over de Helicon? p 53.
Ter zake p 92.
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nieuwend en verhelderend, ja verdiepend kan inwerken. [...] Het schijnbaar zoo
onbetrouwbare spel der woorden blijkt met feillooze betrouwbaarheid de waarheid
1
der ziel te kunnen verbeelden: dat is de “magische” paradox der poëzie.’ Deze
typische dichters-observatie zou voor Nijhoff waarschijnlijk nèt iets te sterk de nadruk
op de persoonlijke ‘waarheid der ziel’ leggen. Evenzeer als Nijhoff kan men er dan
ook Verwey in herkennen (cf p 39), en eerder zelfs denkt men aan de laatste dan
aan de eerste wanneer men in Donkers boekje over juist Nijhoff leest: ‘Verbeelding
is wezenlijk en bezield denken in vormen, in beelden zoals philosofie dat is in
2
formules, wiskunde in tekens’.
‘Ter zake doende is alleen wat den schrijver en zijn werk rechtstreeks aangaat.
3
Geen particularia [...]. Waar zijn werk begint, gaat de schrijver den lezer aan.’ Dat
zou Nijhoff hartgrondig met Donker eens geweest zijn. Maar bij de vrijwel onmiddellijk
hierop volgende woorden scheiden zich hun wegen weer: ‘Een schrijver is een
mensch, die in zijn werk een geding met en over zichzelfvoert. In het bijzonder
gebruik van zijn schrijfmachine ligt het eenig verschil met de andere menschen; hij
is niet van een andere soort, zijn geding is niet van een andere orde dan dat van
tallooze niet-schrijvers.’ Hier voegt Donker zich bij Coster, en bij Ter Braak.
Als het om Donkers verhouding tot Coster gaat, dient de weerlegging van een
misverstand voorop te gaan. Natuurlijk, Donker was Costers opvolger bij De Stem
- al blijkt uit Costers brieven dat deze zich eerder onttroond voelde - maar dat wil
nog niet zeggen dat er redenen zijn om deze verwantschap van groter belang te
achten dan bijvoorbeeld die met Forum, of Nijhoff. De heftige alterkaties van die
jaren over ‘ethicisme’, ‘moralisme’ en wat dies meer zij, kunnen ons niet blind maken
voor het feit dat vrijwel de hele literaire kritiek op dat moment moralistisch getint
was, die van Forum niet minder dan die van De Stem, zolang men daarmee niet
doelt op een dorpse moraaljagerij waaraan Donker zich even weinig schuldig maakte
als bijvoorbeeld Ter Braak. Voor ons, achteraf, is op dit punt geen essentieel
onderscheid meer mogelijk; hoogstens kunnen wij de een als moralist efficiënter
vinden in zijn taktiek dan de ander. Dat brengt de tegenstellingen terug tot verschillen
in temperament. Maar de ideeën zijn er per slot ook nog, en die lijken vaak meer
op elkaar dan de temperamenten zouden doen vermoeden; of minder, in andere
gevallen.
Waar Donker het met Coster eens schijnt te zijn, dat is vooral in de nadruk
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Hannibal over de Helicon? p 106-107.
Nijhoff, de levensreiziger p 18.
Ter zake p 9.
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op de konfrontatie van twee persoonlijkheden die de literaire kritiek is: Kritiek bestaat
uit de vaststelling door de criticus van de persoonlijkheid van de schrijver, zegt
Donker, maar funktioneert ‘buitendien door de uitdrukking van zijn eigen
persoonlijkheid. [...] [De criticus] vereenzelvigt zich als het ware geheel met het
kunstwerk om tot zijn artistieke appreciatie ervan te komen, en onderscheidt zich
er daarna weer van om zijn eigen houding, zijn eigen waarheid ertegenover te
bepalen. [...] Van die tweeledige critische werkzaamheid is de tweede tenslotte het
belangwekkendst, daar wordt de criticus zelf een gestalte, daar ontstaat een nieuwe
schepping [...]. De critiek wordt dan openbaring eener persoonlijkheid, en tegelijk
1
een tijdsfenomeen van groote waarde voor de kennis van een tijdperk.’ Vandaar
dat - en nu zijn wij wel heel ver van Nijhoff af - het doel van de criticus als volgt
omschreven kan worden: ‘De criticus zoekt rusteloos door de krioelende menigte
2
van drukletters, door de doolhoven der volzinnen het leven, den mensch’. Hoe zeer
deze uitlating Donker naast Coster plaatst, blijkt duidelijk als men ziet dat hij niet
alleen ‘het zoeken van de levende mens’ als doelstelling van zijn eigen kritiek noemt,
maar ook, in zijn toespraak tot Coster bij diens erepromotie bijvoorbeeld, anderen
juist om die doelstelling looft. Men moet hier overigens aan toevoegen, dat bij Coster
het woord mens (menselijkheid) meer een algemene portee heeft dan bij Donker,
die steeds gericht bleef, zeker in de praktijk van zijn kritieken, op het individuele, de
‘grondtoon’. Er zit evenveel Forum in zijn standpunt als Stem.
Hoe verzoende Donker nu zijn ‘zoeken naar de levende mens’ met de ‘eigen
werking van de vorm’, met wat Marsman de ‘transformatie van leven in kunst’
noemde, want ook met deze laatste formule was Donker het zonder reserve eens.
Men kan het in zijn eigen woorden zeggen: ‘Kunst is niets anders dan kristalleering
van leven in een zoo treffenden en suggestieven vorm, dat wij haar schoonheid
3
noemen.’ Het kristal heeft zijn eigen gedaante, die men op zichzelf kan bestuderen,
maar de stof waaruit het opgebouwd is, bepaalt uiteindelijk die vorm. Het beeld van
het kristal is heel gelukkig voor een criticus die vorm en inhoud als onscheidbare

1
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idem p 17. De konklusie die men uit de woorden: ‘voor de kennis van een tijdperk’ zou kunnen
trekken, namelijk dat de bestudering van een stuk literatuur voor een belangrijk deel zijn
maatschappelijke waarde ontleent aan het historische inzicht dat men er uit kan putten, wordt
door Donker elders (Het expressionisme p 8) afgedempt door de uitdrukkelijk geponeerde
stelling: ‘[het is] te allen tijde onze bedoeling om van dat [algemene] verschijnsel [i.c. het
expressionisme] weer tot het kunstwerk zelf te komen.’
Ter zake p 16.
Fausten en faunen p 70 (1930).
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aspekten van hetzelfde wil beschouwen. Het leven dat Donker in het voltooide
gedicht zocht, was, om de beeldspraak nog even te volgen, alleen het leven dat in
het vers zelf uitgekristalliseerd is: ‘het stuk persoonlijkheid dat buiten de verzen blijft,
heeft altijd buiten de beschouwing te blijven [...]; en, men vergete nooit dat dit deel
der persoonlijkheid vaak groot is, [...] men vergete echter evenmin, dat het in het
1
kunstwerk geuite altijd tot de essentialia van de persoonlijkheid behoort’.
Om een lijn van Donker naar Ter Braak (subs. Du Perron) te trekken, zou ik mij
kunnen beroepen op het frekwente gebruik van het woord ‘persoonlijkheid’, maar
ik heb er al eerder op gewezen dat vrijwel iedereen in die periode dit woord hanteert.
Belangrijker is het vaak gelijkgerichte gebruik van deze term, en enkele andere die
er dicht bij staan: ‘Met stijl is hier niet bedoeld een ornament, want het kan nooit
2
sober genoeg, maar persoonlijkheid, eigenheid’. Heel frappant is een uitval tegen
de nieuwe retoriek van poëtische mode-woorden, op hetzelfde moment dat Ter
Braak zijn aktie voert binnen De Vrije Bladen: ‘Dit verderfelijk epigonisme, dat
onbegrijpelijkerwijs in de voor enkele jaren op het stuk van oorspronkelijkheid nog
onmisleidbare Vrije Bladen grif geduld en aangemoedigd wordt, dient tot de laatste
3
wortel te worden uitgeroeid.’ Behalve dat men, vooral tegen de achtergrond van
de opzet van Critisch Bulletin, hier door de beeldspraak herinnerd wordt aan een
behoefte tot ‘saneren’, kan men moeilijk een groot verschil konstrueren tussen dit
standpunt en dat van Ter Braak en Du Perron, vooral op het punt dat velen nog
steeds beschouwen als de raison d'être van Forum: de strijd tegen het epigonisme.
Maar ook als het om subtieler zaken gaat, kan men verbindingslijnen van Donker
naar Forum trekken, bijvoorbeeld als Donker van Slauerhoff schrijft dat deze gekweld
4
wordt door ‘de eeuwige onevenredigheid tusschen gevoel en woord’. Een dergelijke
observatie hoort zonder twijfel eerder bij Ter Braak dan bijvoorbeeld bij Binnendijk
thuis.
Om nu niet op mijn beurt de verdenking op te wekken van een onmatig sterke
behoefte aan ‘verzoening’, haast ik mij, vast te stellen dat de verschillen tussen
Donker en Forum niet minder groot zijn dan de overeenkomsten. Er gaapt een diepe
kloof tussen de attitude, die leidt tot de formulering: ‘Men kan sfeer en levenshouding
5
van een boek verwerpen en niettemin den schrijver onvoorwaardelijk [!] bewonderen’
en Ter Braaks
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Hannibal over de Helicon? p 85.
Fausten en faunen p 144 (1930).
De schichtige Pegasus p 99.
Fausten en faunen p 47.
idem p 147-148.
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charges tegen de katholieken in hetzelfde jaar dat het zoëven geciteerde
gepubliceerd werd, al schreef Ter Braak anderzijds, alweer in dat jaar 1930, een
stuk over Havelaar dat soortgelijke uitingen bevat als die van Donker. Het is dus
misschien beter om in dit geval Du Perron als de antipode te noemen en niet Ter
Braak...
Dat Donkers kritische positie in veel opzichten lijkt op die van Marsman, hoeft na
het bovenstaande geen betoog meer. Eerder moet een beslissend punt aangewezen
worden waar hun wegen uiteengaan. Men kan dat punt in deze karakteristiek van
de een door de ander vastgelegd zien: ‘Marsman, zoekt [als criticus] in elk boek, in
ieder vers den mensch, onmiddellijk en op den man af, minder nog zijn aard, zooals
Coster, dan wel vóóral zijn temperament. [...] Schoonheid en vitaliteit van een
kunstwerk zijn [echter] niet identiek [zoals Marsman meent], vitaliteit is de
noodzakelijke voorwaarde tot de schoonheid, de niet altijd ingeloste belofte, waarvan
de schoonheid de verplichte vervulling is. Vitaliteit is het chaotisch voorstadium,
1
schoonheid het kosmisch eindstadium der kunst.’ Het verschil in standpunt dat hier
tot uiting komt, is niet verrassend bij een overwegend klassicistische dichter die
oordeelt over een met vormen experimenterende modernist.
Moet men het eindresultaat van al deze tegenstrijdigheden nu niet betitelen als
‘karakterloosheid’, zoals Du Perron deed? Het antwoord kan weer van Donker zelf
komen: ‘Het aesthetische, het ethische, het humanistische zijn natuurlijke nuances
2
van den menschelijken aanleg’. Niets spreekt meer vanzelf dan dat de man die er
zo over denkt - en wie onder zijn hele en halve tegenstanders van die jaren zou
hem zonder meer hebben willen tegenspreken? - met die schakeringen rekening
houdt bij zijn literatuurbeschouwing. Wanneer men, tenslotte, zou willen eisen dat
deze verschillende aspekten tot één geheel geïntegreerd worden, meen ik dat enkele
citaten duidelijk kunnen maken, dat dit in de praktijk vaak het geval was.
Negatief geformuleerd: nadruk op één van de elementen die het kunst-

1
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idem p 83. In het herdenkingsnummer van De Nieuwe Stem, 21ste jg, nr 3 (maart 1966), p
130, schreef Karel Meeuwesse als kommentaar hierbij: ‘Voor ons achteraf wel wat grote
woorden’, waarschijnlijk omdat hij ‘kosmisch’ opvatte als ‘tot de kosmos behorend’, in plaats
van, zoals vermoedelijk bedoeld wordt, ‘een kosmos vormend’ (tegenover ‘chaotisch’). Cf.
het citaat van Marsman op p 211 van dit boek, waarin sprake is van de ‘reële cosmische orde’
der poëzie.
Ter zake p 13.
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werk (in overeenstemming immers met ‘de menselijke aanleg’) bepalen, is voor
Donker uit den boze: ‘allen, die afdwalen op de ethische zijwegen van de
levenswaarheden, de religieuse van de sterkende krachten, en de aesthetische van
1
de klankschoonheden der poëzie, zien toevallige bijzaken voor het wezen aan’.
Donkers positie kan, zo gezien, omschreven worden als: tegen alle anderen,
voorzover die tot eenzijdigheid vervallen.
In positieve termen: ‘Vorm is niets anders dan de overtuigingskracht, die de stof
in de bewerking van den schrijver heeft gekregen. [...] De uiting der persoonlijkheid,
die kunstwerk heet, ontstaat pas door den vorm. Daar wordt de persoonlijkheid stijl,
daar begint het kunstwerk, en alleen door het inschuiven van een lang en vervelend
alfabet van theorieën kon men vergeten, dat de eerste het uitgangspunt, de tweede
de uitkomst is der oorspronkelijke persoonlijkheid, die scheppend beide omspant.
Voor het ontstaan van een kunstwerk kan de persoonlijkheid niet buiten den vorm,
2
de vorm niet buiten de persoonlijkheid (de stof is betrekkelijk bijzaak).’
‘Critiek kan alleen geschreven worden met inzet van volledige aandacht en
onderzoek, met de nauwkeurigste raadpleging van eigen artistieke oordeelskracht,
met inzet van eigen persoonlijkheid, levensinzicht en overtuiging, en (wie denkt daar
3
nog aan!) met volledigen inzet van het werk dat men beschouwt’. In zo'n citaat ziet
men Donkers tussenpositie volledig gedemonstreerd.

1
2
3

De schichtige Pegasus p 41.
Ter zake p 94.
idem p 14.
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21 P.N. van Eyck (1887-1954)
Men zou het, op het eerste gezicht, als een gelegenheidsoverdrijving kunnen zien,
dat Donkersloot in 1947 zijn ere-promovendus Van Eyck aldus toesprak: ‘over elk
1
onderwerp waarover Gij hebt geschreven, hebt Gij ook het belangrijkste gezegd.’
Maar Marsman oordeelt twintig jaar eerder niet veel anders: ‘Ik ben met u
onveranderd van meening dat uw critisch ideaal het hoogst-en-volledigst-denkbare
2
is en dat het in enkele uwer critieken volkomen verwezenlijkt werd.’ Deze opinies
(en het zijn de enige niet) konvergeren te zeer om ze niet au sérieux te nemen. Des
te merkwaardiger dat dit hoogst-denkbare critische ideaal zo weinig aanleiding heeft
gegeven tot diskussies, en dat die volmaakte praktijk anderen niet tot soortgelijke
benaderingsvormen heeft geprikkeld. De kritische aktiviteit van Van Eyck is een
geïsoleerd verschijnsel gebleven, ondanks de bewondering die men hem van vele
kanten toegemeten heeft. Hoe komt dit? Deze vraag laat zich alleen met vrucht
beantwoorden, zelfs: op de juiste wijze stellen, wanneer wij kennis gemaakt hebben
met het geheel van zijn denkbeelden, en met de wijze waarop deze in praktijk
gebracht werden.
Wel moet hier al op één verklaring gewezen worden die men vaak gegeven heeft
voor Van Eycks geringe ‘impact’, een verklaring waartegen Van

1
2

Wegens uitnemende verdiensten p 29.
DVB, 3de jg, p 59 (in een brief aan Van Eyck n.a.v. diens konflikt met de Gids-redaktie). Over
deze, voor Van Eyck zo beslissende, episode is ook veel materiaal te vinden in De
briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman. Dit boek verscheen toen ik het hoofdstuk
over Van Eyck reeds voltooid had, en bij de opzet daarvan dus geen rekening meer kon
houden met deze brieven. De grootste waarde ervan ligt trouwens niet in eventueel nieuwe
gezichtspunten, maar in de samenvatting van Van Eycks denkbeelden, door hem zelf, die
als kontrole dienst kan doen van het beeld dat ik opgeroepen heb. Dat geldt vooral voor het
nooit verzonden ontwerp van 15 januari 1928 (p 41 vlgg) en voor de wel verzonden versie
van 16 januari (p 47 vlgg).
Naast de uitspraken van Donkersloot en Marsman, kan men nog die van G. Knuvelder plaatsen
(in ‘Van Eyck als essayist’), die zijn zeer positieve opinie over Van Eycks kritische methode
nog relief geeft door te vermelden dat die methode volkomen aansluit bij de theoretische
denkbeelden van Ermatinger, die Van Eyck naar eigen zeggen niet gelezen had.
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Eyck zelf zich steeds - met recht - verzet heeft: zijn opvattingen zouden een
variërende voortzetting zijn van die van Verwey. Bomhoff zegt hierover: ‘Als dichter
echter is hij te lang en te veelvuldig gedoodverfd als epigoon van Verwey, terwijl
zijn kritisch werk stil-zwijgend opzij werd geschoven als te moeilijk en te omslachtig
1
en ook alweer onder de verdenking stond de echo van Verwey's stem te zijn.’
Wanneer ik Bomhoff hierin bijval, wil dat niet zeggen dat de verhouding Verwey
- Van Eyck geen bijzondere trekken vertoont. Ook daarover echter zal een
verantwoord oordeel alleen mogelijk zijn na grondige bestudering van de opvattingen
van beiden, gevolgd door een even grondige vergelijking. In dit boek is daarvoor
geen plaats. Ik zal mij dus moeten beperken tot het incidenteel signaleren van
opvallend verwante uitspraken, en wil in het algemeen slechts opmerken dat het
niet toevallig is dat Van Eyck zijn reeks Gids-artikelen (waarin zich zijn ontplooiing
als criticus voltrekt) begint met een groot opgezet essay over Verwey, door hem
zelf ‘een dichterlijke en kritische geloofsbelijdenis in de vorm van een studie’
2
genoemd.
Behalve die veronderstelde maar nooit goed onderzochte leenplichtigheid aan
Verwey, noemt Bomhoff terloops een andere reden voor het ‘opzijschuiven’ van
Van Eycks kritische artikelen: zij zijn ‘te moeilijk en te omslachtig’, en op dat punt
kan ik niet helemaal met hem meegaan in zijn eenzijdige veroordeling van de lezers.
Voorzover denkluiheid de reden is van deze afweerhouding - en gedeeltelijk zal dat
wel het geval zijn - treft de blaam ook hier de anderen. Maar moeilijkheid en
omslachtigheid zijn lange tijd zozeer de vaste begeleidingsverschijnselen van Van
Eycks stijl, dat men zich soms afvraagt of hij wel prijs stelde op kommunikatie, en
of misschien de bedoeling van zijn gewrongen formuleringen niet kan zijn dat wat
hij met zoveel volledigheidsdrang prijsgeeft, tegelijk voor de lezer ontoegankelijk
gemaakt wordt. Men leze een zin als deze, uit het belangrijke Leopold-essay van
1924: ‘Een emotionaliteit als die van Kloos komt, voor zover zij emotie om de emotie
wilde, in het geheel niet, voor zover een zeer geconcentreerd belijdend individualisme
in haar zijn natuurlijke vorm van zelfervaring en zelfexpressie, de directe uitstorting
van door geen gewaarwording, door fantaisie noch mijmering gewijzigde
3
zielsbeweging vond, bij Leopold zelden voor.’ Die zin moet men minstens twee
keer lezen, niet omdat de erin uitgesproken gedachte zo diep tast, maar uitsluitend
vanwege de stokken die Van Eyck zijn lezer tussen de benen
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Bomhoff, ‘Van Eyck’ p 11.
De Witte Mier no 7 (sept. '25), p 317.
VW 4 p 325.
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steekt. Dit voorbeeld kan met honderden vermeerderd worden. Van Eyck zelf zou
eruit gekonkludeerd hebben tot een fundamentele gespletenheid, en vandaaruit
misschien de hele figuur getekend hebben.
Ik zal dat niet doen, al was het maar omdat bij Van Eycks denkbeelden zelf - waar
het tenslotte om gaat - van gespletenheid geen sprake is. Integendeel, geen enkele
criticus in de periode tussen de twee oorlogen vertoont een zo volstrekte en
doorwerkte samenhang van levensbeschouwing en literaire opvattingen. Terecht
komt Bittremieux tot deze samenvatting: ‘De kern is: eenheid. In het midden van
Van Eyck's bewustzijn staat de eenheid van God en natuur, van natuur en mens,
van mens en dichter; van lichaam en ziel, van stof en geest, van aarde en hemel;
1
van tijd en eeuwigheid; van oorsprong en doel; van bestaan en bestemming.’ Dit
hoofdstuk zal voor een groot deel de adstruktie van deze karakteristiek zijn.
Het is onmogelijk om Van Eycks poëtica en zijn kritische theorie en praktijk, en
vooral de opvallend sluitende samenhang van de drie, uiteen te zetten zonder zijn
levensbeschouwing als achtergrond te gebruiken. Eigenlijk zou men met Van Eycks
levensleer moeten beginnen, met zijn filosofie, om een woord te bezigen dat hijzelf
niet helemaal juist achtte; daarbinnen kan men dan zijn denkbeelden over literatuur
en kritiek een plaats geven. De eisen van dit boek brengen echter mee dat ik deze
‘natuurlijke orde’ omkeer, en de literatuur in het centrum plaats, - wat toch ook weer
niet tegen Van Eycks eigen opvattingen indruist.
De samenhang in Van Eycks wereldbeeld is zo allesbeheersend, dat wij met een
chronologisch verloop nauwelijks rekening behoeven te houden, althans voor zijn
2
uitingen na 1915. In ‘Over Poëzie’ (1912), in de diskussie over retoriek van 1913
(zie hoofdstuk 3), en in het gelijktijdige interview met E. d'Oliveira beginnen de
literaire denkbeelden vorm aan te nemen, maar hun algemene achtergrond hebben
zij nog niet gekregen. De verschuiving naar wat men de gerijpte denkbeelden van
Van Eyck mag noemen, vindt plaats omstreeks 1915, en is vooral zichtbaar geworden
in artikelen als ‘Gesprek op Monte Mario’ (1915) en het daarbij aansluitende ‘Kunst
en kosmos’ (1916). Het verschil tussen de eerste reeks literairkritische essays (in
De

1
2

Bittremieux, Van Eyck p 31.
In zijn inleiding bij de briefwisseling Van Eyck - Marsman gaat Dr. H.A. Wage er van uit dat
reeds aan Van Eycks kritieken in De Nieuwe Gids, van 1910-1911, dezelfde denkbeelden
ten grondslag liggen als aan de latere. Dat lijkt mij maar gedeeltelijk juist, zoals de lezer nog
zal zien.
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Nieuwe Gids, 1910-1911) en de tweede (De Gids, januari 1924 t/m september 1925)
is dat bij de laatstgenoemde studies de literaire redeneringen en evaluaties geheel
een onderdeel geworden zijn van het wereldbeeld. Dit blijft ook later zo, naar men
kan zien in de Leiding-essays (jan. 1930 t/m november 1931), in de oratie Kritisch
onderzoek en verbeelding (1935), in het onthullende essay Over leven en dood in
de poëzie (1938), en eigenlijk in al de andere studies, literairkritisch of
wetenschappelijk.
Het is onmogelijk om de duizenden pagina's die Van Eyck aan de literaire
problematiek wijdde, bevredigend samen te vatten in het korte bestek van één
hoofdstuk van dit boek. Ik zal mij daarom beperken tot een schets in enkele lijnen
van wat in werkelijkheid een immens bouwwerk is. Dat wil onder meer zeggen dat
ik een keuze doe uit het materiaal. Enkele essays worden uitgebreid behandeld,
omdat alleen zó de, beslissende, samenhang in de denkbeelden getoond kan
1
worden; de andere worden slechts incidenteel geciteerd.

Poëtica
Voor zover dat mogelijk is, zal ik nu eerst afzonderlijk Van Eycks ideeën over de
aard van de poëzie, en daarmee ook over vraagstukken als de relatie van vorm en
inhoud, de rol van het ritme e.d. samenvatten.
Het spreekt vanzelf dat de verhouding vorm - inhoud aan de orde gesteld

1

Een overzicht van de studies die vooral het materiaal geleverd hebben voor mijn ‘portret’ volgt
hier:
VW 3: Over poëzie (1912), Aantekeningen over retoriek (1913), Gesprek op Monte Mario
(1915), Kunst en kosmos (1916).
VW 4: Over kunst en mystiek (1918) en de essays en besprekingen over: Nijhoff (De wandelaar,
1917), Verwey (1924), Marsman (1924), Leopold (1924), Nijhoff (Vormen, 1925), Werumeus
Buning (1925), Besnard (1925), ‘De Gids’ en onze dichterlijke beweging (1926), Bloem (1926),
nogmaals Leopold (1927), Idee en wil, tafelrede over Albert Verwey (1925).
VW 5: geheel (periode Leiding).
VW 6: Kritisch onderzoek en verbeelding (oratie van 1935), Over leven en dood in de poëzie
(1938).
VW 7: niet geciteerd, daar deze studies geheel buiten onze periode vallen, en bovendien
hoofdzakelijk van wetenschappelijke aard zijn (hetgeen niet wil zeggen dat zij ver van de
andere staan; alleen al de opbouw bewijst de verwantschap).
Ongepubliceerde artikelen en lezingen uit het VW worden slechts incidenteel aangehaald, en
wel als zij ook elders uitgesproken opinies in verscherpte vorm samenvatten, zoals bijvoorbeeld
hier en daar het geval is met Ritme en metrum (VW 5, 1932).
Niet in het VW opgenomen, maar door mij wel gebruikt, is het artikel De redactie van De Gids
en haar kritikus voor poëzie, uit De Witte Mier (sept. '25).
Dat de keuze van artikelen vrijwel geheel op poëzie-beschouwingen betrekking heeft, is geen
gevolg van een voorkeur mijnerzijds, maar van een preokkupatie bij Van Eyck, waarvan de
reden later duidelijk zal worden.
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werd in het gesprek dat E. d'Oliveira met Van Eyck had, waarschijnlijk in 1913. ‘De
inhoud dwingt den vorm, die dan zoo zeker al de eigenschappen van den inhoud
aanneemt, dat zij niet meer te scheiden zijn’, zegt Van Eyck daar, en: ‘Er is dus ook
maar één goede vorm voor elk gedicht, en het is dan ook niet aan den dichter, om
1
dien willekeurig te bepalen om redenen buiten het gedicht zelf.’
Een vertrouwd standpunt, zou men zeggen, een variant immers van de ‘adekwate
vorm’. Er zit echter een addertje onder het gras: wat zijn die ‘redenen buiten het
gedicht zelf’, die de dichter niet mag volgen? De opmerking wordt gemaakt in verband
met een afwijzing van socialistische kunstopvattingen, en hoewel dit, via vooral
Adama van Scheltema, inderdaad te maken kan hebben met het verwerpen van de
‘absolute vorm’, dat is toch zeker niet het enige. Er wordt hier even een opvatting
van ‘vorm’ zichtbaar die meer met levensbeschouwing te maken heeft dan men op
het eerste oog denken zou; aangezien echter d'Oliveira geen verdere vragen stelt,
blijft het bij deze glimp.
In 1912 echter, had Van Eyck in de studie ‘Over Poëzie’ al meer over die
verhouding vorm - inhoud gezegd, en daar was een nieuw element opgedoken, dat
niet verbonden kan worden aan de tegenstelling adekwate - absolute vorm. Het
was een eerste tik met de stemvork die de typisch Van Eyckse toon laat horen. Er
is, schrijft hij, naast vorm en inhoud een derde faktor, die de twee verbindt, ‘het
poëtische’. ‘Vanaf het ogenblik, dat een eenheid [van vorm en inhoud] tot stand
kwam en door het Derde een levende en levenwekkende eenheid werd, mag men
feitelijk van inhoud en vorm niet meer spreken, aangezien men, bestond er nog
schroom dit ten opzichte van de inhoud tegenover de vorm te laten gelden, toch in
ieder geval van de vormen dikwijls niet meer kan zeggen, of zij wel enkel vorm
2
bleven en niet zelve tot inhoud, tot substantie van het gedicht werden.’
Let wel, dit werd meer dan tien jaar eerder opgeschreven dan Nijhoffs
‘vormtheorie’, waar het toch heel sterk aan doet denken, evenals de volgende
observatie: ‘Menselijk leven is het materiaal van poëzie. Kunstenaarschap is zijn
3
veelzijdige bewerker.’ Wat de woorden ‘menselijkheid’ en ‘kunstenaarschap’ (op
dit moment) bij Van Eyck betekenden, wordt uit dit citaat wel duidelijk; men kan ze
weergeven met respektievelijk onge-

1
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De jongere generatie p 233. Hier, en elders, houd ik geen rekening met de ontwikkeling die
men bij Van Eyck kan konstateren in zijn opvattingen over een begrip als vorm; het permanente
is opvallender, en interessanter voor ons, dan het wisselende.
VW 3 p 379.
idem p 386.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

313
vormde inhoud en vormvermogen. Maar de Dritte im Bunde, het zo belangrijke
‘poëtische’, wat moet men dááronder verstaan? ‘Dichterschap schept levende adem,
die erin blijft ruisen.’ Dat is dus iets anders dan vormvermogen, maar wat het nu
precies is wordt niet uitgelegd. Dat kan Van Eyck ons, boud gezegd, pas vertellen
na 1915, als hij zijn wereldbeeld gaat omschrijven, en daarbij tevens de plaats van
de poëzie in die wereld vaststelt.
Eén belangrijke konklusie is echter reeds nu mogelijk: het materiaal waaruit de
‘inhoud’ opgebouwd wordt, de ‘menselijkheid’, is voor Van Eyck het minst belangrijke
element van het gedicht. Vandaar dit oordeel over Henriette Roland Holst: ‘De
chaotische uitdrukking van emotionele en gedachtelijke grondstof in uit slordige
formuleringen en, op zichzelf of in hun opeenvolging, dikwijls onhoudbare beelden
aaneengeregen improvisaties, waarin zowel het zintuigelijke als het redelijke
bestanddeel der taal oor-, oog- en hartverscheurend geschonden wordt, en het
gebruik van de versvorm slechts als een voorwendsel gebruikt schijnt om die
1
versvorm in ieder bestanddeel, waarin zij verminkt kán worden, te verminken.’ Het
verwijt is hier, dat de inhoud niet in de vorm is opgegaan. Met dit citaat in de hand,
mag men aannemen, dat de ‘redenen buiten het gedicht zelf’ die een dichter tot een
ontoereikende vormgeving zouden kunnen brengen, te maken hebben met de
2
‘grondstof’ die niet door de vorm is herschapen tot ‘inhoud’.
Er is een gewijzigd levensinzicht voor nodig geweest om Van Eyck de volgende,
beslissende stap te laten doen. Voordat ik meer over die ‘levensleer’ zeg, eerst
enkele citaten om verschil en overeenkomst tussen de nieuwe en oude van Eyck waarom ik die bijbelse termen gebruik zal de lezer nog horen - te laten zien. Ik kies
daarvoor het essay waarin Van Eyck zich over deze materie het duidelijkst heeft
3
uitgesproken, Over leven en dood in de poëzie. ‘Onder de inhoud van het dichtwerk’,
lezen wij daar, ‘versta ik, voorlopig, zijn betekenis als mededeling, potentieel van
4
nagenoeg de volledige menselijke ervaring.’
‘Onder de vorm van het dichterlijke kunstwerk versta ik, eveneens voor-

1
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5 p 208. Deze zin is slechts te begrijpen als men er van uitgaat dat hij ... elliptisch is,
namelijk geen hoofdwerkwoord bevat.
Geen wonder dat Van Eyck n.a.v. onze levensbeschouwelijke criticus bij uitstek, Dirk Coster,
spreekt over ‘de dikke damp, die onze Amersfoortse nevelgod zo rijkelijk over onze poëzie
verspreidde’. (VW 5 p 209).
Van 1937. In het VW is de derde, gewijzigde, druk opgenomen, en deze citeer ik.
VW 6 p 375.
VW
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lopig, de wijze waarop de taal voor het doen van de mededeling gebruikt is: datgene
wat het geschrevene tot kunstwerk maakt. De taalstroom wordt, met vol behoud
1
van zijn karakter als stroom , in het stuk taal dat het gedicht is gebonden. Dat wil
zeggen: het leven zelf bindt zich in het gedicht, evenals in de natuur, binnen een
grens die, nimmer volkomen eender herhaalbaar, de noodzakelijk individuele
2
verschijningsvorm van het in hem gebonden leven is.’ En dan de derde faktor, de
beslissende, in 1912 ‘het poëtische’ genoemd:
‘Onderscheiden wij ook in de ondeelbare eenheid van de vorm weer elementen,
uit welke wij hem opgebouwd kunnen denken, en vragen wij ons of er een is, waarin
alles wat mogelijkerwijs tot de vorm kan worden gerekend, het volledigst en treffendst
aangeduid wordt, dan vinden wij bij aandachtige ontleding van dit merkwaardig
3
begrip, zijn ritme’. Het ritme is de bindende faktor in het gedicht. Nader daarover:
‘Datzelfde beginsel, van regelmatige herhaling volgens een vaste en eenvoudige
figuur, kunnen wij in de grote bewegingsverschijnselen van de natuur buiten de
4
mens erkennen.’ ‘Versritme, álle versritme, is volgens een figuur van regelmatige
herhaling min of meer geritmiseerde taalstroom. Dat wil zeggen: versritme is
harmonisering van de zogenaamd natuurlijke taalstroom, het zogenaamd natuurlijke
spreekritme, met dat andere ritme, waaraan de sterren zo goed als de organische
functies van het gezonde lichaam gehoorzamen, en dat ik het universele ritme van
5
het als natuur zich openbarende leven noemde.’
Het beslissende aspekt van het kunstwerk is dus niet zijn inhoud, maar zijn vorm,
6
en deze heeft als ‘concreetste kenmerk’ het ritme, dat, weer met de woorden van
Van Eyck zelf, is: ‘In vormen van taal hoorbaar geworden harmonie van individuele
7
levensbeweging met het universele ritme der wereld: dat is versritme.’ ‘Dichten [...]
is naar de mate van de begaafdheid der dichters daarom altijd, immers krachtens
zijn wezen, en primair dus: God, door ritme van woorden, als schoonheid ervaarbaar
8
maken in menselijke taalschepping.’
Als er lezers zijn die met de ogen knipperen bij deze sprong in de kosmos
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Hierin mag men een verwijzing lezen naar de these waarvan men nauwelijks kan vaststellen
of hij van Verwey stamt, of dat de laatste hier, omgekeerd, van zijn jongere geestverwant
geleend heeft: het gedicht is een geestelijke beweging, die zichtbaar wordt in de volzin. Het
woord ‘volzin’ keert in Van Eycks kritieken steeds terug, en heeft soms niet minder het karakter
van een fetisj dan bij anderen ‘het woord’.
VW 6 p 376.
idem p 377.
idem p 378.
idem p 381.
idem p 392.
idem p 385.
idem p 392-393.
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en in de metafysika, kan men hun dat niet kwalijk nemen. Het is nogal merkwaardig,
deze abstrakte verbinding van konkrete zaken als gedicht - lichaam - heelal, die
men beslist niet als beeldspraak maar eerder als de konstatering van
‘korrespondenties’ moet beschouwen; een verbinding van het persoonlijkste met
het meest algemene bovendien. Want men vergisse zich niet: in het gedicht wordt
volgens Van Eyck het diepst persoonlijke niet in het algemene opgelost, maar
integendeel uitgesproken. ‘Het [versritme] is een beweging van woorden die door,
1
ja, in haar als persoonlijke stem zingend ritme hun zin overdraagt.’ Dit staat te lezen
in datzelfde essay waarin het ritme gekarakteriseerd wordt als de harmonisering
van het persoonlijke leven met het universele. Men kan de hele problematiek zien
samenvloeien in deze omschrijving: ‘Poëzie is, in al datgene waardóor zij poëzie
2
is, een handelen der ziel.’ Pas als men heeft vastgesteld wat deze definitie inhoudt,
dwz. als men heeft bepaald wat voor Van Eyck ‘ziel’ is, en hoe dit begrip verbonden
is aan enerzijds ‘God’, anderzijds ‘het wezenlijke in de persoonlijkheid’, pas dan kan
men meer zeggen over de wijze waarop Van Eyck literaire verschijnselen heeft
beschreven en gekritiseerd. Dan ook kan men vaststellen of Minderaa gelijk had
toen hij schreef: ‘Van Eycks theoretische absolute beschouwing van de poëzie als
“goddelijke openbaring in schoonheid” zweeft wel gevaarlijk hoog boven de realiteit
3
der poëzie’. In dit stadium lijkt de kans dat wij deze kritiek moeilijk zullen kunnen
weerleggen niet gering.

Levensleer
Omstreeks 1913 zei Van Eyck tegen d'Oliveira: ‘Wat ik al vroeg ging zoeken, dat
was den zin van het leven, de vraag: wat ben ik eigenlijk, hoe is het leven, hoe staan
4
we tegenover de wereld?’ Een antwoord op die vraag begon hij te formuleren in
‘Gesprek op Monte Mario’, dat hij zelf korte tijd later zo samenvatte: ‘Ik zeide in mijn
gesprek [...] dat niet in het aardse, maar in het kosmische de zin en de
rechtvaardiging van het menselijk leven ligt, dat slechts uit het kosmische alle
bedrijven der mensen en andere levende schepselen zó te verklaren en te verdedigen
5
zijn, het leven zó te begrijpen is, dat het aanvaardbaar wordt’. Op de
levensaanvaarding die uit dit citaat spreekt, moet men de volle nadruk leggen; het
aardse wordt niet verworpen, zoals men bij oppervlakkige lektuur zou kunnen denken,
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idem p 393.
idem p 405.
Opstellen en voordrachten p 329.
E. d'Oliveira, De jongere generatie p 225.
VW 3 p 598.
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maar als onderdeel van een zinvol universum juist aanvaardbaar geacht. Dat blijkt
uit de vele uitspraken over de verhouding mens - kosmos, die wij vanaf dat moment
in Van Eycks essays tegenkomen. Ik haal er enkele aan, bovenal om duidelijk te
maken wat hij onder ‘kosmos’ verstaat en wat in zijn ogen de positie van de mens,
en de taak van de dichter, is.
Er zijn twee polair tegenover elkaar staande mensentypen, het ‘in het aardse
1
verzonkene’, voor wie het zintuigelijk waarneembare ‘het enig belangrijke’ is , en
2
het religieuze, voor wie ‘godheid en mensheid ten hoogste correlaten [zijn].’ Voor
een derde, een nieuwe, mensensoort, ‘de kosmisch voelende mens’, gaat de
waarheid boven deze verbijzonderingen uit. Voor hem ‘is niet het aardse een
afschijnsel, een schepping van het goddelijke, - dat goddelijke, dat hij kosmos noemt,
leeft in de dingen zelf, sterker nog, wordt door de gezamenlijkheid der dingen en
de in hem levende krachten gevormd. [...] Voor de kosmische is alles aards en alles
3
kosmisch, het een is er door het ander, zij zijn elkander.’ De kosmos, de wereld,
de natuur - woorden die bij Van Eyck vrijwel synoniem zijn - is de zelfopenbaring
van het goddelijke; de hoogste vorm van leven is de direkte aanschouwing van het
goddelijke in zijn zelfopenbaring. De ziel is het orgaan dat ons tot die direkte
aanschouwing in staat stelt, en de taak van de dichter is, daaraan vorm te geven.
Van Eycks poëtica vloeit dus rechtstreeks voort uit zijn levensbeschouwing: ‘Ieder
ding ter wereld kan als openbaring van het Verborgene aanschouwd worden, en
daarom kan ieder ding de materie zijn die door de kunstenaar zó herschapen wordt,
dat het niet meer enkel voor zijn bewuste of onbewuste zelf, maar klaarblijkelijk en
door zijn klaarblijkelijkheid overtuigende openbaring van het verborgene, het Leven
is. Dit belijden wij dan als het doel ener nieuwe kunst. [...] Haar mogelijkheid ligt
4
enkel in de verbeelding.’
In dit woord ‘verbeelding’ is de schakel tussen levensbeschouwing en poëtica
vastgelegd. ‘Ieder dichter is dichter bij de gratie der Verbeelding, zonder welke voor
de mens geen scheppen van geestelijk leven mogelijk is. De Verbeelding tilt de
persoonlijke inhouden van de dichter uit de stroom der vergankelijkheid en hervormt
hen tot autonome gestalten, die het ritme - ik noem het gebonden “wording” - als
ónvergankelijke gestalten van
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idem p 599-600.
idem p 603.
ibidem.
VW 4 p 35-36 (‘Over kunst en mystiek’, 1917).
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1

“zijn” tot leven brengt, dat is, tot beelden Gods maakt.’ Parafraserend: de verbeelding
maakt de vlietende persoonlijke ervaringen tot blijvende gestalten, tot stukken
werkelijkheid waarin God, als in alle andere dingen, aanwezig is. Vandaar dat ‘de
diepste zin der poëzie’ omschreven kan worden als: ‘vormopenbaring van
2
eeuwigheid’.
Later heeft Van Eyck het scheppend vermogen gedifferentieerd tot een drietal
funkties: intuïtie, verbeelding en vormkracht, samenkomend in het alles verbindende
begrip ‘geest’. Het uitgebreidst heeft hij over dit vermogen tot het scheppen van
kunst (d.i. van ‘beelden Gods’) gehandeld in Over leven en dood in de poëzie, waar
wij onder meer lezen: ‘Als vermogen tot onmiddellijke bewustwording - ervaring, in
mens en natuur, van wezenseenheid - noem ik het intuïtie. Wil ik het als voortbrenger
van mede op werking der zintuigen berustende aanschouwbaarheid aanduiden,
dan noem ik het verbeelding. Als het scheppingsvermogen van de kunstenaar - het
vermogen om in menselijke ervaringsstof universeel ritme ervaarbaar te maken noem ik het vormkacht. Als het kern-vermogen, dat de andere vermogens hun
3
samenhang [...] verschaft, noem ik het geest’. En daarna nog eens, in nauwere
relatie met de voorstelling van de wereld als zelfopenbaring Gods: ‘In volkomen
werking [...] is dat vermogen aanschouwing der wereld als lichamelijke
Godsverschijning. [...] Volkomen menselijke bestemmingsvervulling,
wezenservaring-door-wezensaanschóuwing, is dus eerst de éenheid van dat gevoel
en dat begrip in de lichamelijke ervaring, zonder de zintuigelijkheid immers
onbestaanbaar, maar door de werking van hoger vermogens tot stand komend: de
onmiddellijke aanschouwing van natuur of wereld als Gods-openbaring; om dit woord
hier zijn diepste zin te geven: als schone verschijning van het Wezen dat zich
openbaart, in de Vorm waardóor het zich openbaart. Dit andere, hogere vermogen
nu is het, wat ik aan het slot van mijn vorige hoofdstuk als intuïtie of verbeelding
aanduidde, welks centraalheid aan zin, hart, brein het eigenlijke, vruchtbare doel
van hun natuurlijke dienstbaarheid

1

2
3

idem p 264, in het eerste principiële Gids-artikel, dat niet toevallig over Verwey gaat. Als
uitgangspunt voor een vergelijkende studie over Verwey en Van Eyck zou de omschrijving
van het begrip ‘verbeelding’ goede diensten kunnen bewijzen. Er zijn plaatsen in Van Eycks
werk aan te wijzen waar hij zijn eigen opvattingen kan uitspreken door die van Verwey over
juist deze Verbeelding te omschrijven: ‘Door de Verbeelding dus loutert onze ervaring van
de wereld zich, van dienstbaarheid aan het individuele, weer terug tot medescheppende
dienstbaarheid aan het goddelijke.’ (In de tafelrede Idee en wil, van 1925, VW 4 p 604).
idem p 525.
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geeft, en dat ik - in zijn volkomen werking mét de andere vermogens inderdaad éen,
1
enig vermogen geworden - geest noem.’
Op deze ijle hoogten aangeland, kunnen wij Minderaa geen ongelijk geven, als
hij zegt dat deze opvattingen ons wel heel ver boven de aardse beslommeringen
plaatsen, waartoe de poëzie toch ook blijft behoren. Het verband tussen leven en
2
dichten, dat bij Van Eyck zozeer in het middelpunt van de aandacht staat , dreigt te
vervagen tot een ethisch postulaat: de hoogste poëzie kan slechts geschreven
worden door wie zich zelf daartoe rijp gemaakt heeft in ‘gestadige arbeid aan
3
innerlijke schoonheid’. Het is een beetje ruw maar niet onheilzaam, als Marsman
Van Eyck en ons van deze bergtoppen naar de begane grond terughaalt door zich
te keren tegen de ‘alles-absorbeerende, levensverstarrende [!] doem van een
dichterlijk solipsisme. De eenvoudige waarheid is, dat een groot schoft een groot
4
dichter kan zijn.’
Van Eyck zou hierop waarschijnlijk geantwoord hebben: dat is mogelijk maar hij
zal nooit een ‘hoog’ dichter kunnen zijn. Want dat is alleen weggelegd voor de mens
die, ‘door de zuivering van onze gewone ervarings-vermogens [...] zijn ziel zo zuiver
mogelijk belichaamt’, en die men noemen kan, met Blake: de ‘ware’, met Spinoza:
5
de ‘vrije’, met Paulus: de ‘nieuwe’, en met Van Eyck: de ‘schone’ mens.
Belangwekkender dan Van Eycks veronderstelde reaktie op Marsmans dichtende
schoft, is op dit moment voor ons wat hij te zeggen heeft over een minder extreem
geval: de gewone dichter. Want het ‘hoge’ dichterschap is blijkbaar een limiet, waar,
volgens Van Eycks ethische voorschrift, ieder dichter naar moet streven; maar op
die limiet, op dat ideaalgeval, kan
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idem p 386-387.
Minderaa: ‘Dichten en leven worden hier onverbrekelijk één; poëzie is voor de dichter het
handelen der ziel, waarin alle ander op de eeuwigheid gericht handelen zijn diepste kracht
en rijkste ontplooiing vindt.’ (Opstellen en voordrachten p 327) en Bittremieux: ‘Wat echter
bij Van Eyck de preoccupatie met de zin van het leven haar grootste gewicht geeft is het feit
dat zij voor hem onafscheidbaar verbonden is met het zoeken naar de zin van het dichterschap,
zodat mettertijd [...] de vraag naar de relatie tussen het dichterschap en het persoonlijk leven
het zwaartepunt van zijn geestelijke activiteit is gaan vormen.’ (Van Eyck, p 12).
VW 4 p 490.
DVB, 3de jg, p 58. Wat Marsman met dat dichterlijke solipsisme bedoelt, wordt duidelijk als
men een uitspraak als deze leest: ‘Wat de waarachtige dichter doet, door en naar de mate
van zijn begaafdheid altijd doet, behoort tot het hoogste wat gedaan kan worden: stof van
mensenervaring door vormkracht tot goddelijke openbaring in schoonheid maken.’ (Over
leven en dood in de poëzie, VW 6 p 398).
VW 6 p 390.
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de kritische praktijk moeilijk gebaseerd worden. Gezien Van Eycks behoefte aan
sluitende systemen, mag men verwachten dat hij ook een meer aardse poëtica
ontworpen heeft, vanwaaruit een kritische theorie, voorzien van aanknopingspunten
voor een praktische verwezenlijking, gekonstrueerd kan worden. Gedeeltelijk hebben
wij hem die ‘gewone’ poëtica al zien ontwikkelen, tot het moment dat wij via het
kernbegrip ritme de kosmos ingevoerd werden, om ons zelf aan het eind van die
ruimtevaart terug te vinden voor de rechterstoel Gods. De weg terug, naar de
oordelende Van Eyck, kunnen wij vinden door een triviale vraag te stellen: wanneer
wij het ‘hoge’ dichterschap, dat eerder een norm, een richtingsgevoel, dan een
realiteit lijkt te zijn, een ogenblik terzijde laten, wat is het bedrijf van al die gewone
dichters, waarvan Van Eyck per slot de produkten te beoordelen kreeg? Van welke
orde is de dichterlijke uitspraak? Of, nog anders: hoe is de relatie van de
persoonlijkheid, die zich in het gedicht uitspreekt, tot het werk, dat zijn uitspraak is?

Persoonlijkheid en werk
In zijn gesprek met d'Oliveira, merkte Van Eyck op: ‘De groote grondstof, die het
onderwerp is van de poëzie, is het menschelijk leven. Ik word dikwijls aangezien
voor een aestheet, vooral vroeger was dat zoo, maar in de kunst is voor mij altijd
de mensch die er achter zat het belangrijkste geweest. Ik stel hooge technische
eischen, maar zoodra achter de kunst de mensch te voorschijn komt, die zich krachtig
of persoonlijk uit ... het moet natuurlijk geen stumperen zijn ... dan kan de heele
1
kunst me niet veel meer schelen, als hij mij maar beweegt.’
Van Plato en Spinoza lijken wij nu met een reuzensprong terecht gekomen te zijn
bij Du Perron; en van de poëzie als schone zelfopenbaring Gods misschien wel bij
het gedicht als presenteerblaadje? Het hangt er maar vanaf, wat Van Eyck onder
‘de mens’ verstaat. Niet Costers algemene begrip, dat is duidelijk, maar toch ook
niet de ‘komplete mens’ van de Forumianen waarvan het dichterschap slechts een
aspekt is (en dan vaak niet eens het belangrijkste).
De fout van de gelijkstelling Van Eyck-Du Perron zou vooral zijn, dat hij gebaseerd
is op de gelijksoortigheid van onderdelen van een standpunt. Lijkt de zoëven
geciteerde opmerking tegen d'Oliveira op verwantschap met Forum te wijzen, in de
gelijktijdige ‘Aantekeningen over retoriek’ staan

1
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tegengestelde opmerkingen, in deze trant: ‘Een goed gedicht is nimmer als een
1
beker wijn’ , anders gezegd: als een presenteerblaadje. Dan: ‘Hij is de zuivere
dichter, de dichter van waarachtige poëzie, wanneer zijn persoonlijkheid waardevol
is, en wanneer hij haar volledig doet leven in zijn werk, dat zelf organische eenheid
2
is’. Deze formulering staat, in de termen van de Prisma-diskussie gesteld, precies
tussen Ter Braak en Binnendijk in. Wat onverenigbaar leek in de polemiek, vertoont
zich als komplementair bij Van Eyck. Er zijn verschillende Van Eyck-citaten, die
men op deze wijze van een label zou kunnen voorzien:
‘[De dichter, in tegenstelling tot de retor die zijn gehoor wil beïnvloeden] uit zich,
3
omdat hij niet anders kan, en wannéer hij een doel heeft, dan is het die uiting zelve.’
Dit lijkt op Van Ostaijen.
Geeft de poëzie de hele mens? Nee: ‘De dichterlijke vorm wordt meestal niet door
de volledige mens die hem voortbrengt, maar slechts door een in bepaalde
verhoudingen tot een bepaalde figuur georganiseerd deel van zijn inhouden
opgebouwd, en het is de dichterlijke vorm, selectie, soms verzuivering, een ander
maal verenging van de menselijke, die aan de naam van een dichterverschijning
4
als zodanig verbonden blijft.’ Bij nadruk op ‘verzuivering’: Anthonie Donker, bij
nadruk op ‘verenging’: Du Perron.
‘Door de werking van de vormkracht [schijnt de dichter] onder het dichten ook
5
buiten het ik om soms over ervaringsmogelijkheden te beschikken’. Nijhoff.
De ziel kan de persoonlijke stem van de dichter tot zijn ‘enkelvoudigste kern’
terugbrengen, en zo maken tot ‘de stem waarin zij [de ziel] de toon van haar eigen
gluk kan doen klinken’, de toon die ‘de poëzie-in-de-poëzie is: de verrukking van
6
de ziel door Gods schoonheid.’ Nijhoff (met zijn ‘gelukzaligheid’) en Van Ostaijen
(die zelfs het woord ‘verrukking’ gebruikt).
Het spel is aardig, maar de spelregels zijn zwak. Van Eycks poëtica is geen
legkaart van uiteenlopende standpunten, maar juist een naar logische geslotenheid
strevend systeem. Eerder dan hem te karakteriseren vanuit wat wij bij anderen als
(doorgaans later geformuleerde) tegengestelde stand-
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3 p 436.
ibidem
idem p 437. De hele redenering over de term ‘retorische poëzie’ is een zuiver voorbeeld van
een Gourmontse ‘dissociatie’. Het is mij niet bekend of Van Eyck met de theorieën van
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die deze Fransman op de New Critics gehad heeft, via onder meer Pound en Eliot.
VW 4 p 316.
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punten leerden kennen, moeten wij de eenheid in zijn denken beklemtonen, het feit
dat hij niet koos voor één van de extremiseringen van het moment, maar, evenals
in een meer terloopse vorm zijn mede-Tiener Bloem, bleef vasthouden aan de
wederzijdse afhankelijkheid van inhoud en vorm, van schrijver en werk. Aan de ene
kant: ‘geen waarachtige kunst is denkbaar dan als uiting van het levensgevoel zijns
1
kunstenaars’ , op grond waarvan hij zeggen kan: ‘In al mijn studies tracht ik een
psychologische synthese te geven van den mensch die in een bepaald werk leeft
2
en van de manier waarop hij het leven voelt.’ Aan de andere kant: het kunstwerk
3
is een ‘uit haar eigen wezen levende persoonlijke verschijning’ , waarin ‘persoonlijk’
gelijkgesteld kan worden met ‘uniek’, ‘onherhaalbaar’ (woorden die Van Eyck
trouwens zelf gebruikt om hetzelfde aan te duiden).
Op deze dubbele beschouwingswijze van het gedicht als de tot een zelfstandig
organisme geworden vorm waarin het levensgevoel van een dichter zich
uitgekristalliseerd heeft, berusten Van Eycks opvattingen over de methodische eisen
die aan de literaire kritiek gesteld moeten worden.

Doelstellingen en methode van de kritiek
Om de bijzondere positie van Van Eyck in kort bestek duidelijk te maken, kan ik
zeggen: bij geen enkele andere criticus uit de behandelde periode zou het zin
hebben, een paragraaf in te voegen over zijn denkbeelden aangaande de methode
van de kritiek. Over de theorie ervan hebben ook anderen - zij het zelden expliciet
- geschreven, over de methode echter niemand, hoe apokrief dit ook klinken mag.
Weinig van wat ik in het volgende samenvattend zal weergeven, behoeft nadere
adstruktie, zozeer sluiten Van Eycks opvattingen over de kritiek aan bij die over de
aard van het literaire werk. Wie de laatste niet kent, moet, anderzijds, heel voorzichtig
zijn met een interpretatie van losse zinnen. Zo kan bijvoorbeeld het volgende heel
gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden: ‘Er is bij de beoordeling te veel van
vormen, namen, woorden uitgegaan, men heeft te veel het werk als werk bezien,
is te weinig van mensen, levende zielen uitgegaan. [...] Doordringen in de
persoonlijkheden, uiteenzetten hoe een bepaalde innerlijkheid haar adequate uiting
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3 p 599.
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moet vinden in het kunstwerk, dit bij geheel verschillende wezens bewerkstelligen,
1
het is de enige juiste kritische methode.’ Alles hangt bij deze uitspraak van de uitleg
af, en gelukkig heeft Van Eyck ons zo vaak - vermoeiend vaak, zou men willen
zeggen, als het niet gebleken was dat die herhaling nodig is -, gelukkig heeft Van
Eyck ons in steeds weer andere woorden zijn denkbeelden uiteengezet. De scharnier
in bovenstaand citaat is het gekursiveerde woord moet; daarin ligt opgesloten dat
de criticus de persoonlijkheid van de schrijver als zijn uiteindelijke objekt moet
beschouwen, maar dat deze in het werk te vinden is, en nergens anders.
In het werk: ook dat vraagt toelichting. Evenals voor Verwey was het voor Van
Eyck niet zozeer het losse gedicht als wel de bundel, niet zozeer de bundel als wel
het oeuvre, waar de criticus zich mee bezig te houden heeft - een opvatting die in
dit geval nauw aansluit bij het centraal stellen van de persoonlijkheid - maar dat wil
allesbehalve zeggen dat het losse gedicht, het konkrete objekt, zijn belangstelling
niet had. Uit al zijn studies blijkt dat hij, zoals bijvoorbeeld Bomhoff terecht vaststelt,
een zeer grondige detail-analyse vooraf liet gaan aan zijn synthetische observaties.
Van die analytische bezigheden krijgen wij doorgaans heel weinig te zien, hetgeen
waarschijnlijk samenhangt met Eycks aristokratische opvattingen, maar daarom
mag men ze nog niet verwaarlozen. In de praktijk berust Van Eycks kritiek zelfs
voor een aanzienlijk deel op de resultaten van de analyse, en in zijn theorie ruimt
hij daaraan dan ook een grote plaats in.
Eerst een citaat over de beschouwing van het hele werk, in plaats van de, in die
periode in ons land trouwens door niemand voorgestane, beperking tot één gedicht:
‘Onze geest, dus, moet een wereld bevatten kunnen: een wereld van taal, - in
gedichten. Bij schier iedere dichter vindt men de gedichten als afzonderlijke
eenheden. Elk bevat zoveel van zijn dichter, als hij in dit ene gedicht heeft willen
neerleggen. Misschien bevat ieder gedicht hem geheel. Maar uit al die gedichten
gezamenlijk verrijst in onze geest een verschijning, een figuur, die voortaan onze
voorstelling van deze dichter is, en naarmate hij een meer omvattende inhoud een
sterker dichterlijk leven in schoner vormen geeft, worden wij door zijn werk tot groter
2
bewondering bewogen.’
De gedichten zijn hier de ‘dokumenten’ van een persoonlijk levensgevoel, en het
is in die gedichten dat Van Eyck de persoonlijkheid van de dichter
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zoekt. Het zou een krasse vertekening van zijn opvattingen zijn, als men zijn begrip
‘persoonlijkheid’ zou zien als iets dat los van de poëtische uitingen kenbaar is. Een
citaat, één uit de vele alweer, om te laten zien wat Van Eycks houding is tegenover
de opvatting als zou voor de criticus het gedicht één van de, min of meer toevallige,
uitingen zijn van een zich op allerlei wijzen verwezenlijkende persoonlijkheid:
‘Vorm-kritiek, beschouwende kritiek over de inhoud, zij missen alle kracht, wanneer
zij niet verrijzen uit een ondergrond, die doorzogen is van het besef, hoe het eerste
en laatste schouwen of luisteren naar een vers maar één voorwerp mag hebben:
de poëzie zelf, het werken van de daimoon, niet thans, die mogelijkerwijze in het
1
hart des dichters leefde, maar die onmiskenbaar te leven kwam in het gedicht.’ Wie
dáár niet begint, komt nooit tot een inzicht in Van Eycks denkbeelden over de kritiek.
Ook aan de mogelijkheid van een waarde-oordeel heeft Van Eyck
algemeen-theoretische beschouwingen gewijd. Centraal stelde hij daarbij een vraag
die door zoveel anderen terzijde gelaten werd (of zelfs niet gezien?): is het mogelijk
om het kunstwerk te beleven en te beschouwen tegelijkertijd, of, in de spinozistische
formule van Van Eyck: ‘Sluit het besef van te bewonderen het algehele verzinken
in het bewonderde niet uit? En is wezenlijke kennis, is zien, ooit mogelijk zonder
2
datzelfde, algehele verzinken?’ En is, omgekeerd, de criticus, juist die ware criticus
die zover mogelijk doordringt in het werk, daarna nog in staat tot oordelen? Het
antwoord van Van Eyck luidt: ‘Het kunstwerk daarentegen vraagt voor alles om
beleefd en genoten te worden. Dat dit meer dan ooit de verbeeldingswerking vereist,
is duidelijk genoeg, en tot het wezen van het kunstwerk, deze levende persoonlijke
vorm van persoonlijk leven [wij weten inmiddels wat hiermee bedoeld wordt] behoort
het, in beginsel, zulk een dwingend verband - dwingend verband van vaststaande
woorden - te zijn, als de verbeelding ook zonder kritische voorbereiding tot
3
werkzaamheid kan nopen’. Geparafraseerd: bewondering is geen belemmering
voor het doordringen in het werk (met onverschillig welke middelen), maar de konditie
ervoor; wanneer het werk tekort schiet, als ‘dwingend verband van vaststaande
woorden’, belemmert dit juist het ‘beleven en genieten’.
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Al wordt hiermee de vraag naar de mogelijkheid van een waarde-oordeel, een
mogelijkheid die Van Eyck dus lokaliseert in het intieme verband tussen de
eigenschappen van het werk en de reakties van de lezer, bepaald niet uitputtend
behandeld, het is duidelijk genoeg waar hij het materiaal voor het oordeel zal zoeken:
in de konkrete beschouwing van het werk zelf. Hetgeen voor hem niet iets anders
is dan het doordringen in de persoonlijkheid van de schrijver: ‘Het gaat om het genot
van het kunstwerk [...]. Genot van het kunstwerk wordt verhoogd en vervolmaakt
door zo diep mogelijke kennis van menselijkheid. Slechts éen weg om die te
verkrijgen: in het werk de persoonlijkheid te speuren, en van haar uit het werk tot
in haar finesses te doorgronden, met de verdiepte kennis van het werk weder tot
1
de levende mens te keren, om van hem wéder tot het gedicht te gaan’. Ziedaar de
methodische konsekwentie van het zoeken naar ‘de persoonlijkheid in het werk’. Al
in 1913 komt Van Eyck tot deze dialektische formule, een in persoonlijke termen
gestelde beschrijving van de ‘linguistic circle’, en één van de treffendste uitingen
over de literaire kritiek, die in onze literatuur te vinden zijn. Wat Van Eyck, aan het
eind van de eerste periode waarin hij zijn kritische opvattingen volledig had kunnen
uitspreken en demonstreren, aan Marsman schrijft, is een andere formulering van
hetzelfde, en men begrijpt onmiddellijk dat de man die dat schreef zich later niet
heeft gemengd in de Prisma-diskussie: ‘Echte kritiek [...] is een onvoorwaardelijke
overgave aan, een innig en langdurig doordringen van het werk dat, als menselijke
uiting, voor zijn geest (zo gij dit woord dan met alle geweld gebruiken wilt:) filosofisch,
voor zijn ziel psychologisch, voor zijn lichaam esthetisch ontleden en verbinden
gelijkelijk vraagt en met geen “puur-aesthetische”, geen “puur-psychologische” kritiek
2
gediend kan zijn.’ Dit is haast een wapenkreet.
Een ander opvallend aspekt van Van Eycks denkbeelden over het handwerk van
de criticus (en impliciet die over het waarde-oordeel) is, dat hij de subjektiviteit ervan
veel minder onvermijdelijk acht dan zijn meeste tijdgenoten: ‘de behandeling van
kunstwerken [is] dus bijlange niet zo

1
2

3 p 442.
4 p 487. In de brief van 16 jan. '28 aan Marsman (briefwisseling Van Eyck-Marsman) legt
Van Eyck nog eens de volle nadruk op het alles omvattende van zijn literair-kritische
denkbeelden: ‘U moet deze “aesthetiek” goed begrijpen, haar zelf, en haar implicaties. Zij is
een kenleer, een metaphysiek; zij is een ethiek [,] niet voor de persoon alleen, maar, ook en
noodzakelijk, voor een gemeenschap: het beginsel van een staatsleer; zij is ten slotte een
aesthetiek. Dat wil zeggen, zij is al-omvattend, een religie’ etc. (a.w. p 50).
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noodzakelijk of hoofdzakelijk subjectief, als tot schade van het kennisgehalte, de
betrouwbaarheid dus van hun denkbeelden, door de meeste critici, letterkundige of
1
academische, aangenomen wordt.’
Steeds weer legt Van Eyck een sterke nadruk op het identiek zijn van objektieve
kennis en wezenlijk beleven, - een niet alleen voor zijn eigen tijd verrassende
gelijkstelling. De volledigste uitwerking van zijn ideeën hierover is te vinden in zijn
oratie, waaruit ik, bij wijze van samenvatting, nog het volgende citeer:
‘Dwingend verband, gelijk ik het kunstwerk noemde, van vaststaande woorden,
kan die dwingende macht zich bij de eerste lezing dus onvermijdelijk nog maar ten
dele doen gelden, omdat, dank zij de subjectieve bevangenheid van de lezer, wel
de woorden en hun verband, maar geenszins hun betekenis of die van hun
samenhang al voldoende vaststaan en dus geen zodanige beleving van persoonlijk
leven in persoonlijke vorm tot stand komt, dat van werkelijke aanschouwing, van
volledige beleving, van voltooide kennis sprake zou kunnen zijn. Dat de gewone
lezer zich door zulk een eerste beleving of daaraan min of meer gelijke herhalingen
bevredigd voelt en haar ten behoeve van toekomstige bevredigingen in een blijvend
oordeel over dat kunstwerk vastlegt, is niet meer dan begrijpelijk. De criticus, die
het werk karakteriseren en zelfs beoordelen zal, maar het daarvoor naar alle zijden
en op alle wijzen in al zijn kenmerken dient te kennen, zal tegelijk naar die zo
onbevangen mogelijke ontvankelijkheid van zich zelf als subject en naar die volste
en fijnst bewerktuigde kennis van zijn object, het kunstwerk streven, die alleen door
de aandachtigste bestudering, de geduldigste doordringing van dat kunstwerk
verwezenlijkt kunnen worden. Ook op dit gebied is de kritische arbeid van de
onderzoeker ons dus onmisbaar gebleken. Slechts de door dat kritisch onderzoek
zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen zin van de woorden en van
hun samenhang kan aan dat dwingend verband van woorden, als hetwelk ik het
kunstwerk kenschetste, die vereiste volheid van macht geven, die het tot een waarlijk
dwingend verband maakt: nl. de geest de beslissende verbeeldingswerking afdwingt,
waarin, voor zover het de mens gegeven is zuivere ervaringen te hebben, het
2
kunstwerk in zijn levende eigenheid zuiver doorleefd en genoten wordt.’
Wanneer de lezer meent dat ik het ergo-centrische element in Van Eycks

1
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6 p 302 (oratie).
idem p 299-300.
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kritische methode te zeer beklemtoond heb, laat ik ook hierover het laatste woord
aan hemzelf:
‘Zodat helder begrepen worde dat, hoezeer de eis van onderwijs in “de”
Nederlandse letterkunde bestudering van haar werken in al hun grondslagen en
voorwaarden - culturele, economische, maatschappelijke - en in al hun aspecten
en betekenissen - persoonlijke, soortelijke, nationale, algemeen menselijke - insluit,
hun centrale betekenis als kunstwerken niettemin altijd op de voorgrond moet blijven.
Op de voorgrond moet blijven, èn omdat zij als kunstwerken alleen dan in hun wezen,
dat uiteindelijk hun vorm is en als vorm aanschouwd moet worden, te beleven en
te kennen zijn, èn omdat alle andere beschouwingswijzen, waartoe zij op zichzelf
of in hun onderlinge samenhang aanleiding geven, voor hun eigen zuiverheid,
betrouwbaarheid, waarde, van die der beschouwing van het kunstwerk in en uit zijn
1
wezen als kunstwerk afhankelijk zijn.’

De kritische praktijk
Kritische doelstelling en methode van Van Eyck sluiten onweerlegbaar aan op zijn
poëtica; in hoeverre hebben deze fundamenten van een kritische theorie aan de
andere kant weer een vruchtbare praktijk mogelijk gemaakt? Het is immers heel
goed mogelijk dat een criticus een belangwekkende kritische theorie ontwikkelt,
maar in de praktijk volkomen anders tewerk gaat, of in ieder geval niet in staat blijkt
zijn ideeën volledig uit te buiten.
Het materiaal voor deze ene paragraaf beslaat weer honderden, zelfs enkele
duizenden pagina's. Liever dan op grond van een keuze van citaten her en der, een
brokkelige reeks illustraties te leveren, vat ik enkele van de belangrijkste studies
van Van Eyck samen; alleen in de koherente vorm waarin zij ons in de praktijk
gepresenteerd worden, komen Van Eycks ideeën geheel tot hun recht.
Het zal Van Eyck-kenners niet verbazen dat ik in de eerste plaats mijn keuze heb
2
laten vallen op de grote Leopold-studie van 1924 , en vervolgens op de essays over
Bloem en Nijhoff. Ik zal deze summiere behandeling van Van Eyck als
criticus-in-funktie afsluiten met enkele algemene opmerkingen waarin ook een aantal
andere kritieken tersprake komt.
‘Leopold is de typische Nieuwe-Gidsdichter uit de neergaande periode der
beweging.’ (p 318) Hij kan zich niet losmaken van de sensitivistische eisen

1
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idem p 302-303.
VW 4 p 316 vlgg. De bladzijden waar de citaten te vinden zijn, worden in de tekst zelf
aangegeven.
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van zijn tijd, maar hij lijdt aan zijn sensitiviteit, aan zijn individualisme. Hij zocht
zintuigelijke aanraking, maar tevens betekent deze voor hem: pijn. Op deze grondslag
karakteriseert Van Eyck de persoonlijkheid van Leopold, in samenhang met wat
met enig voorbehoud genoemd mag worden: de tijdgeest.
Dan: ‘Wij kunnen, van uit een reeds scherper inzicht in de bouw van Leopolds
verschijning, door een zorgvuldige beschouwing van de elementen zijner gedichten
zijn poëzie nu beter trachten te begrijpen.’ (p 324) Inderdaad volgt nu een
behandeling van allerlei aspekten van het werk. Op deze wijze wordt beschreven
hoe Leopold ‘dichtend in het leven staat’. De verschillende dichterlijke fakulteiten,
als ‘waarneming’, ‘fantasie’, ‘denken’ worden beschouwd aan de hand van de wijze
waarop zij in de gedichten werkzaam zijn. Zo ontstaat een algemene karakteristiek:
‘Wij hebben nu gevonden hoe een eenzelvig peinzen Leopolds karakteristieke
levensbeweging is’. (p 335) Uit het werk is de (dichterlijke) persoonlijkheid afgeleid.
Met dit inzicht in de persoonlijkheid wordt nu opnieuw het werk benaderd, om er
dieper in door te dringen. ‘[Wij hebben vastgesteld] hoe het [eenzelvig peinzen] in
het gedicht dat zich [...] over korte, rijmende, vrij enjamberende verzen van zinsdeel
tot zinsdeel ritmisch aaneenschakelt, zijn karakteristieke vorm schiep. Dit peinzen
drukt zich uit in dit ritme, maar mijn beeld van Leopolds poëzie zelf is daarmede
1
niet volledig. Een groot deel van de bijzondere inhoud zijner verzen wier algemene
in het bovenstaande ontleed werd vraagt nog om behandeling.’ (p 335) En dat is
waar de criticus zich vervolgens toe zet.
Algemene stelling: eenzelvigheid en drang tot overgave strijden met elkaar. De
overgave wordt door Leopold nagestreefd, eerst langs de weg van de liefde, dan
langs die van het denken. De bevrijding door de gedachte vindt zijn uiterste poging
in Van wijn één druppel. Op dit punt blijkt zich, tijdens het analyseren, een
waarde-oordeel aan te kondigen: ‘Er is in Van Wijn één Druppel bij gedeelten dus
een ietwat uiterlijke maar door des dichters schone stem sterk gedragen schoonheid,
die bij ieder voor wie de uiterlijke verschijning van kunst altijd symbolisch is voor
het innerlijk dat zij uitdrukt reeds dadelijk de twijfel wekt of het vers in zijn hoofddoel
slagen kon.’ (p 345) Er is een tweespalt, de eenzelvigheid belet werkelijke overgave.

1

Het is helaas niet mogelijk om hier te laten zien hoe Van Eyck ieder van zijn konklusies toelicht
met konkrete argumenten, citaten etc.
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De volgende stap doet Leopold in Oostersch, maar het is menselijk gesproken een
stap terug, hoezeer ook poëtisch bewonderenswaardig: de dichter komt tot ‘afstand
van de vervulling der werkelijkheid, om, door de poëzie, in de droom de gordel van
pijn verbrekend, de zintuigelijkheid tot een genietende receptiviteit te herscheppen
waarin het hele wezen vervuld en tot rust zou komen.’ (p 349) De schone poëzie is
dus het resultaat van een menselijke nederlaag. Alles wordt met deze situatie (die
rechtstreeks voortvloeit uit de blijvende eigenschappen van Leopolds persoonlijkheid)
in verband gebracht, in de eerste plaats wel de vorm: het kwatrijn in zijn afgeronde
1
geslotenheid leent zich bij uitstek voor dit zelfbeschermende gebaar.
Dan komt, met Cheops, de voorbehoudloze erkenning van de eigen grenzen: het
lot van de eenzelvige wordt tot in de uiterste konsekwenties gevolgd in een
geobjektiveerde gestalte. Cheops is daardoor een top, maar niet minder een
eindpunt: ‘Cheops is, als zelf-realisatie, wel naar zijn diepste betekenis een einde,
maar een einde in het leven dat zich zelf verder voortzette. Kon, bij gebreke van
een bevrijding die een algehele omwenteling gebracht had, voor deze voortzetting
nog een nieuwe ontwikkeling weggelegd zijn? Het lijkt onwaarschijnlijk, en de verzen
die Leopold sinds Cheops uitgaf maken althans duidelijk dat tot heden geen
ontwikkeling plaats had.’ (p 361-362)
In de ontwikkeling van Leopolds oeuvre wordt zo een ‘inwendige architectuur’
aangewezen, die, ‘door de dichter niet gewild, aan zijn leven zelf haar ontstaan
dankt.’ (p 363) Overbodig, op te merken dat er geen woord over Leopolds biografie
in deze studie te lezen staat. ‘Leven’ wordt hier gebruikt in de zin van psychologische
ontwikkeling, af te leiden uit de wijze waarop zich het ‘levensgevoel’ in de gedichten
openbaart.
Tegen de achtergrond van wat de ‘persoonlijkheid’ van Leopold bleek te zijn,
ontwerpt Van Eyck dan het kader voor een waarde-oordeel. Als Leopold tekort
schiet, is dat een gevolg van zijn gespletenheid: ‘Het evenwicht tussen het individuele
en het algemene op wier samen-spanning de duurzaamheid der poëzie rust, wordt
meermalen ten gunste van het individuele verbroken. Door al te individueel te worden
is het individuele niet langer in staat iets anders dan zijn vergankelijke zelf uit te
drukken en zijn eigenlijke functie te vervullen: persoonlijk uitdrukkingsmateriaal van
algemeen-menselijkheid, van leven te zijn.’ (p 366-367)

1
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Ook deze algemene stelling wordt weer aan de gedichten zelf getoetst. De
ongunstige invloed van de woordkunst op veel van Leopolds gedichten laat zich
bijvoorbeeld in concreto demonstreren aan de ‘verhaspeling’ der werkwoordstijden,
en daarmee samenhangend de verbreking van de volzin(!), hetgeen bij vele gedichten
leidt tot een taalbehandeling, ‘vol van typische ontbindingsverschijnselen’. (pp
1
366-367) Ander gevolg: Leopold maakt geen nieuwe versvormen, ‘hij neemt de
oude, maar verzwakt en verbreekt hen zozeer dat zij, als de volzin voor de taal,
voor het gedicht als eenheid nauwelijks enige of geen constructieve betekenis
hebben.’ (p 367) Van Eyck konstateert verglijding, ook zichtbaar in de enjamberingen,
en daarmee een storende invloed ‘ook op de ritmische beweging’. (p. 367) ‘Al deze
dingen wijzen erop dat de poëzie in Leopold naar inhoud taalgebruik en
vormbehandeling een eindpunt bereikt heeft’. (p 367) De vormanalytische
argumenten komen overigens maar spaarzaam op tafel, hetgeen jammer is bij een
zo zwaar wegende konklusie.
Het slot van Van Eycks eerste Leopold-studie is een evaluatie van de gedichten,
een hiërarchische ordening, op grond van deze, uit het betoogde logisch
voortvloeiende stelling: ‘De schoonste van Leopolds verzen vinden wij, waar het
individuele een zekere dienstbaarheid aan het algemene teruggevonden en dit
laatste in minder hoge mate de weerstand van het individuele te overwinnen heeft.’
(p 367)
Dat hier de bijzondere opvattingen van Van Eyck over literatuur, en zelfs over het
bestaan, een krachtig woord meespreken, ziet natuurlijk iedere lezer wel in; dit
vermindert de waarde en de toetsbaarheid van zijn argumenten echter geenszins.
Men kan zeggen: Van Eycks afsluitende oordeel onderhoudt direkte relaties met
het geheel van zijn denkbeelden, met de (ethische) eis vooral dat een dichter in
zich de tweespalt overwonnen heeft tussen individueel en algemeen, maar dat
oordeel werkt niet als een belemmering voor ons om de redenering die ertoe leidt
te volgen. De laatste daad van de criticus, het inlijven van het werk van de ander
bij zijn eigen wereld, heeft niets van de harkende beweging van een croupier die
alle fiches voor onze neus weghaalt en het spel in zijn voordeel beslist. Iedere lezer
kan aan het eind van een kritiek van Van Eyck een andere konklusie trekken, zonder
dat de argumenten van de criticus daardoor vervallen.

1

Ontbinding is hier letterlijk bedoeld, maar men weet dat Van Eyck daarmee zeker een minder
letterlijke betekenis impliceerde. Zie bijvoorbeeld J. Kamerbeek Jr., ‘Style de décadence’,
waar Van Eycks denkbeelden over de dekadentie in internationaal verband beschouwd
worden.
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Men kan het, bijvoorbeeld, met Van Eyck heel goed eens zijn als hij beweert dat
Leopolds leven en poëzie ‘de resultaten zijn van een grote verijdeling’, zoals hij in
1
een later essay samenvattend schrijft, en daarin toch niet het vonnis horen dat Van
Eyck erin wilde leggen. Of Van Eyck zelf deze vrijheid aan zijn lezers wilde laten,
is daarbij van geen belang.
Hoezeer de eerste Leopold-studie aansluit bij Van Eycks theoretische
denkbeelden, behoef ik ongetwijfeld niet te beklemtonen. Hij is een nauwkeurige
demonstratie van die pendelbeweging tussen (uit het werk afgelezen) persoonlijkheid
en gedichten, die Van Eyck zelf van de kritiek eiste. Voor vrijwel al de andere grote
studies van Van Eyck geldt hetzelfde. Enkele ervan zal ik nu behandelen, maar
korter dan het Leopold-essay.
2
In de eerste plaats ‘M. Nijhoff’. Nijhoff tracht, stelt Van Eyck, de verdeeldheid van
zijn persoon, zoals die in zijn leven bestaat, in zijn werk te overwinnen tot een
eenheid, maar slaagt daarin niet; ‘het beginsel, het wezen en het lot van zijn innerlijke
verdeeldheid’ is ‘het vormbepalend element’, en vormt ook de basis voor een oordeel
van de criticus. (p 371) Van Eycks voornaamste bezwaar is: ‘In Vormen wordt het
leven niet voorondersteld, maar ontkend en daarmede verwijdert hij zich niet alleen
van de enige [!] vlekkeloze esthetiek der poëzie die bestaanbaar is en die haar een
in het leven zelf gegronde onmisbare functie geeft, maar tevens tracht hij door die
titel zijn verzen [...] het karakter van een andere esthetiek toe te kennen, dat aan
een deel van zijn gedichten volslagen vreemd [is]’ etc. (p 382) Zijn dichterschap is
‘ontlading door plastische objectivering’, oftewel: Nijhoffs poëzie is geen uitvloeisel
van leven maar een vlucht ervoor.
Deze kernsituatie bepaalt bijvoorbeeld zijn ‘grondfiguren’, satyr, Christofoor,
Pierrot, kind. Op een gedetailleerde bespreking van een aantal gedichten volgt deze
notitie: ‘De keuze waar Nijhoff de laatste tijd naar overhelt, waarover hij ons blijkens
zijn titel wil doen geloven reeds beslist te hebben, brengt zijn verdeeldheid niet tot
verzoening, zijn onbevredigdheid niet tot bevrediging, en dringt zijn poëzie, door
haar het nauwkeurig tegendeel op te leggen van wat zij krachtens haar vormbeginsel
bereiken kan, naar een impasse die spoedig genoeg hopeloos zal blijken als hij niet
terugkeert.’ (p 389) Slotzinnen: ‘Elk groot gedicht is vorm geworden belijdenis. Die
vormgeworden belijdenis, die is het, die ik van hem verwacht. Haar hartstoon zal
zijn, niet van bedwelmende vervoering, noch van jubelende verijling, maar van
doordringende verrukking.’ (p 395)

1
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Het geval Nijhoff is daarom vooral zo belangwekkend, omdat wij de reaktie van de
besprokene op deze grondige studie kennen, in de vorm van een brief, met het
1
antwoord weer van Van Eyck.
Nijhoff: ‘psychologische vivisectie (de nadruk op vivi)’ en: ‘een terdoodveroordeling,
een bankroetverklaring’, dat is voor de auteur deze analyse van zijn werk. ‘Ben je
aan de poëzie toegekomen? Heeft de ontrafeling je niet te zeer meegesleurd? Is
omdat de in mijn werk door jou vermoede poëzie geen poëzie meer was, ook je
2
beoordeling slechts een levenswenk en een richtingduiding geworden?’
Van Eyck: de kritiek op Vormen was geen ‘inslaande vlam van hartstochtelijke
ontkenning’, zoals Nijhoff schreef. Nijhoff kan nu nog niet zien dat het analytische
procédé van deze kritiek slechts middel was. ‘Bewondering is [mijn] vooronderstelling.
[...] Mijn studie is daarom [...] een hartstochtelijk wegbreken van de belemmeringen,
3
die [jouw poëzie] volgens mij haar volle vrijheid en wasdom nog onthouden.’ ‘[Het]
hele doel van mijn analyse was, aan te tonen, dat jij zelf door en in je verzen dat
hoger dichterschap stelt, dat in Vormen nog niet verwezenlijkt is en zelfs door Vormen
4
belemmerd wordt.’ En, uiterst belangrijk: ‘Het is een misvatting, wanneer je denkt,
dat ik alleen een levenswenk gaf. Mijn axioma is, dat er voor een dichter geen
5
verwezenlijking anders dan door de poëzie is.’ Nijhoff moet leren inzien dat de
dichter in hem zijn ‘wezenlijke, diepste eigen persoonlijkheid is, die door wat je nu
je persoonlijkheid noemt, verhinderd wordt zich zelf geheel te realiseren, terwijl dat
6
laatste haar juist in onvoorwaardelijke overgave dienstbaar moest zijn.’ Wie in het
verwijt van ‘schending van leven en poëzie’ nog een forumiaanse noot meende te
horen, zal hierna wel tot andere gedachten komen!
Wij zien hier hoe in het ene geval waarin ons de reaktie van een besproken dichter
7
op een uitgebreide kritiek van Van Eyck bekend is , die dichter
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‘Verzen en vezels’, Maatstaf nov. '57 (brieven van eind december '24).
idem p 540.
idem p 545-546.
idem p 547.
ibidem.
idem p 549.
De vraag of Nijhoffs werk door deze kritiek van Van Eyck beïnvloed werd, is herhaaldelijk
gesteld en tentatief beantwoord, bijvoorbeeld door Martien G. de Jong (‘Baudelaire, Van Eyck
en Nijhoff’), die schrijft: ‘Dat Nijhoff de kritiek van P.N. van Eyck ter harte heeft genomen,
schijnt niet alleen te worden bewezen door zijn in 1934 verschenen bundel Nieuwe gedichten.
Al in De Gids van September 1926 publiceerde hij een prozastuk, getiteld De pen op papier,
waar een wending wordt verbeeld van het buitenaardse naar de wereld en haar werkelijkheid.’
(p 44-45).
In ieder geval geloof ik dat Nijhoff de kritiek van Van Eyck niet spoedig vergeten is. Daarvoor
is zeker ook het konflikt met De Gids mede-verantwoordelijk; men weet hoe onaangenaam
Van Eyck zich daarbij over Nijhoff heeft uitgelaten. Vermakelijk is een, naar mijn smaak
onontkenbare, echo van de Van Eyck-kritiek in de bespreking die Nijhoff op zijn beurt aan
het werk van Van Eyck wijdde, drie jaar later (VW 2 p 562-563): ‘Alles wat [Van Eyck] de
moeite van het maken waard acht, heeft een denkbeeldige plaats in het geweldige oeuvre
dat hem voortdurend voorzweeft [...]. Dit plan is echter meer van wijsgerige, ethische, religieuze
aard, en dus volgens hem van dieper oorsprong, dan de poëtische vorm waarin hij het uitwerkt
[...]. Van louter geestelijke onaanrandbaarheid zijn deze verzen zo lusteloos en vooropgezet
geschreven. De ontroering, de aanleiding, ligt er te diep onder dan dat zij tot en met de
versvorm zou kunnen doorwerken.’ Een zoete wraak van een dichter die zelf te horen had
gekregen dat bepaalde gedichten van hemzelf ‘misschien te naakt uit de emotie opgerezen
[zijn] om tot volmaakte klaarheid van vorm bedwongen te zijn.’ (Van Eyck VW 4 p 377-378).
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de bespreking voelt als een aantasting van zijn waarde, en wel omdat hij meent dat
1
uit naam van een levensbeschouwing geoordeeld wordt over gedichten.
2
De derde figuur, J.C. Bloem. Van dit essay wil ik eigenlijk niet zozeer de opbouw
laten zien, als wel de basis van het samenvattende oordeel. In Bloem ziet Van Eyck
de figuur die de grondslag van het gevoelsleven van de dichters van Tien, het
geluksverlangen, het volledigst tot uiting bracht. Bij hem was dat ‘niet alleen
drijfkracht, maar het ene motief [van zijn gedichten].’ (p 497) In details wordt getoond
hoe in liefde en zwerven, innerlijke en ruimtelijke expansie, gepoogd wordt aan dit
verlangen een inhoud te geven. Ontgoocheling is het gevolg. ‘De begoocheling die
de oorspronkelijke ontgoocheling veroorzaakte was noodwendig een hoe dan ook
te verklaren, aan de hele ervaring voorafgaande verkeerde doelstelling van het
persoonlijk leven, en de overwinning der ontgoocheling zou even noodwendig dus
onmogelijk zijn, zo niet eerst die verkeerde doelstelling, waaraan zij als haar oorzaak
verbonden was, door een andere vervangen werd [, hetgeen zou betekenen dat]
het ik, en zijn persoonlijke geluksbevrediging als ultima ratio, als doelstelling van
het persoonlijke leven voor het niet-ik, en zijn, bóvenpersoonlijke, bevrediging
terugweek’. (p 519) Immers, ‘esthetiek [is] altijd samenvatting van levenservaring
en enkel tegelijk met de ervaring te veranderen.’ (p 521) Slechts dan herkrijgt ‘het
dichterschap ook de hoge functie, van voor de dichter het middel te zijn om zijn ene
menselijke taak te vervullen, persoonlijke vorm, niet alleen

1
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Met Marsman lag dat ogenschijnlijk anders, maar deze indruk van de lezer is waarschijnlijk
een gevolg van de afstand tussen de twee partijen, waardoor de werkelijke reakties gedeeltelijk
onderdrukt werden.
Dit stuk werd, na het konflikt met De Gids, gepubliceerd in Groot Nederland, in begin 1926,
maar reeds geschreven in 1925; het behoort volkomen tot de Gids-serie. In: VW 4 p 496 vlgg.
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van persoonlijk, ook niet alleen van algemeen menselijk, maar van boven-persoonlijk,
goddelijk, mensen en dingen omvattend leven te zijn.’ (p 520) Steeds weer keert en hier zien wij opnieuw de koppeling van de ‘kosmische’ imperatief aan een meer
alledaagse poëtica - de eis terug van een ‘onvergankelijke esthetiek [...] welke, door
de vorm tot persoonlijke verschijningsvorm van eeuwigheid, door aldus de diepste
levenservaring zo goed als de in zich zelf volmaakte, dat is vrije, onafhankelijke
vorm tot elkanders vooronderstelling en daardoor tot die van het gedicht te maken,
leven en dichten te zamen een zin geeft zonder welke zij, beiden of een van hen,
vroeg of laat bezwijken.’ (p 521)
Het zal de lezer hierna misschien verbazen, dat Van Eyck bij Bloem verzen heeft
aangetroffen ‘waarin een mens, en door die mens iets van een tijd volledig, schoon
en onherroepelijk zijn [?] uitdrukking gevonden hebben.’ (p 517) Dit is echter, juist
vanwege de ‘levensleer’ die op de achtergrond steeds aanwezig blijft, helemaal niet
zo vreemd. Poëzie als die van Leopold, Nijhoff en Bloem kan, in Van Eycks ogen,
‘groot’ zijn, maar op grond van het gespleten wezen van de dichters zal nimmer van
‘hoogheid’ gesproken kunnen worden. De twee waardeschalen worden naast en
door elkaar gehanteerd, en steeds weer dienen wij te beseffen, dat poëzie die, als
dichterlijke uiting, de grootste bewondering bij Van Eyck oproept, niettemin tekort
kan schieten omdat zij niet stoelt op het besef van de eenheid van mens en kosmos,
en omdat zij zich niet ten doel heeft gesteld, die eenheid tot uitdrukking te brengen.
Het beslissende oordeel over de waarde van een dichter wordt door Van Eyck
gebaseerd op de waarde van zijn levensbeschouwing.

Het laatste oordeel
Al heb ik met het woord ‘laatste’ in het opschrift van deze paragraaf iets op het oog
als: voor Van Eyck beslissend, de ironische bijbetekenis van goddelijk rechterschap
is niet onbedoeld. Wij hebben gezien, hoe Leopold, Nijhoff en Bloem allen als dichters
tekort schoten omdat zij - daar gaat het toch om - het licht (nog) niet gezien hadden.
En zij zijn de enigen niet. Een kleine bloemlezing van citaten om te laten zien hoe
vrijwel alle dichters volgens Van Eyck bedreigd werden door de (dichterlijke)
ondergang:
‘Zal Marsman in het dienaarschap der Verbeelding zijn eigenlijke en enige functie
vinden? [...] Hij heeft feitelijk geen keuze. Hij kan zwijgen. Misschien ontwikkelt hij
zich tot een goed criticus. Zingt hij echter, dan zal hij zien dat alle wegen op een na
[!] door de ervaringen van zijn verleden
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1

geblokkeerd zijn.’ Marsman moet ‘deze ganse wereld en dit gehele leven [aan zijn
2
poëzie] tot object geven’ , - een opmerking waarmee het slachtoffer het wel eens
geweest zal zijn, althans wat de woorden betreft...
Werumeus Buning: ‘de latere poëzie die hem rechtvaardigen [!] zal [, is] nog niet
3
geschreven’.
Besnard: ‘Dat hij zijn beperkingen soms zózeer tot schoonheden weet te maken,
geeft mij de hoop dat een derde periode, en een derde bundeltje, hem de menselijke
4
en dichterlijke vervulling zal brengen die ik hem toewens.’
Hendrik de Vries: ‘Er is, in leven en kunst, voor De Vries geen andere uitweg [!]
dan een stil terugstreven naar de donkere moederschoot van het leven [...]. Het
zwijgen van alle menselijkheid, dat als een atmosfeer van verschrikking in zijn
gedichten hangt, is zo onafgebroken volstrekt geweest, dat het zonder wonder niet
5
gaan zal.’
Roland Holst: ‘Geen kunst draagt zoo onmiskenbaar de trekken van een
afstervende nabloei op het gelaat als de zijne, geen van zijn verzen sluit zoo
krampachtig met de puinbrokken van de oude de weg naar een nieuwe vorm van
6
poëzie, en dus van leven af, als dat laatst gepubliceerde, “De Nederlaag”’, etc.
Dit zijn allemaal oordelen uit 1924-1925. Een zekere monomanie lijkt mij niet te
ontkennen, en de samenhang met Van Eycks ‘letzte Dinge’ evenmin. Toen hij na
een periode van vrij lang zwijgen, althans van slechts incidenteel spreken, zich
opnieuw aan het opbouwen van een kritische kroniek zette, namelijk die in Leiding,
bleek deze neiging tot het spelen van opperrechter, met de weegschaal van een
alleen-aanvaardbare levensbeschouwing in de hand, niet verminderd te zijn.
Integendeel. Wie de, grotendeels door Van Eyck geschreven, ‘Inleiding’ in het eerste
nummer van het tijdschrift heeft gelezen, zal dat trouwens niet verwachten.
Enkele aanhalingen, van een zelfde strekking als het rijtje uit '24-'25:
Roland Holst weer: ‘hoe schone gedichten hij later ook geschreven moge hebben,
7
in die richting [is er] geen blijvende mogelijkheid van vruchtbaar leven en dichten’.
(Leven en dichten weer in één adem.)

1
2
3
4
5

6
7

4 p 314-315 (1924).
idem p 494 (1926).
idem p 451 (1925).
idem p 465 (1925).
idem p 482 (1925). Deze De Vries - kritiek noemde Marsman ‘een volledig en prachtig
voorbeeld’ van kritiek die aan ‘alle [!] eischen’ beantwoordt (DVB 2de jg p 343). Zoals zo vaak
blijkt bij nadere beschouwing dat het oordeel van Van Eyck zózeer samenvalt met dat van
Marsman zelf, dat de bron van diens geestdrift hoofdzakelijk in zelfherkenning gezocht mag
worden.
De witte mier, sept. '25, p 335.
VW 5 p 419.
VW
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Engelman: ‘De tweede oorzaak, dus, van Engelmans te kort schieten tegenover de
taak die hij zich in zijn hoogstdromende ogenblikken gesteld zag, is zijn falen op dit
1
“grensland”’ etc.
Slauerhoff: ‘Hoe weinig Slauerhoff, behalve in enkele van uit zijn centrum
2
geschreven gedichten, als Chlotarius en Dschengis, tot eigen vinding of keuze van
3
motieven en voorstellingen nog in staat is’ etc. En: ‘De primairheid van zijn onmacht
[...] wettigt de twijfel of Slauerhoff tot die hernieuwing, die innerlijke zelfherschepping
4
in staat zal blijken.’
Er zijn ook wel gunstiger oordelen in Leiding te vinden, heel opvallende zelfs,
zoals de tegemoetkomende bespreking van Nijhoffs Vliegende Hollander, die gezien
wordt als een poging om ‘een natuurlijker en vruchtbaarder toekomst [vrij te maken]’,
en de kritiek over Bloems Media vita, die kort maar ongereserveerd bewonderend
is, maar in beide gevallen blijft op de achtergrond de grote weegschaal aanwezig,
die weliswaar niet onverbiddelijk het ‘te licht bevonden zijn’ aanwijst, maar toch de
bewondering vergezeld doet gaan van een reservatio mentalis.
Dat is dan de meest negatieve kant van Van Eycks zekerheid dat hij ‘goed
gekozen’ had: hij hoeft zijn gelijk niet meer waar te maken, het is evident, omdat de
5
keuze voor een ‘hoger’ principe eraan ten grondslag ligt. Wat nog wèl
gerechtvaardigd moet worden, is het gelijk op een meer alledaags vlak, en, gelukkig
voor ons, daartoe behoort eigenlijk alles wat wij tot de literaire kritiek mogen rekenen,
behalve het eindoordeel.
De vraag waarom Van Eyck zich zo onaantastbaar gemaakt heeft op een punt
dat voor hem zelf beslissend was, is van psychologische aard, en kan

1
2

3
4
5

idem p 396.
Dit stuk over Slauerhoff vertoont trouwens een zonderlinge logische fout. Het gedicht Chlotarius
wordt behandeld als zelfprojektie van Slauerhoff en ‘als al Slauerhoffs gedichten van dezelfde
soort een nauwlijks verhulde zelfbeschrijving’ genoemd. (VW 5 p 275). Dit wordt echter niet,
zoals bijvoorbeeld in een dergelijk geval bij Leopold gebeurde, gesteld nadat eerst de
‘persoonlijkheid’ uit (ander) werk afgeleid werd, dus als een samenvatting van een uitgebreid
betoog, maar à bout portant beweerd. De lezer vraagt zich af, hoe de criticus dat weten kan,
en wat dan deze soort gedichten verbindt, anders dan het feit dat zij in Van Eycks ogen
‘nauwelijks verhulde zelfbeschrijving’ zijn. De redenering van Van Eyck kan niet anders dan
een vicieuze cirkel genoemd worden.
VW 5 p 295.
idem p 286-287.
Wat de dichter die van Van Eycks werkelijkheidsopvatting uitgaat, bereikt, ‘behoeft dus geen
grotere poëzie te zijn: op de bijzondere gave van het taalkunstenaarschap berustend, blijft
voor de dichterlijke kracht en de schoonheidswaarde de omvang en intensiteit van zijn
dichterschap beslissend. Waarnaar hij streeft, wat hij bereiken kan, dat is hogere poëzie:
hoge poëzie dus álzijdig zuivere schoonheid van geestelijke, eeuwige orde.’ (VW 6 p 399).
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zonder kennis van de levensfeiten waarschijnlijk zelfs niet beantwoord worden.
Literair, en dat kan hier heel goed betekenen: aan de oppervlakte, lijkt mij het verloop
duidelijk. Rond 1915 ontdekte Van Eyck voor zichzelf het fundament van 's werelds
bestel, waarbinnen zijn literaire opvattingen een (zeer belangrijke) plaats kregen.
Toen hij deze, men mag wel zeggen: religieuze, houding volledig doorgedacht had,
werd hij er voortdurend toe gedreven om te ‘getuigen’, om anderen deze persoonlijke
waarheid, die als bovenpersoonlijk ervaren werd, voor te houden als een reddende
uitweg uit de impasse waarin hij vrijwel alle dichters zag verkeren. Ten gevolge
daarvan waren zijn oordelen van '24-'25 steeds van tweeërlei aard, gebaseerd
namelijk op de vragen: heeft de schrijver zijn ‘levensgevoel’ op een literair
bevredigende wijze uitgesproken, maar daarna, of daarbovenuit: is dat levensgevoel
vruchtbaar?
Allen, en dat waren de meesten, die van een ander werkelijkheidsbeeld en poëtisch
postulaat uitgingen dan Van Eyck (voor wie het altijd ging om het ervaren en tot
uitdrukking brengen van de eenheid van alle dingen als zelfopenbaringen Gods),
kregen als vonnis te horen, dat zij ‘gespleten’ waren, dat hun werk een onheelbare
innerlijke breuk verried, niet levensvatbaar was, het resultaat vormde van innerlijke
frustraties, desnoods ‘groot’ maar niet ‘hoog’ was, kortom: ‘dekadent’ was. Van Eyck
is als de dokter die zijn patiënten héél conscientieus onderzoekt, maar aan het eind
onveranderlijk konstateert dat deze, hoe stevig van lijf en leden, hoe opgewekt van
geest ook, het niet lang meer zullen maken.
Dit ‘laatste oordeel’ als resultaat van een steeds opnieuw geponeerde
levensbeschouwing, heeft ongetwijfeld Van Eycks aandacht op bepaalde aspekten
van de door hem besproken werken en auteurs gericht. Maar dat wil geenszins
zeggen dat daarmee het beeld dat hij oproept voor anderen waardeloos zou worden.
Ten eerste is er altijd, bij iedere criticus, een dergelijk persoonlijk centrum te vinden,
waardoor zijn heuristische aandacht bepaald wordt, en ten tweede ligt, als men
eenmaal Van Eycks statische eindoordeel onderkend en desnoods als vooroordeel
aan de kaak gesteld heeft, een betoog van deze criticus zo open, komen de feiten
zo ongereserveerd op tafel, dat ik alleen daarom al de opinie van Marsman en
Donkersloot zou willen onderschrijven: Van Eyck is verder dan welke andere criticus
ook doorgedrongen in het werk van onze dichters. Wie inzicht wil krijgen in de poëzie
van Leopold, Nijhoff, Bloem, Verwey heeft nog steeds geen betere essays ter
beschikking om hem op weg te helpen dan die van Van Eyck, hoogstens een aantal
even goede.
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Intussen, juist op het moment dat de Prisma-polemiek zich afspeelt, stond Van Eyck,
die over de materie van die diskussie dieper had nagedacht, en die voor zijn
gedachten overtuigender formuleringen gevonden had dan wie ook, terzijde, in de
onaantastbare - en zelfgekozen - positie van de man die zijn gelijk niet meer behoeft
waar te maken. Het is de konsekwentie van zijn houding van 1925 tegenover
Marsman: door niet voor Van Eyck partij te kiezen in het Gids-konflikt, heeft deze
1
‘aan het verderf meegeholpen’. De jongeren moeten Van Eyck volgen, en met hem
‘de hoogste kunst in de volledigste uitdrukking van die rijpste en rijkste drie-eenheid
van geest, ziel en lichaam, die volledigste mens [...] zien, die wij de vleeswording
2
Gods zouden kunnen noemen’ , omdat anders ‘onze poëzie door voortgezette en
3
gedogmatiseerde decadentie zal vastlopen’. Verderf, dekadentie, een uitweg daaruit
alleen door Van Eyck als leider - sit venia verbo - te aanvaarden, het heeft te maken
met Van Eycks opvatting dat hij de vruchtbare lijn van de Beweging voortzette, tegen
de steeds weer herlevende Nieuwe Gids-dekadentie in, en met de neiging om
zichzelf te zien als de enige man die de fakkel van Verwey kon overnemen. En juist
omdat dit perspektief voor jongeren helemaal niet aanlokkelijk geweest moet zijn,
juist daardoor is hij in de jaren 1930-1931, toen hij in Leiding opnieuw een
spreekgestoelte gevonden had, en toen bovendien ‘zijn’ problematiek weer aktueel
was, zo geïsoleerd gebleven.
Daardoor, en door het unzeitgemässe van niet alleen zijn slechte maar ook zijn
goede eigenschappen. Het lijkt mij aannemelijk dat de tot in details doorgedachte
eenheid van zijn opvattingen over leven, literatuur en kritiek (een bouwwerk waarvan
ieder onderdeel pas zin krijgt als men het

1

2
3

4 p 484. In de Leiding-periode, dus de tijd van de Prisma-diskussie, wordt de neiging van
Van Eyck om zich het geweten van de Nederlandse literatuur te achten soms bijzonder irritant.
Bijvoorbeeld als hij over Huizinga schrijft: ‘Aan de literaire kritiek voornamelijk dankt hij zijn,
voor hem zelf als kritisch-wetenschappelijk aristocraat misschien wat compromitterende roep
onder het hedendaags publiek. Door de literaire kritiek zij hem aan de gerechtvaardigheid
[sic] van die roep hier de onmiskenbare grens gewezen.’ (VW 5 p 253). ‘De’ literaire kritiek,
dat is blijkbaar: Van Eyck.
Over ditzelfde essay schreef de tweede redakteur, Geyl, in een brief aan de derde, Gerretson:
‘als H.(uizinga)'s reputatie het overleeft, zal dat alleen te wijten zijn aan de omstandigheid
dat Leiding maar 100 abonné's telt.’ (Geyl had overigens op dat moment alleen nog maar
gehoord wat Van Eyck zou gaan schrijven.) In: Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde, 2de
jg, nr 4/5, p 26.
VW 4 p 489.
idem p 491. Een generaliserende uitspraak als deze stelt Kamerbeek in het gelijk als hij zich
afvraagt of men hier spreken moet van een ‘véritable obsession’ dan wel van een uiting van
‘volonté de puissance’ (‘Style de décadence’ p 283).
VW
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geheel kent), de jongeren afgeschrikt heeft van een konfrontatie ermee. Doordringen
in een dergelijk ingewikkeld systeem kost moeite, en bovendien, Van Eyck schreef
precies op het moment dat methodisch denken in onze literaire kritiek uit den boze
was. Zelfs aan een bestrijding had men geen behoefte. Wie met een
vooruitgeschoven post van Van Eycks kritische ideeën de strijd zou aanbinden, kon
er zeker van zijn dat in het beste geval een hele, goed georganiseerde, legermacht
in beweging zou komen. Dat risiko heeft blijkbaar niemand willen nemen, met het
gevolg dat in de polemieken omstreeks 1930 allerlei argumenten gebruikt werden,
die Van Eyck eigenlijk al ontkracht had. Het is tot schade van het peil van de
diskussies dat zijn naam daarbij nooit genoemd werd, - zoals Van Eyck van zijn
kant evenmin ooit met één enkel woord over de Prisma-polemiek en de daarachter
1
liggende tegenstellingen gerept heeft.

1

Het is mogelijk dat het beeld van een geïsoleerde Van Eyck slechts voor de openbare figuur
geldt; via persoonlijke kontakten is zijn invloed misschien groter geweest dan naar buiten
bleek. Het is hoogst gewenst dat een keuze uit Van Eycks brieven verschijnt, op de wijze van
‘Verzen en vezels’, en verder de hele briefwisseling met Verwey, indien dit niet tot de
onuitvoerbaarheden behoort. Wellicht wordt dan voor de nietopenbare Van Eyck de opvatting
van Dr. Jan Hulsker bevestigd, welke voor de openbare niet kan gelden: ‘Hoezeer zijn eigen
plaats die van een centrale en leidende figuur is geweest, zal dan eerst recht kunnen worden
vastgesteld.’ (Maatstaf, 2de jg, 4/5, p 251).
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22 De katholieken
De nu volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de bespreking van een aantal critici,
waarvan men de buiten-persoonlijke levensbeschouwing pleegt te behandelen als
een integraal aspekt van hun literatuurbenadering. Het kenmerkende van deze
‘geëngageerde’ critici (in onze periode: de katholieken, de protestanten en de
1
socialisten ) is dat zij zich doorgaans niet zozeer richten op het verkrijgen van inzicht
in de aard van de literatuur en in de eigenschappen van een werk of een auteur,
als wel op het kommuniëren met een publiek, dat doorgaans hun levensbeschouwing
deelt. Op twee manieren kunnen hun aanpak en inzichten voor ons zonder belang
zijn: omdat zij zich niet onderscheiden van die van andere, niet-geëngageerde, critici
die wij al uitgebreid behandeld hebben of nog zullen behandelen, èn omdat hun
uitingen geheel behoren tot de ‘voorlichting’ (of zelfs het exempel). Zoiets hoeft
alleen in het algemeen opgemerkt te worden, en is verder voor ons niet
belangwekkend. Wat de geëngageerden uitzonderlijk maken kan vanuit het
perspektief van dit boek, is de wijze waarop zij levensbeschouwing en literatuur met
elkaar in verband brengen. Dat heeft altijd een aparte kijk op de aard van het literaire
werk ten gevolge, en daaruit weer kan een bijzondere kritische benadering volgen,
of ook: de twee kunnen op een treffende wijze met elkaar in botsing komen.
Dat ik deze reeks hoofdstukjes over de geëngageerde kritiek begin met een
behandeling van de schakeringen onder de katholieke critici, ligt voor de hand: zij
hebben in de periode tussen de oorlogen meer van zich doen horen dan de
protestanten of de socialisten, althans op het gebied van de literaire kritiek, en verder
hebben zij een lange traditie achter zich.
De ontwikkeling in het katholieke kamp loopt voor een groot deel

1

Ook de ‘humanisten’ zou ik hierbij kunnen noemen, om hun levensbeschouwelijke
gepreokkupeerdheid. Ik laat hen echter buiten deze kategorie van ‘geëngageerden’ omdat
hun levensbeschouwing in de behandelde periode niet het karakter droeg van een op bepaalde
onomstotelijke stellingen (dogma's) gebaseerd systeem, en zelfs nauwelijks buiten-persoonlijk
genoemd kan worden. De auteurs die in dit hoofdstuk besproken worden, kennen bepaalde
omschreven maatschappelijke of godsdienstige waarheden, die een zekere invloed op hun
literatuurbeschouwing uitoefenen.
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parallel aan die in het ‘paganistische’, zoals men dat toentertijd placht te noemen.
Ons interesseren meer de verschillen dan de overeenkomsten, en dat wil zeggen
dat wij aan de denkbeelden van de katholieken slechts aandacht zullen besteden
voorzover zij een afwijkende plaatsbepaling in litteris ten gevolge hebben.
Over Pieter van der Meer de Walcheren bijvoorbeeld, die in een geschiedenis
van de kritiek als emancipator het allereerst de aandacht zou verdienen, vooral om
zijn kritieken in De Nieuwe Eeuw, valt voor ons niet meer te melden - maar dat dan
wel met enige nadruk - dan dat zijn voornaamste eis aan de criticus was dat ‘het
kunstenaarsgeweten onderzocht zou worden naar zijn waarachtigheid in het
1
godsdienstige gevoel.’ Het is vanuit dat gezichtspunt dat Van der Meer ‘zich scherp
2
teweer stelde tegen het “devote prullarium”.’
Een duidelijk resultaat van zijn aktiviteiten is het door Dr. W.H.E. Moller opgerichte
tijdschrift Roeping, waarvan het eerste nummer verscheen in de maand oktober
van hetzelfde jaar dat de Keizer Karel Universiteit geopend werd, 1922. Van
Duinkerken schrijft over dit blad dat het zich stelde op het standpunt van ‘de
zoogenaamde “levenscritiek”, waardoor een geschrift niet alleen beoordeeld werd
naar zijn technische kunstwaarde en emotioneele ontroeringskracht, maar op de
voornaamste plaats naar “het leven erachter”, waarvan het kunstwerk de
3
rechtstreekse belijdenis moest zijn.’ Niemand zal er verbaasd over zijn dat Dirk
Coster zich over dit tijdschrift in lovende bewoordingen uitliet. Dat een deel der
katholieken, en wel juist het meest progressieve deel, in De Stem publiceerde,
kompleteert dit beeld van een verwante geesteshouding: ‘[Het tijdschrift De Stem]
vond aanvankelijk medewerking en steun van katholieke schrijvers; het werd in de
katholieke bladen hartelijk begroet. [...] Men kan zelfs vaststellen, dat de levendige
vernieuwingstendenties van de jongere katholieke literatorenschool het eerst en het
zuiverst werden aangevoeld door de redacteuren van “De Stem”. Maar zodra zij
hun verzet tegen de negentiende eeuw in een levensleer gingen verantwoorden,
kon het niet anders, of ze moesten in conflict komen met een wereldbeschouwing,
die haar laatste en normatieve verantwoording ontleent aan een onwankelbare
4
dogmatiek.’ Deze tegenstelling was dus niet literair van aard, maar geheel
levensbeschouwelijk - hetgeen hem des te scherper maakte.

1
2
3
4

Van Duinkerken, De beweging der jongeren p 21.
ibidem.
idem p 27.
Van Duinkerken, Verzamelde Geschriften II p 44-45 (in het grote essay over Just Havelaar).
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De meest verbeten katholieke tegenstander van De Stem was dan ook Gerard
Bruning, kampioen van het ‘ethische integralisme’. De korte maar hevige episode
waarin Gerard Bruning een leidende rol onder de jonge katholieken speelde, wordt,
met de woorden van Dr. Knippenberg, gekenmerkt door ‘de bestrijding der
1
vormadoratie, de opstuwing van het ethische in de kunst’.
Op het moment dat bij de ‘paganisten’ het accent verschuift naar een
kunstbeschouwing van, negatief gezegd, niet-levensbeschouwelijke aard, vindt
vrijwel hetzelfde plaats bij de katholieken. De oprichting van De Gemeenschap heeft
nog direkt te maken met het overwicht van Gerard Bruning, maar dat Jan Engelman,
naar buiten toe althans, in dat blad de centrale rol gaat spelen is een indikatie van
de verandering in het klimaat: men kan Engelman dicht bij De Vrije Bladen plaatsen.
Het is de tijd dat vele katholieken in het laatstgenoemde tijdschrift publiceren, zoals
2
omgekeerd vele niet-katholieken zich blijken thuis te voelen in De Gemeenschap.
Dat wil niet zeggen dat een auteur als Engelman zijn katholicisme ‘verloochende’.
Hij heeft het verband tussen levensbeschouwing en literatuur zonder reserve
omschreven. Ik zal daar in een afzonderlijke paragraaf op terugkomen, maar in deze
inleidende beschouwing wil ik reeds vaststellen dat Engelman van het standpunt
uitging dat de ‘aanleiding’ op zichzelf de kunstwaarde van een werk niet bepaalde,
en dat maakt hem een vertegenwoordiger van wat men het Vrije Bladen standpunt
kan noemen.
Wanneer in 1930 Ter Braak rumor in casa brengt, en het gemengde huwelijk
verstoort door in De Vrije Bladen de katholieken te attakeren (overigens in een stuk
waarin hij zich tegen Van Duinkerken verweerde), vindt hij dan ook Engelman en
Helman tegenover zich, niet zozeer als katholieken die hun geloof verdedigen, als
wel als katholieken die voor hun goed recht opkomen om dat geloof als privé
aangelegenheid te behandelen, en geheel of gedeeltelijk buiten hun kunst en
kunstbeschouwing te laten. Uit Ter Braaks reaktie op Engelmans ‘Aveuglement du
3
coeur’
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blijkt duidelijk dat hij de botsing met de katholieken geheel naar het
wereldbeschouwelijke terrein wil verplaatsen. Niet met Engelman zal hij daarom de
strijd kunnen uitvechten, maar met enerzijds Van Duinkerken, de ware apologeet
die in laatste instantie zijn argumenten hanteert als ancillae theologiae, en anderzijds
Binnendijk, die tegelijk met Engelmans ‘Aveuglement du coeur’ een stuk over juist
deze dichter publiceerde, waarin hij stelde dat niet diens levensbeschouwing zelf
hem interesseerde maar de intensiteit daarvan.
Vanuit het standpunt van de ontwikkeling in katholieke kring kan men dus zeggen:
na 1930 raakt Engelman ‘ideologisch’ op de achtergrond en wordt vervangen door
Van Duinkerken, zoals De Vrije Bladen plaats maken voor Forum. De term waarmee
Van Duinkerken figuren als Havelaar en Ter Braak kenschetst, ‘hedendaagse ketters’,
toont volledig zijn optiek.
Wat ons in dit alles interesseert is niet de levensbeschouwing zelf, en doorgaans
evenmin de kunstbeschouwing op zichzelf (die immers vaak niet verschilt van die
der paganisten), maar de brug tussen de twee, de vraag in hoeverre en op welke
wijze de levensbeschouwing invloed uitoefent op de inzichten omtrent het literaire
werk of op de kritische principes. Bij Van Duinkerken zal dat evidenter zijn dan bij
iemand als Engelman, maar een meer verborgen - en daarmee bedoel ik niet
heimelijk - verband is niet minder aktief dan een onmiddellijk zichtbaar. Daarbij laat
ik bepaalde onontkenbare eigenschappen van het grootste deel van de katholieke
kritiek, als: bijzondere aandacht voor werk uit eigen kring (en alleen al daardoor
overschatting ervan), onbesproken, omdat zij vanuit mijn gezichtshoek alleen als
éénmaal te konstateren algemeen verschijnsel van belang zijn.
Uit het voorgaande blijkt aan welke figuren uit de katholieke hoek ik afzonderlijk
aandacht wil besteden: Gerard Bruning (en, zonder veel nadruk, zijn ‘erfgenaam’
Henri), Jan Engelman, Albert Helman en Anton Van Duinkerken.

Gerard Bruning (1898-1926)
Als men de inhoudsopgave van de twee postume bundels opstellen - om een neutraal
woord te gebruiken - van Gerard Bruning overziet, heeft men weinig redenen om
te twijfelen aan zijn moralistische gepreokkupeerdheid. Enkele titels, uit Verontrust
geweten: ‘Bekroonde ontbinding’, ‘Valse munter’, ‘Het Boek van een verziekte
hartstocht’ (over Top Naeffs Voor de poort...). En het zijn werkelijk niet alleen de
titels die zo heftig zijn. Zie hier
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wat Bruning te melden heeft over zo uiteenlopende personen en verschijnselen als
Dostojewski, Dada, Gide: ‘het werk van Dostojewski, hoe verbijsterend machtig de
Rus als kunstenaar wezenlijk is, [bevat] tendenzen, welke ontbindend werken op
den Europeeschen geest en een bestendig gevaar zijn, overal waar de weerstand
1
van het volledig Christendom in het Katholicisme werd weggeslagen’ , en over De
idioot: ‘Mogen die jonge geslachten er zich voor behoeden kunnen aan dit boek
overgeleverd te worden. Want - hoe verbijsterend schoon - als mensch moet men
dit boek haten en te feller en onberedeneerde naarmate men het weerloozer
onderging, om dat het den moed te leven (en leven is iets ànders dan litteratuur,
welke tenslotte misschien slechts een vegetatie is) aantast en ontrooft. Men moet
sterk genoeg zijn om dit boek te verdragen, te weerstaan en het dàn als een vod,
2
als een vod waarachtig (maar hoe verbijsterend schoon toch) weg te werpen.’
‘De invloed van Gide [op Sélection] meet men b.v. aan het feit, dat bijna de geheele
3
litteraire critiek van dit tijdschrift door zijn geest verziekt en vergiftigd is.’
Dada: ‘gezien nu in een hoogere orde, gezien tegen de werkelijkheid, moet Dada
verworpen worden als slechts de vereeniging van een beestelijken leefdrang, een
naar de krankzinnigheid gerichte fantasie, een over-áángespannen intellect en een
op de psychologie der sexualiteit gespitst gevoelsleven maar beroofd geheel en al
van een - en zij 't geschonden, - besef der Werkelijkheid, beroofd geheel en al van
4
de liefde.’
‘Bekroonde ontbinding’ (over Kleine Inez) bevat tegen het eind een emfatisch
5
zinnetje: ‘Een valbijl? - de bezem!’ En met die woorden zijn wij in het ‘strijdbare’
klimaat waar dit alles thuishoort: bij de titels van twee vroege fascistische tijdschriften.
Dit ‘ethisch integralisme’ of ‘esthetisch-vitalistisch-moralisme’ (Marsman), met zijn
terminologie uit het arsenaal van de bestrijders van de ‘ontaarde kunst’, is in zijn
moedwillig onberedeneerde haatuitbarstingen de meest pure vertegenwoordiger
van het aristo-fascisme die men zich denken kan. Vanuit het standpunt van de
literatuurbeschouwing mag hoogstens van een historisch belang gesproken worden.
Later zijn de denkbeelden van Gerard Bruning wel genuanceerder geworden:
‘Het gaat op een bepaald moment in de kunst om niets anders dan de kunst en op
een ander bepaald moment (of tegelijkertijd!) om niets anders

1
2
3
4
5

Bruning, Nagelaten werk p 163.
idem p 193.
idem p 164.
idem p 144.
idem p 181.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

344
dan de mensch [...;] wie beide momenten te rechter tijd hanteert, - en elke
kunst-gevoelige hanteert die momenten wat hij er in theorie ook over beweren moge,
- zal de cochonnerie [Léon Bloy is in de buurt!] verwerpen omdat het op een bepaald
moment om den mensch en alleen om den mensch gaat, het stichtelijk versje, omdat
1
het op een bepaald moment om de kunst en alleen om de kunst gaat.’
De lezer wordt vooral getroffen door de onbepaaldheid van al die bepaalde
momenten, die het hele betoog ondergraaft, en hij vreest dat de keuze steeds zonder
meer beslist wordt door iets dat buiten zijn kontrole ligt: de willekeur van Bruning,
gerechtvaardigd door de ‘objektiviteit’ van zijn geloof, een houding waar zelfs velen
2
van zijn mede-katholieken met terughouding tegenover stonden. Ook Brunings
eigenlijke literatuurbeschouwing, als men daarvan spreken kan, wordt getekend
door dergelijke uitlatingen. ‘Het is de Kerk maar de Kerk geheel en al, - doch het is
3
niets buiten de Kerk’ , en: ‘Zooals in het individueele leven van den enkeling
hoogmoed bijwijlen in waanzin gestraft [!] wordt, zoo is de hoogmoed der
Renaissance gestraft in den waanzin der demokratie. [Immers:] De demokratie kent
het eeuwige Woord niet; zij is gedoemd uit “vele meeningen” het gemiddelde te
zoeken en aan de “vele meeningen” zal zij ten gronde gaan, zonder een begrip of
4
een oordeel te kennen, dat juist is.’ Dit is de laatste zin uit het Nagelaten werk.
Dat ik niet teveel zei toen ik Brunings literatuurbeschouwing evenzeer door deze
uitlatingen getypeerd achtte als zijn levensbeschouwing, wil ik tenslotte met één
voorbeeld aantonen. Om te bewijzen dat de kritiek van Dirk Coster ‘krachtens haar
beginselen zichzelf vernietigt’ redeneert Bruning als volgt: ‘Coster's critische
werkzaamheid [is] een continueering van het subjectivisme, dat sinds Wittenberg
en de humanisten de Europeesche cultuur heeft aangevreten en regelrecht naar
de ontbinding [...] voert. [Wil] een critiek zooals hij die opvat wezenlijke, creatieve
en geen destructieve waarden bezitten, dan zal hij gefundeerd moeten zijn in een
objectieve waarheid [...], onafhankelijk van het individu, onafhankelijk van de wijze
5
waarop zij wordt uitgesproken.’ Men begrijpt zonder moeite wat de konklusie van
dit betoog wordt: kritiek dient objektief te zijn, objektieve kritiek is kritiek die gebaseerd
is op objektieve waarheid, objektieve waarheid is de waarheid van de kerk, en dus
ontkracht Costers kritiek zich-
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zelf. Woorden als ‘waar’ en zelfs ‘werkelijk’ (zie de citaten aan het begin van deze
paragraaf) hebben hier steeds zonder meer de betekenis van: in overeenstemming
met de dogmatiek van de katholieke kerk.
De broer van Gerard Bruning, Henri (geb. 1900), heeft deze lijn doorgetrokken,
met een wat minder overslaande stem, maar ook met een wat meer bewust
fascistisch uitgangspunt. Het rendement voor ons is even gering. Hoogstens zou
men kunnen opmerken dat Henri Bruning in de jaren derig de waarde van schrijvers
en critici ten volle zocht in hun persoonlijkheid, en dat hij daardoor gedeeltelijk
losraakte van een specifiek-katholiek uitgangspunt. Zelf voelde hij zich verwant aan
Ter Braak - vrijwel niemand heeft zo beamend over Politicus zonder partij geschreven
- en dat zou men kunnen toegeven mits het verschil tegelijkertijd vastgesteld wordt.
‘Wat is een persoonlijkheid?’ vraagt Bruning, ‘Wel, dat is de objectief subjectieve!’
en men ziet Ter Braak nog niet naast hem staan. Bij het vervolg van de zin blijft
alleen nog maar de tegenstelling over: ‘Eigenlijk moest hij [d.i. de
“objectief-subjectieve”, de persoonlijkheid] aan het hoofd staan van een stel
objectieve daglooners, of, euphemistischer gezegd, aan het hoofd van een
1
departement voor historische aangelegenheden.’ Niemand heeft zich in de jaren
dertig zo hevig gekeerd tegen déze opvatting van het begrip persoonlijkheid, als
juist Ter Braak.

Jan Engelman (geb. 1900)
Dat Engelman heel dicht bij De Vrije Bladen stond, laat zich weer met een paar
citaten aantonen: ‘[De grote kunstenaar] is de denker niet alleen, maar ook de plots
gedachteloos geworden artifex, en zijn werk: verhelderde voertaal van geestelijke
2
realiteit.’ ‘Het goede kunstwerk - altijd een nieuwe ordening van gedachten, droomen,
3
teekens - versterkt en verlengt het leven, op een autonome wijs.’ Van Ostaijen werd
door Engelman niet minder bewonderd dan door Binnendijk, en men proeft de
positieve evaluatie in deze rake karakteristiek van het werk van de Vlaming: ‘een
4
verdediger van de absolute muziek onder veel programmamuziek.’
Toch, dit betekent niet dat Engelman als criticus een overmatige belangstelling
zou hebben voor het gedicht als uiterlijke verschijning. Het kunstwerk is voor hem
vooral een ‘waarheid van de ziel’, een formule waar Bin-
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nendijk in die jaren zeker mee akkoord zou zijn gegaan. Wat in hoogste instantie
voor Engelman kunst was kan men ten naaste bij aflezen uit deze konstatering: ‘De
stof, de aanleiding is in deze orde niets, de vorm, het vermogen om te beelden is
op zichzelf niets. Waar deze beide elkander raken echter ontstaat een nood, een
woede, een bezinning die afstand weet te doen, op welke wijze ook. De liefde trekt
1
zich samen, sublimeert zich, stijgt tot een voorstaat van het transcendentale.’ Een
nogal uitzonderlijke kijk op het vorm - inhoud probleem, maar een niet helemaal
duidelijke, op de laatste woorden na, die een overgang van kunstbeschouwing naar
levensbeschouwing betekenen (al zal de nadruk die ook Van Ostaijen op ‘het
transcendente’ legde, hier zeker een rol gespeeld hebben). Elders zegt Engelman
het duidelijker: ‘mij is de kunst dierbaar omdat zij, bij haar beste mogelijkheden, in
den snellen doortocht van ons leven de verhelderde droom blijft van een
toekomstigen geluksstaat, omdat zij “verre stukken van den hemel rukt” [; het
kunstwerk telt voor mij niet om] zijn vormelijke verschijning, zijn zelfstandig
2
organisme.’ Men begrijpt zonder meer dat de man wiens katholicisme alleen terug
te vinden was in het feit dat hij een formule die ook velen van zijn niet-gelovige
tijdgenoten aanvaardbaar gevonden zouden hebben, net even letterlijker opvatte
dan zij, zich hevig verzette tegen Ter Braak die de katholieken in Engelmans ogen
tot expliciete groepsuitspraken wilde dwingen. Voor hem was dat de weg terug, naar
Gerard Bruning. Het was Engelman daarbij niet alleen te doen om een verdediging
van de zuiverheid van zijn katholicisme, maar ongetwijfeld evenzeer om de
voortgezette bevrijding van zijn hele generatie uit sektarische banden. Van hoe
groot belang zijn persoonlijke rol daarbij was, begrijpt men als men bij Knuvelder,
zelf in die jaren toch veel meer uit op een konfrontatie van standpunten, leest:
‘[Engelmans] psychies-artistiek invoelings- en doordringings-vermogen overtreft dat
3
van zo goed als alle andere contemporaine critici’ , - wat niet weinig is.

Albert Helman (geb. 1903)
Hoe gevariëerd het katholieke standpunt omstreeks 1930 was, blijkt uit het verschil
in de wijze waarop Engelman de brug tussen levensbeschouwing en literatuur slaat,
en waarop Helman dat doet; twee auteurs toch die een vergelijkbare positie innemen.
Voor een groot deel is dit verschil terug te brengen op het onderscheid tussen de
dichter en de romancier. Waar voor
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Engelman het levensbeschouwelijke alleen maar in een vorm ter sprake komt die
grenst aan de beeldspraak (de poëzie als voorafschaduwing van een toekomstige
staat van geluk), daar moet Helman, als prozaïst veel meer aangewezen op het
direkt kommunikatieve aspekt van de taal, ook aan de levensbeschouwing een
nauwkeuriger vastgestelde plaats toekennen. Hij heeft zich over deze materie in
duidelijke bewoordingen uitgelaten in het ten onrechte weinig bekende boekje Wij
en de litteratuur, een serie lezingen die in 1931 uitgegeven werd bij De
Gemeenschap, en die men enigszins als een groepsprogramma kan lezen.
Hoe centraal voor Helman de kommunikatie was, blijkt vanaf de eerste bladzijden
van het boekje. Een typerend citaat: ‘Hoe dan ook, litteratuur is altijd een
mededeeling, en het komt er op aan dat deze mededeeling zoo volledig en zoo
suggestief mogelijk wordt gedaan. Deze eisch alleen bepaalt de vorm, en berust
dus indirect op een pact tusschen schrijver en lezer; daarom ook zijn de vormen,
maar niet het wezen van de mededeeling aan modeverandering onderhevig. Litteraire
1
vorm is een zaak van onderlinge verstandhouding.’
Wat de lezer van nu vooral frappeert, is dat ook hier weer precies dezelfde
verschuiving te konstateren valt als bij de ‘paganisten’: van poëzie naar proza, om
het kort te zeggen. Het gebeurt bij de katholieken echter veel geruislozer, en vooral
zonder het accentueren van de tegenstellingen. Het lijkt mij niet ondenkbaar dat
Engelman en Helman elkaars uitspraken met instemming gelezen zullen hebben
als verschillend (handelend over verschillende aspekten van de literatuur) maar
beide geldig.
Dit weinig sensationele verloop van de verschuiving binnen het katholieke kamp,
kan als een argument gezien worden voor de stelling dat de botsing bij de anderen
vooral zo heftig was vanwege de polemische behoeften bij de Forummannen. Er is
immers maar heel weinig verschil tussen het hierboven aangehaalde standpunt van
Helman en dat van Du Perron, hetgeen nog duidelijker wordt als men bij Helman
leest, dat het gebruik van ‘verschillende vormen’ (vorm geheel extern opgevat) een
schrijver nog niet ‘minder persoonlijk’ maakt, want: ‘Het persoonlijke toch schuilt in
de mate van zifting, in de filtratie, en ternauwernood in het vat waarin het gefiltreerde
2
wordt opgediend.’ Het is vrijwel dezelfde voorstelling als Du Perrons
3
‘presenteerblaadje’ waar Vestdijk ons over bericht.
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De vraag is nu: welke plaats geeft Helman aan het levensbeschouwelijke? Om zijn
denkbeelden daarover te begrijpen, moet men eerst weten wat ‘Wij’ in de titel van
het boekje inhoudt; iets anders in elk geval dan men op het eerste oog zou denken,
bijvoorbeeld: wij jong-katholieken. Dat kleine woordje herbergt namelijk een
belangwekkende ‘kommunikatie-theorie’, om het iets te zwaar uit te drukken, die
vrij uitgebreid omschreven wordt. De kerngedachte ervan is: ‘het hoogste doel van
1
de litteratuur [is] de creatie van het wij-besef’. Men herkent hierin de ook door
anderen geformuleerde these, dat in de uitingen van de schrijver de lezer zichzelf
terugvindt, maar Helmans perspektief is niet dat van de zich identificerende lezer,
doch dat van de schrijver. Deze moet zo schrijven dat de lezer zich in een wij-situatie
voelt opgenomen, een gedachte die doet denken aan Nijhoffs hoogste lof voor
Roland Holst: hij heeft ‘de eenzaamheid veranderd’. Helman laat duidelijk uitkomen
dat deze doelstelling voor hem besloten ligt in de naam van het tijdschrift De
Gemeenschap.
Dan komt de voor ons belangrijkste gedachte: ‘De auteur die zich voor- of achter-af
van zijn taak rekenschap geeft, moet tot de conclusie komen, dat het wij-besef voor
hem op drie punten steunt. Religieus: op de verhouding tusschen Ik en God; sociaal:
op de verhouding tusschen Ik en andere menschen; ethisch: op de verhouding
2
tusschen Ik en Mijzelf (de zelfprojectie die men “geweten” noemt).’
Hier vindt men evenmin het standpunt van Gerard Bruning - door Helman
overschat genoemd - als dat van de ‘estheten’ terug. Van de uitwerking van deze
gedachte hangt het af, waar Helman uiteindelijk geplaatst moet worden.
‘Uit zijn eerste steunpunt, zijn verhouding tot God, vindt hij reden om het schoone
uit te drukken, omdat dit een daad van adoratie is voor den Schepper en het
3
geschapene, dat Deze zelf zijn beeld en gelijkenis noemde.’ Dit is het traditionele
argument van de konfessionelen om de kunst te rechtvaardigen (wat vanuit christelijk
perspektief nooit helemaal overbodig is).
‘Uit het tweede steunpunt, onze verhouding tot de wereld om ons, tot de
medemenschen, vulgo: het publiek, halen wij de weerstand om, onverstaan
tengevolge van eigen en anderer tekortkomingen, tòch te spreken. Want wie weet
4
waar en wanneer wij tenslotte toch verstaan worden?’. Dit is verrassend. Literatuur
steunt, als ik het goed begrijp, op een tekort aan
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kontakt. Men zou hier meer over moeten horen, om de draagwijdte van deze, au
fond psychologische, opmerking te kunnen beoordelen. In elk geval leidt Helmans
visie op de aard van de kommunikatie met het publiek bepaald niet tot een
verdediging van de best seller!
Wat is het nu dat de schrijver moed geeft om, onverstaan, zich toch uit te spreken?
Dat is het derde steunpunt: ‘Het zuivere geweten van de kunstenaar [...]; als hij het
beste gaf wat hij had, komt het er niet meer op aan voor hem of zijn werk het uithoudt
of niet. Zijn schepping volgt een eigen noodlot, dat het zelf in zich draagt. Het is
geen zelfexpressie, het is een derivaat; het is als een kind, dat de lotgevallen van
zijn moeder alleen deelt zoolang het nog niet geboren is, maar dat daarna steeds
1
eigenwilliger zich van haar afwendt.’ Volkomen onverwacht zijn wij, na bij een sterke
nadruk op de kommunikatie gestart te zijn, terecht gekomen bij een opvatting, die
zich tot in de illustrerende beeldspraak als verwant aan die van Nijhoff aandient.
Het zou onjuist zijn, hieruit een innerlijke tegenspraak in de denkbeelden van
Helman af te leiden. Wat hij doet is de ervaring van de schrijver die hij is, evenzeer
als feit behandelen als de rationele waarneming dat een taaluiting nu eenmaal qua
talis op kommunikatie gericht is. Vandaar dat hij even verderop weer schrijft: ‘Spreekt
een schrijver over zichzelf of over anderen, als hij verstaan wordt zal de lezer steeds
zichzelf en zijn eigen wereld daarin herkennen. [...] Daarom is een zuiver-geaarde
en zuiver-gerealiseerde kunst altijd uiteindelijk sociaal, mocht zij ook, wat alleen
theoretisch kan, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie
2
zijn.’ Men lette goed op het feitelijke uitgangspunt: als hij verstaan wordt.
Het geheel van Helmans gedachtenkomplex laat zich aldus samenvatten: de
schrijver uit zo volledig en intens mogelijk wat er in hem om gaat. Als de lezer
‘zichzelf en zijn eigen wereld’ terug kan vinden in de woorden van de schrijver, is
het doel, kommunikatie boven het dagelijkse niveau, bereikt. De konsekwentie van
dit kontakt is paradoxaal: het werk wordt ‘onteigend’, gaat verder zijn eigen weg.
Literatuur is wel kommunikatie maar als het ware met een ‘knik’ op het moment van
kontakt.
Is er een verschijnsel aan te wijzen waaraan men het tot stand komen van de
kommunikatie kan aflezen? Want dat dit de direkte zelfherkenning van de lezer in
de feiten van het werk zou zijn, dat bedoelt Helman natuurlijk
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niet. Hij noemt inderdaad enkele criteria (zoals hij het zelf uitdrukt), namelijk: de
ontroering, de religiositeit, de zuivere gestalte. Dit drietal lijkt willekeurig en disparaat,
maar Helmans nadere verklaring brengt er enige samenhang in. De ontroering die
het kontakt tussen schrijver en lezer waarneembaar maakt, definieert hij als volgt:
de erkenning en doorvoeling van het feit dat ‘wij een microkosmos, het brandpunt
1
van de omwereld [zijn].’ Onze plaats in het geheel vinden wij door een
‘middelpuntzoekende kracht’, een drang die vele namen heeft waaronder ‘religiositeit’.
Begrijp ik dit goed, dan houdt het in dat de lezer zich, met de schrijver mee, bewust
wordt van zijn plaats in het wereldbestel, een bewustwording die tot de kategorie
van de religiositeit gerekend kan worden. Daarmee wordt de literaire uiting nog niet
gekoppeld aan de andere vormen die de mens aan zijn religieus besef kan geven
(bijvoorbeeld de kerkelijke organisatie, de theologie), want literatuur is voor Helman,
evenals voor Engelman, ‘op autonome wijze religieus’. Dat had hij in 1930 trouwens
al bewezen door zijn uitdrukkelijke weigering, tijdens de polemiek met Ter Braak,
om te aanvaarden dat de katholieke kunstenaar expliciet van zijn katholicisme blijk
zou moeten geven.
Intussen, hoe belangwekkend deze theorie ook is voor wie wil begrijpen hoe een
vooraanstaand katholiek romancier de verhouding van kunst tot kerkelijk geloof ziet,
als basis voor een kritische praktijk lijken Helmans ‘criteria’ onbruikbaar. Of en hoe
hij zelf daartoe mogelijkheden zag, heeft hij niet opgeschreven. Wat hij over de
konkrete verschijningsvorm van het kunstwerk zegt - en daarmee heeft de kritiek
toch in de eerste plaats te maken - is op de keper beschouwd ontwijkend: ‘Juist
omdat de moderne auteur zijn geheele persoon, zijn geheele ziel, levenservaring,
gevoel en weten inzet, juist daarom is zijn eerbied voor de vorm aanmerkelijk grooter
2
geworden dan bij een vroegere generatie en bij de middelmatige successchrijver.’
Deze stelling, die zijn waarheidskarakter moet ontlenen aan het bezwerende ‘juist
omdat - juist daarom’, is een sofisme. Dat Helman ons op het punt van de kritische
praktijk met een kluitje in het riet stuurt, bewijst echter niets tegen zijn opvattingen
over de aard van de literaire kommunikatie. Het bewijst alleen dat hij een romancier
is en geen literair criticus.

1
2

idem p 69.
idem p 72.
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Anton van Duinkerken (1903-1968)
Om het wat schematisch maar niet onwaar uit te drukken: Engelman ziet de
verhouding kunst - religie vanuit de optiek van de dichter, Helman is de
theoretiserende romancier, Van Duinkerken is de criticus, die zich àls criticus een
goed katholiek wenst te betonen, en die dus apologeet is. Het is Van Duinkerken
zelf die het doel van zijn bundel Roofbouw (1929) omschrijft als: ‘de
1
tegenovergestelde meningen zo scherp mogelik toe te spitsen’ , en daarbij denkt
hij zeker in de eerste plaats aan levensbeschouwelijke meningen. Daardoor wordt
hij onder de katholieken de ware tegenstander van Ter Braak, en een onvervalste
vertegenwoordiger van de jaren dertig met hun accent op de wereldbeschouwing.
Bij Gerard Bruning is het ethische postulaat op zichzelf niet katholiek, zodat bij zijn
volgelingen de gewetensstrijd op kan komen, die hen in het uiterste geval zelfs in
konflikt met de kerk brengt. Zoiets is bij Van Duinkerken niet mogelijk. Zie
bijvoorbeeld de wijze waarop hij - om bij ons beperkte onderwerp te blijven - de
positie van de literaire criticus belicht: ‘[Calvet] heeft de moed de deugdenleer in
zijn geding te mengen en van den criticus uit naam van zijn geloof ernst en eerlikheid
2
te eisen zoals van ieder, die een staat en plichten-van-zijn-staat heeft.’ In de praktijk
betekent dit onder meer dat Van Duinkerken de literaire criticus de taak toedeelt
om de ‘intenties’ van een schrijver af te wegen, maar door deze taak met ‘ernst en
eerlijkheid’ te verrichten, verkrijgt hij blijkbaar een recht dat de niet-katholieke criticus
zichzelf niet gauw zal toekennen: ‘De weg van een schrijver naar het publiek mag
eerst worden afgesneden na grondig en volledig verantwoord inzicht in de tendenzen
3
van zijn werk.’ Deze uitlating is geen symptoom van overschatting van het effekt
van een boekbespreking; het gaat uitdrukkelijk om ‘verbieden of voorbehouden’ van
boeken. Bovendien is het een betoog, gericht tegen hen die dit wapen hanteren
zonder een grondig onderzoek, d.w.z. het wordt gepresenteerd als de verdediging
van een bepaalde mate van vrijheid. Voor de andersdenkende is het echter juist
Van Duinkerkens principiële bereidheid tot het aanvaarden van wat in een aantal
gevallen op censuur moet uitlopen, die opvalt, en verder de rol die hij binnen die
situatie toekent aan de criticus, namelijk die van gewetensvol rechter, ook - hij zegt
het er nadrukkelijk bij - waar het werk van nietgeloofsgenoten betreft. Deze
aanvaarding impliceert een voortdurende

1
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Roofbouw p 5 (1929).
idem p 14, n.a.v. J. Calvet, D'une critique catholique (1927).
idem p 15.
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toetsing van literatuur aan levensbeschouwelijke opvattingen, en dat wil in zijn ogen
tevens zeggen: aan omschrijfbare morele normen.
Dit wil niet zeggen dat Van Duinkerken deze toetsing als enige taak van de literaire
criticus ziet, verre van dat. Hij verklaart zelfs met nadruk dat hij het een bewijs van
de middelmatigheid van de Hollandse samenleving acht, dat ‘ieder gesprek over
schoonheid gevoerd wordt in de biechtstoel der moraal’. Die ongewenste situatie
onstaat doordat ‘van de poëzie hier uiteindelijk een getuigenis [wordt] verwacht, dat
1
overal elders tevergeefs gevraagd werd.’ Wie tussen deze uitspraak en de in de
vorige alinea geciteerde een tegenspraak voelt, ziet Van Duinkerkens standpunt
nog niet goed. Men zou het zo kunnen samenvatten: de literatuur dient aan de
moraalleer te voldoen, maar zolang dat het geval is, heeft zij dan ook de volle vrijheid
om zich niet om morele aangelegenheden te bekommeren. Wanneer de moraal zijn
juiste plaats zou krijgen, zou het in niemand opkomen om dáárover te spreken als
het om de schoonheid gaat. (Dit alles staat te lezen in het artikel ‘Moraal en poëzie’.)
Dat hierdoor de ‘schoonheid’ een eigen ‘domein’ toegewezen krijgt, houdt nog
niet in dat Van Duinkerken dicht bij iemand als Binnendijk zou staan. Er is,
integendeel, een vermakelijke parallellie tussen zijn aanmerkingen op Prisma en
die van Ter Braak: ‘Dit alles is critisch jargon, waarmee men ontkomt aan waarachtige
duidelijkheid.’ ‘Het gebrek aan vormend vermogen werd niet over het hoofd gezien
[zoals wèl bij Coster], maar in de bloemlezing van Binnendijk staan eenige gedichten,
die niets dan vormend vermogen bewijzen! Voor zoover wij bij Coster in den regen
2
stonden, zijn wij bij Binnendijk in den drup terecht gekomen.’ Men kan een principiële
afwijzing van ieder estheticisme lezen in het volgende, dat overigens tegen Anthonie
Donker als ‘neo-humanist’ gericht is: ‘[hij] wil de levensaccenten verleggen naar de
hoogtepunten van de levenservaring. [...] Ziehier het diepingrijpende verschil van
levenswaardering tussen de hedendaagse ketter en de Katholieke Kerk. Volgens
de kerk is al de tijd, die de mens op aarde doorbrengt, hem gegeven om God te
dienen en hierdoor in de hemel te komen.’ De nadruk ligt voor de katholiek op de
3
‘alledaagse totaliteit’. Men wordt bij zo'n uitlating herinnerd aan Bloems opmerking
dat voor Ter Braak de ‘waarheid’ te vinden is in de ‘dagelijkse persoonlijkheid’.
Op één, voor de praktijk van de kritiek belangrijk, punt echter ziet Van Duinkerken
de literaire schepping anders dan Ter Braak: volgens hem is
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idem p 65.
Twintig tijdgenoten p 48 en p 50.
Verz. Geschriften II p 50-51.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

353
het niet juist, het werk te behandelen als de direkte uiting van de ‘dagelijkse persoon’.
‘Want de dichter draagt een masker’, inderdaad, maar het is een masker ‘dat hij
niet kan lichten zonder zijn hoofd af te snijden en met het meest open vizier ziet de
1
meest eerlike criticus niet meer dan dit kristallen mom.’ Dit is gericht tegen de
moralisten in eigen kring, maar het doet ons aan als een protest tegen Ter Braaks
demaskeer-neigingen. In het verlengde van een dergelijke uitspraak ligt Van
Duinkerkens opmerking dat ‘de vereenvoudigde tegenstellingen van inhoud en vorm,
leven en schoonheid, moraal en poëzie noodwendig leiden tot de concluzie: Adama
van Scheltema en Pater Martialis Vreeswijk zijn vitaal omdat zij met een bewusten
inhoud het leven beelden binnen hun eigen zedelike overtuiging, Paul van Ostayen
2
en Hendrik de Vries zijn anti-vitaal omdat zij dat doorgaans klaarblijkelik nalaten.’
Het is duidelijk dat hij op deze wijze de ‘vereenvoudigde tegenstellingen van inhoud
en vorm etc.’ ridikuul maakt. ‘Het is even dwaas, te eisen dat de kunst zal leren, als
3
vol te houden, dat zij alleen maar versiert.’ ‘Het pseudoniem des levens blijft
gehandhaafd en kan alleen ontraadseld worden door wie de kunst verstaat in
4
kristallen te lezen en parabels te begrijpen.’
Met andere woorden: de ‘waarheid’ van het kunstwerk is niet te vinden in zijn
‘inhoud’ òf zijn ‘vorm’, maar in beide tegelijk. Dus:
‘Daarom bestaan er twee criteria. Het ene toetst het gedicht resultatief en
beoordeelt in hoe verre het ter lezing voor minder of meer personen geschikt is.
Deze resultatief-morele beoordeling is een vorm van voorlichting, die zeer nuttig is,
maar niets met artistieke kritiek heeft te maken. Voor haar is tussen de
colportage-roman en de klassieke tragedie niet het geringste verschil. Zij heeft geen
5
zier uitstaande met de persoonlikheid van de schrijver , zij handelt over leesvoer.
De introspectief-artistieke beoordeling echter ontleedt de poëtiese bouwstof,
concludeert tot de aard der poëtiese vermogens en gaat zo nodig na in hoe verre
hierbij het moreel besef scheppend aanwezig was. Zij heeft het zedelik bewustzijn
te erkennen als een kunstdadige factor, zoals de liefde, de haat of de droefheid. Zij
ontslaat de kunstenaar niet van de zedelike verantwoordelikheid, maar verlegt het
zwaartepunt dezer verantwoordelikheid van haar resultatieve naar haar functionele
6
werking.’
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Roofbouw p 71-72.
idem p 69.
idem p 70.
idem p 71.
Dit laat zich niet helemaal rijmen met de zorgvuldige toetsing van de ‘intenties’ van de schrijver,
die Van Duinkerken de criticus elders voorschrijft (zie p 351).
Roofbouw p 71.
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Er kan geen twijfel over zijn, aan welk van de twee toetsingsmogelijkheden Van
Duinkerken de voorkeur geeft. Maar, afgezien van het feit dat ook de tweede een
morele toetsing blijft inhouden, men zou zijn positie te sterk vereenvoudigen, als
men er geen rekening mee houdt, dat volgens hem in bepaalde situaties iedere
(katholieke) criticus óók met de eerste mogelijkheid te maken kan krijgen. Het belang
van de kerk blijft een onaangetast criterium, maar dit kan vaak het beste gediend
worden door een ‘introspektief-artistieke’ kritiek, hetgeen dan samenvalt met het
onmiddellijk zichtbare belang van de kunst.
Al zijn Van Duinkerkens meest principiële uitingen over tijdgenoten te vinden in
zijn levensbeschouwelijke essays, met veelzeggende titels als Hedendaagse
ketterijen, men mag toch de andere kritieken, die zich op een meer literaire
probleemstelling toespitsen, niet vergeten. Bijzondere vermelding verdient de
uitgebreide studie over A. Roland Holst, Ascese der schoonheid, waarin
hedendaagse poëziegevoeligheid een hecht, en vaak verbluffend, verbond aangaat
1
met een ideeënveld dat ver van ons afligt, de middeleeuwse retorica. Een enkel
woord over dit boekje is hier op zijn plaats, ten eerste omdat de erudiete behandeling
van een eigentijdse auteur hier met zo uitzonderlijke middelen geschiedt, ten tweede
omdat de speelruimte die Van Duinkerkens religieuze kader aan zijn esthetische
receptiviteit laat er duidelijk in tot uiting komt, evenzeer als het feit dat de religie toch
steeds zijn bindende kracht blijft behouden.
Dit laatste blijkt alleen al uit de basisstelling van het hele boekje: Roland Holsts
poëzie is een aanroepen van ‘de godheid’. Op deze grond kan Van Duinkerken die
poëzie karakteriseren als magisch, d.w.z. niet-logisch van aard. De taal der poëzie,
en dat geldt niet alleen voor die van Roland Holst, spreekt niet over de feiten van
ons bestaan, maar roept de dingen in het leven door hun naam te noemen, is een
afspiegeling van de goddelijke scheppingsdaad. In zijn denkbeelden over het poëtisch
taalgebruik volgt Van Duinkerken verder een gedachtengang, die in ons land
doorgaans beschouwd zal worden als esthetiserend, namelijk die van Bremond en
Valéry over de poésie pure. Het verschil met deze twee Fransen is vooral dat Van
Duinkerken het inkantatieve karakter van de niet-logische poëzie-taal niet als

1

Het laatste blijkt bijvoorbeeld uit de behandeling van ‘symbolen’ als water, lucht, wolken. Ook
n.a.v. Nijhoff heeft Van Duinkerken deze wijze van analyseren toegepast: ‘Het water
verzinnebeeldt de menigte’, ‘de wolk als zinneteken van het onbereikbare en onbegrijpelijke’.
(Nijhoffnummer van De Gids, pp 223 en 222). De grens tussen ‘topos’ en persoonlijke
interpretatie wordt door Van Duinkerken zelf niet getrokken.
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een gevolg van de oorsprong ervan behandelt, maar als een feitelijke weergave
van de aktuele situatie. Vanuit die stelling wordt het dichterlijke taalgebruik als volgt
omschreven: ‘[Des dichters] magisch woord is hetzelfde als het woord van de logica,
maar het is dit woord in een staat, waarin de logica er nog geen vat op zou hebben
1
gehad.’ Nu eenmaal het religieuze karakter van dit pre-logische taalgebruik is
gesteld, heeft Van Duinkerken de vrijheid gekregen, om de bijzondere aard van de
poëtische taal zonder terughouding te laten vigeren.
Dat neemt niet weg dat het hele boekje een beschrijving is van Roland Holsts
levenshouding, zoals die in poëzie en met de middelen van de poëzie uitgesproken
wordt. In zijn verklaring van wat hij onder ‘ascese der schoonheid’ verstaat, zegt
Van Duinkerken het zelf aldus: ‘De ascese der schoonheid is dus niet alleen de
verwerkelijking eener levenshouding, waarin men ontvankelijk blijft voor de dichterlijke
inspiratie, maar ook de gedurige omgang met de taal als instrument. [...] Zij
onderhoudt [de] verbinding [van de dichter] met het numineuze en zijn eerbied
2
jegens de wet zijner kunst.’ De vergelijking met de religieuze ascese is niet
willekeurig maar wordt tot in details doorgevoerd, al wordt het andersgeaard-zijn
vooropgesteld.
De woorden der poëzie worden door Van Duinkerken weliswaar als ‘magisch’
beschreven, maar allesbehalve als ‘losgezongen van hun betekenissen’. Het verband
tussen woord en aangeduid ding is voor hem in poëzie hechter dan in het alledaags
taalgebruik, en niet losser. Wanneer men desondanks kan zeggen dat Van
Duinkerken zich zo nu en dan schaart aan de zijde van de aanhangers der poésie
pure, blijft dit een voorlopig bondgenootschap. Zijn werkelijke keuze is
levensbeschouwelijk, ook in dit boek, hetgeen al blijkt uit de door hem zelf
geformuleerde doelstelling van Ascese der schoonheid: ‘Het handelt over de
beteekenis van de dichtkunst in de maatschappij, maar teneinde concreet en duidelijk
te kunnen voorstellen, hoe die beteekenis moet worden gewaardeerd, gaf ik er het
3
voorkomen aan van een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.’ De
gedichten worden dus gebruikt als aanleiding tot een betoog over iets anders. Wat
niet wegneemt dat de lezer herhaaldelijk de gewaarwording heeft dat Van
Duinkerkens benadering, gebaseerd op de kontinuïteit van dichterlijk bedrijf en taal,
bij deze dichter althans deuren opengooit die andere critici gesloten laten.
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Ascese der schoonheid p 31.
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23 De protestanten: Roel Houwink (geb. 1899)
Een essay - eigenlijk lezing - van Houwink over de problematiek die wij in dit boek
1
centraal gesteld hebben, werd gepubliceerd in Opwaartsche Wegen, 1933. De
volledige titel laat onmiddellijk zien dat men met een bijzondere aanpak te maken
heeft: Het vorm- en inhoudprobleem in de letterkunde in verband met de mogelijkheid
eener Christelijke litteratuur. Natuurlijk is het juist dit ongewone van de benadering,
dat voor ons de waarde van het stuk uitmaakt: bestaat er een specifiek-christelijke
literatuurbeschouwing, een specifiek-protestante zelfs? De meeste konfessionele
essayisten, en daarbij denk ik aan zo uiteenlopende persoonlijkheden als Van
Duinkerken en Heeroma, hanteren de eenheid van vorm en inhoud op een direkte
wijze, zó namelijk dat de vormgeving als een afspiegeling van het innerlijk leven
2
van de auteur beschouwd wordt. Een chaotische vorm is het bewijs van een
verwarde levensbeschouwing, om een wat lapidair voorbeeld te geven. Houwinks

1
2

Opwaartsche Wegen, 11de jg, 1933-'34, p 241 vlgg.
Enkele voorbeelden: Van Duinkerken in De beweging der jongeren (p 39): ‘[Engelmans] vers
is welluidend en draagt in zijn allengs verhelderende klankenstroom het dóór en dóór
vergeestelijkt levensgevoel van den dankbaar verrukte, voor wien de gansche schepping een
jubelend Godsbewijs is’, en in algemener formulering: ‘De gansche werkelijkheid is stof voor
den kunstenaar, de wijze, waarop hij haar psychisch beleeft, zal zijn stijl bepalen.’ (Over de
opvattingen van De Gemeenschap, a.w. p 48).
J. Haantjes, Opwaartsche Wegen 1933-'34, p 198: ‘Tussen de dramatiese bouw van dit stuk
en zijn geestelike strekking bestaat een zeer duidelike paralellie. Dramaties gezien,
konsentreerde zich dit spel op de enkele mens; ook geestelik wordt de mens hier geheel op
zichzelf teruggewezen.’
K. Heeroma, Opw. Wegen '33-'34 p 94: ‘Deze bewuste overgave aan het stromende [...] die
Engelmans techniek (in engere zin) kenmerkt [...] - deze houding van tastend en dromend
langs de dingen heenglijden vinden we ook in de “inhoud” van zijn gedichten terug.’
Het essay waaruit deze laatste aanhaling afkomstig is, ‘Dichterschap en levensbeschouwing’,
is in zijn geheel een pleidooi voor een literaire kritiek die is ‘een analyse van de
levensbeschouwing van de dichter, [...] een onderzoek naar zijn houding tegenover de
vormelementen’ (p 93), en is dus op de hier gesignaleerde parallellisering van ‘inhoud’ en
‘vormgeving’ gebaseerd. Verder wordt er een meer expliciet engagement in verdedigd dan
waar Houwink over spreekt, al gaat Heeroma, zoals elders weer blijkt, uit van de stelling dat
‘kristelik dichterschap omvat het allermeeste, omdat het kristelik, dus universeel is.’ (Opw.
Wegen '33-'34 p 418).
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visie echter is veel gekompliceerder, en, zonder te willen beweren dat alle protestante
auteurs het met hem eens geweest zullen zijn (laat staan alle katholieke), meen ik
dat de gang van zijn betoog, en vooral de beslissende wending erin, op een hoger
niveau hun standpunt zichtbaar maakt dan welke andere uiting uit konfessionele
hoek ook. Dat in de kring van Opwaartsche Wegen de lezing van Houwink niet
bestreden is, geeft er bovendien het karakter aan van een plaatsbepaling van de
1
hele groep.
Houwink start zijn betoog met de opmerking dat ‘verloren is gegaan het inzicht,
dat schoonheid een wijze is, waarop zich aan den mensch, wie hij ook is, de zin
2
des levens ontvouwt’ , en dat is nauwelijks verrassend. In de eerste helft van de
lezing wordt deze stelling niet verder uitgewerkt, maar in de tweede helft krijgt hij,
via een voor buitenstaanders nogal onverwachte redenering, een bijzondere lading.
Hoewel Houwink uitgaat van de eenheid van vorm en inhoud, bespreekt hij deze
twee gescheiden, om vervolgens zijn aandacht te richten op ‘het wezen, [op] datgene
3
wat eerst de eenheid van vorm en inhoud als zoodanig constitueert.’ Dit doet aan
Van Eyck denken, maar bij de uitwerking is het verschil opvallender dan de
overeenkomst.
Op het gebied van de vormgeving kunnen aan het kunstwerk drie dwingende
eisen gesteld worden: ‘In de eerste plaats zal het ten volle uitdrukking moeten geven
4
aan de vorm-beginselen, die erin zijn neergelegd’ (waarbij ‘vorm’ gebruikt wordt in
de ruime betekenis van: ‘alles wat het kunstwerk als uitdrukkingsvorm raakt’). Deze
norm wordt in een samenvatting die der zuiverheid genoemd. De tweede eis is die
van ‘het harmonische, het evenredige [...]. De verhouding van het geheel tot de
deelen en van de deelen onderling tot elkander dient van uit één punt te zijn bepaald.
Ook het schijnbaar dis-harmonische moet hieronder worden begrepen’. Het
5
kunstwerk is een ‘mikrokosmos, een wereldorde in het klein.’ Deze norm is die van
de ‘orde’. De derde eis: ‘in het gegevene der zinnelijke aanschouwing [is] het
niet-aanschouwbare medegegeven. Het gedicht drukt meer uit dan het zegt. [...]
Het niet-zinnelijke kan niet veranderd worden in het zinnelijke. Maar het vertoont
6
zich juist als het niet-zinnelijke door middel van het zinnelijke.’ Deze norm is die
van de ‘boven zichzelf uitwijzende verzwegenheid’.

1
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Vroegere uitingen van Houwink, zoals de door Dirk Coster in De Stem zo uitgebreid besproken
stukjes over het modernisme in de kritiek (uit Den Gulden Winckel van 1923) vallen in geen
enkel opzicht buiten het kader van de heersende opvattingen, vooral die van de jonge
Marsman. Een bespreking ervan is daarom hier niet nodig.
a.w. p 241.
a.w. p 243.
a.w. p 243-244.
a.w. p 245.
a.w. p 245-246.
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Een voorlopig kommentaar: de eerste twee eisen kan men varianten noemen van
respektievelijk de konsistentienorm en de eenheidsnorm. Met de vraag, hoe die
normen in de kritische praktijk gehanteerd kunnen worden, houdt Houwink zich
verder niet bezig. De afsluiting van zijn betoog over de vorm wijst vooruit naar de
tweede helft van het opstel: ‘Iets van deze zuiverheid, van deze orde en van deze
boven zichzelf uitwijzende verzwegenheid treffen wij overal daar aan, waar van
kunst sprake is en zij vervult ons hierom met een moeilijk onder woorden te brengen
gevoel van heimwee en verlangen naar een andere zuiverheid, een andere orde
en een andere rust, die wij in het werkelijke leven van allen dag telkens opnieuw
1
weer zoo pijnlijk ontberen.’ Voor Houwinks filosofisch getinte opzet is blijkbaar de
derde norm van beslissender belang dan de eerste twee die in een verhandeling
over de principes van de literaire kritiek ongetwijfeld meer de aandacht verdiend
zouden hebben.
Dan de inhoud. Houwinks denkbeelden hierover sluiten geheel aan bij die van
zijn oude vriend en generatiegenoot Marsman. De inhoud ‘behoort tot een principieel
andere werkelijkheid dan die, welke aan de verbeelding van den kunstenaar ten
grondslag ligt, met andere woorden: het kunstwerk heeft een eigen realiteit. [...] De
omzetting, die hier plaats grijpt van realiteit in realiteit is van kwalitatieven aard. [...]
Tusschen emotie en expressie [...] staat altijd het geheim der aesthetische
2
metamorphose.’ Belangrijke konsekwentie: ‘Het feit, dat aan het kunstwerk een
eigen realiteit toekomt, bewaart ons niet alleen voor een vermenging van kunst en
werkelijkheid, maar ook voor een vereenzelviging van kunst en religie, die voor
3
beide de fataalste gevolgen hebben kan en reeds meermalen heeft gehad.’ De
religiositeit van de kunst wordt niet bepaald door een ‘godsdienstige inhoud’, hetgeen
intussen nog niet wil zeggen dat die religiositeit niet het ‘wezen’ van de kunst zou
uitmaken. ‘Het wezen toch van het kunstwerk is noch te vinden in zijn vorm, noch
in zijn inhoud, noch in de eenheid van beide, ofschoon het de aanwezigheid van
het geheel bepaalt en ofschoon erzonder het geheel uit elkander valt. Waar ligt dan
4
het wezen van het kunstwerk?’
Het antwoord luidt - en Houwink volgt hier naar eigen zeggen Heinrich Vogel, Die
Krisis des Schönen -: ‘alleen in de krisis, die tegelijk scheiding en onderscheiding
5
is, kan de beslissing vallen over een vraag, die het wezen van het kunstwerk raakt.’
Het is een antwoord dat het niet zonder kom-
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mentaar kan stellen, maar ik vrees dat dit kommentaar de verwikkelingen niet minder
groot maakt.
Er ligt een mogelijkheid van krisis, zegt Houwink, in het besef van de ‘wezenlijke
onmacht, het werk te vormen naar het voor-beeld, dat door de scheppende aandrift
werd gewekt’ (dit betreft de vormgeving en de daarbij behorende drieledige eis) en
een andere ‘in de vraag naar de werkelijkheidswaarde der aesthetische realiteit [...].
Want: welk doel heeft de kunst, van welke orde maakt zij deel uit, welke werkelijkheid
1
vertegenwoordigt zij?’ Hier, dat is: op het terrein van de inhoud, staan wij ‘voor de
mogelijkheid van het zinledige, van het niets.’
Anderzijds is er de onmogelijkheid van de krisis, omdat ‘in elk kunstwerk, dat dien
2
naam verdient, de vormbeginselen zich tot op zekere hoogte verwerkelijkt [hebben]’.
‘De werkelijkheid van de krisis, die het schoone, en met hem het kunstwerk
3
bedreigt, kondigt zich aan in den dood. Ook het schoone moet sterven.’ Men zou
daarom kunnen denken dat de dood het prototype van deze krisis van het kunstwerk
is. Dit is echter niet zo, want de dood is slechts negatief. Er is een andere krisis die
het kunstwerk zin geeft, een krisis waarin ook het positieve opgenomen is: ‘Deze
krisis toch is niets anders dan Jezus Christus gekruisigd en ten derde dage weder
opgestaan, den Grieken een dwaasheid, den Joden een ergernis. In haar is besloten
de krisis van het schoone; de krisis, waaraan het schoone niet voorbijgaan kan en
4
waar vandaan het niet in zichzelf terugvluchten kan.’
Op het beslissende punt van de vraag naar het wezen van het kunstwerk, zien
wij hoe voor Houwink het betoog zich voortzet in de geloofsbelijdenis. De formulering
wordt van dynamisch-redenerend abrupt tot statisch-ritueel. Dat Houwink zelf besefte
dat van bewijzen geen sprake meer is, en dat overdracht van dit standpunt slechts
mogelijk is als de toehoorder een gelijkgezinde is, tonen de woorden waarmee hij
deze breuk in zijn verhandeling inleidt: ‘wij [bewegen] ons hier niet langer op het
gebied van het kennen, dus op dat der denknoodwendigheid, doch op dat der
werkelijkheid, waar alleen van een aanvaarden of een niet-aanvaarden gesproken
5
kan worden.’ Tegenspreken heeft hier geen zin, omdat er geen diskutabele
uitspraken meer gedaan worden.
Het vervolg van Houwinks betoog wordt geheel gekenmerkt door
ontoegankelijkheid voor wie de geloofsbelijdenis (of een verwante vorm daar-
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van) niet deelt. Wanneer Houwink zich nog bezig had gehouden met bijvoorbeeld
de vraag naar de praktische gevolgen voor de literaire kritiek van zijn opvatting over
het wezen van het kunstwerk, zou zijn redenering voor ons nog van informatief
belang hebben kunnen zijn. Hij bespreekt echter slechts andere konsekwenties,
als: de gevaren voor de kunstenaar, die uit de krisis-situatie voortvloeien. Zo wijst
hij bijvoorbeeld op de typische kunstenaarszonden der ‘eigen-gerechtigdheid en
zelf-heerlijkheid’, terwijl ‘beide, het werk en de maker, bezwijken onder het gericht
1
van het Kruis in hun autonomie.’ Deze hybris is de negatieve zijde van de krisis.
Daartegenover de positieve: de ‘genade’ die in het oordeel, de krisissituatie gelegen
is. Het oordeel is de genade, en de genade is het ‘die ons van Godswege onder het
2
oordeel stelt.’
Dit zijn problemen die niet alleen hun waarde, maar zelfs hun gehele inhoud
ontlenen aan de vraag of men de onderliggende levensbeschouwing delen kan.
Een mededeling als: ‘Hiervan uitgaande wordt alle schoonheid een lofprijzing van
des Scheppers heerlijkheid’ is inhoudloos voor de niet-gelovige. Het is dan ook juist,
en eerlijk, wanneer Houwink tegen het eind van zijn lezing zegt: ‘De vraag naar de
mogelijkheid eener christelijke letterkunde is dus niet vóór alles een vraag naar de
3
een of andere nieuwe aesthetiek. Zij is een vraag naar de kracht van ons geloof.’
Daarmee echter wordt zijn standpunt vanuit onze probleemstelling onbereikbaar.
Het literaire werk wordt hier in beslissende instantie beschreven als niet alleen, of
zelfs helemaal niet, de weerspiegeling van een wereldbeschouwing, maar als in zijn
wezen slechts benaderbaar vanuit die levensbeschouwing.
Wat natuurlijk wel voor dit boek van belang is, dat is de wijze waarop, via het
krisis-begrip, levensbeschouwing en kunst aan elkaar verbonden worden. Houwink
stelt enkele voor iedereen hanteerbare normen vast waaraan de waarde van vooral
de vormgeving getoetst kan worden. Al betreft dat een in zijn ogen waarschijnlijk
bijkomstig aspekt, en al gaat hij, zoals gezegd, op de praktische konsekwenties niet
nader in, hij isoleert op deze wijze in beginsel de christelijke literatuurbeschouwing
toch minder onverbiddelijk dan zijn meeste voorgangers en tijdgenoten.
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24 De socialisten: Garmt Stuiveling
Naast de konfessionele kritiek en literatuurbeschouwing, vraagt de socialistische
onze aandacht. Of liever: enige aandacht, want niet alleen wijkt de probleemstelling
van de socialistische critici in de behandelde periode weinig af van die der andere
‘geëngageerden’ - altijd weer: vanuit onze gezichtshoek -, maar ook is, na de
belangwekkende denkbeelden van schrijvers als Gorter, Henriëtte Roland Holst,
Van der Goes, Adama van Scheltema, weinig nieuws naar voren gekomen. Het
frappante van de ontwikkeling is juist dat de vooraanstaande socialistische critici
op esthetisch terrein weer sterker aansluiting zoeken en vinden bij de ‘burgerlijke’,
zonder daarbij hun socialisme te verloochenen, een toenadering die trouwens van
twee kanten komt. Wanneer ik het zo stel, denk ik niet aan een figuur als A.M. de
Jong, maar aan een jongere als Garmt Stuiveling, bij wie wij ook de neiging tot
wetenschappelijke benadering kunnen konstateren, die van een konsekwent socialist
te verwachten is. Wanneer ik Stuivelings positie heel kort zou moeten kenschetsen,
zou ik dat doen met zijn eigen woorden: ‘Een socialistisch criticus heeft critiek in
dubbel opzicht: socialistisch èn artistiek, maar beide moeten volkomen verantwoord
zijn. Het is dikwijls uiterst moeilijk de waarde naar twee gezichtspunten te bepalen,
1
vooral omdat ik mij absoluut vrij wil houden van ieder dogmatisme.’
Hieruit kan al opgemaakt worden, dat Stuivelings standpunt vooral in zijn
opvattingen over de kritiek te vinden is. Zijn denkbeelden over de aard van het
literaire werk lopen daaraan geheel parallel, maar behoeven niet geëxpliciteerd te
worden. Uitzonderlijk aan die literatuurbeschouwing is juist, dat de socialist zijn
maatschappijkritiek óók een rol laat spelen in zijn literair-kritische beoordeling,
hetgeen onder meer betekent dat de levensbeschouwing die in het werk uitgesproken
2
wordt, of verondersteld wordt uitgesproken te worden , getoetst wordt aan een
waarheidscriterium. Zo zal
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volgens Stuiveling de socialistische criticus sceptisch staan tegenover historische
romans die ‘de heldendaad onzer voorouders’ prijzen, ‘zonder de misdaden en
1
folteringen [...] te zien.’ Hierin zit de eis opgesloten dat de literatuur, die een
onderdeel van onze werkelijkheid vormt, daarop dan ook op een bepaalde wijze
behoort in te werken. Er is literatuur die een goed doel dient, en literatuur die ‘alleen
een verleden heeft’, en dit onderscheid is zelfs belangrijker dan één op grond van
de schoonheid. Dat eenmaal gezegd - en natuurlijk oefent dit uitgangspunt invloed
uit op ieder onderdeel van het oordeel - kan en moet de socialistische criticus wel
degelijk een esthetisch oordeel uitspreken. Wij zullen Stuivelings betoog over deze
materie wat meer in details beschouwen.
Een heel belangrijke grondstelling van Stuiveling, één die zijn kontakt met de
burgerlijke literatuur mogelijk maakt, is dat een socialistische kultuur weliswaar een
nieuw waardesysteem zal brengen, maar dat daarmee de oude waarden nog niet
overboord gezet behoeven te worden. Juist deze niet-dogmatische basis
onderscheidt zijn positie van die der ‘vulgair-marxisten’. ‘Zo is het’, zegt Stuiveling
uitdrukkelijk, ‘ook onmogelik een socialistiese kultuur als iets nog nooit vertoonds
uit de grond te willen stampen, of te geloven dat die “na de revolutie” vanzelf als
iets verrassend nieuws zal ontstaan. We moeten begrijpen, dat het probleem van
de socialistiese kultuur het vraagstuk is van de nieuwe rangorde van grotendeels
reeds aanwezige waarden. Het zou voor het strijdende socialisme van nu enkel een
verarming zijn, als het zich afsloot voor de schoonheden en de waarden, die de
burgerlike kunst heeft voortgebracht, maar het heeft tegelijk het recht en de plicht
om duidelijk het verschil te markéren tussen het socialistiese kunstideaal en de
2
ideaalloosheid der burgerlike kunst.’
Een onmiddellijk gevolg van dit markeren van een verschil is - en dat doet ons
denken aan de konfessionele kritiek - de milde beoordeling van publikaties uit eigen
kring. Daardoor alleen al wordt aangetoond dat het esthetische oordeel al niet meer
in vrijheid kan funktioneren als het onlosmakelijk verbonden wordt aan een
levensbeschouwelijk criterium. Later is bij Stuiveling ongetwijfeld het accent zwaarder
op de immanente waarde van het werk komen te liggen, hetgeen natuurlijk zijn
uitingen voor òns min-
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der belangwekkend, want minder typisch voor juist deze groep, maakt. In de begintijd
van de eerste principiële stukken in Tijd en Taak weegt de levensbeschouwelijke
norm echter nog zeer zwaar, in theorie en praktijk. Hoe dan ook, een verschil in
houding tegenover ‘socialistische’ en ‘burgerlijke’ kunst, heeft Stuiveling in deze
vroege kritieken zelf vastgesteld, ja geproklameerd. ‘Want voor ons is de
literatuurkritiek niets anders, dan een onderdeel van de alles omvattende kritiek,
waarmee wij elke uiting van het leven van onze tijd nauwkeurig ontledend wensen
onder de loupe te nemen. Alleen tegenover de werken, die uit een onmiskenbaar
socialistiese gezindheid zijn geschreven, is het òns mogelik om een zuiver esteties
standpunt te kiezen en naar het mij voorkomt, is dit tegelijk een onverbiddelike
noodzaak. Want een wezenlik burgerlike kunst is des te gevaarliker naarmate de
estetiese waarde hoger is, ook al acht ik heel wat esteties fraais van een waardeloze
1
oppervlakkigheid: schmink en lippestift in de literatuur!’
Wie dit citaat naast bijvoorbeeld Gerard Brunings uitlatingen over Dostojewski
legt, konstateert een merkwaardige overeenkomst (behalve natuurlijk in de toon),
een verwant puritanisme, tot in de beeldspraak voelbaar, dat een rechtstreeks gevolg
lijkt te zijn van het primaat van het levensbeschouwelijke. Men kan dit soort
opmerkingen over het ‘gevaarlijke’ of ‘verleidelijke’ van de schoonheid vinden bij
alle critici met een levensbeschouwelijke preokkupatie, van Dirk Coster, met zijn
bezorgde houding tegenover de ‘demonie der schoonheid’, tot Ter Braak, met zijn
argwaan tegen het ‘opium der vormen’ en zijn behoefte aan het ‘demaskeren der
schoonheid’.
Intussen, als het om socialistische kunst gaat, dient de esthetische norm wel
degelijk te vigeren, volgens Stuiveling: ‘Maar de socialistiese kunst stijgt in betekenis,
ook in wekkende, propagandistiese betekenis, naarmate de kwaliteiten groter zijn,
naarmate de stijl verzorgder, de beeldspraak zuiverder, het ritme schoner, de visie
2
grootser, de spanning indrukwekkender is.’ In theorie betekent dit nog steeds dat
de schoonheid gewaardeerd wordt vanuit een utilitair standpunt, maar in de praktijk
hoeft dat geen grote rol te spelen, - zodra het levensbeschouwelijke oordeel eenmaal
gepasseerd is en het esthetische aan de beurt komt. Wel mag men zeggen dat
Stuiveling ongeveer dezelfde houding tegenover de relatie inhoud - vorm had, als
de Forum-auteurs: inhoud en vorm zijn niet onscheidbaar, het beslissende
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aspekt is de inhoud, de vorm is daaraan in laatste instantie ondergeschikt. Dit ligt
m.i. opgesloten in het voorlaatste citaat, over de onmogelijkheid voor de socialist
om een ‘zuiver esteties standpunt te kiezen’, tegenover werken die niet ‘uit een
onmiskenbaar socialistiese gezindheid zijn geschreven’.
Een versterking van het argument dat ook voor socialistische kunstuitingen de
schoonheidsnorm belang heeft, ligt in een opvatting van Stuiveling die men niet zo
direkt verwacht zou hebben: ‘Het is een dwaling te menen, dat er niet iets van een
1
algemeen-menselike en in die zin eeuwige schoonheid zou bestaan’. Deze stelling
lijkt in strijd met de andere uitgangspunten van Stuivelings kritiek, en is waarschijnlijk
eerder een neerslag van leeservaringen - werken uit het verleden ‘hebben ons iets
te zeggen’ - dan de uitkomst van theoretische overwegingen. Omdat Stuiveling bij
mijn weten deze interessante kwestie nooit aan een afzonderlijke beschouwing
onderworpen heeft, moet ik het bij deze aanduiding laten, met de nadrukkelijke
vaststelling dat de gevolgen van deze these in zijn hele benadering van het fenomeen
literatuur merkbaar zijn. Het is immers duidelijk dat hiermee de mogelijkheid gegeven
is van een historische (wetenschappelijke) literatuurbenadering die het esthetische
element als op zichzelf werkzame faktor behandelt. De voor de hand liggende
benadering door een orthodoxe socialist zou sociologisch zijn, de verklaring van
het kunstwerk geheel vanuit de maatschappij waarbinnen het fungeert. Door de
‘eeuwige schoonheid’ in het geding te brengen, wordt boven de sociologische
benadering uit een meer op de intrinsieke waarde van het werk gerichte
beschouwingswijze mogelijk gemaakt. Het interessante is dus dat juist als
literatuurhistoricus Stuiveling de auteur en het werk beide volledig tot hun recht kan
laten komen. Het is zelfs zo dat de uitspraken die hij als wetenschapsman doet over
de relatie van de auteur tot zijn werk, in theorie tenderen naar wat men een
ergo-centrische doelstelling zou kunnen noemen: ‘welnu: alleen indien en voor zover
deze personalia bruikbaar zijn als gegevens in een betoog, dat via de mens het
wèrk verheldert, hebben ze literair-historische waarde. [...] Want de wetenschap der
2
literatuur blijve, neen wòrde meer dan zij ooit was: de wetenschap van het boek-zelf.’
In de praktijk echter betekent dit nog niet dat de redenering in alle fasen
ergo-centrisch blijft. Om het boek-zelf goed te leren kennen, moet de onderzoeker
zich namelijk steeds weer verdiepen in de persoon-
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lijkheid van de schrijver: ‘de literair-historicus [stelt] zich de vraag, hoe deze poëzie
samenhangt met de persoonlijkheid, die haar voortbracht. Achter de kunst verrijst
dus het beeld van de kunstenaar, en hèm beter te leren kennen wordt gevoeld als
een voorwaarde voor een wezenlijker verstaan van zijn werk. Op dit ogenblik
1
verschuift de aandacht: van het boek naar de schrijver.’ Hoe ‘voorlopig’ deze stap
van boek naar schrijver ook is, het is begrijpelijk dat Du Perron in Stuivelings
wetenschappelijke studies over Multatuli zijn eigen uitgangspunten herkende.
In Stuivelings wetenschappelijke studies; want over zijn ideeën omtrent de
principes van de literaire kritiek - waarheen wij ons na deze uitstap over de grens
tussen kritiek en literatuurwetenschap terughaasten - zal Du Perron wel minder
positief gedacht hebben, al zegt hij dat nergens. Wat Stuiveling bijvoorbeeld tegen
Marsman te berde brengt over subjektiviteit en objektiviteit, had hij zonder al te veel
wijzigingen ook tegen Du Perron kunnen schrijven. Er zijn enkele opmerkingen van
Stuiveling over de kritiek als ‘gevecht’ van man tegen man, maar zijn positie wordt
beter vastgelegd in andere uitspraken, zoals deze verwerping van Marsmans
houding: ‘In laatste instantie ontgaat hem daarom de persoonlijkheid van allen, voor
wie de abstracte Idee van de waarheid, de vrijheid, de gerechtigheid, een concreter
leven vertegenwoordigt dan hun lijfelijke buurman. Dat men waarachtig de waarheid
liever kan hebben dan een vriend, de gerechtigheid vuriger dienen dan een
vrouwenhart, de algemene vrijheid dieper beminnen dan de klop van het eigen
2
bloed, lijkt hem een frase.’
Het belangwekkende van Stuivelings essay over en tegen Marsman als criticus,
is overigens niet dat hij zelf wèl een Idee voorstaat, maar dat hij een probleemveld
heeft afgezet dat ook voor hen die het met Marsmans veronderstelde reaktie niet
oneens geweest zouden zijn, acceptabel is: de mogelijkheid en wenselijkheid van
objektieve kritiek. Evenals Ritter, maar met tastbaarder argumenten, verdedigt hij
de objektiviteit tegen Marsmans principiële subjektivisme. Dat voor Stuiveling de
objektieve doelstelling altijd bestaan heeft, bewijst al dit citaat uit een van zijn
vroegste principiële stukken: ‘[De criticus] heeft de taak om de kwaliteiten van een
werk te onderzoeken, te trachten vast te stellen welke betekenis het naar zijn beste
weten heeft in de wordende kultuur, te zien welke plaats het inneemt in het gehele
oeuvre van de schrijver, en hiermee in verband: welke positie deze schrijver zelf in
de literaire en sociale geschiedenis van het heden toe-
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1

komt ; en het resultaat van deze overwegingen, of van een gedeelte hiervan, legt
2
hij het publiek voor’. In het vijf jaar later geschreven stuk over Marsman wordt dit
standpunt uitgewerkt.
De fundamentele fout van Marsman is, volgens Stuiveling, dat hij de kritiek probeert
te begrijpen vanuit zijn scheppende funktie. Maar ‘scheppend’ zijn zoveel menselijke
aktiviteiten: ‘wat veel dingen gelijk hebben, kan geen dienst doen om hun
afzonderlijke wezen te bepalen. [Het] onderscheidende en derhalve minstens even
3
wezenlijke kenmerk kan bij critiek onmogelijk iets anders zijn dan: het oordeel.’
Stuivelings uitgangspunt is dus induktief: wat doet kritiek in de praktijk. Op die grond
wijst hij het oordeel als beslissend kenmerk van de kritiek aan. Vandaaruit bouwt
hij zijn redenering op. Een oordeel kan objektief of subjektief zijn. Wat is de waarde
van een kritiek die alleen subjektieve oordelen uitspreekt? Die is er niet, behalve
voor gelijkgezinden, en als het òver gelijkgezinden gaat. Want als de subjektieve
criticus over een verwant auteur spreekt, spreekt hij ‘over zichzelf’, over feiten die
onontkenbaar zijn dus, en is hij ... objektief.
De centrale these van dit, in zijn laatste schakel aanvechtbare, betoog naar
aanleiding van Marsmans kritiek is dat alle eigenschappen daarvan voortvloeien uit
het feit dat het vriend-of-vijand kritiek is. En passant maakt Stuiveling over bepaalde
slogans van dit type kritiek enkele amusante opmerkingen: ‘De literator, die beweert
met één enkele blik het niveau van een boek te kunnen vaststellen, is te goed voor
4
criticus: hij is bestemd voor helderziende!’ Zijn betoog wordt echter grotendeels
ontkracht door een heel merkwaardige omissie: de voornaamste stelling ervan,
namelijk dat Marsman objektieve kritieken heeft geschreven wanneer hij zich bezig
hield met ‘verwante’ schrijvers, wordt op geen enkele wijze geadstrueerd! Dat wij
geen citaat, geen toetsing van welke aard ook, te zien krijgen, maakt deze stelling
nogal ... subjektief. Stuivelings essay is daardoor vooral interessant bij wijze van
programma, en niet om wat het van dat programma in actu zou demonstreren.
Maar het programma zelf is duidelijk en overzichtelijk genoeg. Men vindt er allerlei
opvattingen van de beginnende criticus uit Tijd en Taak in terug.
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Of men dit als een bewijs kan zien voor de kontinuïteit van de socialistische criteria,
ook waar zij niet meer met nadruk als zodanig gepresenteerd worden, of juist voor
het tegengestelde: een ‘burgerlik’ objektivisme als basis voor Stuivelings literaire
opvattingen al in 1932, laat ik in het midden. Een Salomonsoordeel lijkt mij inderdaad
het juiste: Stuivelings voorkeur voor een objektieve kritiek is niet los te denken van
zijn socialistische uitgangspunten, maar op zichzelf is die voorkeur helemaal niet
exklusief socialistisch. Men vindt hem ook, en niet zo heel veel anders
gerechtvaardigd, bij iemand als P.H. Ritter Jr., of bij G.A. van Klinkenberg.
Hoe persoonlijk het verband tussen socialistische en objektivistische opvattingen
bij Stuiveling is, kan men gemakkelijk aflezen uit enkele citaten, waarin de lezer het
socialistische standpunt zelf moet interpoleren, - wat hem nu ook weer niet heel
veel moeite kost: ‘Ik heb steeds verwacht en verwacht nog, dat een critiek mij enige
essentiële trekken zal geven van het beoordeelde werk of de besproken schrijver,
en bovendien hiervan de waarde zal bepalen, gemeten aan een verantwoord
criterium. [...] Volmaakt bevrijd van subjectieve vooroordelen en voorkeuren zal zij
niet worden, maar het is reeds veel, wanneer zij er zo goed mógelijk vrij van blijkt.
De criticus, die meent de objectiviteit gevònden te hebben, dwaalt bijna even zeker
als de criticus, die de objectiviteit zelfs het zoeken niet waard acht. [...] Want de
grondvraag van alle critiek is niet, hoe een criticus zich verhoudt tot een boek of
een schrijver, maar wel, hoe - naar het oordeel van een criticus - een boek of schrijver
zich verhoudt tot het geheel der literatuur. [...] De subjectieve critiek, mits voortreffelijk
geschreven, kan hoogstens garant zijn voor de aanwezigheid van één levende
persoon: de criticus zelf.’ De ander is meestal ‘niet méér dan de toevallige aanleiding
tot die vertoningen’ - een opmerking die voor Dirk Coster bestemd lijkt! Verder: in
de objektieve kritiek kan evengoed een boeiende persoonlijkheid zich uitspreken
als in de subjektieve. ‘Er is alleen een ander slag persoonlijkheid, iemand die zich
welbewust tracht te zuiveren van partijdige haat en liefde, om nader te komen tot
een oordeel zonder aanzien des persoons.’ Hier lijkt het objektivisme haast een
korrektief op de socialistische partijdigheid, die per slot ook bestaat, en waarom zou
men dergelijke tegenstrijdige impulsen niet inderdaad tegelijk werkzaam mogen
achten? ‘Objectiviteit is geen uiterlijke verhouding van feiten, maar zelf een
1
subjectieve houding van de geest’ , oftewel: een keuze.

1

idem p 33-34.
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En daarmee blijft één ding ongezegd, onvermijdelijk: waarom zou men een
‘rechtvaardig oordeel’ verkiezen boven een oordeel dat op zijn scherpst de
persoonlijkheden tegenover elkaar stelt? Voor velen in de jaren dertig zal dit
programma van Stuiveling alleen al daarom niet aantrekkelijk geweest zijn, omdat
zij er een apriori in zagen dat voor hen niet bij de literaire kritiek thuishoorde maar
bij de wetenschap. En ook daartegen is niet veel in te brengen, want de nauwe
samenhang van Stuivelings kritische beginselen met zijn wetenschappelijke
gerichtheid is onontkenbaar. Wie dit verband ad oculos gedemonstreerd wil zien,
behoeft slechts het bovenstaande te leggen naast enkele vaststellingen uit Stuivelings
openbare les, van een half jaar later; het perspektief op de feiten is hetzelfde:
‘Ofschoon ik het waarschijnlijk acht, dat in wezen de aesthetische normen, evenals
de ethische, autonoom zijn en algemene geldigheid bezitten, blijken in de praktijk
de oordelen der mensen wel allerminst samen te vallen. [...] Hoe zeer de beschouwer
zijn best moge doen om door vergelijking en critische zelfkennis zijn mening te
zuiveren van al te individuële elementen, een objectief oordeel komt niet tot stand.
Dit is geen reden om niet naar objectiviteit te stréven: wat als resultaat onbereikbaar
1
is, kan van wezenlijke waarde zijn als norm.’ Dat gaat over de literaire kritiek. Dan:
‘De doeleinden, die [de literaire wetenschap] stelt, en de methodes, die zij toepast,
2
moeten op karakteristieke wijze verschillen van doel en werkwijze der literaire critici.’
Betekent dit dat er een principieel verschil bestaat tussen de twee
benaderingswijzen? Nee, slechts een gradueel. De wetenschapsman moet, om het
kort te zeggen, zijn positie zó bepalen dat hij wel tot volstrekt objektieve uitspraken
kan komen; hij moet zijn zicht op de feiten dusdanig richten dat hij ontkomt aan de
voor de criticus onvermijdelijke subjektiviteit, zodat hij de norm, waaraan de ander
niet volledig kan voldoen, onverkort handhaaft.
Stuiveling moet, dat mag onze konklusie zijn, in het kader van dit boek niet alleen
gezien worden als een vertegenwoordiger van de socialistische literatuurkritiek,
maar tegelijk en in samenhang daarmee als een van de weinige figuren die een
brug hebben geslagen tussen literaire kritiek en (historische) literatuurwetenschap.

1
2

Het boek als vraagstuk p 6.
idem p 7.
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25 Algemeen
Men pleegt te spreken van ‘de Forum-groep’, maar wie behoren daartoe? Moet
alleen de ‘harde kern’ meegeteld worden? Of iedereen die wel eens meegewerkt
heeft, dus net zo goed Bloem als Binnendijk, Victor J. Brunclair niet minder dan
Willem Elsschot, en Slauerhoff, Vercammen, Hendrik de Vries, Louis de Bourbon,
Engelman, Brulez, Terborgh, Debrot, Gans, Putman, Jonckheere, Roland Holst,
Nine van der Schaaf, Keuls, Romein, René Berghen, - groot en klein, dik en dun.
De hele rij (en nog zoveel anderen) in ieder geval niet, dat zal de lezer wel met
mij eens zijn. Een selektie dan? De ‘echte Forum-groep’, door Ter Braak in een brief
van juli '33 aan Du Perron opgesomd: ‘jij, ik, Vestdijk, Marsman, Greshoff, v. Nijlen,
1
Hendrik de Vries ev. anderen’. Afwezig, onder meer: Roelants, redakteur vanaf het
eerste nummer in 1932 tot het laatste in 1935; Elsschot, aanvankelijk de auteur
waar Forum voor gemaakt leek te zijn. Aanwezig: Marsman, tegenstander in de
2
Prisma-polemiek (die het geboorte-uur van Forum genoemd mag worden ); Hendrik
de Vries die Ter Braaks opvattingen over poëzie, waar het ‘Ter inleiding’ in het eerste
nummer in grote trekken op gebaseerd was, zeker niet deelde; Greshoff, tenslotte,
die ook in dit milieu zijn stimulerende rol ten volle gespeeld heeft, maar daarom niet
minder als passant gekenschetst moet worden. De man die schrijft dat men ‘alleen
3
kunstenaar [wordt] door de mens in zich te overwinnen’ , lijkt zelfs helemaal niet op
zijn plaats in Forum, als hij niet óók geschreven had: wat ons bij poëzie aangaat ‘is
dus ten eerste, òf er een menselijke aanwezigheid in een gedicht vastgesteld kan
worden. Ten tweede met welk een nadruk en innigheid die zich verwezenlijkt. De
schoonheid is in dat geval een vraagstuk van oprechtheid,

1
2

3

Briefwisseling Ter Braak - Du Perron II, p 97-98.
Du Perron aan Ter Braak (Briefwisseling II p 51-52, 18 mei '33): ‘De heele voorgeschiedenis
van Forum is [in Tegenonderzoek] vervat, voor wie dat later (voor een dissertatie bv.) zoeken
wil. Vanaf het gesprek tot [sic] Slauerhoff en mijn eerste stuk over jou, is het deze
voorgeschiedenis.’ Merkwaardig is dat Ter Braaks anti-katholieke stukken niet genoemd
worden.
Volière p 172.
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volledigheid en heftigheid van uitspraak. Ik bemin de poëzie bovenmate omdat geen
ander middel mij zo onmiddellijk en zo innig naar het binnenste middelpunt van een
1
menselijk wezen kan voeren.’ Dit is Forum, in zijn pure staat zou men zelfs zeggen
als die draai aan het eind er niet was, naar een geprivilegieerde plaats voor de
poëzie. Konklusie: Greshoff heeft te veel bewogen om scherp op de foto te komen.
Zo zou men bijna alle Forum-medewerkers gedeeltelijk los kunnen maken van
Forum, zelfs Vestdijk die helemaal in dat nest opgegroeid is, - want wie zou durven
beweren dat het geen koekoeksjong was... Het lijkt dan maar het beste om te zeggen,
zoals trouwens vaak gedaan is: Forum had een kern van maar twee schrijvers, Du
Perron en Ter Braak, en verder een hele stellaire wereld van medewerkers die zich
op uiteenlopende afstanden in ellipsbanen rondom deze dubbelzon bewogen. Dat
wil ook zeggen dat na de tweede jaargang het ‘ware’ Forum al niet meer bestaat,
en zo hebben de twee Nederlandse redakteuren van het eerste uur het inderdaad
gevoeld. Ook vanuit onze probleemstelling is dat een redelijk perspektief. Na een
kort overzicht van de geschiedenis van het blad zal ik daarom mijn aandacht in dit
hoofdstuk vooral bepalen tot de redenen die dit tweemanschap had om zijn
gezamenlijke aktie te beginnen.
Natuurlijk komt Forum niet uit de lucht vallen; dan had het niet zoveel eersterangs
medewerkers gekregen. Er zijn heel wat notities zelfs in De Vrije Bladen te vinden,
die preluderen op forumiaanse bezwaren tegen een overwaardering van het
dichterschap (zoals bijvoorbeeld Van Wessems protesten tegen de cénacle-sfeer).
Ook is het treffend dat iemand als Bloem in 1927 al schrijft: ‘Er was destijds [namelijk
in de eerste jaren na de oorlog, als reaktie tegen De Nieuwe Gids], en is nog steeds,
behoefte aan een tijdschrift, dat, zich welbewust afwendend van de
“standpuntloosheid”, de waarde van de “inhoud” voor een kunstwerk weer recht
deed wedervaren, maar de inhoud dan op de ruimste, hoogste wijze begrepen:
d.w.z. als levensuiting, van een groot, belangrijk mensch, en niet zooals bij De Stem
is geschied, waar alleen de vraag scheen te gelden, of de schrijver humanitaristisch
2
was of niet.’ Dat is roepen om Forum; en door wat Bloem daarvóór schreef over
het positieve aspekt van De Stem (namelijk dat daar weer een standpunt van de
criticus geëist werd), krijgt Uren met Dirk Coster een beetje de allure van een
Brüderkrieg.

1
2

Zwanen pesten p 103 (uit Rebuten, van 1938, n.a.v. Nijhoffs ‘tapijtjestheorie’).
DVB, 4de jg, p 284.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

373
En dat is ook in zoverre niet zo gek - afgezien van de nog te bespreken gelijkenis
tussen bepaalde uitgangspunten - dat de nadruk daarmee komt te liggen op de
strijd tegen de levensbeschouwelijke tegenstander. Het zou namelijk verkeerd zijn,
te stellen dat de Prisma-diskussie, aanleiding toch tot de intieme vriendschap van
Ter Braak en Du Perron, geheel en al het front markeerde dat dit duo wilde vormen.
Uit een brief van Marsman aan Van Wessem, uit de periode dat De Vrije Bladen
bezig waren uiteen te vallen en de plannen van Forum serieuze vorm aannamen,
blijkt dat het de bedoeling van Du Perron en Ter Braak was om Marsman in de
1
redaktie op te nemen , hetgeen deze weigerde. De briefwisseling van de twee
Forum-redakteuren zelf bevat aanwijzingen in dezelfde richting: ‘gaan de Bl. [d.z.
De Vrije Bladen] op de flesch, dan wordt de partij zuiver: voor of tegen het
humanisme, voor of tegen de Stem, en de onzuivere factor van de “poëzie” vervalt.
De poëzie is m.i. geen factor, omdat wij het er allen over eens zijn, dat er achter de
poëzie een “vent” behoort te staan; hoe wij nu de poëzie-theorie verder uitwerken,
2
is een tweede en van veel minder acuut belang dan het humanisme.’ Ik heb het al
eerder gezegd: de Prisma-polemiek was voor Ter Braak en Du Perron een
voorpostengevecht, waarna de ware strijd pas beginnen kon, en díe moest zich in
de eerste ronde richten tegen de schijnbaar verwante humanisten.
‘De poëziequaestie is voor mij geen probleem meer, vooral na de uiteenzettingen
van Marsman en Du Perron. Het ging m.i. om een scholastieke quaestie. De
3
stemming is gewijzigd, ook door de verschijning van Forum’, zegt Ter Braak in 1933.
Betekent dit, dat ‘de poëzie-kwestie’ inderdaad verleden is? De ‘roes-diskussie’
(nog uitgebreid te behandelen) leert ons wel anders. Juist Ter Braak zelf is steeds
weer op dit chapiter teruggekomen. Men moet nu eenmaal oppassen, dergelijke
opmerkingen, van wie ook, al te letterlijk op te vatten. Een schrijver kan een probleem
het ene moment achterhaald achten, en er desondanks even later weer van voren
af aan mee moeten beginnen. Ik zou dan ook willen konkluderen, dat de
Prisma-diskussie voor het Forumduo zeker niet louter taktisch geweest is. Er blijft
een direkt verband bestaan tussen hun afkeer van bepaalde levensbeschouwelijke
tegenstanders en hun protest tegen de poëzie-kultus, een verband overigens dat
bij de een anders lag dan bij de ander, zoals wij nog zullen

1
2
3

Constant van Wessem, Mijn broeders in Apollo p 125.
Ter Braak in Briefw. I p 139 (31 aug. 1931). De nadruk op De Stem kan onder meer verklaard
worden uit het feit dat ‘Bij het tienjarig bestaan van “De Stem”’ er net is.
Interview met G.H.'s-Gravesande, Sprekende schrijvers p 163 (1933).
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zien. Het woord ‘persoonlijkheid’ (‘vent’) kreeg de taak, dit hele programma uit te
drukken, en dat alleen al heeft ten gevolge gehad dat het niet zo'n heel scherp
omlijnd begrip kon worden.
Voor de buitenwacht - en dáármee rekening houden is natuurlijk wel grotendeels
een kwestie van taktiek - was de oprichting van Forum bovendien nu eenmaal een
direkt resultaat van de splitsing der Vrije Bladen groep in ‘vorm-aanbidders’ en
1
‘ventisten’. In ‘Ter inleiding’ , bijna geheel van de hand van Ter Braak, komen wij
dan ook de volgende principiële programmapunten tegen: ‘Men heeft voor den
dichter den geheelen mensch soms verwaarloosd, men heeft de poëzie vaak
losgemaakt van de rest der aardsche verschijnselen en haar soms verdacht doen
lijken op een esoterischen cultus’, en: ‘wij kiezen uitsluitend partij tegen de vergoding
van den vorm (de magie der “creatie”, zooals men dat in Nederland heeft genoemd,
terwijl men in Vlaanderen van verliteratureluren der kunst heeft gesproken) ten koste
van den creatieven mensch; wij verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het
eerste en laatste criterium is bij de beoordeeling van den kunstenaar. Welke
wonderen zich ook bij het scheppingsproces mogen afspelen: zij schijnen ons dan
eerst van belang, wanneer de persoonlijkheid van den kunstenaar zich voor ons in
zijn werk bevestigt.’
Dit sluit geheel aan bij de Prisma-polemiek. De deur wordt echter ook
opengehouden voor hele of halve tegenstanders uit die episode, zoals Marsman,
Van Vriesland, Bloem: ‘Wij stellen ons voor, tot dit Forum alle vitale elementen onder
de jongere auteurs (en dit “jong” noch naar beneden noch naar boven dogmatisch
begrensd), voorzoover zij een persoonlijke vorm hebben gevonden, toegang te
verleenen.’ Persoonlijke vorm - het is misschien bij exakte beschouwing geen
overmatig helder begrip, maar wanneer men het ziet als een gebaar in de richting
van de aanvaardbaren onder de tegenstanders van gisteren, kan men uit deze
woordkeuze toch wel aflezen dat de strijdbijl begraven wordt, vooropgesteld dat de
gesignaleerde epigonen uit de buurt blijven.
Het is niet nodig om dit voorwoord geheel te ontleden, en alle elementen ervan
naast elkaar op tafel te leggen. Slechts één zinsnede verdient extra aandacht: die
over Vlaanderen en het ‘verliteratureluren der kunst’. Het is een zonderling
tussenvoegsel, dat in betekenis zelfs niet aansluit bij de passage eromheen, en ook
in zinskonstruktie daarvan afwijkt. Ik geloof dat ik

1

Forum, 1ste jg, nr 1, p 1-3 (ook in Ter Braak, VW 4 p 267-269).

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

375
mij niet te ver buiten de feitelijke beschouwing begeef, als ik veronderstel dat dit
corpus alienum daar door Roelants neergezet is.
Dat zou dan een goed symbool zijn voor de hele situatie: al gauw blijkt Roelants
1
zelf een vreemdeling tussen zijn Nederlandse mederedakteuren te zijn , en men
mag zich zelfs afvragen of zijn aanwezigheid in de redaktie niet een gevolg is van
het feit dat op het ene ogenblik de twee andere redakteuren de levensbeschouwelijke
strijd centraal stelden, op het andere de literair-esthetische. Roelants is dan op een
onbewaakt ogenblik, als een bewijs van ‘openheid voor alle persoonlijkheden’, in
de troika opgenomen, maar moet een struikelblok worden op minder onbewaakte
ogenblikken. De kiem van fatale konflikten binnen een tijdschrift waarvan één van
de redakteuren (Ter Braak) zich vooral van zijn literaire positie bewust werd tijdens
de bestrijding van een aantal katholieke auteurs, was daarmee gegeven, en dit kan
men als een rechtstreeks resultaat beschouwen van het dubbele front dat Ter Braak
en Du Perron vormden. Het lapmiddel van een gesplitst Nederlands - Vlaams Forum
met ingang van januari 1934 (eerste nummer van jaargang III), wat vrijwel wilde
zeggen: een splitsing in een niet-katholieke en een katholieke redaktie, was, zo
gezien, inderdaad het eind van het eigenlijke Forum. Du Perron trad dan ook uit de
redaktie, en Ter Braak voelde zich in toenemende mate van zijn blad vervreemden.
Tenslotte was ook de Nederlandse helft niet meer zijn ‘tehuis’: ‘Het heden van Forum
2
is Vestdijk, en dat voelt hij zelf ook heel goed.’ Daarmee is tevens ‘de poëzie-kwestie’
als ratio van het tijdschrift achterhaald: in Vestdijk zijn de oude tegenstellingen
opgelost.
Dat de kontroverse tussen katholieken en niet-katholieken tenslotte fataal werd
3
voor Forum , ligt voor de hand; het is het onvermijdelijke losraken

1

2
3

Al op 17 juni '32 schreef Roelants in een brief aan Ter Braak (Roman van het tijdschrift Forum
p 180): ‘Daarom pleit ik eens en voor altijd voor wederzijds tactvol schrijven wanneer het gaat
over punten van ernstige tegenstelling’, en daarbij wordt duidelijk gedacht aan de tegenstelling
katholiek - niet katholiek.
Dat zakelijke motieven, als de uitbreiding tot een Vlaams publiek, meegespeeld zouden
hebben bij het instellen van een gemengde redaktie lijkt onwaarschijnlijk. Weliswaar
beklemtoont de uitgever herhaaldelijk tegenover de Nederlandse redakteuren het belang van
de Belgische abonnees, maar dat zal - als Roelants gelijk heeft dat dit er nooit meer dan 20
geweest zijn - alleen maar gebeurd zijn omdat hij het ware argument niet zeggen kon, namelijk
de kans op Vlaamse auteurs voor de uitgever.
Briefwisseling III p 233 (4 juli '35, Ter Braak aan Du Perron).
Dit kan men weer opmaken uit de dokumenten in het boek van Roelants, Roman van het
tijdschrift Forum, al opteert Roelants zelf voor een andere interpretatie van de tegenstellingen.
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van een monsterverbond dat onhoudbaarder wordt naarmate de standpunten
nauwkeuriger vastgelegd worden. De strijd op het esthetische front is in principe
1
uitgestreden , de levensbeschouwelijke tegenstellingen echter worden voortdurend
scherper gemarkeerd. In zijn ‘Farewell to arms’ konkludeert Ter Braak, twee jaar
nadat Du Perron afscheid nam van ‘Kostersloot’: ‘zoomin als De Nieuwe Gids bij
machte is gebleken om essentieel iets te wijzigen in het gewichtig bestel der
vaderlandsche letteren [...], zoomin is Forum er in geslaagd de gepostuleerde
persoonlijkheidsmaatstaf ingang te doen vinden en het specialistisch jargon van
2
diverse litteraire en ethische kategorieën uit te roeien.’ In hoeverre deze
moedeloosheid gerechtvaardigd is, wil ik hier niet proberen uit te maken. Ik wil er
slechts op wijzen dat tot in dit afscheidswoord diverse ‘litteraire’ en ‘ethische’
kategorieën hand in hand gaan.
Hierboven schreef ik dat het devies van de persoonlijkheid voor Du Perron en Ter
Braak het beste uitdrukte wat hun, gedeeltelijk uiteenlopende, bezwaren tegen de
heersende opvattingen in onze literatuur inhielden. Men heeft later herhaaldelijk
deze leuze willen relativeren. Zo bijvoorbeeld schrijft Vestdijk, in 1961, over ‘Ter
Braak's houding tegenover de poëzie, waarbij men inderdaad van een “theorie” kan
spreken, want vooral in de bekende strijd met Marsman aanschouwt men een der
vele botsingen tussen “inhoudspoëzie” en “vormpoëzie” als algemeen gelijkwaardige
potenties (het “Ventisme” kenden wij niet, of het werd van stonde af aan behandeld
3
als een ongaar bedenksel).’ Afgezien van het feit dat de roes-diskussie, die Vestdijk
wel moet bedoelen, zich moeilijk laat karakteriseren als een botsing tussen
‘inhoudspoëzie’ en ‘vormpoëzie’ - dat is eerder een weergave van Vestdijks eigen
opvattingen over de poëtische mogelijkheden -, hij verdedigt Ter Braak hier tegen
zichzelf en niet tegen een slecht begrijpende nakomeling. Weliswaar heeft ook Ter
Braak later be-

1

2

3

De twee wapenbroeders zijn samengegaan tot aan het punt waar ook zij verschillen gaan
tonen die alleen bij een volkomen nieuwe groepering van de standpunten ten volle uitgesproken
zouden kunnen worden. Al in de eerste maanden van het bestaan van Forum wordt trouwens
een verschil zichtbaar dat onder andere omstandigheden een tegenstelling had kunnen
worden: de waardering bij Du Perron voor een vers van Engelman, dat Ter Braak afwijst. Du
Perron gebruikt in een brief van 18 april '32 de term ‘de goede aestheten’. (Briefwisseling I p
189).
Forum, 4de jg, nr 12, dec. '35 (ook in VW 4 p 350). Du Perron sprak twee jaar eerder van
‘diverse vormen van humbug, van gangbare valse munt en van stelselmatig opgeblazen
waarden in leven en kunst, in ethica en aesthetica’. (VW 2 p 681).
Maatstaf, 9de jg, nr 8 (november 1961), p 671.
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weerd: ‘Ik zelf ontdekte op een goede dag, dat ik geacht werd te behoren tot de
groep der “ventisten”, omdat ik in een betrekkelijk onbewaakt ogenblik het woord
“vent” had gebruikt in tegenstelling tot schrijvers, die de vorm op de voorgrond
1
stellen’ , maar dan is hij toch vergeten hoelang dat onbewaakte ogenblik geduurd
heeft. Enkele citaten uit de briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron, gekozen
uit tientallen, zijn zeker voldoende om iedere twijfel weg te nemen aan de kracht
die, juist in de tijd dat Forum werd opgericht, het woord ‘vent’ voor hen beiden had.
‘“Een vent”, daarom gaat het overal en altijd. De Eisenstein van Romance
Sentimentale is heelemaal geen vent; [...] de Eisenstein van Generallinie is een
enorme vent, iemand uit het geslacht van Lenin en Trotsky, mijn persoonlijke vijand,
2
zou ik bijna zeggen, maar toch een kerel, geen Anthonie Donker b.v.’. ‘Toch is
3
Marsman een vent, een dichter in den goeden zin van het woord’. Nog in november
1932, bijna twee jaar na de Prisma-diskussie, schrijft Du Perron van zijn kant:
‘Léautaud vertegenwoordigt voor mij het ideaal van een “vent” [...] om dezelfde
reden waarom Huxley het voor mij niet is. Wat Lawrence betreft, ik vind hem zeker
meer “vent” dan Huxley, en hierin ben ik het alleen met Huxley zelf eens, maar maak
4
je niet ongerust, tot de “onzen”, tot òns “bon genre” reken ik hem zeker niet.’ In dit
curieuze vriendenbargoens wordt het ‘ventisme’ bepaald niet als een ‘ongaar
bedenksel’ afgedaan. En in zijn antwoord is Ter Braak er werkelijk niet ironischer
over: ‘De heele vraag, of Huxley re of 2e rangs is, kan een temperamentsquaestie
worden. Intelligent is hij zeker, zijn gemis aan “ventisme” moet ik tot op zekere
5
hoogte toegeven. Toch is me het heele probleem nog niet volkomen duidelijk.’
Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om nu van mijn kant de twee Forum-mannen
te beschuldigen van het au sérieux nemen van een ongaar bedenksel. Ik citeer deze
huiselijke uitlatingen alleen ter demonstratie van de wijze waarop Du Perron en Ter
Braak juist in de tijd dat zij hun vriendschap aan het verkennen waren, dit begrip
‘vent’ gebruikten om elkaar hun waarden duidelijk te maken, en misschien ook wel
om de hanteerbaarheid van het persoonlijkheidsbegrip als norm te testen.
In deze uitwisseling vervulde het woord ‘vent’ een dubbele rol. In de eerste plaats
moest het aangeven dat een schrijver geen epigoon was, of een ‘vormaanbidder’
(al kon hij in dat laatste geval als schrijver tòch nog wel

1
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VW 7 p 123.
Briefwisseling I p 84 (24 april' 31).
idem p 88 (6 mei. '31).
idem p 347 (13 nov. '32).
idem p 349 (15 nov. '32).
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een vent zijn, getuige het geval Marsman), in de tweede plaats diende de term om
de kenmerkende eigenschap aan te geven van schrijvers die ‘voor hun eigen
waarheden instonden’, d.w.z. eigen waarheden hadden, en deze bovendien in een
felle plaatsbepaling durfden te verdedigen. Ook hier weer de artistieke en de
levensbeschouwelijke norm tegelijk. De vulkaan waarop Forum staat, rommelt al
als er zes nummers uit zijn, en Ter Braak aan Du Perron schrijft, dat Roelants zich
bezondigt aan ‘kakkerlakkensprongen tusschen het ventisme en het
1
katholicisme-flamingantisme.’ De katholieke, principieel Vlaamse Roelants kiest
voor een kollektiviteit, en kàn dus niet werkelijk een vent zijn.
Het woord ‘vent’ staat dus niet ten onrechte in de titel van dit boek, dat is naar ik
hoop duidelijk geworden. De betekenis die Du Perron en Ter Braak ieder voor zich
hechtten aan de publieke versie, ‘persoonlijkheid’, hun overeenkomsten en verschillen
op dit en andere punten, zal ik in de twee aan hen beiden gewijde hoofdstukken in
details bespreken. Hier wil ik alleen nog een enkele algemene opmerking maken
over hun relatie, die immers beslissend is geweest voor de richting waarin onze
literatuur zich in de jaren dertig ging bewegen.
In het Nederlandse literaire leven ken ik geen ander voorbeeld van een zo
intensieve ontmoeting als die tussen Du Perron en Ter Braak. Op het moment dat
hun ontwikkelingslijnen kruisen, moeten zij elkaar herkend hebben als diep verwant.
En toch had m.i. Greshoff gelijk, toen hij schreef: ‘Ter Braak en Du Perron vormden
wat afkomst, karakter, opleiding, ontwikkeling, opvattingen, talent en persoonlijkheid
2
betreft een ware tegenstelling’ , al heeft hij het terwille van de pittige smaak iets te
zout gemaakt. In de allereerste opmerking die Du Perron in zijn dagboek schreef,
leest men trouwens al het een en ander dat een blijvend verschil aan het licht brengt:
(over Ter Braaks polemiek met Van Duinkerken) ‘Vreemd: met een béétje meer
brio, meer verwoedheid van zijn kant, had men een knock-out moeten bijwonen...
Ik voelde mij als toeschouwer te kort gedaan. Was het een te groot, te filosofies
gevoel voor het betrekkelike van alle waarheid, of zijn edelaardigheid, zijn sympatie,
after all, voor de tegenstander, die hem belet had zijn overwinning verpletterend te
3
doen zijn?’
Alleen al dit kleine verschil (naast de overeenkomst in denkbeelden) moet op Du
Perron grote aantrekkingskracht uitgeoefend hebben: zoveel polemisch talent dat
net niet volledig benut werd! Wat Ter Braak betreft, de
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idem. p 253 (13 juli '32).
Volière p 163.
Tegenonderzoek p 10.
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ontmoeting met een polemist die zijn ideeën tot op grote hoogte deelde, maar niet,
zoals hij, door zijn temperament of redelijkheid gehinderd werd, had een ongehoord
bevrijdende uitwerking op hem. De bestrijding van de katholieken, na het scherpen
der polemische wapenen in de vernietiging van Querido, had hem gevoelig gemaakt
voor het tijdelijke bondgenootschap tussen katholicisme en esthetisme (dat Du
Perron in andere vorm bij zijn Vlaamse kontakten had leren kennen), en langs die
weg was voor hem geleidelijk duidelijk geworden wat voor Du Perron nooit een
probleem geweest was: dat slechts een schending van de literaire etikette de weg
naar zijn eigen problematiek open zou maken.
Terecht heeft men steeds weer gekonstateerd dat de invloed van de ‘giftige
1
2
Indischman’ op de Hollander sterker was dan de stroom de andere kant uit. De
beperkende konstatering van Gomperts: ‘Op het denken van Ter Braak heeft Du
3
Perron vrijwel geen invloed gehad, wèl op zijn polemische gewoonten’ is juist, als
men het oog heeft op blijvende invloed. Het lijkt mij echter onontkenbaar dat
aanvankelijk wel degelijk een sterke wederzijdse inwerking, ook op het terrein van
de ideeën, vast te stellen valt, een inwerking die zich gedeeltelijk openbaart als
intensifiëring, gedeeltelijk als versmalling: uit vriendschap houden beiden enige tijd
bepaalde standpunten voor zich, die verwijdering zouden geven. Dit soort
‘beperkende invloed’ mag men in literaire vriendschappen niet onderschatten,
evenmin als de behoefte om bepaalde dingen met meer nadruk te zeggen dan men
ze denkt, terwille van het vriendschapsgebaar dat een standpunt zijn kan. Zowel in
het negatieve als in het positieve lijkt mij Ter Braak vooral de ontvangende partij:
hij heeft meer energie bijgeladen, maar ook heeft hij ‘meer over zijn kant laten gaan’.
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Marsman in het ‘Nawoord’ bij Du Perrons Tegenonderzoek, p 165.
Vestdijk zegt dat Du Perron een machtiger uitstraling op Ter Braak uitoefende dan omgekeerd
(Gestalten tegenover mij p 67).
Marsman kondigde, volgens een brief van Ter Braak aan Du Perron (Briefwisseling I p 107,
10 juni 1931) een studie over Ter Braak aan. ‘Als belangrijkste datum wil hij daarbij aangeven:
“Einde 1930. ter Braak leert du Perron kennen.” Hij heeft gelijk, ik heb een bevrijdende invloed
van je persoonlijkheid ondergaan, die Marsman zeer terecht ook in mijn stijl en toon ontdekt.’
Men vergete echter niet dat zijnerzijds Du Perron anders gaat schrijven, zodra hij met het
werk van Ter Braak kennis gemaakt heeft. De bespreking van Carnaval der burgers toont
een nieuwe Du Perron, zoals de Prisma-bespreking een nieuwe Ter Braak laat zien. Alweer
Marsman schrijft dan ook in zijn ‘Nawoord’ bij Tegenonderzoek (p 168) dat Du Perrons ‘toon
volkomen veranderd [is]’.
Maatstaf, 8ste jg, nr II, p 697-698.
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Natuurlijk is deze literaire en levensbeschouwelijke verwantschap niet de hele, en
zelfs misschien niet de belangrijkste, basis van een zo hecht bondgenootschap.
Wat precies de diepere oorsprong geweest is van het bliksemachtige kontakt tussen
deze twee polemisten, kan alleen door een biografisch-psychologische vraagstelling
aan het licht gebracht worden: Tentatief wil ik hier slechts één opvallend punt
noemen, een overeenkomst die men gewoonlijk juist als een verschil zal
beklemtonen: de ‘provinciale’ achtergrond. Beiden hebben zij zich met grote energie
op de wereld der literatoren geworpen - moedwillig spreek ik van ‘literatoren’ en niet
van ‘literatuur’ - en beiden zijn zij blijkbaar vooral geschokt door het verschil tussen
hun voorstelling en de werkelijkheid: Luther in Rome. Zoals Du Perron, naar eigen
zeggen, naar Europa kwam met het vaste voornemen om na de boeken hun
schrijvers te ontmoeten, zo moet Ter Braak zich in Amsterdamse artiestenkringen
begeven hebben. Maar: ‘De arenden onder de dichters, de goddelijke Shelley's,
handhaven zich niet op hun rotstoppen, wanneer men die toppen onbescheiden
waagt te frequenteren. Zij kunnen goede vrienden en interessante mensen blijken:
hun dichterschap verdwijnt met de nabijheid, of liever, het wordt één van de
honderden aspekten, waaronder hun persoonlijkheid kan worden gevangen, en in
1
negen en negentig van de honderd gevallen niet het belangrijkste aspect...’ Een
zijlicht op het ventisme!
Dat niet alleen Ter Braak en Du Perron zelf hun samengaan als een vorm van
2
afzondering hebben gevoeld , bewijst wel de reaktie van bepaalde tijdgenoten. Als
vermakelijk en leerrijk slot volgen hier enkele citaten, om te laten zien hoe en op
welke toon eenmaal verguisd werd wat tien tot twintig jaar later vrijwel onaantastbaar
geworden was:
G. Knuvelder: ‘over enkele jaren immers is de jonge heer dr. ter Braak evenzeer
3
vergeten als elke rottende plant.’
K. Heeroma: ‘Vier nummers van “Forum” zijn er nu verschenen. De avant-garde
der Nederlandse letteren is er niet interessanter op geworden [...]. Het is kort en
4
goed gezegd een stomvervelende boel.
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VW 3 p 17-18 (in Politicus zonder partij). W.L.M.E. van Leeuwen heeft herhaaldelijk opgemerkt,
onder meer in Drie vrienden, dat het aandeel van de schrijvers ‘uit de provincie’ in de 30-er
jaren opvallend groot is.
Vrijwel onmiddellijk spreken Du Perron en Ter Braak in hun brieven van ‘wij’, ‘ons’, ‘de onzen’,
en niet zonder verbazing sommen zij elkaar hun zuiveringsakties op: de katholieken, Binnendijk
en Marsman, Donker, Nijhoff. Du Perron aan Ter Braak: ‘Het is griezelig, wat een schoonmaak
ineens’. (Briefwisseling I p 31, 22 januari 1931).
Roeping, 10de jg (1931-'32), p 212.
Opwaartsche wegen 1932-1933 p 103.
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J. van Heugten: ‘Van Forum is voor het schoone, het groote, het verruimende en
bevrijdende in Nederland niets te verwachten, omdat het cynisme voor ironie,
1
ontgoocheling voor wijsheid, perversiteit voor natuur, senieliteit voor leven aanziet.’
Theun de Vries: ‘Ik geloof niet, dat er éen psychopaath, éen cynicus of zwartgallig
geteisterde onder de zon leeft, die zijn omgeving zoozeer van het natuurlijk pigment
heeft ontdaan, als Ter Braak met de bijtende zuren van zijn hoon en twijfel de wereld
2
tot een grauwe kleurlooze chaos wenscht te reduceeren.’
Dit moet maar genoeg zijn; ik heb de nog woestere uitspraken uit de kring van
bijvoorbeeld De Nieuwe Gemeenschap nog achterwege gelaten, omdat die zelfs
niet meer een komisch effekt zouden hebben. Tegenover deze stemmen van
tegenstanders zou ik nu die van enkele aanhangers en leerlingen kunnen laten
horen, - als dat nodig zou zijn. Maar ik neem aan dat de lezer daarmee meer
vertrouwd is dan met de jammerklachten en scheldkanonades. Voorzover zij een
voor ons belangwekkend nieuw licht op Du Perron en Ter Braak werpen, komen
bovendien die positieve uitingen wel ter sprake in de afzonderlijke hoofdstukken
over beide figuren. En voorzover zij dat niet doen, voorzover zij slechts de ideeën
van de twee leermeesters herhalen en parafraseren, kunnen wij beter uit de bron
zelf gaan putten.
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Boekenschouw 26 (1932-1933), p 437.
De Stem, 13de jg (1933), deel I, p 34.
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26 E. du Perron (1899-1940)
Wat men bij de Prisma-diskussie met één oogopslag konstateert, is het overwicht
van het latere Forum-duo. Dat is niet zozeer een kwestie van standpunten - men
kan heel goed de ‘verliezers’ meer gelijk geven dan de ‘winnaars’ - als wel van, ik
weet geen beter woord: energie. Er zit in de ‘bloed-broederschap’ van Du Perron
en Ter Braak een irrationeel element dat zich aan een literair-theoretische benadering
onttrekt, maar beiden hebben ook hun persoonlijke redenen om zich met zoveel
vuur in de strijd te storten en deze laten zich gedeeltelijk wel in literaire termen
uitdrukken.
Dit laatste is bij Du Perron nog het moeilijkst. Zijn eerste optreden tijdens de
Prisma-polemiek, uitgelokt overigens door Ter Braak, is op zijn minst enigszins
intuïtief te noemen. Hij had immers Binnendijks aangevochten inleiding nog niet
eens gelezen en kende alleen Ter Braaks bespreking ervan, toen hij al partij koos.
Even spontaan beslist hij dat achter Binnendijk diens vriend Marsman staat, hoewel
Ter Braak terecht Nijhoff noemde als de voornaamste inspirator van Binnendijks
1
opvattingen over de ‘kreativiteit’. Wat maakte dat Du Perron deze vergissing beging?
Ik vrees dat ik met mijn antwoord op deze vraag de verhoudingen niet bepaald
vereenvoudig, maar er eerder een ‘comedy of errors’ van maak: Du Perron bestreed
in werkelijkheid niet Marsman, en zeker niet Binnendijk, maar een tegenstander die
als zodanig helemaal niet genoemd wordt: Paul van Ostaijen.
Burssens noemt als emanciperende invloeden op Du Perron: Malraux, Van
2
Ostaijen en vooral Pascal Pia. Des te merkwaardiger dat later Jan van

1

2

Het is zeer de vraag of Du Perron op dat moment op de hoogte was van Nijhoffs theorieën,
die immers nog niet in boekvorm toegankelijk waren. Uit één van zijn opmerkingen tijdens de
Prisma-polemiek, t.w. dat de ene dichter minder ‘lyrisme’ kan tonen dan de andere maar dat
daarom zijn gedicht nog niet minder ‘kreatief’ behoeft te zijn, mag men opmaken dat hij later
niet ongelijk had met zich af te vragen: ‘Maar misschien [...] ontgaat Nijhoff's literair credo mij
helemaal’ (VW 5 p 63). Kreativiteit was voor Nijhoff de beslissende eigenschap van poëzie,
en de Van Ostaijense term ‘lyrisme’, door Nijhoff bij mijn weten nergens gebruikt, was een
omschrijving van diezelfde eigenschap.
Podium VII, 4, p 275 (dagboekbladen).
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Nijlen kan schrijven: ‘Er is echter één periode in zijn leven, namelijk die van zijn
eerste litteraire proeven in het milieu waar Van Ostaijen de leider en bezieler was,
1
waarover ik hem ook nooit [!] heb horen spreken.’ Van Nijlen is bij mijn weten de
enige die, op de hem eigen gedempte wijze, deze ‘toedekking’ van een stuk verleden,
bij een man die zich zo voortdurend met zijn voorgeschiedenis bezighield, heeft
gesignaleerd. Bij ‘toedekken’ hoort ‘ontsnappen’: ik zou willen beweren dat Du
Perron zich jaren lang heeft gekonfronteerd met Van Ostaijen en diens opvattingen,
maar zonder dat met zoveel woorden te zeggen, al komt de naam van zijn vroegere
vriend altijd wel even opduiken, zoals de verborgen handtekening op een zeventiende
eeuws schilderij.
Het is jammer dat wij van de verhouding Van Ostaijen - Du Perron zo weinig
2
afweten, juist waar het de tijd van hun dagelijkse kontakten betreft. Wat ons op het
ogenblik bekend is, zijn een aantal brieven die zij wisselden, van vóór en na die
3
periode. Al zeer vroeg komt daarin een verschil in beider standpunten tot uiting,
bijvoorbeeld als Du Perron schrijft (in maart 1925): ‘“Poëzie is niet gedachten, geest,
fraaie zinnen, is noch doctoraal noch dada” [wij kennen deze uitspraak van Van
Ostaijen] - mogelik, maar zowel in gedachten als in geest als in fraaie zinnen als in
4
wat doktoraal is of dada kan poëzie zijn, is ze dikwels.’ Hier wordt in voorzichtige
termen geprotesteerd tegen wat een beetje anachronistisch ‘het beschermd domein
van de poëzie’ genoemd mag worden. Later zal dit voorbehoud evolueren tot een
ongereserveerde voorkeur voor poëzie die juist al die zogenaamde onpoëtische
kanten van de menselijke ervaring aan de orde stelt. Het is vooral na de ongelukkig
uitvallende enquête-plannen waarmee het tijdschrift Avontuur startte, dat Du Perron
5
zijn steeds duidelijker wordende ‘afwijking’ van een Van Ostaijense koers uitsprak.
De brieven van begin '28 leggen daarvan getuigenis af. Tot een komplete zelf-
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Van Nijlen, Herinneringen p 20.
De aangekondigde biografie van Van Ostaijen door G. Borgers zal wermoedelijk nadere
gegevens hierover bevatten.
Gepubliceerd door G. Borgers in Maatstaf (zie Lijst van geciteerde werken, p 516).
Maatstaf 5de jg, 10, p 645.
Du Perron zelf heeft Van Ostaijens houding in deze kwestie in Cahiers van een lezer (VW II
p 70) ‘een beetje belachelijk’ genoemd. Dat is de enige minder loyale opmerking die hij maakte
over zijn gestorven vriend, waarvan hij zich later zo ver verwijderd voelde. Van Ostaijens
recht op teleurstelling is dunkt mij buiten twijfel, en de wijze waarop hij die uitsprak is zo
verwant aan Du Perrons uitlatingen tijdens de wrijvingen over de Saks-publikaties in Groot
Nederland, dat de karakteristiek mij noodeloos neerbuigend voorkomt. Ook hierin is m.i. de
faktor afrekening niet weg te denken.
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uitdrukking is Du Perron echter niet gekomen, omdat de, voor hem nog onverwachte,
dood van zijn vriend een einde maakte aan de briefwisseling. Daardoor bleef Du
Perron zitten met een half-geformuleerd standpunt, - ongetwijfeld voor hem een
onverdragelijke situatie, die een oplossing eiste. Een tegenstander van niveau, die
de plaats van Van Ostaijen zou kunnen innemen, was er echter niet.
De Cahiers van een lezer bewijzen dat de nu in beweging gekomen problematiek
voor Du Perron van fundamenteel belang was, maar tot een volledige uitspraak
1
erover komt hij pas in november 1930, als hij het ‘Gesprek over Slauerhoff’ schrijft.
Het is niet overdreven, een rechtstreeks verband te leggen tussen dit essay en de
afgebroken diskussie met Van Ostaijen. De denkbeelden over poëzie die hier
ontvouwd worden, staan lijnrecht tegenover die van Van Ostaijen, en herhaaldelijk
kan men zelfs een direkte tegenspraak aanwijzen van diens - als ‘onbillijk’ vermelde
- bespreking van Archipel. De houterige tegenspeler van de ‘ik’ in het ‘Gesprek’
verdwijnt daardoor op de achtergrond, om plaats te maken voor een heel wat
waardiger opponent.
Natuurlijk zou het niet juist zijn, het hele ‘Gesprek over Slauerhoff’ te zien als niets
anders dan een ‘stille polemiek’ met Van Ostaijen, evenmin als het gerechtvaardigd
zou zijn om Du Perrons standpunten te zien als uitgelokt door zijn vriend. Du Perron
heeft altijd de behoefte gehad om zich een lijfelijke tegenstander te kiezen, wanneer
hij bepaalde, voor hem essentiële, denkbeelden wilde uitspreken, en niemand kwam
daarvoor in begin 1928 zozeer in aanmerking als de intimus waarvan hij zich op
een beslissend punt voelde vervreemden.
Dat zijn tegenspeler overleed, moet op Du Perrons ontwikkeling een frustrerende
werking uitgeoefend hebben - afgezien nog van, ik hoef het niet te vermelden, het
verlies van een vriend en het onvermijdelijke schuldgevoel dat dit bij de
achterblijvende opwekt - en het is niet verwonderlijk dat het enkele jaren heeft
geduurd totdat hij de zekerheid teruggevonden had, waarmee hij in begin 1928 zijn
steeds duidelijker wordende denkbeelden begon te formuleren. Maar dan is hij ook
niet meer in zijn vaart te stuiten.

1

Ada Deprez stelt het ‘Gesprek over Slauerhoff’ op eind 1927 (onder meer op p 111)! Hier en
elders is haar boek volstrekt onbetrouwbaar. Soms is het gevolg van haar slordigheid en
onkunde vooral komisch (zoals wanneer zij Gobineau voor Gaboriau aanziet), maar op andere
plaatsen valt er voor de lezer weinig te lachen. De onjuiste datering van het Slauerhoff-stuk,
bijvoorbeeld, is te vinden in een betoog over Du Perrons ontwikkeling! Aanhalingen uit door
deze auteur gepubliceerde dokumenten moet ik daarom van bijzondere reserve voorzien.
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1

Iedere lezer kan zonder moeite vaststellen dat het ‘Gesprek’ in hoofdzaak een
vervolg was op de afgebroken verdediging van een door Van Ostaijen van onwaarde
verklaard type poëzie: ‘Ik bedoel eenvoudigweg dat ik niet geloof aan een “absolute
grootheid”, dat er hemelsbreed verschillende manieren bestaan van groot zijn, óók
2
in de poëzie.’ Deze stelling richt zich tegen het monopolie van wat Van Ostaijen
de ‘zuivere lyriek’ genoemd had, en men komt hem in de nu volgende periode als
een refrein tegen: ‘De “magie van het woord” - neem Magie met een hoofdletter en
Woord ook - is niet vrijwel alles, is niet decisief in deze eeuwige kwesties van
3
grootheid’. Als wij in één stelling zouden willen vastleggen wat Du Perron vooral
bestreed, dan is het deze, van Van Ostaijen: de hogere soort poëzie is de
4
onderbewust bepaalde, tegenover de ‘gewilde’. Voor Du Perron werd het gedicht
juist in toenemende mate een direkt kommentaar op het leven, en niet een
5
symbolische handeling met een overwegend ritueel karakter.
Dat de stille strijd tegen Van Ostaijen voor Du Perron de onderliggende
bestaansreden van de Prisma-polemiek was, lijkt mij onontkenbaar, niet alleen
vanwege de, met het oog op de aanleiding nogal zonderlinge, keuze van Marsman
als tegenstander (maar hij was de enige die, voor 50% tenminste, Van Ostaijen kon
vervangen...), doch vooral weer vanwege de argumentatie zelf. Halverwege de
polemiek had Du Perron op het citeren van de Vlaming gereageerd alsof deze er
ten onrechte bijgehaald werd; hij
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Ik spreek van ‘hoofdzaak’, want natuurlijk zijn er andere aspekten aan het ‘Gesprek’ te
onderscheiden; die van een generatie-strijd bijvoorbeeld, zichtbaar wordend in een uitlating
als deze: ‘[Slauerhoff] is, nu reeds, groter gebleken [...] dan Bloem, dan Gossaert, dan Van
Eyck, dan Buning, dan iedereen uit de voorgaande generatie, behalve A. Roland Holst.’
(Tegenonderzoek p 89, in een nabeschouwing bij het ‘Gesprek’).
Tegenonderzoek p 63-64.
idem p 93.
Deze tweedeling hangt samen met een tegenstelling, die men in de geschiedenis van de
Europese poëzie steeds weer ontmoet: het gedicht als gesloten wereld (een platonisch getinte
opvatting) tegenover het gedicht als regelrechte uitspraak over het bestaan, in zijn meest
radikale vorm te vinden in het leerdicht.
Waarschijnlijk werd Du Perron in die opvattingen gesterkt door wat de bewonderde Malraux
in die tijd dacht. ‘Il y a les gens qui ont quelque chose à exprimer, [...] et il y a ceux qui “font
des objets”. Mais le critique, au fond, c'est un homme qui aime “les objets” et non l'expression
des hommes.’ (Ada Deprez, Du Perron, p 113, brief van Malraux aan Du Perron van 20.4.1929)
Du Perron wilde dan ook beslist geen ‘criticus’ zijn, maar alleen een ‘lezer’. Dat Malraux's
denken later een scherpe wending maakte, is bekend, maar op het moment dat Du Perron
zichzelf volledig ging uitdrukken, stonden zij blijkbaar dicht bijeen. Over de ideeën van Pascal
Pia in die periode is mij niets bekend; waarschijnlijk is zijn verwantschap met Du Perron zelfs
van veel konstanter aard geweest dan die met Malraux.
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ziet immers de argumenten ‘opschuiven naar [het begrip] “lyries” (in bepaalde zin
1
genomen; nu reeds, waar Binnendijk het achter Van Ostaijen gaat zoeken)’ , terwijl
dáárin van opschuiven geen sprake was. Het motto van de Prisma-inleiding al was
een veelbetekenend citaat van Van Ostaijen, en Binnendijk stond volkomen in zijn
recht toen hij stelde dat die aanhaling daar niet voor niets was neergezet. Van het
begin afstond de Prisma-inleiding ‘achter’ Van Ostaijen, en polemisch gezien was
het ook lang niet onverstandig om de weinig omlijnde theorieën van Nijhoff (die de
term ‘kreativiteit’ bij Binnendijk beheersten) niet teveel als wapen te gebruiken, en
eerder de haarscherpe redenering van de Vlaamse (gedeeltelijke) geestverwant te
hulp te roepen. Een beetje meer daarvan had zelfs geen kwaad gekund.
Maar tijdens de voorafgaande alterkatie, wanneer Marsman zegt dat dichten iets
is ‘waarmee uitdrukken niets [...] heeft te maken’, een apodiktische formulering van
het negatief van Du Perrons opvatting, maakt de laatste de volgende opmerking:
‘Deze kwestie boeit mij telkens weer om haar nieuwheid, al ken ik haar door Van
2
Ostaijen bijv. vrij goed’. En tegen het einde van deze in brieven gevoerde polemiek
met Marsman zet Du Perron zèlf Van Ostaijen in het centrum van zijn argumentatie.
Dat gebeurt overigens op nogal onverwachte wijze. Eerst lezen wij: ‘Welke ook onze
individuele smaak moge zijn, wij komen onvermijdelijk terug tot deze waarheid: te
verwerpen hij die, hetzij de inhoud, hetzij de vorm van een ander, voor de zijne doet
doorgaan. En ik blijf erbij, dat, altijd, de inhoud, de persoonlikheid, niet zo straffeloos
3
na te bootsen is als de vorm alleen, de poëzie volgens recept’. Geen redelijk lezer
4
zal aan Van Ostaijen gedacht hebben bij deze ‘vorm alleen’, zonder ‘persoonlijkheid’ ,
maar voor Du Perron was de strijd in werkelijkheid zozeer tegen diens standpunt in
poëticis gericht, dat voor hem, en voor hem alleen, een nadere precisering als de
volgende nodig was: ‘en dat wat in de vorm zó eigen is dat het bij nabootsing
onmiddellik in het oog springt (Van Ostaijen), wederom een manifestatie is van de
persoonlikheid.’ Ook hierop echter is weer een amendement nodig, omdat van Du
Perron uit gezien de tegenstander nu een schijnbaar gelijk kon komen opeisen:
‘mijn voorkeur [gaat uit] naar de “vent” die ónvermomd een “vent” is, en voor mij [is]
de keuze sedert lang

1
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Tegenonderzoek p 142.
idem p 137-138.
idem p 138-139.
Wel kan men zeggen dat Van Ostaijen zijn vriend Burssens, wiens navolging hij zelf half-en-half
vaststelt, de hand boven het hoofd hield, hetgeen dan toch nog zoiets als bescherming van
het epigonisme zou zijn.
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gedaan: ik geef u Van Ostaijen cadeau voor Slauerhoff’ Na wat ik over het ‘Gesprek
over Slauerhoff’ gezegd heb, hoef ik niet nogmaals te beklemtonen hoe signifikant
mij de kombinatie van deze namen voorkomt.
In de laatst geciteerde woorden, komt Du Perron dus terug op wat in zijn langdurige
stille polemiek met Van Ostaijen voor hem de hoofdzaak was: het bestaansrecht
van (en zelfs op dit moment de voorkeur voor) een ander soort poëzie dan de poésie
pure, de ‘zuivere lyriek’. Hij stortte zich met zoveel vuur in de strijd omdat hij uit Ter
Braaks bespreking van Prisma, niet ten onrechte, had opgemaakt dat Binnendijk,
met termen als ‘beschermd domein’, het tegengestelde standpunt
1
vertegenwoordigde, Hier was de kans om de stilzwijgende diskussie over een
materie die hem hoog zat, om te zetten in een openlijke polemiek, - die vol
misverstanden blijft als men hem niet tòch beschouwt als een voortzetting van de
ondergrondse strijd met Van Ostaijen. Dat Marsman tegenstribbelt als hij met de
haren gesleept wordt in twistgeschrijf waar Nijhoff en Van Ostaijen eigenlijk veel
meer mee te maken hebben dan hij, laat zich gemakkelijk begrijpen.
Door de verhoudingen zo te tekenen, laad ik de verdenking op mij, elke openbare
polemiek van Du Perron te willen beschouwen als een innerlijke dialoog, en ik moet
bekennen dat ik voor die stelling, juist bij deze raspolemicus, inderdaad wel voel.
Hij moet alleen niet als passepartout gehanteerd worden. Zentgraaff als element in
Du Perron, of anders Kettmann: een dergelijke voorstelling van zaken zou alleen
door drogredenen gesteund kunnen worden. En ook in de befaamde Uren met Dirk
Coster kan ik moeilijk een afrekening met een stuk eigen verleden zien; daar wordt
een tegenstander ontzwaveld die op de punten die ter sprake komen - de stijl vooral
- juist niets met de schrijver gemeen heeft. De verwantschap op ander gebied is
daarmee niet in tegenspraak, integendeel.
Helemaal los van de ‘stille polemiek’ met Van Ostaijen kan trouwens ook Uren
met Dirk Coster niet beschouwd worden. Het is alleen geen uiting van de
tegenstellingen tussen Du Perron en Van Ostaijen, maar van de verwantschap. Dat
Du Perron in het eerste jaar van Forum in een nieuwe fase van zijn ontwikkeling
was gekomen, waarin Van Ostaijen een ‘overwonnen probleem’ genoemd kan
worden, laat zich juist afleiden uit het feit dat hij zich nu tegen diens antipode kan
keren. Enigszins schematisch kan men de gang van zaken zo voorstellen: door zijn
stille strijd tegen Van Ostaijen

1

Een opmerking als: ‘Maar Binnendijk wéét wat ware poezie is’ (Tegenonderzoek p 115) ligt
recht in het verlengde van de op p 383 geciteerde brief aan Van Ostaijen.
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was Du Perron, als verdediger van de poëzie die een rechtstreeks kommentaar op
het bestaan is, op de stoel gaan zitten die Van Ostaijen gereserveerd had voor Dirk
Coster. Maar deze was niet minder het bête noire van Van Ostaijen dan van Du
1
Perron , al was hun argumentatie volkomen verschillend. Voor Du Perron werd het,
toen zijn ‘polemiek’ met Van Ostaijen uitgestreden was, nog noodzakelijker om zijn
afstand ten opzichte van Coster hardhandig te markéren. Men kan dit zelfs, zoals
ik in het vorige hoofdstuk reeds deed, in algemener termen uitdrukken: nadat de
Forummannen hun positie tegenover de ‘estheten’ van De Vrije Bladen duidelijk
gemaakt hadden, en het primaat van het standpunt, van ‘de persoonlijkheid’
geproklameerd, werd het onvermijdelijk dat zij de verschillen vastlegden tussen hun
eigen positie en die van De Stem, het tijdschrift dat op dat moment het alleenrecht
van een niet-konfessionele of -politieke levensbeschouwelijke literatuurbenadering
leek te hebben.
Zo richtte Du Perron zich dus tegen twee tegenstanders tegelijk, de estheet en
de ethicus, en in de persoon van Coster tegen het monstrum dat beide vijanden in
één gestalte verenigde. Om de reden van deze strijd op twee fronten, die voor Du
Perron blijkbaar minder gescheiden waren dan voor de meeste van zijn konfraters,
te kunnen begrijpen, moeten wij Du Perrons opvattingen over literatuur en kritiek
nader bekijken. In de praktijk komt dit neer op het verduidelijken van een uitspraak
als deze: ‘ik heb mijn bekomst van al dergelike etiese, of intellektuele, en zelfs
poëtiese aanstellerij. Ik houd van een vent die zichzelf durft te zijn, die vat op zich
geeft, die zich

1

De herhaaldelijk (bijvoorbeeld door Van Duinkerken) geuite beschuldiging dat Du Perron
Coster aanviel toen iedereen zich al tegen hem gekeerd had, is onjuist. Wel was Coster in
De Vrije Bladen al herhaaldelijk geattakeerd, maar men kan niet zeggen dat de daarbij naar
voren komende bezwaren veel te maken hadden met die van Du Perron. Integendeel, Costers
stijl wordt door de meesten nogal geprezen. Het is zijn verkeerde kijk op de moderne poëzie
(bijvoorbeeld zijn onderschatting van Herman van den Bergh), die hem onder de neus
gewreven wordt. Marsman maakte al in de 2de jaargang van DVB (1925) een laatdunkende
opmerking (p 77), en vat in Coster en wij (5de jg, 1928, p 33 vlgg) de bezwaren samen in de
konstatering: ‘de werkelijk-moderne poëzie werd door hem éerst niet gezien, toen
(schoorvoetend) aanvaard, en half mis-gezien’. Een jaar later weer noemt Binnendijk (jg VI,
p 93) Coster de ‘generaal in de cantine’ etc. Maar dat werd allemaal niet geschreven vóórdat
Du Perron zich duidelijk uitsprak, want, zoals hij zelf heeft vastgesteld in Afscheid van
Kostersloot (VW 2 p 682), zijn ‘eerste anti-Coster-stuk dateert van october '25 [namelijk dat
in De Driehoek], het stuk van de door [Van Duinkerken] vereerde Bruning van begin '26.’ Men
kan eraan toevoegen: dat stuk uit 1925 was al een volmaakt duperroneske afrekening, met
als argument de stijl, die Bloem in 1929 nog ‘een hoogst meeslepende, persoonlijke’ zal
noemen (DVB, 6de jg, p 62).
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niet achter het een of andere voetstukje verstopt onder voorwendsel dat hij er soms
1
bovenop gaat staan’.

De persoonlijkheid
Geen woord is door het Forum-tweetal tijdens de Prisma-diskussie met zoveel verve
gebruikt als ‘persoonlijkheid’ (‘vent’), en geen woord heeft later gekomenen zozeer
in zijn ban geslagen. Het is blijkbaar niet minder met extra-betekenis geladen dan
(voor anderen) ‘kreativiteit’. Wij hebben in het voorgaande gezien dat Vestdijk de
term ‘vent’ weglacht, maar dat Ter Braak en Du Perron er wel degelijk een essentieel
aspekt van hun standpunt in uitgedrukt zagen. Daarom moet onze eerste vraag nu
zijn: wat riep voor Du Perron het woord ‘persoonlijkheid’ op?
Ik stel dit moedwillig vaag, want het lijkt mij niet juist om van een dergelijke tot
leuze geworden term een te scherpe omlijning te eisen. Juist de open betekenis
maakt dit soort woorden geschikt voor de rol van banier waar de geestverwanten
zich om kunnen verzamelen. Dat zij in diezelfde mate òngeschikt zijn om een
rationeel standpunt vast te leggen, of om als norm te dienen, spreekt vanzelf. Het
moet hier echter toch met nadruk gekonstateerd worden, omdat men de terminologie
van Binnendijk niet zelden als vaag en mythisch, die van de Forumianen als helder
en zakelijk heeft gekenschetst. Woorden als ‘kreativiteit’ en ‘persoonlijkheid’ hebben
niet zozeer een omlijnde betekenis als wel een appèlwaarde. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat over de inhoud van een dergelijke term niets konkreets te zeggen zou
zijn; men kan deze beschouwen als een komplex van associaties. Zoals het woord
‘kreativiteit’ oorspronkelijk verwees naar de centrale these van een bepaalde
poëtische theorie, maar in een later stadium, bij Binnendijk vooral, de korte
aanduiding werd van het geheel van eigenschappen dat volgens die theorie alle
echte poëzie kenmerkte (ontpersoonlijking, zelfscheppende werkzaamheid van de
taal, autonomie van het gedicht), zo draagt ook het woord ‘persoonlijkheid’ een
samenvattend, en blijkbaar ietwat magisch, karakter. Naast Du Perrons apodiktische
bewering: ‘Er is één kreativiteit: die van elk persoonlik en sterk kunstenaar; zij is
2
geen genre, noch zelfs een maatstaf, zij is een conditio sine qua non’ , kan men
een andere stellen: ieder kunstwerk van belang is persoonlijk, dat is geen maatstaf
etc. maar een conditio sine qua non, - zoals Binnendijk dan ook deed. Het ene
standpunt is niet ‘helderder’ of ‘redelijker’ dan het

1
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Vriend of vijand p 99 (brief aan A. D(onker), van febr. '29).
Tegenonderzoek p 129.
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andere. Men zou zelfs kunnen beweren dat de heren het au fond met elkaar eens
waren.
Maar dat zou toch niet helemaal juist zijn. Er is een klein verschil tussen de twee
als komplementair aandoende formuleringen, en de heftigheid van de diskussie
moet dáármee samenhangen. Du Perron richt zich op de kunstenaar, Binnendijk
op het kunstwerk. Het gaat hier niet zozeer om op zichzelf onverzoenbare opinies,
als wel om een verschil in perspektief dat als beslissend ervaren wordt.
In de zoëven geciteerde wending ‘elk persoonlik en sterk kunstenaar’, is de
betekenis van ‘persoonlijk’ niet moeilijk vast te stellen: het kan zonder meer als
‘oorspronkelijk’ vertaald worden, en in die zin heeft Du Perron het woord tijdens de
Prisma-diskussie gebruikt: ‘de proef op de som ligt juist in het niet na te bootsene,
1
het bizondere, het eigene: de persoonlikheid’. Maar het heeft bij Du Perron een
breder betekenisveld, dat het mogelijk maakt te spreken van: een persoonlijkheid
zijn, en niet alleen: hebben of tonen. In die wending is het betekenismoment
oorspronkelijk van het adjektief als konnotatie zeker nog aanwezig, maar het
hoofdaccent ligt op een veel moeilijker te bepalen komponent. Als Du Perron, lang
na de Prisma-polemiek nog, schrijft: ‘een dichter die telt, is in de eerste plaats een
2
eigen persoonlijkheid’ , is het vooral het woord ‘eigen’ dat de aanduiding van
‘oorspronkelijkheid’ voor zijn rekening neemt; een ‘persoonlijkheid’ is echter duidelijk
meer dan alleen maar ‘een oorspronkelijk dichter’.
Ook dat komt tot uiting tijdens de Prima-diskussie: ‘wij vragen vóór alles “een
vent”, om dan nader uit te maken of hij ook dichter is. Zonder het dichterschap blijft
er nog wel eens een “vent” over, maar de dichter die geen “vent” is, is volgens ons
ook bezwaarlik een dichter (leest u overal liever in plaats van een “vent”: een
3
persoonlikheid).’ Men kan hierop natuurlijk antwoorden dat het niet zo relevant is
wat er, tijdens een diskussie die gaat over dichters en dichtkunst, overblijft als men
het dichterschap buiten beschouwing laat, maar dat zou weer inhouden dat men
de emotionele waarheid die Du Perron uitspreekt, verwaarloost door ten onrechte
strikt rationele eisen aan zijn terminologie te stellen. Het is duidelijk dat voor Du
Perron ‘dichterschap’ een sekundaire eigenschap is, ‘persoonlijkheid’ de primaire,
en dat hij niet meer dan dat wilde uitdrukken.
Wat is nu een ‘vent’, een ‘persoonlijkheid’? Wij hebben het al gehoord (p 388):
iemand die ‘zichzelf durft te zijn’, die zich niet bezondigt aan ‘etiese,
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of intellektuele, en zelfs poëtiese aanstellerij’. Een persoonlijkheid is niet alleen
oorspronkelijk, maar ook: oprecht (geen aansteller) en moedig (durft zichzelf te zijn).
Hier ligt de centrale waarde van het begrip voor Du Perron; dat wij met morele
normen te maken hebben, is zonder meer duidelijk. Poëzie, literatuur, kan de schrijver
blijkbaar verleiden tot onoprechtheid en tot lafheid. Het talent is een gevaar voor de
persoonlijkheid. Bordewijk heeft, lezen wij nog in 1938, ‘het ene na het andere in
1
de wrijving tussen persoonlijkheid en talent veroverd’.
De eis die achter dit komplex van morele normen ligt, is nu duidelijk: een dichter
moet meer zijn dan iemand die mooie, of zelfs oorspronkelijke, gedichten schrijft;
hij moet een mens zijn die zich volledig durft uit te spreken. De grootste verleiding
voor een dichter is dat hij zich mooier voordoet dan hij is: ‘Ik geloof n.l. niet, met
Anthonie Donker, dat verzen een menschenleven essentieel weergeven - ik geloof
2
dat menig mensenleven door de literatuur ontzaglik wordt geflatteerd’. Het is
duidelijk, dat het voor Du Perron eigenlijk anders behoort te zijn: ‘Mijn voorkeur gaat
onomwonden naar het menschelijke, de persoonlijkheid, den man achter het werk
- mits natuurlijk zijn werk hem voldoende representeert, niet door deszelfs gaafheid
(dont je me fous comme de l'an quarante), maar door deszelfs voldoende
3
“suggestiefheid”’. Dat het begrip talent in het woord ‘suggestiefheid’ verdiskonteerd
(en weggestopt) is, hoeft geen betoog. Voor het overige echter laat de uitspraak
aan duidelijkheid niets te wensen over. Tegenover het credo van onder anderen
Marsman, dat poëzie een transformatie van ‘bruto menselijkheid’ is, stelt Du Perron
dat het een rechtstreekse uiting ervan behoort te zijn. ‘Transformatie’ heet bij hem
‘flatteren’, ‘akteren’, kortom: bedrog. ‘Ik pleit voor de volle grootheid van een zuivere
menselikheid, zonder buitenaardse belichtingen [wie dat woord gebruikt denkt aan
4
toneel!] en geuren van amber en wierook: óók in de poëzie.’ De ‘literator’ is op zijn
best een geamputeerd menselijk wezen: ‘Veronderstellen wij een even grote mate
van intelligentie bij de twee, dan is een denkend volledig mens altijd een heel stuk
5
meer waard dan een denkende volledige literator’. ‘Het is voor mij een uitgemaakte
zaak en heeft met aesthetische maatstaven niet veel uitstaande: de literatuur is
onder de kunsten superieur, omdat het de enige is die veroorlooft om met een mini-
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mum van theater (trucage, schijn) een maximum van menselijke ondervinding over
1
te brengen.’ Oftewel: de literaire uiting, ook de poëzie, ontleent zijn grootste waarde
aan zijn bekentenis-mogelijkheden. Vandaar een opmerking als deze: ‘er zijn angstige
idioten, boerekloenen van 98 pct die hun 2 pct dichterschap af en toe in een vers
kunnen samentrekken, en zodoende een voortreffelijk vals beeld geven van hun
2
gehele zijn’, wat in proza veel moeilijker is.
Het heeft weer geen zin om deze duperroneske versie van de ‘poëtische
transformatie’ al te nauwkeurig aan de tand te voelen, en bijvoorbeeld te vragen
wat ons het ‘hele zijn’ van anderen schelen kan zolang wij niet in een privé-relatie
tot hen staan. Voor Du Perron immers zou dit betekenen dat wij de feiten op hun
kop zetten. Literatuur, ook poëzie, heeft waarde voorzover wij erdoor in staat gesteld
worden, met de niet-literaire persoon van anderen in kontakt te komen. (Ik beweer
niet dat hij er altijd precies zo over gedacht heeft, maar in de periode van de
Prisma-polemiek is dat wel het geval.)
Ik schreef met opzet: de niet-literaire persoon, want het lijkt mij een averechtse
verdediging van Du Perron, wanneer men wil volhouden dat hij toch met
persoonlijkheid weer iets anders bedoelde dan ‘de mens achter het werk’.
Voortdurend stelt hij zelf die begrippen op één lijn, en de man die meent: ‘[uit brieven]
3
leert men de meeste auteurs het best kennen’ , heeft het niet over een variant van
de ‘persona poetica’. Kort gezegd: voor Du Perron was de persoonlijkheid niet een
aspekt van het werk, maar omgekeerd het werk één aspekt in de persoonlijkheid.
Vergelijk ook een uitlating als deze: ‘[Ik moet voor mijzelf erkennen] dat de mens
Douglas, die ik zo hier en daar achter zijn verzen te pakken krijg, dat de
ontwikkelingsgang van de mens Douglas: ex-vriend van Oscar Wilde, echtgenoot
van “Olive”, katoliek bekeerling en daarbij schrijver van gedichten, mij veel meer
4
boeit, en zelfs amuseert.’
H.A. Gomperts schreef over Du Perrons opvatting van het begrip persoonlijkheid:
‘Du Perron was natuurlijk niet tegen “de” schoonheid, evenmin als ter Braak, die
haar alleen heeft willen “demaskeren”. Hij was zelfs niet tegen het masker, alleen
tegen de veelheid van maskers. Zijn schoonheidskonceptie hield het geloof in aan
5
het ene masker: dat van de persoonlijkheid.’ Afgezien van het plezier dat de lezer
zou kunnen ontlenen aan de

1
2
3
4
5

5 p 177 (1935).
2 p 652.
VW 6 p 508 (1940).
Vriend of vijand p 93.
Jagen om te leven p 152.
VW
VW

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

393
etymologie van het woord persona (dat in het etruskisch ‘masker’ betekend schijnt
te hebben), lijkt mij deze opmerking een woordenspel. De persoonlijkheid was voor
Du Perron de ongemaskerde mens, de literator de gemaskerde. Van ‘de’ schoonheid
wilde hij bepaald niets weten.
De konsekwentie was dat deze anti-literaat de literatuur bloedig ernstig nam (zoals
Gomperts in het zoëven aangehaalde essay trouwens overtuigend aantoont). Geen
spoor van terbraakiaanse ironie tegenover de woorden en hun mogelijkheden: ‘Voor
mij is een bepaalde literatuur de uitdrukking van mijn ernstigste waarden, allerminst
een liefhebberij. [...] Ik acht mij wèl verbonden door wat ik schrijf [...;] het idee “literaire
1
aangelegenheid” op [Multatuli] toegepast [is] voor mij absurd.’ Dit belang voor Du
Perron van de literaire uiting verklaart het paradoxale feit dat hij, die meent dat
publikatie van zijn briefwisseling met Ter Braak zou aantonen ‘hoe weinig literair,
bij al onze vergissingen en overtuigdheden, ons werkelijk “streven” en onze werkelijke
2
“bedoelingen” waren’ , in diezelfde brieven een zo overwegende aandacht voor
literaire verschijnselen toont, en bovendien steeds rekening blijkt te houden met
publikatie van die brieven zelf, hetgeen men met evenveel recht een literaire
preokkupatie kan noemen als een niet-literaire.
Het kan niemand verbazen dat een schrijver, voor wie poëzie, niet minder dan
iedere andere literaire uiting, een direkte konfessie van een ‘menselijke staat’
behoorde te zijn, niet gediend was van de ‘ontpersoonlijking’ à la Van Ostaijen, van
de nijhoviaanse ‘kreativiteit’, van de marsmaniaanse ‘transformatie’ en het minst
van de binnendijkse kombinatie van dat alles. Voor hem waren dergelijke theorieën
- en hij werd zich dit na de dood van Van Ostaijen steeds scherper bewust - even
zovele verdedigingen van de literaire maskerade die het carnaval der epigonen
mogelijk maakte en, erger nog, ook de anderen ertoe bracht om zich achter het
gedicht te verschuilen in plaats van er zich in uit te spreken. ‘Zich verschuilen’, ziedaar één van de vele woorden die Du Perron gebruikt om zijn standpunt duidelijk
te maken. Als tegenhanger kunnen de twee termen genoemd worden, die wij in
allerlei variaties bij hem tegenkomen als er iemand te loven valt: moed, eerlijkheid.

1
2
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Multatuli in Groot Nederland, afgedrukt door Ada Deprez, a.w. pp 215 en 218.
VW 2 p 679.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

394

De durf, zichzelf te zijn
Als zij elkaar pas ruim een jaar kennen, spoort Ter Braak zijn vriend aan: ‘Schrijf
vooral in Gistoux dat stuk over de persoonlijke moed, dat (ik voel het) één van je
1
beste dingen zou kunnen zijn.’ Ook voor hem lag daar dus een kernprobleem van
zijn nieuwe wapenbroeder. Du Perrons eigen uitlatingen - wij hebben een aantal
ervan al gezien - bewijzen dit overduidelijk. Carnaval der burgers is ‘moedig en
2
onmeedogend’ , van La Condition humaine wordt ‘de moed tot de tragiek en de
3
moed tot het begrip’ geprezen , van Gide's Retour de l'U.R.S.S. weer de ‘zedelijke
4
moed’ . Over Multatuli (ik beperk mij tot opmerkingen over vrienden en over goden
5
uit Du Perrons pantheon ) zijn er reeksen uitlatingen van dit type: ‘Als het idee le
style c'est l'homme niet totaal onjuist is, dan bewijst zijn taal, zijn rhythme, de
aanwezigheid van een heroiek temperament zoals Holland er zeker nooit een tweede
6
had.’ ‘“Talent is durven”: in deze formule ligt misschien heel het geheim van
7
Guilloux’ , - en zeker dat Van Du Perron, mogen wij aanvullen.
Om al deze uitspraken te verbinden aan wat in de vorige paragraaf over
‘persoonlijkheid’ is opgemerkt, tenslotte deze notitie over Jan van Nijlen: ‘hij toont
[...] zich, zonder enige zelfoverschatting, zijn waarde en zijn grenzen volkomen
bewust, berustend maar sterk: er is een volkomen harmonie tussen de dichter en
de mens, d.w.z. dat deze mens, zelfs om dichter te zijn, geen enkele lafheid behoeft
8
te begaan tegenover zichzelf.’ Deze ‘trouw aan zichzelf’ was ook Nietzsches grootste
9
deugd. De lezer zou argwanig kunnen worden nu hij merkt dat Nietzsche en Van
Nijlen met dezelfde norm beoordeeld worden, maar daartoe heeft hij toch geen
reden. Voor de zeer groten, als Nietzsche, Byron, Multatuli, houdt Du Perron een
soort kwadratische moed in reserve: ‘Ik ken geen groter voorbeeld dan dat van
10
Nietzsche, wat de “wil tot moed” betreft.’ Als korrektie op een vroegere laatdunkende
opmerking over Byrons toneelhouding, lezen wij: ‘hij had een zeer superieure moed
11
in sommige “rollen”, die hem werkelik zo groot maakte, als hij het wilde zijn.’ En
wat Multatuli betreft, het hele vierde deel van Du Perrons Verzameld werk zou
geciteerd kunnen worden, zozeer staat
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Briefwisseling Ter Braak - Du Perron I p 163 (29 febr. '32).
Tegenonderzoek p 12.
De smalle mens, VW 2 p 645.
VW 5 p 273.
Het woord goden is nauwelijks als beeldspraak bedoeld. ‘De wereld verklaart zich voor [hen
die niet in God geloven] uit een botsing van persoonlijkheden, waaruit de hun sympathieke
als kampioenen te voorschijn komen, als goden, bij gebrek aan God’, lezen wij in VW 2 p 450.
VW 2 p 626 (in De smalle mens).
VW 6 p 179.
Voor kleine parochie p 144-145.
VW 2 p 655 (1933).
idem p 653.
Voor kleine parochie p 36 (1930).
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Dekkers moed om te zijn die hij wilde zijn, centraal in Du Perrons voorstelling van
zijn persoonlijkheid.
Somma: de altijd geldende norm is, of een schrijver zichzelf durft te zijn in zijn
werk; de grootsten durven bovendien nog in leven en schrijven volledig te
1
gehoorzamen aan hun superego. Zij worden niet verpletterd door wie zij willen zijn,
maar zij worden erdoor aangevuurd tot het hoogste wat te bereiken is. Aan de andere
kant van de literaire hiërarchie staan zij die in ‘literatuur’ (= fraaie woorden) vorm
geven aan het superego dat zij in het dagelijks leven niet kunnen verwezenlijken,
zij ‘die zich groter voordoen dan zij zijn’, en die zich daar bovendien nog op voor
laten staan als op een deugd.
Het is niet moeilijk om een hele landkaart te ontwerpen van woorden die met het
criterium van de moed samenhangen: ‘strijd’ bijvoorbeeld, ‘kracht’, en ‘sterk’.
2
‘[Guilloux'] haat is groot, menselijk, sterker, eenvoudiger en rijker dan partijhaat’.
‘[La Condition humaine] is niet minder intelligent, niet minder omvattend, maar èn
3
sterker, èn dieper, èn vooral aangrijpender, dan Gide's Faux-Monnayeurs.’ Het
4
weinige dat bij Céline gewaardeerd wordt, heet: ‘kracht’, ‘inzet’. En zelfs van een
5
boek wordt gezegd dat het ‘soepel en sterk tegelijk’ is. Het ‘Gesprek over Slauerhoff’
(‘Naschrift’)
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Ik gebruik hier met opzet een psychologische term, omdat voor een andere beschouwingswijze
dan de psychologische de diepere roerselen waar het hier om gaat, ontoegankelijk zijn. De
relatie van dit superego met een als oppressief ervaren vaderfiguur is van beslissend belang,
in dit geval zogoed als in een ander. Ook de onbereikbaarheid die een definitieve ‘afrekening’
onmogelijk maakt, is een belangrijke faktor. Dat de verhouding tot Van Ostaijen in dit licht
ook aan geladenheid wint, hoef ik niet te beklemtonen.
Verder wil ik mij niet wagen op dit voor de dilettant zo gladde ijs. H.A. Gomperts heeft zich in
zijn essay ‘E. du Perron’ (in Jagen om te leven) met deze diepere samenhangen uitgebreid
beziggehouden, al gebruikt hij niet de standaardterminologie van de vakpsychologie. Zo wil
hij de term ‘minderwaardigheidsgevoel’ niet gebruiken, en spreekt van ‘nederigheid’, wat voor
zijn betoog overigens geen noemenswaard verschil maakt. In zijn karakteristiek van Du Perron
als ‘autonoom mens’ is de gedachte aan ‘leven volgens de normen van het superego’ op
dezelfde wijze impliciet aanwezig. Via zijn betoog over de angst - die hij overigens ten onrechte
als oorzaak in plaats van als gevolg behandelt - komt hij tot de volgende treffende observatie:
‘Een veelal onbewust kriterium voor literatuur bij Du Perron is de hoeveelheid logische
ontginning van het enorme oerwoudgebied van bloed en moord, dat hij vlak bij weet.’ (Jagen
om te leven p 175). Het spreekt vanzelf dat dergelijke onbewuste drijfveren in dit boek slechts
zijdelings ter sprake gebracht kunnen worden, hoe groot ook het belang ervan geweest zal
zijn voor de intensiteit waarmee bepaalde opinies uitgesproken worden. Ik beperk mij in
hoofdzaak tot die opinies zelf.
VW 6 p 177.
VW 2 p 635 (De smalle mens).
VW 6 p 53.
VW 6 p 200. De antropomorfe voorstelling van een boek is op zichzelf al frappant.
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eindigt met deze tirade: ‘Maar ik stel mij gaarne beschikbaar voor een revanche,
1
voor nieuwe botsingen met bestaande, levende tegenstanders, en voor het breken
van andere lansen: de stompe, vriendschappelike van het schijngevecht, of die met
de stalen punt voor de strijd tot het uiterste - met volle haat, indien men niet mag
2
zeggen: met volle kracht.’ Dat wij bij dergelijke woorden aan zelfspot zouden moeten
3
denken, geloof ik niet. Hier wordt een handschoen in het strijdperk geworpen.
Hoe ver Du Perron gaat met het laten gelden van de moed als beslissend criterium,
kan het volgende oordeel duidelijk maken: naar aanleiding van Ter Braaks
bewondering voor Just Havelaar omdat deze ‘de moed [toonde] voor zijn waarheid
in te staan’, schrijft Du Perron: ‘Iets is hier, voor mijn gevoel, niet in orde: of Havelaar
was Ter Braak niet zo antipatiek als hij vermeent, of zijn bewondering is zuiver
4
teoreties.’ De lezer denkt een ogenblik dat Du Perron hier zijn eigen criterium
ontrouw wordt als een ander het bij een vijand toepast, maar dat komt dan omdat
die lezer de moed nog als een afgeleid criterium blijft hanteren. Voor Du Perron lag
het eerder zo: als Havelaar werkelijk ‘moedig’ was geweest, dan zou Ter Braak hem
daarom hebben moeten accepteren, hem en zijn ideeën. Wat Du Perron vervolgens
dan ook onmiddellijk gaat betogen, is dat een humanitair standpunt helemaal niet
moedig kàn zijn.
Van ‘moed’ naar ‘eerlijkheid’ is het, in Du Perrons denkwereld, maar een heel
kleine stap: wie niet de moed heeft om zich onomwonden in zijn werk ‘te laten
kennen’, schrijft oneerlijke gedichten, romans en kritieken. Over Les Conquérants
lezen wij: ‘het temperament van de schrijver domineert, van de man die iets te
zeggen heeft en die het zegt op de meest direkte, meest doeltreffende wijze; zoals
5
men een waarheid zegt.’ Het gaat mij natuurlijk om dat woord ‘waarheid’, in
onmiddellijk verband met ‘eerlijkheid’: ‘Autobiografische waarheid en verzinsel
mengen, liever dan geforceerd “figuren scheppen”, is - behalve voor de theoretische
6
schoolmeesters - vaak een eerbiedwekkend bewijs van eerlijkheid.’
Ik vraag mij af, welke theoretische schoolmeester het tegengestelde stand-
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Het is voor mij onvermijdelijk, bij ‘bestaande’ te denken aan de niet-bestaande gebrilde heer,
bij ‘levende’ echter aan de niet-meer-levende tegenstander die Van Ostaijen heette.
Tegenonderzoek p 83.
De deugd van Gomperts' d' Artagnan-these - die mij in zijn uitwerking onhoudbaar lijkt - is
dat hij deze sfeer van strijd, waarin moed en kameraadschap de voornaamste criteria zijn,
oproept.
Tegenonderzoek p 17-18.
Vriend of vijand p 50 (1928).
VW 6 p 39.
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punt voor zijn rekening zou nemen, dus: wie schrijven als iets anders dan een
mengproces van feit en fiktie zou willen zien, en ik verdenk Du Perron ervan, dat
hij eigenlijk wil zeggen, dat de warme kraan van de autobiografische ‘waarheid’
wijder opengezet dient te worden dan de koude van het ‘verzinsel’. In een brief aan
Van Leeuwen schrijft hij tenminste: ‘En sterker: ik geloof, dat ieder groot, of belangrijk,
boek dat het leven pretendeert weer te geven - of zich althans daarop baseert alleen bestaat door het technisch arrangement van een stof die door het leven zelf
1
gebracht wordt.’ Dit kan ik alleen zó lezen: alle werkelijk belangrijke literatuur is
2
autobiografisch. Anders zou ik zeggen dat het ‘leven’ - een bijzonder vage term de gegevens altijd pleegt te verschaffen. In 1928 schrijft Du Perron trouwens al: ‘Er
zijn weinig psychologische romans die tegen een biografie opwegen als de biografie
3
een zekere waarde vertegenwoordigt’.
Wanneer Zentgraaff de ouders van Ducroo klakkeloos gelijk stelt aan die van Du
Perron zelf, wil deze zich niet verweren met een beroep op het feit dat het om een
roman gaat, want ‘ik heb mijn boek niet geschreven om mij achter dit soort uitvluchten
4
te redden.’ Zelfs als er volgens zijn eigen zeggen een duidelijke reden voor zou
zijn, weigert Du Perron dus om ‘zich achter zijn boek te verschuilen’, - een soort
moed om de moed, courage pur, die hem ertoe brengt, niet alleen om ‘zichzelf te
zijn’ in zijn boek, maar zelfs om de verantwoordelijkheid voor zijn roman op zich te
5
nemen als was het een stuk geschiedschrijving. In ieder geval is hij vrij van de
neiging, anderen normen op te leggen waar hij zich zelf niet aan houdt.
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W.L.M.E. van Leeuwen, Drie vrienden p 219 (brief van 1935).
Een vaagheid die bij Du Perron minder zeldzaam is dan men uit sommige kommentaren op
zijn werk zou opmaken. Een ander voorbeeld is de wijze waarop het woord ‘menselijk’ vaak
gebruikt wordt, onder meer in de vaste kombinatie ‘menselijke inhoud’ (bv. VW 6 p 120).
Vriend of vijand p 46. Dit betekent geenszins dat Du Perron overeenstemming met de
‘werkelijkheid’ als criterium voor literaire waarde wilde gebruiken. Aragon, die de ‘aktuele
werkelijkheid’ als norm gebruikt, beschuldigt hij van ‘sergeantenlogica’(VW 5 p 202, 1936) en
Last die Slauerhoff een verkeerd gebruik van zeemanstermen verwijt, krijgt te horen dat dit
‘zonder enig belang van het standpunt beschouwd der kunst, en zeker der poëzie’ is. (VW 2
p 405, 1931) Du Perrons blijvende standpunt hierover was: ‘Tendenz alleen heeft nooit iets
voor, of tegen, de kunst gedaan.’ (Voor kleine parochie p 41, 1927).
VW 7 p 23 (Indisch memorandum).
Dat Du Perron op andere plaatsen toont, een heel scherp inzicht te hebben in het element
‘transformatie’ in iedere autobiografie (VW 2 p 445 bijvoorbeeld), zonder dat dit de eis van
‘eerlijkheid’ aantast (VW 5 p 241), maakt dit gebaar des te treffender.
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Kritiek: man tegen man
De schrijver die de literatuur niet als een schouwtoneel ziet, maar als een strijdperk,
waarin zij die ‘zichzelf durven zijn’ in onverzoenlijke vijandschap staan tegenover
hen die ‘zich verbergen’, ‘geen vat op zich geven’, ‘zich onaantastbaar maken’, zal
ook de kritiek beschouwen als een middel om te bepalen wie aan de ene kant staat
en wie aan de andere, wie ‘vriend’ is en wie ‘vijand’.
Natuurlijk moet men dit niet zo opvatten, dat Du Perron zijn criteria eerst zou
hebben vastgelegd, om vervolgens de uitingen van anderen daaraan te toetsen.
1
Integendeel, hij was volslagen on- en zelfs anti-theoretisch : ‘De rest is weer niets
anders dan een partijkiezen met het gevoel, het eenvoudige, eerlike “vriend of
vijand”, waaraan alle kritiek onderhevig blijft’, lezen wij in het boek dat zelf de titel
Vriend of vijand draagt (p 167). En in het ‘Nawoord’ bij dit boek: ‘De bijna redeloze
gloed van vriendschap of haat juist bij zaken die “des geestes” zijn, is wellicht ons
kostbaarste erfdeel’. (p 169) Zeer terecht schrijft Ter Braak in 1934: ‘Deze “smalle
mens” begint niet met het opstellen van vaste, algemene principes, waaraan de
levensverschijnselen voortaan tot in alle eeuwigheid zullen worden getoetst; neen,
hij weet niets over zijn uitgangspunt, hij weet zelfs niet of hij spiritueel dan wel zot
is; zijn verhouding tot de afzonderlijke dingen is primair, het generaliseren en
2
abstraheren volgt eerst uit het handgemeen met de concrete persoonlijkheden.’
Maar dit betekent niet dat er geen uitgangspunten zijn. Het is alleen zo dat Du Perron
er zich van bewust wordt na de botsing met de feiten. Een goed voorbeeld daarvan
is zijn bestrijding van Dirk Coster, die, schrijft Du Perron zelf later, voor hem werd
tot ‘zondebok voor al wat er dikdoenerig dom was in de Lubbes-taal van ons critisch
3
proza’ , oftewel voor allen die zich groter voordoen dan zij zijn. Voordat hij Coster
voor die rol kon uitkiezen (hij deed dat ‘instinktief’, vertelt hij zelf), had hij zich
gestoten aan de ‘grote woorden’. Uren met Dirk Coster is dan
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Dit wordt uit het ongerijmde bewezen door oordelen over anderen, als (over Greshoff): ‘zijn
verzameld krities proza vertegenwoordigt niet de noeste arbeid van een intelligentie die voor
alles de eenheid schijnt te willen bewijzen van een levensbeschouwing of een systeem’
(Tegenonderzoek p 28), en (over Ter Braak): ‘Hij werkt zonder zogeheten geldigheden en is
niettemin de meest betrouwbare criticus’ (VW 6 p 198). Het woord ‘geldigheden’ is dunkt mij
weer een echo van Van Ostaijen.
Ter Braak VW 5 p 333-334.
VW 2 p 688-689 (1934). In een brief aan A(nthonie) D(onker) van februari '29 zegt Du Perron
al: ‘ik zie de mens Coster eigenlijk niet meer, ik zie de Hollandse instelling, het Hollandse
monument.’ (Vriend of vijand p 100).
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ook vrijwel geheel een briljante stijlanalyse, waarbij het enige doel is, de ‘leugen
van het te grote woord’ te betrappen. ‘Hem als schrijver apart te bestrijden zou niet
zoveel bladzijden hebben vereist, hij is belangrijk als de “representatieve figuur”
1
waarin men een specifiek-hollands boerenbedrog demonstreert.’ Ook hier volstaat
een citaat van Ter Braak om de situatie te tekenen: ‘De “manie” pro Multatuli en
contra Dirk Coster ontpopt zich hier [in Multatuli, tweede pleidooi] als een strijd voor
een chevaleresk ideaal, waarbij dus de personen alleen in zoverre vriend of vijand
2
zijn, als zij een rol spelen in die strijd.’ Wat Du Perron wil aantasten of beschermen,
zou men kunnen zeggen, is ongrijpbaar, het moet eerst gepersonifieerd worden,
en pas uit de bestrijding of verdediging van de personen (en hun uitingen) komen
de algemene begrippen naar voren die het best weergeven waar het uiteindelijk om
gaat: moed en eerlijkheid tegenover wat zich achter ethisch of esthetisch
boerenbedrog verstopt. Dat Dirk Coster niet alleen onoprecht maar ook laf genoemd
wordt, verbaast ons geenszins.
Men moet dus oppassen met een karakteristiek als: Du Perron zocht steeds achter
het werk de mens. Op zijn minst moet dat aangevuld worden met: en in de mens
een houding tegenover het bestaan. Het is om hun levenshouding dat hij zich voor
schrijvers interesseert, en in hun werk wil hij deze uitgesproken zien. Meent hij dat
dit niet voldoende gebeurt, dan is daarom alleen al een schrijver veroordeeld: hij
verschuilt zich achter zijn werk, en hij moet er achter vandaan getrokken worden
met mannekracht. Vandaar de hardnekkige volledigheid waarmee Costers stijl
ontleed wordt, en als een bewijs van voze schijnattitudes aan de kaak gesteld.
Tegen deze achtergrond worden enkele algemene kenmerken van Du Perrons
kritieken duidelijk. In de eerste plaats wel deze: dat zij geen kritieken wilden zijn. ‘Ik
ben een lezer, met de buien van geestdrift en verontwaardiging van een lezer; ik
3
ben geen voorlichter, en ik zou het niet willen zijn.’ Men kan er natuurlijk over twisten
of het feit, dat vele van de stukken waar deze zelfkarakteristiek op slaat als
boekbesprekingen gepubliceerd werden, Du Perron niet de facto tot voorlichter
maakte, maar het is zinvoller, vast te stellen wat voor hem het woord ‘voorlichter’
inhield. Het is de man die voor een gemeente (een grote parochie) preekt, die
algemene in plaats van persoonlijke waarheden zoekt en uitdrukt. Ook voor kritieken
4
geldt: ‘Het gaat immers altijd alleen om de schrijver’. Zijn aan-
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2 p 386.
Ter Braak VW 7 p 178.
Voor kleine parochie p 52 (1927).
ibidem.
VW
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tekeningen zijn een vorm van ‘zelfbevestiging in krities proza’ , en inderdaad, men
kan gemakkelijk konstateren dat de Cahiers van een lezer steeds meer een literair
2
dagboek worden, in plaats van een verzameling recensies. Algemene waarheden
laten Du Perron onverschillig: ‘Heeft u niet opgemerkt hoe de toon is, tegenwoordig,
van de kritiek? Niet: “Hier ligt een boek, nu sta ik er tegenover, dit denk ik er ongeveer
van” - maar: “Naar aanleiding van dit boek zal ik u even uitleggen hoe volgens mij
3
de Poëzie (of iets anders) dient te zijn.’ Die vraag was voor hem òf oninteressant,
òf in een handomdraaien af te doen.
Een ander kenmerk van Du Perrons kritieken, hun polemische karakter, hoeft niet
nader toegelicht te worden. Het vloeit uit het voorgaande rechtstreeks voort. ‘Toch
blijft de polemiek een voortreffelijke manier om ideeën te luchten met een maximum
van reële belangstelling en een minimum van nutslezerij’; de ‘hogere’ polemiek
gebruikt de toehoorder om ideeën aan de man te brengen, de ‘lagere’ (verwant aan
4
de lyriek) hanteert de ideeën om de tegenstander te raken.
Zo diep zat de behoefte aan een polemische situatie bij Du Perron, dat hij zelfs
tegenstanders verzint als ze er niet zijn. Dat geldt niet alleen voor het ‘Gesprek over
Slauerhoff’, maar ook voor legio kritieken van daarvoor en daarna (de Indische tijd!).
Een sterk geval, om mij tot één voorbeeld te beperken, is de bespreking van Van
5
oude en nieuwe christenen , die begint met een lange bestrijding van vermeende
reakties van het publiek, om uit te lopen op de mededeling dat hij geen plaats en
geen zin meer heeft om op het boek zelf in te gaan.
Bijzonder opvallend is, dat Du Perron voor de afzonderlijke uitingen van een
schrijver weinig belangstelling kan opbrengen. Al in zijn vroegste kritieken destilleert
hij, als een soort konklusie uit het werk, de schrijverspersoonlijkheid, en dit procédé
wordt tot een algemeen voorschrift gemaakt in het al vele malen genoemde ‘Gesprek
over Slauerhoff’: ‘wanneer men een dichter als Slauerhoff beoordeelt, [heeft men]
zijn gehele oeuvre voor zich te nemen en niet te twisten over de meer of mindere
6
gevarieerdheid van het programma in deze of gene bundel, afzonderlik beschouwd.’
Dat
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idem p 161 (mei 1930).
Het is onthullend, en vermakelijk, dat het ‘Gesprek over Slauerhoff’ is voortgekomen uit een
mislukt essay voor De Gids, en dat, toen Du Perron merkte niet tot een dergelijk stuk,
‘overzichtelijk tot op heden’, in staat te zijn, Binnendijk die taak overnam. (Van Wessem, Mijn
broeders in Apollo, p 109-110).
Vriend of vijand p 139 (1929).
VW 2 p 461 (1932).
VW 6 p 198 vlgg.
Tegenonderzoek p 54.
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ook dit in direkt verband staat met de stelling dat de persoonlijkheid het enige is dat
werkelijk telt, is met één citaat duidelijk te maken: ‘Het gaat er voor mij nog steeds
niet om, uit te maken of iemand wel een paar goede verzen schrijven kan, maar of
1
ik hem als totaliteit aanvaard.’
Volkomen terecht schrijft Marsman: ‘in den grond blijft [Du Perron] enkel
2
toegankelijk voor wat hem verwant is’. Dit brengt beperkingen mee die Du Perron
als criticus een geringe aktieradius geven. Hij zelf was zich daarvan volledig bewust;
zijn aggressiviteit bracht hij zelf in verband met een ‘diepere behoefte’, namelijk om
3
‘voorgoed van mij te vervreemden, zelfs afkeerig te maken, wat mij niet verwant is.’
Over het formaat van Leopold sprekende, zegt hij: ‘Maar ik zie niet in waarom ik
4
mijzelf of anderen een verwantschap zou wijsmaken [...] wanneer die niet bestaat’.
5
Lapidair, maar afdoend is tenslotte dit: ‘het laatste criterium: sympathiek of niet’.
Dat het er bij Du Perron niet in kon, dat men bewondering zou kunnen hebben
voor iemand aan wie men zich niet verwant voelt (die geen ‘vriend’ is), hebben wij
al gezien naar aanleiding van zijn reaktie op Ter Braaks waardering voor de
tegenstander Just Havelaar (p 396). Het volgende citaat, over Anthonie Donker,
bewijst dat dit tot een niet geringe onredelijkheid kan leiden: ‘tegen een “eenzijdige
en persoonlijke” uiting van Ter Braak over de jongere protestanten bijv. schrijft hij
enige pagina's van een op de teentjes getrapt en bijna in zijn eer aangerand
allesbegrijper, die zich van de eerste regel af dan ook verheugen mag in een uitzinnig
6
“gelijk”.’ Heeft Donker, zou men willen weten, nu gelijk of niet (uitzinnig hoeft het
zelfs niet te zijn)? Tellen argumenten dus minder dan het feit dat Ter Braaks
uitlatingen zo ‘persoonlijk’ zijn, zo precies in overeenstemming met zijn temperament?
Dat is dan niet minder ‘alles-begrijperij’, zij het op een opzettelijk onredelijke basis.
De vriend mag blijkbaar veel dat de vijand niet vergund is. Over Marsman wordt
in 1928 geschreven: ‘Het is het poverste en onverdragelikste wat ik ken: dit soort
7
tempelgeheimenissen, dit fakirisme in de literatuur’ , maar vijf jaar later, wanneer
Ter Braak om geen andere reden een fragment van De dood van Angèle Degroux
voor Forum verwerpt, krijgt hij van Du Perron te horen: ‘aangenomen dat je zijn werk
slecht vind [sic], het is toch niet katho-
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6 P 540 (1940).
In het Nawoord bij Tegenonderzoek p 166.
Libertinage mei-juni 1948, p 4.
Tegenonderzoek p 92.
VW 2 p 511.
idem p 440.
In een niet verzonden brief aan Van Ostaijen van 1928 (Voor kleine parochie p 79), waarin
Marsman verder nog van ‘boerenbedriegerij’, ‘orakeltoon’ e.d. beschuldigd wordt. Cf Dirk
Coster.
VW
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liek of op andere wijze infaam.’ En nog sterker dit, over A. Roland Holst: ‘Holst is
voor mij misschien de enige in Holland, die volkomen tegen de hoge woorden
opgewassen is: hij breekt door zijn eigen estetisme heen, hij domineert zijn eigen
taal, omdat hij werkelijk een grote figuur is; hij geeft ons gemakkelik de illuzie [!],
2
dat deze woorden de enige zijn, die bij zijn onderwerpen passen’ etc. Dit zijn even
zovele onbewezen beweringen, die een ander - Roland Holst bijvoorbeeld - zonder
wijzigingen op Dirk Coster zou kunnen betrekken.
Natuurlijk is deze onredelijkheid vaak heel sympathiek, en ongetwijfeld draagt hij
bij tot ons leesplezier. Men kan Du Perron de meest meeslepende criticus van zijn
generatie vinden, zonder echter zijn opvattingen te aanvaarden. Per slot gaat het
ook om de standpunten en niet alleen om de geslaagde vormgeving.
Dat Du Perron in principe niet veel voelde voor een onderscheid tussen poëzie en
andere literaire uitingsvormen (en nog minder voor het kwalitatieve verschil waar
de tegenpartij in de Prisma-diskussie vanuit ging), zal niemand verbazen. De vorm
was voor hem - de uitspraak is bekend genoeg - slechts een ‘presenteerblaadje’.
In zijn ‘Inleiding’ op Parlando, konstateert Vestdijk dan ook: ‘vooral mondeling kon
Du Perron als poëziecriticus een vreemde schaats slaan. Ik herinner mij nog ons
eerste gesprek; hij hield toen vol, dat de poëtische vorm niets anders en niet meer
was dan een “aangename” wijze van presenteeren, een soort “lijst” rondom den
eigenlijken inhoud’. (p 8) Geen wonder dat Vestdijk dit voor een poëziecriticus een
zonderling standpunt vond; maar terecht vervolgt hij: ‘Ongetwijfeld was dit slechts
een op de spits gedreven caricatuur van zijn inzichten.’ Wij doen er verstandig aan,
deze reserve van Vestdijk over te nemen. Als dichter, maar toch ook als criticus,
vooral in later jaren, heeft Du Perron een gevoel voor de poëtische vormgeving
3
getoond , dat men op zijn minst moet laten gelden als kontrapunt van de in deze
paragraaf besproken opvattingen. Juist omdat hij geen theoreticus was, maar in
sterke mate reageerde vanuit een persoonlijke konstellatie, ligt een dergelijke
innerlijke

1
2
3

Briefwisseling Du Perron - Ter Braak II p 78 (14 juli 1933).
Vriend of vijand p 138.
Ada Deprez meent zelfs: ‘De elementen, die Du Perron het meest waardeerde in de poëzie
waren het muzikale [...], het beeldende [...], en het mysterieuze [...]. Daarnaast achtte hij de
gedachteninhoud, de uiterlijke welsprekendheid en zelfs de retoriek, en het gevoel, de
sentimentaliteit, eerder secundair.’ (a.w. p 131) Deze bewering zou ik niet graag overnemen,
al was het maar omdat de parallellen en tegenstellingen erin mij enigszins willekeurig
toeschijnen.
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tegenstrijdigheid voor de hand. Du Perron, schrijft Vestdijk nog in de
Parlando-inleiding, ‘[verwisselde] nogal eens van front en [voorzag] ieder front,
waartegen hij stelling nam, van de meest verrassende enclaven.’ (p 7)
Ik heb tot nu toe meer aandacht besteed aan de fronten dan aan de enclaven,
waarover ik nu echter enkele opmerkingen wil maken. De belangrijkste daarvan
betreft Du Perrons gevoel voor ‘poésie pure’, dat niet bepaald voor de hand ligt,
maar toch zó sterk meespeelde in zijn oordeel over gedichten, dat een vers van
Engelman al in het prille begin van Forum een kontroverse tussen Ter Braak en
hem teweeg bracht. Enkele jaren later kan men zelfs, ten gevolge van het ontstaan
van een ‘Forum-school’, een standpunt bij hem ontmoeten dat, zo niet een volte-face,
dan toch een krasse accentsverplaatsing bewijst: ‘In Holland raakte men geneigd
de zuiver-menselijke middelen te exclusief te verdedigen, maar een ruime oogst
van het gevraagde soort is soms nog het beste middel om van een vooroordeel [!]
te genezen. Ik voor mij kan nog niet zeggen dat ik de epigonen van Holst en Buning
liever hoor dan die van Greshoff en Minne, maar ieder graadverschil is hier gelukkig
zonder belang. Waar het op aankomt is dit: het verwerpen van de poëzie als “het
allerhoogste in alle literatuur”, hoeft niet met zich mee te brengen de ontkenning
van wetten die binnen de poëzie onontkoombaar en wel eeuwigdurend zullen zijn.’
Het laatste zinsfragment kursiveer ik, omdat ik mij niet kan voorstellen, dat Du
Perron zoiets geschreven zou hebben in 1931. Wat hij precies bedoelt, kan met
enkele aanhalingen van een paar pagina's eerder toegelicht worden, en het is niet
minder verbazingwekkend - ten opzichte van vroegere uitlatingen van Du Perron
zelf, bedoel ik natuurlijk - dan het zoëven geciteerde: ‘De incantatie - want hoe men
ook over de verschillende genres in de poëzie mag strijden, de diepste betekenis
van alle poëzie blijft deze. Wanneer er van “loszingen” sprake is, dan zingt de poëzie
in eerste en laatste instantie de mens los van zichzelf [...;] de rangverschillen raken
niet het soort, maar het talent. [...] De kracht van incantatie geeft in poëzie
ongetwijfeld de doorslag; de fout is slechts, te geloven dat deze incantatie alleen
door verheven en muzikale, nooit door menselijke middelen, zou worden bereikt.
Toch bereikt het muzikale gedicht zijn doel sneller en vollediger, en zeker waar een
sterke suggestie van menselijk drama, en daarom des te dreigender, wordt
teruggehouden op de achtergrond’. En even verderop nog: ‘Bij een volkomen
afwezigheid van menselijke sfeer, een euvel waarin een poésie trop pure soms
vervalt, blijft de uitwerking
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zeker veel zwakker - in de enkele gedichten waarover in dit verband bij ons te doen
is geweest: Van Ostaijen's Rodica en Dodica, zijn Mélopée, Engelman's Vera
Janacopoulos, ontbreekt deze sfeer geenszins. Het menselijk element blijft zijn deel
nemen aan de incantatie, zowel in de muzikaalste verzen van Gezelle, als in de
1
meest cryptische van Mallarmé.’
Dit alles werd geschreven tegen de opvattingen van Huxley, maar het lijkt mij niet
apokrief, als men ook ditmaal achter de bestredene een ander mede-aanwezig acht,
en wel Ter Braak. Enkele maanden na de publikatie van De smalle mens, waarin
dit alles te lezen staat, begint de roes-diskussie tussen Ter Braak en Marsman, en
daarin stemde Du Perron, om het heel voorzichtig uit te drukken, niet voor het
standpunt van zijn boezemvriend. Er zijn in De smalle mens opmerkingen te vinden,
die, zo ze al niet zonder meer voor Ter Braak bestemd zijn, toch in ieder geval een
bepaalde afstand ten opzichte van diens opinies markeren: ‘de dichters die juist tot
de absolute magie zijn overgegaan [, behoren], evenals Poesjkin tot de intelligentsten;
tot hen, wier intelligentie hen zonder veel aarzelen tot de uiterste middelen voerde
2
der poëtische incantatie.’ Absolute magie (het woord alleen al!), men hoort het Ter
Braak op dat moment niet gauw zeggen, en Du Perron enkele jaren eerder trouwens
evenmin.
Een tweede punt waarop Du Perron in latere jaren een nieuw aspekt van zijn
persoonlijkheid gaat tonen, heeft meer te maken met de verdere ontwikkeling van
een altijd aanwezige eigenschap, dan met het aan het licht komen van een verborgen
zijde. Ik bedoel zijn historische belangstelling, kulminerend in de Multatuli-boeken
(en natuurlijk in de voorstudies van De onzekeren). Hoewel deze biografische studies
eigenlijk niet meer tot de literaire kritiek gerekend kunnen worden, wil ik er hier toch
een enkele

1
2

2, resp. pp 480, 475 en 476 (In: De smalle mens; artikel van 1939).
2 p 585 (1933). Een soortgelijke uitlating, één pagina verderop, doet mij niet minder aan
Ter Braak denken: ‘Men ondergaat een incantatie, ook als men haar analyseert. Een lied dat
ons loszingt, brengt ons terug naar een verloren wereld [...;] het gaat altijd om een wonderland
dat, hoezeer ook geanalyseerd, toch aan de analyse ontsnapt.’ En op p 587: ‘De staat van
intellectuele analyseerwoede alleen is de rooster over het geheimschrift, is het begrip van
het wonderland. De combinatie is onvruchtbaar en voert tot een verachting van het onbegrip
dat zich, zelfs onder de titel van domheid, met trots handhaaft. De begrijper-alleen heeft
tenslotte maar één kans: de poëzie te verlaten, en van het begrip-zelf zijn wonderland te
maken.’ Tenslotte dit: ‘Bij freudisme en andere x-stralen, maskers en ontmaskeren. - Men
vergeet soms dat alles wat uitdrukking, “ziel” is, op het eerste gezicht moet worden afgelezen;
dat het tweede gezicht een anatomisch spierenmasker kan zijn, het derde een doodskop.’
(VW 5 p 266). De woordkeuze maakt een zinspeling op Ter Braak m.i. onontkenbaar.
VW
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opmerking over maken, omdat de bijzondere resultaten van het
verwantschapscriterium nergens zo overtuigend blijken als in De man van Lebak,
ook waar het om feitelijke betrouwbaarheid gaat.
Du Perron zelf heeft herhaaldelijk vastgesteld wat zijn doel was met dit
‘deurwaarderswerk’: ‘Een goed boek, met een maximum benaderen van de
1
waarheid’. De ‘inzet’, om een duperroneske term te gebruiken, is kompleet, er is
een persoonlijke betrokkenheid die op iedere bladzij blijkt, en toch lijkt de Multatuli
die wij eruit leren kennen maar heel weinig op Du Perron, - een verrassend resultaat
2
voor een personalist van het zuiverste water. De verklaring is niet moeilijk: Du
Perron heeft zoveel mogelijk Multatuli zelf laten optreden. Deze stap achteruit was
volkomen bewust. De persoonlijkheden van Multatuli en Stendhal geven, zegt Du
Perron zelf, ‘bij het minimum persoonlijke inmenging van anderen, garantie voor
een rijker en boeiender stof dan naar aanleiding van hen te brengen zou zijn in het
3
knapste essay.’ Het is juist de bewondering - en deze weer samenhangend met
‘vriendschap’, verwantschap - die Du Perron tot een zo objektief soort
geschiedschrijving in staat stelde, dàt en de primaire interesse voor het biografische,
voor de mens, zoals past bij de man die als livre de chevet Henry Brulard koos, en
niet Le Rouge et le Noir. De ‘maniakale’ drift tot tegenspreken van misverstanden,
de weigering ook om zich bij de tegenstelling ‘groot als schrijver, klein als mens’
neer te leggen, heeft ons de beste Multatuli-biografie gegeven, waarover wij
beschikken, zoals de afkeer van Coster en zijn grote woorden een stijl-analyse
opleverde die naast Multatuli's Bilderdijk-stuk geplaatst kan worden. Een ander
uitgangspunt, of een meer gematigde vriend - vijand kritiek, zou tot andere resultaten
hebben geleid, maar zeker niet tot betere.
En daarmee zijn de praktische gevolgen van de in deze paragraaf besproken
kritische normen - die overigens zelf grotendeels uit de praktijk afgeleid moesten
worden - aan de orde gesteld. Veel hoeft er, na het bovenstaande, niet over gezegd
te worden, maar toch wel iets.

1
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Ada Deprez, E. du Perron p 221.
Ik bezig hier het woord dat de laatste jaren gebruikelijk is geworden voor de Forumauteurs,
echter met de reserve dat ik het alléén voor Du Perron juist acht, als korte karakteristiek van
de criticus die ‘de mens achter het werk zoekt’. Voor Ter Braak, die naar ik meen (het komt
in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid ter sprake) op iets anders uit was, is de term
ongeschikt. Het spreekt vanzelf dat er geen verband bestaat met het personalisme van Denis
de Rougemont.
VW 4 p 13.
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Kritische praktijk
‘Een criticus in den engen zin van het woord’, zegt 's-Gravesande die niet van
1
negatieve bedoelingen verdacht mag worden, ‘kan men Du Perron niet noemen.’
Al is zo'n uitspraak altijd gevaarlijk, het is duidelijk wat 's-Gravesande bedoelt, en
Du Perron zelf zou het zeker met hem eens zijn geweest. Het zou dan ook onjuist
zijn om de stukken die men wèl ‘kritieken in de enge zin van het woord’ zou kunnen
noemen, en dat zijn bv. de artikelen die Du Perron in Parijs schreef voor Nederlandse
kranten, en later in Indië en Nederland voor het Bataviaasch Nieuwsblad, te zeer
op details te beschouwen. Niet alleen zijn zij - vooral voor de Indische recensies
geldt dat - onder de meest penibele omstandigheden geschreven, maar bovendien
moest Du Perron rekening houden met een publiek dat niet het zijne was, zodat hij
vaak niet meer doet dan de meest noodzakelijke informatie verschaffen. Ten gevolge
2
daarvan bieden deze stukken doorgaans niet meer dan oppervlakkige overzichten ,
vluchtig van gedachtengang, en soms waarde-oordelen bevattend waarvan wij
kunnen nagaan dat zij eerder bepaald zijn door een ‘taktiek tegenover het publiek’
dan door eigen smaak. De wijze van presenteren en argumenteren blijft echter
persoonlijk en polemisch, en dat geeft vaak een onevenwichtig resultaat.
Zoals de meeste recensenten heeft Du Perron een algemeen kader nodig zodra
hij boekbesprekingen schrijft, en gewoontegetrouw vindt, hij dat kader in een
weergave van hem vijandige standpunten, waartegen hij zich vervolgens afzet. Door
de frekwentie van deze taktiek echter, gaat de lezer zijn geloof in het bestaan van
al die bestreden domoren verliezen, en Du Perrons aanpak wordt daardoor een
omslachtige manier om zijn eigen standpunt te brengen.
Het is niet mijn bedoeling om te laten zien dat Du Perron zelf, als hij
noodgedwongen ‘voorlichter’ wordt, tot de ‘fouten’ vervalt, die hij bij anderen gelaakt
had. Integendeel, ik schrijf deze weinige alinea's over zijn ‘echte kritieken’ om vast
te stellen dat men dáár de waarde van de criticus Du Perron niet kan vinden, en dat
men hem onrecht zou doen, als men teveel nadruk op dit ‘strafwerk’ legt. In het
volgende zal ik mij hoofdzakelijk

1
2

's-Gravesande, Du Perron p 179.
Een enkel voorbeeld van storende vulgarisering: ‘Greshoff's optreden in de nederlandse
poëzie betekende: de strijd om het goed recht in de poëzie een compleet mens te zijn; niet
een dichter alleen, een hart of geest die zich gesublimeerd heeft, zich van het andere zelf,
het “lagere”, heeft “losgezongen”.’ (VW 6 p 210). Zelf noemde Du Perron een overzicht soms
nuttiger dan een ‘echte’ kritiek (VW 6 p 231), gezien de onkunde van zijn lezers.
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bezig houden met de andere kritische uitingen van Du Perron, niet ‘op bestelling
geschreven’, en voorzover de eerste kategorie toch geciteerd wordt, gaat het steeds
om eigenschappen van al zijn kritieken.
Wanneer Du Perron schrijft, dat ‘het rangverschil aangeven [behoort] tot de eerste
1
vereisten van een volwaardige, ernstige critiek’ , dan heeft dat uiteraard niets te
maken met passen en meten op een voor iedereen zichtbare schaal, maar dan gaat
het weer om het vaststellen van een hiërarchie der persoonlijkheden volgens strikt
partikuliere maatstaven, of liever zelfs, volgens de instinktieve reakties. Niet voor
niets verweten zijn zo verschillende vrienden Malraux en Ter Braak hem beiden zijn
2
‘hiërarchische neigingen’ . Het aangeven van het rangverschil heeft dan ook niets
te maken met adstruerend betogen, maar beperkt zich tot een, doorgaans
apodiktisch, vaststellen.
Wat een auteur goed of slecht maakt, is volgens Du Perron niet aan te tonen
maar slechts aan te wijzen. ‘Edgar Poe is een der eerste voorbeelden van het bewust
creëren; dit neemt niet weg dat zijn onvervangbaar “fluidum” als men het zo noemen
3
wil, er ook is.’ Dit woord fluidum is heel gelukkig gekozen om aan te geven wat voor
Du Perron essentieel was in een literair werk: de ‘persoonlijke sfeer’. De kritische
aanpak die daarmee korrespondeert is niet ongelijk aan wat Van Eyck voorschrijft:
uit het werk de persoonlijkheid bepalen, en daar het werk weer aan toetsen. Over
Marsman: ‘Geen van deze twee verhalen is verbluffend goed, is zonder meer
geslaagd te noemen; maar beide zijn zeer zuiver, beide uitstekend geschreven;
beide behoren geheel en al tot die karakteristiek marsmaniaanse gevoels- en
4
verbeeldingswereld, die hier waarborg is dat er niet werd getruqueerd’ , en dus zijn
ze eigenlijk weer wèl goed, mag men aanvullen. Wat ‘truqueren’ hier betekent, hoeft
niet verklaard te worden: zich anders uiten dan de persoonlijkheid meebrengt. En
die persoonlijkheid wordt, minder à la Van Eyck ditmaal, geraden.
De bedoelingen van de besproken schrijver vormen een centraal punt in dit type
kritiek: ‘Ik geloof evenmin als jij [aan de figuren van een roman]. Maar ik geloof aan
5
Marsman [namelijk om] zijn bedoeling’. En het is de criticus die, afgaande op zijn
indrukken, vaststelt wàt de schrijver bedoelt. ‘Hoewel soms wat gemaniëreerd,
schrijft Bordewijk uitzonderlijk goed: men kan bovendien moeilijk iets anders zeggen
van iemand die zo precies

1
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5

6 p 417.
5 p 133.
idem p 271.
VW 6 p 33.
Briefwisseling Ter Braak - Du Perron II p 65 (n.a.v. De dood van Angèle Degroux). Ter Braak
wijst in zijn antwoord deze ‘rhetorische goede bedoeling’ af.
VW
VW

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

408
1

bereikt wat hij wil.’ Een emfatisch ‘precies’ dat de mededeling echter niet precieser
maakt. Alles berust op de indrukken van de criticus. Een negatieve tegenhanger
van dit oordeel vindt men bijvoorbeeld in de volgende bewering: ‘[Teresa immaculata]
is goed geschreven maar het verwijdert zich weer al te veel van Marsman's werkelijk
2
accent’.
Dit soort notities is bij Du Perron schering en inslag. Men kan er ook de
korrigerende opmerkingen toe rekenen, die hij placht te maken over werk dat hem
ter harte ging, in deze trant: ‘De juiste oplossing zou misschien geweest zijn om
3
etc.’ Het is trouwens algemeen bekend hoeveel van Du Perrons vrienden van die
houding geprofiteerd hebben, door hem het rode potlood in de hand te geven vóórdat
hun werk gepubliceerd werd.
Bedoelingen van de schrijver, indrukken van de criticus, - de lezer heeft
ongetwijfeld reeds gedacht aan een karakteristiek voor deze kritische attitude:
impressionisme. Niets is onjuister dan te menen dat een ‘personalist’ geen
4
impressionistische aanpak zou kunnen hebben. Het één betreft de ideologie, het
andere de techniek.
Wie het woord impressionisme niet geslaagd vindt voor de wijze waarop Du Perron
tot zijn konstateringen (en oordeelvellingen) komt, bedenke dat hij zelf insisteerde
5
op het karakter van indrukken van een lezer, dat bijvoorbeeld zijn Cahiers kenmerkte.
De evaluerende woorden bij Du Perron verdragen nauwelijks een andere betiteling
dan ‘impressionistisch’, zoals te verwachten is bij een criticus die ‘toon’ en ‘accent’
6
beslissende criteria acht. Een voorbeeld: de literaire begaafdheid van Vestdijk is
‘verfijnder,
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6

6 p 236 (1938).
idem p 41.
idem p 35.
Men zou zelfs staande kunnen houden, dat er sprake is van een vaste kombinatie. Cf Carloni
et Filloux, La Critique littéraire p 52: ‘Disons qu'alors que scientistes et dogmatiques veulent
atteindre une connaissance ou un jugement objectifs, c'est-à-dire indépendants de l'optique
propre du critique, les impressionistes veulent au contraire se borner à fixer la rencontre de
l'oeuvre et de leur subjectivité.’
Eén voorbeeld van het gebruik van het woord ‘indrukken’, uit de vele, kan men vinden in
Vriend of vijand p 74.
De ‘kritiek voor vrienden’ krijgt gemakkelijk het karakter van een gesprek tussen gelijkgezinden
die elkaar al verstaan als zij hun indrukken uitwisselen. Voor de buitenstaander neemt hij
vaak een esoterisch karakter aan, evenals de uitwisseling van fundamentele waarheden door
middel van ‘parolen’: honnête homme, kalender, zindelijkheid etc. etc.
Naar aanleiding van de bekende opmerking van Marsman, dat het enige wezenlijke criterium
voor poëzie het accent is, schrijft Du Perron dan ook: ‘In zijn hele loopbaan van kritikus heeft
Marsman misschien nooit iets gezegd dat zo juist is.’ (Tegenonderzoek, ‘Gesprek over
Slauerhoff’, p 68).
VW
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rijker, dieper’ dan die van Herman de Man. Ik zou het niet graag tegenspreken, en
ik citeer deze wending dan ook alleen om te laten zien, aan de hand van een konkreet
geval, hoe deze drie termen, die tot niet meer in staat zijn dan tot het weergeven
van algemene indrukken, bij Du Perron haast tot een trikolon geworden zijn.
Heel typerend is ook het geregelde gebruik van zintuiglijke woorden als ‘smaak’
2
en ‘geur’ (‘de geur van het geheel [is] uitgesproken ranzig’ ) en zelfs, maar dat komt
incidenteler voor, schilderende termen als hier: ‘Deze laatste [gedichten van Hendrik
3
de Vries] zijn grijsgetint, ook als zij lichtend zijn, niet donker en rood-dooraderd’ en:
‘In zijn grillig geknoopte composities, waarin de lijnen harig zijn of spinnen vormen
en doen denken aan de hoge, saamgeknepen, insectachtige letters van zijn
4
handschrift, is het of ook de voorstellingen door elkaar schemeren’. Pure weergave
van privésensaties is ook dit: ‘er zijn, naast de enkele korte gedichten die juist door
hun onverbiddelijke eenvoud duister zijn, scherp en duister tegelijk, de vele die doen
denken aan naar boven wentelende zwaarten, die een gevoel veroorzaken van
5
eindeloze opstuwing.’
Dat de lezer dergelijke waarnemingen doorgaans niet kan verifiëren, is het grote
nadeel van Du Perrons kritische plaatsbepaling. De hardnekkige weigering om
bewijzen te leveren, omdat bewijzen op het gebied van de literatuur niet bestaan òf
oninteressant zijn, leidt tot absurde uitspraken als: ‘Waarom doet men zulke
6
bewijsbaar slechte keuzen?’ , absurd omdat er geen bewijs op tafel komt. De
schorpioen steekt zichzelf in de rug.
Par acquit de conscience wil ik nog vaststellen dat Du Perron er van tijd tot tijd
blijk van geeft, voor de techniek, de aktualisering van de ‘persoonlijkheid’ in het
‘werk’, wel degelijk een gescherpt oog en oor te hebben, en dat het dus een bewuste
keuze is wanneer hij er in de praktijk van zijn kritieken zo weinig over zegt. Het
spreekt boekdelen dat Arthur Lehning nog in 1962 kan zeggen dat Du Perron in zijn
‘Gesprek over Slauerhoff’ ‘over diens verstechniek en wat daarmee samenhangt
7
het laatste woord reeds gezegd [heeft]’ , al zou ik dit oordel niet zonder reserve
willen onderschrijven.
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6 p 29.
Over Willem Mertens' levensspiegel, Voor kleine parochie p 159.
VW 6 p 220.
idem p 21 (over Vestdijk).
idem p 219 (over Nergal van Hendrik de Vries).
idem p 408 (1939), over de samenstelling van een bundel van R. van Lier.
Maatstaf, 10de jg, nr 2, p 103. Ook over Mária Lécina heeft Du Perron, in De smalle mens,
frappante opmerkingen gemaakt die de techniek betreffen.
VW
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‘Psychologie’
Voor een samenvatting kan ik volstaan met een citaat van Du Perron zelf, uit 1928
al, dat te vinden is in zijn verslag van een gesprek met Roland Holst: ‘Dus, om tot
een slotsom te komen, en toegegeven dat jouw indeling zuiverder is dan de mijne,
want dat ik elementen zoek in de poëzie die misschien tot het gebied van de
psychologie behoren, of van de psychiatrie, voor mijn part, zou ik het toch zo willen
zeggen: De Franse poëten zijn zoveel interessanter dan de Engelse, als de Engelse
1
poëzie groter dan de Franse mag zijn...’
2
Psychologie inderdaad, - als men maar geen ogenblik denkt aan vakpsychologie.
Psychologisch is de stijlanalyse in Uren met Dirk Coster, psychologisch ook de
anekdotische aanpak van De man van Lebak. Het was te verwachten bij een criticus
die zelf steeds gezegd heeft, de ‘man achter het werk’ te zoeken. Dat ik tegen het
eind van dit hoofdstuk een zo algemene term als samenvattende karakteristiek
aanvaard, mag intussen niet de uitzonderlijkheid van Du Perron, ook als ‘psycholoog’
- al was het maar omdat de anderen meestal niet zo polemisch en aggressief zijn
- doen vergeten.
Want uitzonderlijk, volstrekt persoonlijk bepaald, blijkt bij nadere beschouwing
altijd weer alles wat Du Perron geschreven heeft. Geen criticus uit de periode tussen
de oorlogen is zo onnavolgbaar, letterlijk. Het feit dat na 1945 uitdrukkingen als
‘persoonlijkheid’, ‘vriend of vijand’ en variaties daarvan, schering en inslag werden,
bewijst niet veel anders dan dat vrijwel alle kritische uitgangspunten nagebootst
kunnen worden, ook die van een ongewone figuur als Du Perron, wanneer dat
tenminste een zo dominante... persoonlijkheid is.

1
2

Voor kleine parochie p 121.
Marsman legt dit m.i. zeer juist vast in het Nawoord van Tegenonderzoek: ‘Niets heeft zoozeer
du Perron's interesse als de mensch, maar de mensch in een zeer beperkte beteekenis. Hij
ziet hem, als zichzelf (want in den grond blijft hij enkel toegankelijk voor wat hem verwant is)
allereerst als psychologisch phenomeen.’ (p 166). Ook Marsman stelt de psychologische
gerichtheid van Du Perron dus centraal, maar ook hij heeft behoefte aan een klausulering
van het begrip, via een relativering van het woord ‘mens’.
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27 Menno ter Braak (1902-1940)
Wie de ontwikkeling van Ter Braak wil karakteriseren, zijn ‘biographie intellectuelle’
1
schrijven zoals A. Borsboom deed , zal in de eerste plaats de nadruk leggen op de
grote essays, de werken waarin hij zijn levensbeschouwing heeft geformuleerd. Om
in enkele woorden te noteren hoe zeer mijn perspektief een ander is, stel ik hier,
aan het begin van dit hoofdstuk, vast dat weliswaar Ter Braaks grote werken ter
sprake gebracht zullen worden, maar hoofdzakelijk voorzover zij uitsluitsel geven
over zijn literaire denkbeelden - over een meestal bijkomstig aspekt ervan dus - en
altijd nog minder dan bijvoorbeeld de boekbesprekingen. Behalve als men, met
2
Hermans , alleen een journalist in Ter Braak ziet, betekent deze aanpak een krachtige
reduktie. Anderzijds overtreft het aantal pagina's in het Verzameld werk dat aan
literatuur gewijd is, verre het overige deel, en dat wijst op, om het met een terbraakse
term te zeggen, het paradoxale karakter van dit schrijverschap. Deze anti-literaat
heeft zijn waarheden overwegend aan de hand van literatuur omschreven.

1

2

Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Voor ons onderwerp is vooral het
gedeelte p 63-82 van belang.
Het is merkwaardig dat deze dissertatie die dieper in Ter Braaks problematiek doordringt dan
enige andere studie, ongedrukt is gebleven. Waarschijnlijk is dat te wijten aan het feit dat
Borsboom een eigen belichting geeft, die niet overeenstemt met het vertrouwde beeld, - dat
niet meer pleegt te zijn dan een parafrase van Ter Braaks eigen formuleringen. Zie bijvoorbeeld
Henrard (o.c. p 34); ‘Zijn verhouding tot andere schrijvers wordt bij hem een “lijfelijke
ontmoeting” (3,18), een contact van lijf tegen lijf, van “man tegen man”. [...] Zijn kritische
studies zijn telkens lichamelijke ontmoetingen’ etc. Dit heeft Henrard niet bedoeld als weergave
van Ter Braaks zelfmytho-logiseringen, maar het wil een karakteristiek zijn van diens kritische
attitude. Hetzelfde geldt voor Gomperts, die in De schok der herkenning onder meer schreef:
‘Wat hem in Nietzsche aantrok, was de genuanceerde stijl voor vrienden, de afleiding van de
waarheden uit persoonlijke ervaringen en lichamelijke feiten’. (p 120-121). Het gaat hier om
een zelfherkenning van Ter Braak in Nietzsche. De vraag of de ‘lichamelijkheid’ niet louter
theoretisch is, wordt niet gesteld. Ik ken maar twee ‘lichamelijke afleidingen’ bij Ter Braak:
die van de intelligentie uit vernederende jeugdervaringen (eerder Freud dan Nietzsche dus),
en die van de herkenning van waardevolle poëzie uit een fysieke ‘schok’.
W.F. Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur p 58.
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Op één gevolg van mijn scheve perspektief op de figuur en de ideeën van Ter Braak
wil ik zelf de nadruk leggen: het portret wordt er niet door geflatteerd. Vele van Ter
Braaks belangwekkendste uitingen zal ik niet of nauwelijks noemen. Ik denk
bijvoorbeeld aan de Luther-brochure, maar omdat deze voorkeur voor de ware
terbraakisten op zichzelf al een bewijs van specialisten-myopie zal zijn, geef ik een
ander voorbeeld: de essays uit Het tweede gezicht worden lang niet allemaal
besproken. De waarde van de figuur Ter Braak in zijn geheel komt in dit boek dus
niet tot uiting, - wat nog niet zeggen wil dat ik zijn houding tegenover het bestaan
geheel zal negeren. Het is namelijk m.i. onmogelijk om houtsnijdende opmerkingen
over zijn literaire attitude te maken zonder een voorafgaande schets van de
achtergronden daarvan.
Men weet dat het doorgaans in het middelpunt geplaatste boek van Ter Braak,
Politicus zonder partij, voor een belangrijk deel gericht is tegen wat hij noemt de
‘zwendel met de geest’. De maatregel die hij neemt om de tempel te reinigen, is
niet mis: ‘Eén conclusie schijnt mij langzamerhand niet bijzonder gewaagd, laat
staan revolutionnair; dat het verschil tussen mens en dier in het belang van een
bepaalde grammaticaal geïnfecteerde diersoort is omgeacteerd in een verhouding
1
van “hoger” en “lager”.’
Belangwekkender dan de vraag of deze uitspraak aanvechtbaar is - hij is dat
natuurlijk, al was het maar omdat ‘hoger’ en ‘lager’ kategorieën zijn die aan het
hanteren van taal, van ‘grammatica’, gebonden blijven - is die naar het levensbesef
waardoor een dergelijke uitspraak bepaald wordt, een uitspraak waarin men zoveel
van Ter Braaks sleutelbegrippen terugvindt, zoals het belang, de grammatika, het
akteren, de hiërarchie. Al vaak heeft men gekonstateerd (van Marsman tot
Borsboom), dat Ter Braak in dit soort uitingen ‘tegen zichzelf in dacht’. Iemand die
zozeer afhankelijk is van het wapen van de geest, besteedt jaren van zijn leven aan
het ‘ontmaskeren’ ervan, zonder ooit het wapen neer te leggen! De diverse openingen
die hij laat, de ‘eenvoudige van geest’ met zijn toespitsing de ‘honnête homme’, de
kalender, de nieuwe elite, wekken de indruk, niet meer te zijn dan literaire
konstrukties. Op vermakelijke wijze wordt Ter Braaks inkonsekwentie
gedemonstreerd in de opdracht van ‘Een zonde tegen de heilige geest’ (hoofdstuk
IV van Politicus zonder partij), ‘Aan mijn hond Laelaps’. Wie de naam van zijn hond
ontleent aan de griekse mythologie, is

1

VW 3 p 145.
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nog niet voor de geest verloren, want hij maakt zichzelf een beetje tot Aktaion, jager
1
op het absolute.
Jagen op het absolute, - het is nog niet zo dwaas om Ter Braaks denken zo te
kenschetsen, met de aantekening dat ook hier de jager zijn prooi nooit zal kunnen
bereiken. In één term gezegd, Ter Braak is een zuiver voorbeeld van de intellektuele
nihilist, in de zin van: denker die het geloof heeft verloren, maar gedoemd is te leven
binnen een kultuur die zijn normen voor een groot deel aan dat geloof ontleent. Men
kan zijn paradoxale houding dan zien als het gevolg van een innerlijk konflikt tussen
verlammend inzicht en vitale drang - de intensiteit is gebleven maar de richting is
verloren -, zoals Goudsblom dat doet, of als de botsing tussen een vertikaal (‘heilig’)
en horizontaal (‘verzoenend’) Christendom, zoals Borsboom stelt, en ik zou niet
willen kiezen voor één van de twee interpretaties. Beide zijn zij gebaseerd op de
belangrijkste eigenschap van Ter Braaks levenshouding, namelijk dat hij niet
eenvoudigweg onverschillig wordt voor de christelijke waarden, maar deze als
problematisch ervaart.
Het verlies van het geloof betekent de ontkrachting van een, eenzijdig als christelijk
betitelde, hiërarchie. De geest moet zijn plaats afstaan aan het lichaam, - in theorie.
Want in werkelijkheid is alles erop gericht om die geest, dat ‘wapen van Reinaert’,
als biologische waarde te behouden. Hoe zeer Ter Braak hierin de ontkerstende
christen is - het was van Van Duinkerken weinig genuanceerd maar psychologisch
handig om hem als ketter te behandelen - bewijst al het feit dat het ‘biologische’
voor hem samenvalt met het ‘persoonlijke’.
Ik geef deze redenering overigens graag voor beter. Voor mij is namelijk de
veralgemening van Ter Braaks levenshouding tot een ‘crisis van onze kultuur’ niet
zozeer onwaar, als wel weinig belangwekkend, zolang er geen aanknopingspunten
voor een individueel konflikt te vinden zijn, waardoor het begrijpelijk wordt dat hij
zijn persoonlijke tragiek in zó algemene vormen kon projekteren, - vormen die soms
de allure krijgen van een weerbarstige kultuurgeschiedenis, dan weer de
onwezenlijkheid vertonen van een schimmenspel. Pas als die persoonlijke kern
gevonden is, kunnen wij een helderder inzicht krijgen in de draagwijdte van Ter
Braaks literaire opvattingen.

1

Natuurlijk zinspeel ik hier op Vestdijks Aktaion onder de sterren, dat aan de nagedachtenis
van Ter Braak opgedragen werd. Laelaps is de naam van één van Aktaions honden.
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De bevrijding uit de vormen
De letter doodt doch de geest maakt levend, in die (christelijke) formule zie ik Ter
Braaks verhouding tot de kultuur, en tot het schrijven als zijn wijze van deelnemen
aan die kultuur, vrijwel geheel samengevat. Met dien verstande dat men de volle
nadruk moet leggen op de noties ‘dood’ en ‘levend’.
Wanneer ik met de botsing tussen leven en dood aankom als ‘diepere’, meer
persoonlijke, verklaring voor Ter Braaks literaire houding, heb ik de schijn tegen mij.
Wat kan men eerder als algemeen-menselijk betitelen dan juist dit probleem,
algemener zeker dan de erfenis van christelijke moraal en organisatie! Het gaat mij
dan ook niet om het bestaan van dit biologische konflikt zelf bij Ter Braak, maar om
de bijzondere vorm die het bij hem aannam. Kort gezegd: hij speurde dood waar
anderen niets, of zelfs leven, zagen.
Wie eenmaal zijn wichelroede heeft afgesteld op het motief van leven en dood
bij Ter Braak, vindt heel wat, maar hij moet wel goed opletten. Ziehier wat hij al in
1
Afscheid van domineesland schreef , na gesteld te hebben dat oorspronkelijkheid
‘de geboorte van een eigen verhouding tot leven en dood’ is: ‘De doordringing van
het leven met den dood beteekent de ondergang van de persoonlijkheid in de stof;
en dat is de tragedie der persoonlijkheid. Maar de doordringing van den dood met
het leven beteekent de herbeleving der stof door de persoonlijkheid, en dit is de
eeuwige herrijzenis van het leven in de wisselende vormen der persoonlijkheden.’
Wat is dan ‘vorm’? Het is de bevriezing, de opheffing van alle beweging, de dood
van de persoonlijkheid. Wat zich in een blijvende vorm begeeft, kan onsterfelijk
worden, maar alleen het dode noemt men onsterfelijk. ‘Individualiteit [d.i.
persoonlijkheid] is verzet; verzet tegen het versteende, verzet tegen het gedachteloos
2
aanvaarde, verzet tegen het onpersoonlijke.’ ‘Individualiteit is onderscheiding en
3
ondergang. Collectiviteit is eentonigheid en onsterfelijkheid...’
De persoonlijkheid kan zich slechts in vormen uiten door zich in het gevaar van
de dood te begeven. Zodra de vormen blijvend willen zijn, heeft

1

2

3

In: ‘Het schone masker’, van 1927, een essay waarvan alleen al de titel de preokkupatie met
‘schijn’ en ‘wezen’ toont die wij uit Ter Braaks latere essays kennen. Het citaat staat op p
93-94.
Afscheid van domineesland p 30 (in het stuk ‘Ondergang; over persoonlijkheid en woord’,
eveneens van 1927). Dat het lezen van Prometheus voor Ter Braak een zelf-ontdekking
betekende, is, tegen de achtergrond van dergelijke uitingen, weinig verbazingwekkend.
Afscheid van domineesland p 36. De invloed van Carry van Bruggen is duidelijk.
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de dood overwonnen. De ‘keisteen aanbiddende’ katholiek heult met de dood, de
1
dichter die zich fixeert in vormen heeft toegegeven aan de verleiding van de dood.
Leven is zich steeds weer verloren geven aan de vormen, maar meer nog: zich daar
steeds opnieuw uit losmaken. Van Duinkerken en Nijhoff (Binnendijk) worden in
feite om dezelfde reden bestreden: zij verdedigen het blijvende zelfverlies, de
eeuwigheidspretentie, dat is de dood. Wanneer één schrijver in ons land vitalist
genoemd mag worden, is dat Ter Braak!
Wat is Carnaval der burgers anders dan een dodendans, een allegorie van leven
en dood? Het begin van het boek heeft als leitmotiv de verstening. En in het slot
wordt de enig mogelijke konklusie getrokken: de ‘bladzijden zijn voleindigd en zij
2
vallen van [de schrijver] af, omdat zij een vorm, een betekenis hebben gekregen.’
Dit prijsgeven van de eigen resultaten, door Ter Braak zo in Nietzsche bewonderd,
zal een vast weerkerend programmapunt in zijn werk worden: ‘En daarom: adieu
3
resultaten en argumenten!’ Resultaten, waarheid, argumenten, het zijn de filosofische
pendanten van de blijvende vorm der estheten, waarmee al eerder was afgerekend.
Wie ‘le bon genre’ gekozen heeft zoekt naar hen die ‘scheppen als de paddestoelen
groeien en zelfs hun scheppingen als doelloos en belangeloos durven zien. [Zij
hebben] de schoonheid tot de natuur toe aangedurfd en het leven tot de dood toe
4
uitgeput’ , lezen wij tegen het eind van Démasqué der schoonheid. Het is een zin
waar niets van te begrijpen is als men niet weet dat de in een vorm gefixeerde
schoonheid weer gelijkgesteld wordt met de dood.
De samenval van ‘gevormde schoonheid’ en ‘kerk’ als de vertegenwoordigers
van de dood in het leven, is al te vinden in het essay ‘Het opium der vormen’ van
1927, - wie denkt bij die titel trouwens niet aan de latere term ‘roes’? Hier wordt de
5
katholiek geworden Cocteau bestreden in termen

1

2
3
4

5

De sprong van filosofie naar literatuur wordt in ‘Ondergang’ door Ter Braak zelf gemaakt:
‘Ook het woord der poëzie heeft geen hoogere en geen geringere waarde dan deze: een
beperkte persoonlijkheidsopenbaring te zijn.’ (Afscheid p 38).
VW 1 p 156.
VW 3 p 94 (In: Politicus zonder partij).
VW 2 p 612. De verdediging van de ‘doelloosheid’ brengt een onverwacht kontakt tot stand
met l'art pour l'art, dat dan ook niet dáárom door Ter Braak bestreden wordt. Cf Afscheid p
19: men moet niet vragen naar richting maar zich baseren op een ‘cultiveering der intensiteit’,
en Man tegen man p 8 (1927): ‘Niets is te aanbidden dan de verterende drift der intensiteit.’
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat over het hoofd van Cocteau heen tegen Marsman,
met zijn katholiserende neigingen, gepolemiseerd wordt. De preokkupatie van de dichter
Marsman met het motief van een zich overgeven aan de dood moet Ter Braaks verzet versterkt
hebben.
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die zich in dezelfde mate richten tegen de kerk als tegen de ontpersoonlijkte poëzie.
‘Geen wijsheid echter laat zich door wijsheid kennen, dan in den vergankelijken
vorm en wie geen bijzondere openbaring aanvaardt, aanvaardt geen onveranderlijke
wijsheid. Geen poëzie laat zich kennen als poëzie dan in het vergankelijke materiaal
1
en wie geen mystisch “surplus” aanvaardt, aanvaardt geen “poésie pure”.’
De intrigerende vraag komt op, waarom Ter Braak, zozeer vijandig tegenover de
2
gefixeerde vorm , desondanks zijn leven lang bezig is geweest met de bestrijding
ervan, en het antwoord kan kort zijn: omdat zijn verhouding tot de ‘vorm’ ambivalent
was. De vorm is voor hem de tijdelijke behuizing van de nomadische persoonlijkheid,
die zich niet mag overgeven aan de verleiding om zich te vestigen. Maar die
verleiding bestaat. Vandaar al in ‘Het opium der vormen’ (1927) defensieve termen
als ‘weerbaarheid’, ‘gevaar’, en ook later nog sleutelwoorden als ‘dupe’, ‘grootste
risiko’.
Das Schöne, das Wahre, das Gute - in die oude trits kan men Ter Braaks
verleidelijke vijand (eens een gewantrouwd vriend) herkennen. Over das Gute, de
moraal, heeft hij niet veel gezegd; dat had Nietzsche wel volledig afgehandeld. Maar
de strijd tegen das Schöne en das Wahre vermoeit hem nooit. Hij heeft er zelfs een
programma van gemaakt: eerst de Schoonheid in Démasqué, dan de Waarheid in
Politicus. Uit het Démasqué blijkt bovendien al dat het voor hem twee
verschijningsvormen van hetzelfde zijn. ‘Aan de sterke eenzijdigheid twijfelt men
intuïtief niet, omdat zij voor geen enkele “objectieve” consequentie terugdeinst en
haar kracht met “objectieve” meeslependheid laat gelden [...;] de eenzijdige stelt
geen prijs op het woord “objectief”, omdat hem maar al te goed bekend, is, dat het
3
de durf, het scheppend initiatief, door zijn verlammende toon doet degenereren.’
De durf, - het doet ons aan Du Perron denken, evenals de waardering voor Debrots
4
Mijn zuster de negerin vanwege de ‘moed tot zijn eigen accent’.
Er is geen waarheid buiten de persoonlijkheid om, maar er is nog wel een
waarheidstoon, en ook een waarheidssensatie, die in persoonlijke ‘feiten’ als de
reuk en andere lichamelijke omschrijvingen van de intuïtie geloka-

1
2

3
4

Man tegen man p 168.
Een verklaring van deze extreme reaktie op iets dat wij over het algemeen abstrakt zullen
zien, namelijk het begrip vorm (een uitzonderlijk konkreet beleven van dit en sommige andere
abstrakte begrippen, met andere woorden), ligt niet op mijn weg maar op die van de
psycholoog.
VW 2 p 620.
VW 5 p 581.
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liseerd wordt. Zo'n woord als ‘reuk’ is geen relativering van de waarheidssensatie
maar integendeel de konkretiserende omschrijving van wat op zichzelf vaag maar
1
onafwijsbaar is.
Een termengebruik van dit soort verraadt de absolutist, die niet met de partiële
waarheden wenst te opereren waar de wetenschapsman genoegen mee neemt
(maar die wordt dan ook als ‘specialist’ afgewezen). Objektiviteit dus die geen
objektiviteit wil zijn, ‘objektiviteit’, - het is kenmerkend voor de wijze waarop Ter
Braak vrijwel al zijn termen hanteert. Voordat ik aan een bespreking van zijn
denkbeelden over het fenomeen literatuur (poëzie) kan beginnen, moet ik de manier
waarop hij de taal ziet en gebruikt beschrijven.

De taal
Zoals zoveel schrijvers in die periode hield Ter Braak er een soort taaltheorie op
na. Kort samengevat komt die hierop neer: de woorden zijn niet in staat om
werkelijkheden uit te drukken, maar funktioneren slechts als signalen; ‘woorden
[hebben] de schijn van realiteit, terwijl zij slechts tekenen zijn van realiteit en derhalve
2
beter geschikt zijn om realiteit te verbergen dan te onthullen’ etc. Vandaar
bijvoorbeeld het ‘schrijven voor vrienden’, vandaar ook een mededeling als deze:
‘voor alles rook ik mijn vijanden, aan hun stijl, hun wijze om met het papier gemene
zaak te maken, voor alles boezemde niet hun argumentatie, maar hun ganse
bestaansmodus mij weerzin in, zodat ik mijn stelling al had ingenomen, eer ik nog
3
één argument verstandelijk had geanalyseerd.’
Het tekortschieten van de taal, het is een thema dat al heel vroeg bij hem opduikt,
aanvankelijk nog in optimistische vorm: ‘In het woord, in het beeld, wordt het
4
onzegbare gezegd en betrekkelijk gemaakt.’ Waar Ter Braak later anders over gaat
denken, is niet dat het woord het onzegbare wil uitdrukken, maar dat het dit ook zou
doen. De notie ‘betrekkelijk gemaakt’ gaat al gauw over in ‘ontkracht’. Het onzegbare
is niet in woorden te vangen, behalve door ‘het accent’ waarmee de woorden gebruikt
wor-

1

2
3
4

Het gebruik van woorden als ruiken en proeven lijkt ‘biologisch’, en daardoor relativerend ten
aanzien van geestelijke waarden, - lijkt, want in werkelijkheid is hier dunkt mij sprake van een
geheel theoretisch gebleven loslaten van het waarheidspostulaat. De waarheidssensatie blijft
blijkbaar onverminderd zijn werking uitoefenen, en wordt geëndosseerd aan die zintuigelijke
funkties die bij het schriftelijke kontakt principieel niet ingeschakeld worden.
VW 4 p 164.
VW 3 p III (Politicus).
Afscheid p 147 (over Adwaita).
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den, en alleen voor ‘vrienden’. ‘Geen woord is in staat, de spanning vast te houden,
die men Leven noemt; immers ieder woord, opgestegen uit de burgerlijkheid der
taal, drukt slechts een beperktheid uit, vertegenwoordigt in zijn burgerlijkheid een
1
grens.’ Vertaald in de termen van wat ik Ter Braaks fundamentele probleem
genoemd heb - het emfatische gebruik van Leven geeft mij daartoe de gelegenheid
- wordt dit: in de dialektiek van leven en dood, vervult het woord dezelfde
dubbelfunktie als iedere andere vorm. Het is nodig om ‘de spanning die men leven
noemt’ tot uitdrukking te brengen, maar niemand kan die spanning blijvend fixeren
zonder het leven te verstikken. In de gefixeerde taal (het gedicht bijvoorbeeld) is
het wezenlijke, het onzegbare, niet aanwezig, het is er hoogstens in te raden.
Vooruitlopend op wat ik hierover later zal zeggen, wijs ik op de vèrgaande
konsekwenties die dergelijke opvattingen over de taal hebben voor de poëziecriticus.
De remmende werking van Ter Braaks denkbeelden over de taal wordt door de
taalkundige J.G. Kooij met zoveel woorden gekonstateerd. ‘Uit de evidentie dat de
dichter dezelfde taaltekens als de melkboer moet gebruiken trekt hij de veel minder
evidente conclusie dat de “emotionele lading”, de waarde van het kunstwerk als
kunstwerk, niet toegankelijk is via de semantische struktuur. Daarmee wordt die
lading wel erg moeilijk toegankelijk, en gaat de intuïtie voor wat wel en niet de moeite
2
waard is noodzakelijk een overheersende rol spelen.’ Dat het niet om een
voorbijgaand verschijnsel gaat, bewijst alleen al de blijvende preokkupatie met het
3
karakter van de taal, bij Ter Braak.

1
2

3

VW 1 p 17 (Carnaval).
J.G. Kooij in Merlyn 3/1 p 64-65. Ook P.H. van Huizen wijst op het z.i. ongemotiveerde
wantrouwen tegenover de literaire taal, en zijn notitie sluit nauw aan bij wat ik als de persoonlijk
gekonditioneerde basis van Ter Braaks taalopvattingen beschouw: ‘Ter Braak's wantrouwen
tegen de taal als overgeleverd aan abstractie, conventie en begrip, als een medium dat de
ontkrachting is van haar eigen inhoud, een wantrouwen dat ongegrond is omdat juist door de
specifieke aard van haar taalgebruik, dat anti-conceptueel is, presentatie in plaats van discours,
de literatuur zich aan de polariteiten van passie en conventie, klank en begrip onttrekt’ etc.
(Hollands Weekblad, 3de jg, nr 132, p 15 eerste kolom).
‘Niettemin is het opvallend dat ook in zijn latere werk “woord”, “taal”, “grammatika” trefwoorden
blijven en dezelfde, ten dele relativerende, ten dele mythologische en in feite zeer emotionele,
redenering over de taal wordt gevolgd’. (J.G. Kooij, Merlyn 3/1 p 66). De nadruk die Kooij legt
op het emotionele in Ter Braaks redenering, lijkt mij, na wat ik opgemerkt heb over de leven
- dood problematiek, juist.
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Dat dergelijke ideeën over de taal een schrijver voor haast onoverkomelijke
moeilijkheden stellen, spreekt vanzelf, tenminste als die schrijver zo overwegend
met begrippen werkt als Ter Braak, en zozeer op overtuigen uit is. De oplossingen
die Ter Braak voor het dilemma, dat de woorden nooit de ‘ware’ inhoud kunnen
overbrengen, heeft gezocht, zijn niet enkelvoudig, maar één eigenschap blijft zijn
taalgebruik kenmerken: de voorkeur voor een dialektische formuleringswijze. Het
carnaval der burgers is zelfs geheel daarop gebaseerd, en daar al zien wij hoe de
1
als polair gehanteerde begrippen ‘burger’ en ‘dichter’ elkaar tenslotte doordringen.
Ter Braak heeft zijn latere boeken tegenover Carnaval gesteld als na-Nietzsche
tegenover Hegel (en Schopenhauer), - ten onrechte dunkt mij, want zijn gebruik van
termen en begrippen blijft altijd dialektisch. Wel, inderdaad, kan men van een
terbraakse versie van de dialektiek spreken, die voortvloeit uit zijn hantering van de
taal, en die hierop neerkomt: ieder begrip wordt ‘bijgeladen’ met zijn tegendeel,
zodat de kern ervan opschuift naar een punt halverwege de twee. Deze wijze van
omgaan met de taal noemde Ter Braak: het humoristisch gebruiken van de woorden,
en de daaruit resulterende geklausuleerde waarheden noemde hij paradoxaal.
Enkele voorbeelden, uit vroeger en later werk, om aan te tonen dat het hegeliaanse
denkpatroon op dit punt - en zoals wij nog zullen zien niet alleen op dit punt - Ter
Braak nooit verlaten heeft.
Uit ‘Ondergang’ (1927): ‘want aan deze eeuwigheid is de beproeving der
2
vergankelijkheid niet voorbijgegaan...’.
Politicus zonder partij (1934); ‘Ik ken niet langer waarheid, ik ken nog slechts
domheid; en ik ken een bijzondere vorm van domheid met andere belangen dan de
3
andere dommen, die ik intelligentie heb genoemd.’
Idem: ‘De psychologen par droit de naissance vermijden het quasi-diepe systeem,
blijven aan de oppervlakte, zolang zij kunnen, en zelfs de diepte wordt hun tot een
4
soort oppervlakte.’
Van oude en nieuwe christenen (1937): De nuance telt slechts ‘in het licht van de

1
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4

VW 1 p 26: ‘de burger als de pool der onpersoonlijkheid’, ‘de dichter als de pool der
persoonlijkheid, als de verbeeldingsrichting’. Carnaval werkt in zijn dialektische gelijkenisvorm
de denkbeelden van het interessante essay ‘Ondergang’ (1927) uit. Deze studie is gebaseerd
op de opeenvolgende behandeling van ‘persoonlijkheid’ en ‘woord’, en de wederzijdse
doordringing van deze twee, waarover ik hierboven reeds heb geproken. Men kan dit essay
een abstrakt voorspel van de vorm - vent polemiek noemen.
Afscheid p 61.
VW 3 p 66.
VW 3 p 76. Ik weet dat dit de parafrase is van een uitlating van Nietzsche, maar dat doet aan
het hegeliaanse schema niets af.
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eenvoud-achter-de-nuance’. Het, door Ter Braak zelf gekursiveerde, woord ‘achter’
geeft mij de gelegenheid tot een visuele omschrijving van wat hij met zijn termen
doet. Hij ‘kijkt er omheen’, en wat hij ‘erachter’ ontdekt is het tegengestelde;
vervolgens verplaatst hij de focus naar een punt achter de gebruikelijke betekenis,
in de richting van de tegenstelling. Natuurlijk wordt het op deze wijze onmogelijk
2
om zonder reserve de gewone woorden te blijven gebruiken in die gevallen dat zij
een bijzondere rol te vervullen krijgen. Vestdijk formuleert het op analoge wijze:
‘Voor den zelfstandigen denker is al spoedig het punt bereikt, waar hij “achter” de
taal terechtkomt, en zich in de taal nog slechts door ontkenningen [...] zal weten uit
3
te drukken’ en: ‘voor essayisten als Ter Braak, die zich aan de levende beweging
van het denken overgeven zonder houvast in dogma, systeem of vaste definities,
[worden] de taalmiddelen al spoedig te onnauwkeurig, zoodat zij zich gedrongen
zien te gaan werken met begrippen “tusschen aanhalingsteekens”. Deze
aanhalingsteekens, die men bij Ter Braak niet alleen in overdrachtelijken zin vaak
aantreft, [...] vervullen de rol van waarschuwing, van negatieve waarschuwing vooral:
4
zoo is het niet bedoeld.’ In Ter Braaks eigen termen geformuleerd, kan men tenslotte
zeggen: ook van de woorden zoekt hij ‘het tweede gezicht’.
De karakteristiek van Vestdijk is positief, maar er is niet zo veel voor nodig om er
een negatieve kritiek van te maken. Wanneer men in Van oude en nieuwe christenen
5
leest: ‘Subtiliteit, die voor subtiliteit geen respect heeft, gaat hun te ver’ , heeft men,
heb ik althans, de neiging te vragen hoe subtiliteit anders bestaan kan dan door te
zijn, en derhalve ‘de’ subtiliteit te respekteren. Tenzij men het ‘geweten’ van de
subtiele schrijver erbij wil halen, wat mij bij Ter Braak nog zo gek niet lijkt. De
terbraakse humor, het hanteren van woorden-met-een-knipoog, ‘zoals ze niet bedoeld
zijn’, gaat dan bijzonder veel lijken op andere verzoeningsvormen van ‘gedrag’ en
6
‘geweten’, zoals de reservatio mentalis.
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VW 3 p 202.
Volkomen terecht spreekt Drion (Het conservatieve hart p 86) van Ter Braak als behorend
tot de auteurs die ‘gewone woorden op ongewone wijze gebruiken’. De karakteristiek van
Forum als beweging ten gunste van het gewone woord (Gomperts) wordt in dat licht hachelijk.
Muiterij tegen het etmaal II p 176.
idem p 178-179. Hermans gaf niet voor niets aan zijn tirade tegen Ter Braak de titel ‘Denken
tussen aanhalingstekens’ (Mandarijnen op zwavelzuur p 56 vlgg).
VW 3 p 201.
Een duidelijk voorbeeld van de verwantschap tussen Ter Braaks ‘humor’ en de reservatio
mentalis is het volgende: ‘Wie eenmaal aan het aesthetisme toe is geweest, draait het
aesthetisme niet de rug toe, maar gaat door het aesthetisme heen [? soortgelijke
pathos-formules zijn legio], alle onderscheidingen meedragend, die de aestheten hun hebben
leren kennen; maar nu met meer humor tegenover het gewicht dier onderscheidingen.’ (VW
2 p 602-603, Démasqué der schoonheid, 1932).

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

421
Dat ook voor anderen, die dichter bij Ter Braak stonden, juist deze trek van zijn
denken vaak onaanvaardbaar was, wordt op komische wijze duidelijk gemaakt door
Du Perrons reaktie op de bekende redenering in Politicus zonder partij: ‘Als men er
1
eenmaal oog voor heeft, vindt men het geniale in de bekrompenste dorpsnotaris’.
Du Perron wil daar helemaal geen oog voor hebben, en als om te bewijzen dat het
schrijven voor vrienden vaak meer een illusie is dan een werkelijkheid, attakeert hij
Ter Braak in een brief: ‘Een op den kop gezetten notaris is geen notaris. Dit is weer
die goochelpartij waarbij een avonturier eigenlijk een huisvader is en een pastoor
2
een eroticus.’
Dat Du Perron hier de vinger legde op de wonde plek in Ter Braaks woord-taktiek
(het woord genie impliceert een hiërarchisch oordeel dat niet op de kop gezet kan
worden zonder op het beslissende punt van inhoud te veranderen), wil ik tenslotte
met een sprekend voorbeeld aantonen. Het is gekozen uit Démasqué der
schoonheid, dat een rijke mijn voor dit type redeneringen is. ‘Als men tegen de
musicus zegt, dat zijn kunst niets anders [!] is dan een speculatie op de
3
lawaai-instincten, haalt hij de schouders op, medelijdend glimlachend of geïrriteerd.’
Ik kan met de beste wil niet zien hoe iemand die musicus ongelijk zou kunnen geven.
Lawaai is per definitie geluid dat voor het menselijk oor ongeordend is, muziek zou
men kunnen beschrijven als ordening van klanken. De simpelste begripsomschrijving
zou Ter Braak al hebben gedwongen tot andere formuleringen.
En daar komt het natuurlijk op aan. Ter Braak weigert, uitdrukkelijk, iedere
begripsomschrijving. Waarom? In de karakteristiek van Vestdijk die ik hierboven
geciteerd heb (p 420) staat een woord dat mij onthullend lijkt: onnauwkeurig. De
gewone taal is niet nauwkeurig genoeg; hij kan de waarheid, die achter of tussen
de woorden, in de ‘toon’, in het ‘accent’, in de aanhalingstekens, ligt, niet vastleggen.
Woorden moeten daarom iets
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3

VW 3 p 165.
Briefwisseling II p 116 (22 juli 1933). Du Perron viel hier een puur voorbeeld aan, maar hij
had ook alle andere door mij geciteerde gevallen kunnen nemen. Het was misschien vooral
de keuze van de notaris als genie-op-de-kop waardoor zijn ontmaskeringsdrift in beweging
kwam ... Heel treffend is de impliciete verwijzing naar in de psychologie gebruikelijke verwante
oplossingen voor de eenheid-der-tegendelen: overkompensatie, verdringing etc.
VW 2 p 623.
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anders doen dan hun betekenis overdragen: ‘deze toevallige termen [carnaval,
burger, dichter] moesten [de schrijver] ontvoeren uit de wereld, waar zij als
1
dogmatische formules van kracht waren, als onveranderlijke waarden golden.’ De
geest zal zich steeds moeten ontdoen van de letter die doodt, de inhoud moet zich
vrijmaken van de vorm, de betekenis van het woord. Is het wonder dat Van Vriesland
2
sprak van ‘“l'art pour l'art” toegepast op de redekunst’ en Drion van ‘een
3
woordkunstenaar, een illusionist met woorden’?
Deze laatste karakteristiek impliceert een eigenschap van Ter Braaks taalgebruik
die men paradoxaal zou noemen als dat in een bespreking van Ter Braaks
denkbeelden niet misverstand zou wekken: de extreme waarde die Ter Braak aan
woorden hechtte. Het is al vaak opgemerkt, maar daarom niet minder waar, dat hij
bepaalde handwoorden soms jaren lang als een sesam-open-u hanteerde; ik noem
4
alleen maar belang, ressentiment , honnête homme, zindelijkheid, menselijke
waardigheid. Mogelijk kan men de verklaring van dit vaak monomane gebruik van
handwoorden zoeken in het feit, dat het nu eenmaal onmogelijk is om de hele taal,
alle woorden tegelijk, zozeer op losse schroeven te zetten als Ter Braak, terwille
van een niet erkend waarheidsgebod, noodzakelijk achtte. Daarvoor worden enkele
woorden uitverkoren, en deze worden eerst uitgebreid met parafrases omspeeld,
aangezien definiëren nu eenmaal uit den boze is. Daarna hebben zij een geheel
nieuwe, zelfs heuristische, kracht gekregen, - voor de schrijver. Dat niet alle lezers
die kracht mee-ervaren, bewijst een geïrriteerd maar loyaal stuk als dat van Drion,
die spreekt van ‘woord-fetichisme’ en ‘neiging zich door woorden te laten meeslepen
5
tot denk-slordigheid’. Ook Marsman, vriend en tijdgenoot toch, kenschetst het
redeneerproces bij Ter Braak als volgt: het voortduwen van ‘paradoxale
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VW 1 p 155.
Onderzoek en vertoog I p 248. Zie ook hierboven p 415, noot 4.
Het conservatieve hart p 96.
Een voorbeeld van de last die één woord te dragen kan krijgen: ‘Niet alleen het ressentiment,
dat naar de naam ressentiment luistert, is ressentiment; de combinatie van recht op alles en
bereikbaarheid van weinig, die de wrok doet ontstaan en daarmee de spanning, nodig om
een ondergrondse actie te ontketenen tegen de overvloed, heet in de wetenschap b.v.
“objectiviteit” en in de kunst “l'art pour l'art”.’ (VW 3 p 363, Van oude en nieuwe christenen).
Over de feiten zeggen dergelijke reduktieve handwoorden uiteraard niets meer. Wat,
bijvoorbeeld, betekent de karakteristiek van Céline als ‘matig, geen calender’? (Briefwisseling
Ter Braak - Du Perron II p 196, 23 october '33). Céline is wel de laatste die een koningskind,
een ‘schoon menselijk wezen’ wilde zijn!
Het conservatieve hart p 86 en 86 noot.
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invallen, met een hardnekkigheid waarbij hun oorspronkelijke kracht (die vrijwel
1
steeds de betekenis heeft van een tegengif) stelselmatig bezwijkt’. Om de lezer de
volle gelegenheid te geven, zijn positie in deze kwestie van het taalgebruik te
bepalen, geef ik gaarne het laatste woord hierover aan Ter Braak zelf, in een citaat
dat hem volledig kenmerkt, maar aan de hand waarvan de bezwaren van zijn
tegenstanders niet minder volledig uitgesproken zouden kunnen worden:
‘Wie al redenerend de woorden tot het uiterste drijft, komt op een gegeven ogenblik
tot de ontdekking, dat ieder begrip omslaat in zijn tegendeel: “zijn” en “niet-zijn”,
“waarheid” en “onwaarheid”, al deze woorden houden op tegenstellingen te zijn.
[Woorden zijn slechts hulpmiddelen; zonder systeem wordt men echter een
warhoofd.] Het systeem zelf is hier een paradox geworden; want slechts aan de
toon van de systeembouwer zal men voortaan trachten te raden, of hij het
woordencomplex al dan niet gebruikt met de innerlijke bereidvaardigheid het als
tijdelijke “kristallisatie” te laten vallen, wanneer het aan geen persoonlijke
2
werkelijkheid meer ... beant “woordt”.’

Vorm en inhoud
Als Van Vriesland over Démasqué schrijft: ‘Ter Braak's ganse betoog is gegrond
op de verloochening [...] van de oude, eenvoudige en onweerlegbare waarheid der
3
Tachtigers, dat vorm en inhoud één zijn’ , heeft hij gelijk, maar het is een gelijk dat
volledig langs Ter Braak heengegaan moet zijn. Voor hem had vooral het begrip
‘vorm’ een andere, emotioneel sterker geladen, waarde dan voor zijn tijdgenoten.
Vorm is niet de zichtbare verschijning van de levende inhoud, maar vorm is: de
sintel, die hoogstens verraadt dat er vuur geweest is. En dat de opvatting van inhoud
als (bijvoorbeeld) een in een vorm gekontinueerd moment van leven, voor Ter Braak
een contradictio in terminis was, spreekt na het voorgaande vanzelf. De ware inhoud
is de persoonlijkheid, steeds op drift, nimmer blijvend in vormen te vangen; men
kan aan de sintels vermoeden van welke aard het vuur was, meer niet. Wie inhoud
en vorm één noemt, negeert dat de in een vorm gekluisterde persoonlijkheid zichzelf
niet meer is, in de verstarring van de dood is ondergegaan. En dat is wat de
verdediger van ‘l'art pour l'art, de ‘beroepsdichter’ doet. Hij ‘verheerlijkt [...] de stof,
waarin werd
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Ter Braak VW 4 p 891, tijdens de ‘roes-diskussie’.
VW 3 p 458-459 (1935, n.a.v. Chesterton).
Onderzoek en vertoog I p 242.
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uitgedrukt, als de uitdrukking zelve.’ Al in Carnaval wordt ‘de schoonheid’ losgemaakt
van het ‘gekanoniseerde schone objekt’, een stelling die in Démasqué zelfs een
2
van de hoofdthema's is geworden. Kortom, kunst als zichtbaar verschijnsel is niet
een ‘vat van leven’ maar is aan het leven vijandig: ‘Hoe lang nog, in één woord,
3
moet de kunst (knapheid) boven het leven (standpunt) worden verheven?’ Wie de
kunst voor het leven aanziet, neemt de schijn voor het wezen, de vorm voor de
persoonlijkheid (zó geladen is voor hem de tegenstelling vorm - vent, die voor
anderen waarschijnlijk nauwelijks betekenis had), hij verkiest het masker boven het
gezicht.
Konsekwentie: de schrijver die zijn vormen naar voren schuift, verbergt zich,
maskert zich, speelt toneel. ‘Het l'art pour l'art is een zuivere acteurstheorie: leer u
anders voor te doen, dan gij zijt, en verberg de mens achter een masker! De
vormverheerlijking niet anders: speel uw rol perfect en men zal u voor uw bijzondere
opperhuid verslijten! [...] Met opzet maken de kunstenaars het de leek moeilijk, met
hen van mens tot mens te verkeren [...]. Ik herinner mij dan ook levendig, dat alle
kunstenaars, die ik ontmoette, mij op een enkele uitzondering na tegenvielen [...].
Langzamerhand drong het tot mij door, dat deze magiërs mij één ding met geweld
hadden doen vergeten: dat men, zolang men op aarde is, met mensen te doen
heeft, dat het kunstwerk maar één van de vele middelen is om mensen te leren
4
kennen, en dat het zeker één van de meest misleidende middelen is.’ Het gebrek
aan logische samenhang springt in het oog. Eerst wordt van het kunstwerk geëist
dat het onbelemmerd toegang geeft tot de kunstenaar, vervolgens wordt een motie
van wantrouwen tegen dat kunstwerk aangenomen omdat het een ‘misleidend’
kontaktmiddel is! Vervolg van het citaat: ‘Daarom heeft mijn belangstelling voor
brieven en portretten langzamerhand een deel van mijn “litteraire” belangstelling
5
opgeslorpt!’
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VW 1 p 126. De formulering is opvallend platonisch; bij een bestudering van Ter Braaks
denken over taal en wereld zou deze platonische komponent ongetwijfeld een sterke nadruk
moeten krijgen.
Het is merkwaardig dat in dat boek wèl de tegenstelling natuur - kunst geponeerd wordt (om
tot een synthese gebracht te worden natuurlijk), maar dat de gedachte niet bij Ter Braak
opkomt dat zijn stelling: ‘schoonheid is geen eigenschap der dingen’ mogelijk zijn inhoud
verliest als het om ‘kunstdingen’ gaat. Bij een niet al te enge definitie van ‘schoonheid’ ligt
dat toch voor de hand.
Man tegen man p 34 (1928, n.a.v. Carry van Bruggen).
VW 3 p 52 (Politicus).
Donker had zeker geen ongelijk toen hij n.a.v. Démasqué schreef: ‘Het vormbeginsel bestrijden
is de kunst zelf bestrijden’ (Ter zake p 93), maar dat is precies wat Ter Braak wilde!
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Zoals de kunst, althans op het moment dat dit geschreven werd (1934), op zichzelf
al een verdacht verschijnsel was, zo werd ook de kunstenaar met argwaan
behandeld: ‘Want welke goddelijke wet bestaat er, die ons verbiedt, de kunstenaar
als mens, als homo sapiens of insipiens, als getuige te dagvaarden, wanneer men
het over zijn werk heeft? Welke reden heeft de aestheet, om het persoonlijk leven
van de kunstenaar met alle geweld weg te moffelen [...]. De enige eis, die men kan
stellen, is: dat de kunstenaar zich niet achter de kunst verschuile, als hij zich heeft
te verantwoorden; dat hij zijn kunst verdedige als een integrerend onderdeel van
1
zijn chronique scandaleuse.’ Dagvaarden, verantwoorden, verdedigen, men ziet
waar de kunstenaar zit: in het verdachtenbankje.
De strafbare delikten zijn voor Ter Braak: zich achter het kunstwerk verschuilen,
de persoonlijkheid door het talent laten overheersen, estheet zijn, zijn ik niet inzetten.
Enkele vonnissen:
Kafka's proza ‘munt uit door een soberheid en een verfijning, die deze schrijver
tot een aestheet zouden stempelen, als hij niet vóór alles een grote persoonlijkheid
2
was.’ Vrijspraak.
‘Vestdijk nu heeft eerder te veel dan te weinig talent, en de vraag wordt dus deze:
3
hoe zal deze persoonlijkheid het klaarspelen zijn talent de baas te blijven?’
Voorwaardelijke veroordeling.
‘De objectiviteit van Flaubert is Vestdijk vreemd; in beide genres [historische en
autobiografische roman] is hij met de inzet van zijn ik onmiskenbaar duidelijk
4
aanwezig.’ Vrijspraak van Vestdijk, veroordeling van Flaubert.
Intussen zijn wij ongemerkt overgegaan op Ter Braaks kritische normen, maar
zo ver zijn wij nog niet. Eerst moet er meer gezegd worden over de wijze waarop
speciaal de dichters in Ter Braaks ogen ‘strafbaar’ zijn.
Konkluderend over de vorm - inhoud problematiek nog dit. De lezer heeft
ongetwijfeld al gekonstateerd dat het begrip ‘persoonlijkheid’ niet alleen vaag blijft,
maar voor twee volkomen verschillende verschijnselen gebruikt wordt: enerzijds
voor het element leven tegenover de vorm die de (tijdelijke of blijvende) dood is, en
anderzijds voor een uitzonderlijke,
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VW 2 p 625 (Démasqué). Dat Ter Braak zelf het hele probleem opnieuw stelt en zijn eigen
oplossing ontkracht door te verklaren dat dit nu ook weer niet betekent ‘dat men de chronique
scandaleuse van de kunstenaar moet publiceren, om de gehele mens te vulgariseren’, wil ik
hier alleen maar terzijde konstateren. Het heeft weinig zin om de vaart van Ter Braaks betoog
steeds weer met vragen te onderbreken.
VW 4 p 101.
idem p 246.
idem p 249.
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duidelijk omlijnde houding tegenover het bestaan, en in die laatste betekenis kan
men het woord misschien het beste omschrijven als: de man wiens ideeën zijn
‘privé-bezit’ zijn.
Het woord ideeën gebruik ik niet terloops. Hoewel ik er later op terugkom, geef
ik hier nog enkele citaten, om te laten zien hoe zeer Ter Braak als criticus een
ideeënjager was:
‘Ik zoek de mémoires op, omdat ik de spijsvertering der ideeën wil zien onder de
schijnsolide, glanzende opperhuid van het werk, omdat het werk altijd meer verbergt
1
dan het onthult, wanneer men het neemt als werk en niet als masker.’ En, na
vastgesteld te hebben dat natuurlijk Shakespeare en Vondel beiden een ‘inhoud’
en een ‘vorm’ hebben, in 1937 nog steeds dit: ‘naarmate Vondel groeit naar zijn
volmaaktheid, wordt hij meer en meer een verheerlijker in taal van gangbare,
conventionele ideeën, waaraan hij zich zonder twijfel te kennen onderwerpt; naarmate
Shakespeare groeit naar zijn volmaaktheid, wordt hij meer en meer een scepticus,
die zich van het (voor een groot deel van zijn publiek) ondoorgrondelijk taalmasker
bedient om de gangbare, conventionele ideeën [...] in hun tegendeel te doen
2
verkeren.’
Van Duinkerken schreef eens: ‘[Ter Braak] zag en vereerde de persoonlijkheid
als iets, dat ver boven het persoonlijke uitgaat, hoe zonderling dit ook zal klinken.
3
Zijn belangstelling voor de persoonlijkheid was zijn belangstelling voor de waarheid.’
Het klinkt niet zo zonderling als Van Duinkerken vermoedde, minder in ieder geval
dan menige andere opmerking van hem over zijn trouwe tegenstander.

De sierdichters, poëzie als roes
Ter Braaks Prisma-bespreking verraadt in zijn luchtige spitsheid weinig van de
emotionele betrokkenheid die men toch wel mag aannemen. Die komt pas duidelijk
aan het licht in het essay waarin hij zijn eigen ‘leer’ uitgebreid uiteengezet heeft,
Démasqué der schoonheid. Hier en daar doet dat de lezer, die bepaalde taboes
niet met de schrijver deelt of gedeeld heeft, aan als een duivelbezwering. ‘Zo zwaar
drukt de vrees voor een term, waarvan men eens de bevrijdende kracht onderging,
dat men voor een willekeurig teken van zes letters: dichter, bijna zijn bewondering
voor een persoonlijkheid
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VW 3 p 19.
VW 6 p 340. De laatste wending is als karakteristiek van Shakespeare minder overtuigend
dan als indikator van Ter Braaks waardeschaal.
In Thomas Mann e.a., Over Menno ter Braak p 16.
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[namelijk Dèr Mouw] zou hebben verkleind!’ Ik neem aan dat het vele andere lezers
vergaat als mij: deze zin is als feitelijke mededeling zo weinig toegankelijk dat ik
hem alleen maar bij stukjes en beetjes kan lezen (en daarbij zijdelings konstateer
dat het woord dichter niet zes maar zeven letters telt). Wat het meeste opvalt, is dat
het dichterschap blijkbaar niet een essentiële eigenschap van de persoonlijkheid
is, maar een incidentele. ‘Van dit standpunt bekeken is de poëzie een betrekkelijk
toevallig talent [...;] als wij de poëzie onder deze gezichtshoek waarnemen,
interesseert ons de man achter de poëzie oneindig meer dan de verzenmaker, die
2
beter of slechter schrijft.’ ‘Het is volstrekt niet ondenkbaar, dat er dichters leven of
geleefd hebben, die een enorme oogst van sublieme verzen hebben gegeven ... en
3
eigenlijk [!] tamelijk onbeduidende personages zijn of geweest zijn.’ Imaginaire
gevallen als bewijs voor een these! Dat iemand, die sublieme verzen schrijft, dus
geen onbeduidend personage kan zijn, komt bij Ter Braak niet op, - als het om
poëzie gaat. Want wanneer anderen variaties van ditzelfde standpunt ten beste
geven aan de hand van proza (over Multatuli bijvoorbeeld), zien wij Ter Braak in
het geweer komen omdat hij de scheiding van mens en schrijver onaanvaardbaar
acht.
Vanwaar deze bijzondere - zij het negatieve - positie van de poëzie in Ter Braaks
waardenstelsel? Die vraag lijkt mij niet zonder psychologische spekulaties over zijn
4
geestelijke ontwikkeling te beantwoorden. Liever echter dan mij aan deze
achtergronden te wagen, geef ik een beschrijving en analyse van de denkbeelden
zelf.
In Démasqué heeft Ter Braak zijn bezwaren tegen de kunst in het algemeen - of,
als men wil, tegen de overschatting daarvan - uitgesproken. Dat was in zijn ogen
blijkbaar het meest noodzakelijk. ‘Het wantrouwen in de kunst te herstellen: dat is
een eerste gebod.’ En hoe moet dat gebeuren? ‘Daartoe behoeft men het
grondbegrip, dat de kunst niets anders is dan een doorgangshuis tussen snuiven
5
en denken, dat zij een risico is tussen zintuigelijke naïveteit en begripsverdorring.’
Zonder voetnoten, die de lezer zelf moet aanbrengen, en die helemaal niet erg voor
de hand liggen (zoals:

1
2
3
4

5

VW 2 p 604 (Démasqué, 1932).
VW 5 p 14 (nov. '33).
ibidem.
Zoals: de poëzie kreeg van Ter Braak aanvankelijk een te zware last te dragen, namelijk het
overnemen van de metafysische taak die religie en filosofie niet bleken aan te kunnen. Zoiets
althans vermoedt men, wanneer men leest: ‘een probleem van metaphysische allure is deze
cantilene [Vera Janacopoulos] voor mij evenmin, en evenzeer, als Speenhoffs lied van de
Bergse plas.’ (VW 2 p 607). Ik kan mij geen bestaande tegenstander voorstellen die het
omgekeerde zou beweren.
VW 2 p 640-641.
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‘zintuigelijke naïveteit’ heeft de konnotatie van ‘leven’, ‘begripsverdorring’ die van
‘dood’), is deze uitspraak rijkelijk vaag. Wat bedoeld wordt, moet de lezer eerder
‘voelen’ dan begrijpen, en mijn interpretatie die inhoudt dat ook ditmaal kunst weer
gezien wordt als de tijdelijke fixatie van het bewegende leven, een vastlegging die
een ‘risiko’ genoemd wordt omdat hij door de verleiding van het willen-blijven
bedreigd wordt, deze interpretatie is ongetwijfeld niet de enig mogelijke. Aan de
andere kant kan de lezer een dergelijke wending niet ongeïnterpreteerd laten staan.
Het woord grondbegrip is derhalve bepaald te nadrukkelijk.
Maar goed, tegenover de kunst past argwaan, en voor geen kunst geldt dat zozeer
als voor de poëzie. De dichter maakt gebruik van woorden, die op zichzelf al
onbetrouwbaar zijn omdat zij dienstig gemaakt kunnen worden aan
waarheidspretenties, en hij doet dat bovendien nog zo dat het pretenderen van
waarheid, het suggereren van werkelijkheid zèlf zijn doelstelling is. De dichter
exploiteert, kortom, het bedrog der woorden.
Tot nu toe heb ik gesproken over Ter Braaks denkbeelden over de poëzie. Het
is evenwel een bekend feit dat hij zelf een onderscheid maakte tussen twee soorten
poëzie: ‘Deze poëzie [van Leopold] is allerminst philosophische poëzie, zoals b.v.
1
die van Dèr Mouw; tussen het leven (de “bedoelingen” van de dichter ) en het gedicht,
zoals dat aan ons verschijnt, ligt de omzetting van gevoelens tot woordceremonieel,
en daarom noem ik de poëzie van Leopold een van de zuiverste voorbeelden van
2
sierpoëzie’. Kenmerkend voor de sierdichters is: ‘deze mensen drukken hun
gevoelens dus niet uit op de wijze van de mededeling, maar zij doen een beroep
op alle functies van de taal, die buiten de simpele mededeling liggen: de beeldende,
de muzikale, de associatieve functies, kortom op alle eigenschappen van de taal,
3
die haar tot een ceremoniële handeling tussen mensen maken’. Ook de gedichten
van Anthonie Donker worden als sierkunst getypeerd. Nadat hij Donker ‘een geboren
dichter’ heeft genoemd, vervolgt Ter Braak: ‘Bij een vergelijking met Dèr Mouw is
echter wel een andere vraag van groot belang, en wel deze: hoe is dit dichterschap
uit het persoonlijk leven voortgekomen? En dan vinden wij een merkwaardige
tegenstelling; terwijl Dèr Mouws poëzie de directe weerslag geeft van een levensloop
vol conflicten en problemen, dient de poëzie van Donker veeleer om te versieren.
[...] De

1

2
3

Deze gelijkstelling van ‘de bedoelingen van de auteur’ met het geladen begrip ‘leven’, is een
sterke steun voor mijn later volgende betoog op p 434-437 over de identifikatie van de criticus
met de schrijver.
VW 4 p 73.
idem p 74.
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charme van poëzie als die van Donker is juist, dat zij vergeten laat en dus verbergt,
dat er ook nog zoiets als consequentie, denken, waarheidsdrift à la Dèr Mouw
1
bestaat’. ‘Charme’ heeft hier nog iets van hekserij, van bekoring in de katholieke
betekenis.
Verbergen, verstoppen, maskéren, het zijn de negatieve oordeelswoorden van
Ter Braak die aangeven hoe argwanig hij tegenover de ‘sierpoëzie’ staat; de criticus
moet er als wapenen tegenover stellen: waarheidsdrift, ontmaskering. De meeste
dichters hebben van het verbergen hun beroep gemaakt. Roland Holst tegenover
Bloem, Nijhoff en Van Vriesland stellend, noemt Ter Braak hem: ‘De eenige dichter,
2
die werkelijk is wat hij dicht’.
Op de vraag wat hij daarmee precies bedoelt ga ik verder niet in. Ik wil het citaat
alleen maar gebruiken als overgang naar de diskussie, die begonnen is met Ter
3
Braaks artikel ‘Poëzie als roes’ , gepubliceerd op 16 december 1934, d.w.z. één
dag nadat hij het zoëven aangehaalde aan Du Perron schreef. Ik zal hier deze
pennestrijd met Marsman in citaten weergeven, zonder tussentijds kommentaar.
Ter Braak: ‘De dichters hebben er immers belang bij, zich tegenover de “menigte”
voor te doen als Olympiërs, en met name de “sierdichters”; zij kunnen er om der
wille van hun menselijke waardigheid geen genoegen mee nemen, dat hun poëzie
in de eerste plaats zou dienen om hun menselijke eigenschappen te verbergen;
daarom fabelen zij veel over hun poëtische ontroeringen, terwijl zij de humor ten
opzichte van die fabels gewoonlijk snel verliezen.’
[...] ‘het belangrijke stuk maskerade, dat er in alle poëzie, in de poëzie als zodanig,
steekt.’
‘De neerslag van een persoonlijkheid in de poëzie is óók een poging tot
“wegzingen” van wat aan die persoonlijkheid het diepst en karakteristiekst persoonlijk
is, dat moet men niet vergeten! Waarom zou iemand zijn toevlucht nemen tot de
poëzie als het niet was, dat hij er zijn goede rede-

1

2
3

VW 5 p 351-352. Ook hier als tegenpool van de ‘sierdichter’ weer Dèr Mouw; het heeft er
soms veel van weg dat Ter Braaks poëtica tot 1937 één grote verdediging van Dèr Mouw is,
met later als welkome afwisseling Vestdijk.
Briefwisseling Ter Braak - Du Perron III p 100 (15 dec. '34).
VW 5 p 368 vlgg. De reaktie van Marsman, ‘Critiek van de blauwe knoop’, is als bijlage in Ter
Braaks Verzameld werk opgenomen, deel 4 p 891 vlgg, de repliek van Ter Braak dáárop in
deel 4 p 317 vlgg. De nu volgende citaten in de tekst zijn op deze versies gebaseerd; het lijkt
mij overbodig om bij iedere aanhaling de bladzijde te vermelden. Het stuk van Marsman is
eveneens te vinden in diens Verzameld werk p 624 vlgg.
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nen voor had zich niet in proza uit te drukken? Over dat feit glippen de poëziecritici
“van het vak” echter gewoonlijk met bewonderenswaardige lichtvoetigheid heen.’
Zowel de nadruk op ‘de poëzie als zodanig’, als de wendingen ‘zijn toevlucht nemen’
1
en ‘zijn goede redenen hebben’ , geven aan het geheel het karakter van een negatief
oordeel over de poëzie als taalverschijnsel.
De poëzie, zegt Ter Braak verder, komt voort uit het verlangen ‘om zich aan de
klamme verantwoordelijkheid van het intellect te onttrekken door zich vaagheid en
onredelijkheid te veroorloven in de poëzie.’
‘Voortredenerend langs deze weg (maar ik vrees dat de dichters voor dit station
uit welbegrepen eigenbelang al zijn uitgestapt) komt men dus tot de conclusie, dat
de poëzie niet de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie,
maar de alleromslachtigste expressie van de allergeciviliseerdste roes is’.
Dit geldt in zijn extreme vorm vooral voor de ‘sierpoëzie’. De filosofische poëzie
van bijvoorbeeld Dèr Mouw (alweer!) vertegenwoordigt ‘een later en zelden
voorkomend stadium, terwijl de z.g. “sierpoëzie” nog volkomen duidelijk haar afkomst
van roes en hocus pocus weerspiegelt.’
In zijn antwoord haakt Marsman in de eerste plaats in op de vergelijking van de
poëtische met de alkoholische roes. ‘Vergeleken [...] bij de verschillen tusschen de
twee is de overeenkomst zoo klein dat de heele vergelijking zinneloos wordt.’ ‘De
alcoholische roes bedwelmt, schept vergetelheid, [...] de poëtische roes [...] werkt
bezielend, hij verscherpt het innerlijk en uiterlijk waarnemingsvermogen, hij verhoogt
de denkkracht, intensifieert het zielsleven en schept een positieve staat.’
2
‘Ter Braak, ongevoelig voor verzen , [heeft] er belang bij te zwijgen over hetgeen
zij openbaren’ (dit tegenover Ter Braaks nadruk op het verbergen).
Daarover weer Ter Braak: ‘Voorts maakt [Marsman] weer een van zijn

1

2

Dat Du Perron, die in deze diskussie over het geheel opvallend neutraal stond - op zichzelf
al een bewijs hoezeer Ter Braaks uitingen de extremisering vormen van wat hij in de
Prisma-diskussie stelde - desondanks Ter Braaks oordeel wil verzachten door ‘goede redenen’
niet als negatieve formule te lezen, lijkt mij niet meer dan een lofwaardige poging om een
trouwe vriend in de nood bij te staan. Wie een ander ‘goede redenen’ toedicht om gemaskerd
langs de weg te gaan, zegt in ieder niet al te esoterisch taalgebruik iets onaangenaams.
Dit is natuurlijk een petitio principii. Men mag echter niet vergeten dat ook Vestdijk en Greshoff,
zelf als dichters voor Ter Braak volkomen aanvaardbaar, zijn poëzie-kritieken bij de andere
achterstelden.
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beproefde dichterlijke tegenstellingen, als hij een “element maskerade” naast een
“element openbaring” onderscheidt... alsof niet maskerade en openbaring, juist in
de roestoestand, op precies hetzelfde neerkwamen!’
Tot zo ver de diskussie. Mijn kommentaar zal ik kort houden, omdat de citaten
grotendeels voor zich zelf spreken.
Om te beginnen is Ter Braaks repliek - waarvan ik slechts één zin heb afgedrukt,
maar die is symptomatisch - bijzonder weinig overtuigend. Om mij ook nu tot die
ene aanhaling te beperken: met welk recht wil Ter Braak hier zijn tegenstander
dwingen hem te volgen in zijn neiging, tegengestelde woordbetekenissen samen
te laten vloeien? Wie tegenover de bewering ‘poëzie is maskerade’ stelt: ‘poëzie is
openbaring’, verdient het niet dat hij beticht wordt van ‘beproefde dichterlijke
tegenstellingen’. Dichterlijk zal hier toch wel ‘aantrekkelijk klinkend maar logisch
onhoudbaar’ moeten betekenen, en dat is de gelijkstelling eerder dan de
tegenstelling.
Merkwaardiger is echter nog een veel fundamenteler punt: de hele strijd draait
om de ‘staat’ waarin de dichter bij het schrijven verkeert. Wanneer Ter Braak zegt
dat de dichterlijke roes ‘vergroot zelfgevoel’ meebrengt, identificeert hij zich met de
dichtende, d.w.z. baseert hij zijn konstateringen op vermoedens. Wie zegt hem dat
er op dit punt verschil bestaat tussen de ‘sierdichters’ en de ‘filosofische dichters’?
Alleen zijn lezersreakties... En dat betekent dat ditmaal hij het is die een
ontstaanspoetica verwart met de fundering van een kritisch oordeel. De gunstige
positie waarin hij verkeerde tijdens de Prisma-diskussie, heeft hij vrijwillig opgegeven.
Bestaat er enig verband tussen de argumenten tegen de poëzie die Ter Braak
tijdens de roes-polemiek aanvoerde, en wat ik zijn diepere argwaan tegen de kunst
noemde, namelijk dat de verleiding van de vorm voor de kunstenaar zelfverlies
betekent? In het begrip zelfverlies, dat voor de roes immers minstens zo kenmerkend
is als de zelfvergroting, zit dat verband al opgesloten. Ter Braak zag het woordgebruik
van de ‘sierdichters’ als een overgave aan de taal, en dus als een ondergang van
de persoonlijkheid. Daartegenover staan zelfbevestiging en zelfbegrenzing, die met
poëzie eigenlijk nauwelijks te kombineren zijn, behalve in de schaarse gevallen van
een geslaagde filosofische dichtkunst.
Wie filosofisch zegt, impliceert dat hij over ideeën spreekt. Al eerder ben ik bij dat
woord terechtgekomen, toen ik probeerde vast te stellen wat Ter Braak bedoelde
met het woord persoonlijkheid, zijn voornaamste criterium voor literaire waarde. Ik
kan nu een omschrijving wagen van het
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belang van de ideeën, in de termen van wat ik als Ter Braaks diepste waarheid
beschouw. De poëzie is een overgave aan de gevaarlijkste eigenschap van de taal,
namelijk de fixatie in een vorm. Er is maar eén mogelijkheid om dat gevaar te
bestrijden, en dat is: door het gedicht de zelfbegrenzing van de persoonlijkheid op
te dragen, dus door het een pertinente plaatsbepaling tegenover het bestaan te
laten zijn, oftewel door het ideeën te laten uitspreken. Het lijkt mij heel aannemelijk
dat Ter Braak i.p.v. ‘filosofische poëzie’ de term ideeën-poëzie gebruikt zou hebben,
1
als Verwey er niet geweest was.
Om ook hierover Ter Braak zelf aan het woord te laten, hij ziet zichzelf als ‘iemand,
die op ideeën pleegt te jagen, omdat de ideeënjacht (de levensbeschouwing) de
2
voornaamste zin van zijn schrijverschap is’. En daarmee brengt hij ons, vooral door
de belangwekkende gelijkstelling van ideeën en levensbeschouwing, tot een al
sedert de Prisma-polemiek vertrouwd beeld terug. De strijd tegen de ‘estheten’, die
vanaf het begin een pleidooi voor een meer levensbeschouwelijk gerichte literatuur
en kritiek inhield, kan als een aspekt gezien worden van Ter Braaks bijzondere
versie van het vitalisme: het verzet tegen zelfverlies en de verdediging van de
zelfbevestiging en de zelfbegrenzing. Niet voor niets wordt in het programma van
Forum de polemische stellingname omschreven als ‘onafscheidelijk van de
3
zelfbegrenzing der persoonlijkheid.’

Kritische normen: persoonlijkheid, inzet; impressionistische methode
‘Pas nà het ondergaan van de ondeelbaarheid, de onoplosbaarheid, de
onverklaarbaarheid van het kunstwerk, komt men tot het onderscheiden der
4
methoden, tot de abstractie, tot de critiek’. Iedere criticus, neem ik aan, zal het
hiermee eens zijn. Maar daarna beginnen de moeilijkheden: wàt zoekt de criticus,
aan welke eigenschappen van werk of schrijver verbindt hij zijn oordeel over de
waarde ervan?

1

2
3
4

In een later stadium heeft Ter Braak zich trouwens over Verweys gedichten positief uitgelaten;
aanvankelijk heeft hij hoofdzakelijk de Georgeaanse verdediger van de Dichter in hem gezien.
Bij de nadruk die ik op het belang van ideeën voor Ter Braak leg, past één relativering: niet
altijd is zijn belangstelling voor een auteur bepaald door de verwantschap van diens ideeën
zelf met de zijne, maar soms is het beslissende element de intensiteit van de beleving: ‘het
zijn niet de ideeën, die de mensen met elkaar verbinden of van elkaar scheiden, maar het is
de wijze, waarop men die ideeën beleeft.’ (VW 3 p 496, over Ernst von Salomon).
VW 4 p 382.
Forum I, 1, p 3.
Afscheid p 151, 1929.
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Er zijn bij Ter Braak, als bij de meeste critici, enkele voortdurend weerkerende
normen. De bekendste daarvan is: de persoonlijkheid. Het is van belang om dit
algemene begrip aan de hand van citaten eerst iets nauwkeuriger vast te leggen,
alvorens de wijze waarop Ter Braaks kritieken er door gericht worden, nader te
1
beschouwen.
Ik heb er reeds op gewezen dat ‘persoonlijkheid’ bij Ter Braak in twee verschillende
betekenissen voorkomt: als de formule voor het levende, nomadische, dat zich in
de vormen begeeft om er zich vervolgens weer uit los te maken, maar ook als: de
drager van bepaalde ideeën, voorstellingen over het bestaan. Over de persoonlijkheid
in die laatste betekenis zijn konkrete uitspraken te doen. Men kan ideeën aanwijzen
en delen of bestrijden, en dat doet Ter Braak veelvuldig. In een wat ingewikkelder
geval raakt deze norm gedeeltelijk los van de ideeën zelf; men kan hem dan, Ter
Braak volgend, omschrijven als: de wijze waarop iemand zijn ideeën beleeft. Een
variant daarvan is weer de vraag of een schrijver ‘den moed heeft, voor zijn waarheid
2
in te staan’ , een vraag die ook gesteld kan worden als de criticus met die waarheid
zelf geen kontakt heeft. Langs deze weg, en via de ‘intensiteit’ als volgend
tussenstation, lost ‘persoonlijkheid’ in deze betekenis zich weer op in die van ‘het
leven achter het werk’.
Vervloeien, oplossen, vervagen, - daartoe leidt deze norm van de ‘levende
persoonlijkheid’ onveranderlijk. Zodra de ideeën-norm niet meer konkreet gehanteerd
wordt, treedt die vervaging al op, ook als het om ‘ideeënschrijvers’ gaat. Eén
voorbeeld: ‘De bijzondere qualiteiten van Romein moet men dan ook niet zoeken
in een “strenge philosophie”, maar in een grote harmonie tussen de tactiek van zijn
3
methode enerzijds, en zijn persoonlijkheid anderzijds.’ Een eenvoudige vraag legt
de cirkelgang in deze

1

2

3

Men zou natuurlijk ook de woorden, die Ter Braak gedurende bepaalde perioden als
passe-partout placht te hanteren, als normen kunnen beschouwen: ressentiment, belang enz.
Ik meen echter dat, afgezien van het feit dat de persoonlijkheidsnorm voor dit boek de
belangrijkste is, dergelijke ‘handwoorden’ slechts in schijn gebruikt zijn voor het verkrijgen
van een dieper inzicht. Voor het woord ‘belang’ heeft Drion dat duidelijk aangetoond (Het
conservatieve hart p. 90-91).
Wel is er een soort ‘bij-normen’ die belangwekkend zijn: gekompliceerdheid (in de polemiek
met D. Hans bijvoorbeeld) en samenhang.
Man tegen man p 88 (over Just Havelaar, 1930). Op het moment dat zij elkaar ontmoetten,
dacht Du Perron hierover anders, zoals hij n.a.v. het hier geciteerde duidelijk heeft laten
uitkomen. Ter Braak heeft tijdelijk Du Perrons ‘extremisme’ gevolgd, maar later, in kritieken
over Henri Bruning en Ernst von Salomon bijvoorbeeld, komt hij toch weer min of meer tot
zijn vroegere houding terug. Ook Du Perron ontwikkelde zich overigens in een meer tolerante
richting.
VW 4 p 160.
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redenering bloot: hoe kent men de ‘persoonlijkheid’ anders dan uit zijn ‘taktiek’?
Wat ik hier vervaging noem, is in de ogen van Ter Braak zelf overigens ongetwijfeld
een verplaatsing van de aandacht, van de randverschijnselen naar het essentiële.
Men kan het af en toe zien gebeuren: (over Marsman) ‘een persoonlijkheid wordt,
zulks in tegenstelling tot de epigoon, het meest gekarakteriseerd door het feit, dat
men hem om zijn totaliteit, met fouten en al, aanvaardt. Dit wil dus niet zeggen, dat
men die fouten zou moeten verdoezelen, integendeel; want juist door het scherp
stellen van het manco ontdekt men telkens weer, met hoeveel genegenheid en
bewondering men aan de gehele mens denkt. Er is, bovendien, nog zoiets als een
1
toon, die het werk veel dwingender bepaalt dan de intellectuele formule’ etc. De
voor Ter Braaks positie in de Prisma-diskussie, en ook later, zo centrale vraag wat
de persoonlijkheid van de epigoon onderscheidt, wordt hier beantwoord door een
als essentieel beschouwd beroep op de lezersreaktie (het ‘aanvaarden van een
totaliteit’, het beslissende moment van de ‘toon’), en aangezien het niet om
analyseerbare aspekten van die lezersreaktie gaat, mogen wij konkluderen dat het
logische gevolg van het stellen van de persoonlijkheidsnorm bij Ter Braak een
principieel impressionistische methode is (behalve, nogmaals, als het gaat om het
signaleren van isoleerbare ideeën).
De impressionistische methode gaat in de praktijk vaak samen met een poging van
de criticus tot identifikatie met het perspektief van de schrijver (zie p 31). Er zijn in
Ter Braaks essays en kritieken legio voorbeelden van een dergelijke identifikatie,
en dat wij van principieel impressionisme mogen spreken, bewijst m.i. een zo
algemene uitlating als deze: ‘Het is een wonderlijk genot, achter een boek het
“tweede gezicht” van de schrijver te zoeken. Te vragen: hoe kwam deze man er
2
toe, de pen op te nemen, te voeren en te blijven voeren?’ Dit ‘tweede gezicht’ kan
men, het spreekt vanzelf, alleen maar ‘raden’, op grond van wat de ‘toon’, het ‘accent’
(d.i. de stijl in een niet-konkrete betekenis) prijsgeeft. Vandaar de tientallen en
3
tientallen malen dat de wending ‘men voelt’ in Ter Braaks kritieken voorkomt.

1
2
3

VW 6 p 615.
VW 3 p 391.
Enkele voorbeelden van deze tournure in samenhang met woorden als ‘toon’, ‘accent’, ‘inzet’:
‘Men voelt aan zijn stijl, dat hij iets kan, maar [...]’. (VW 7 p 230, 1939).
‘Men voelt aan de gespannenheid van de handeling, welk een inzet het spel hier
vertegenwoordigt’. (VW 4 p 227, De duivelskunstenaar, 1940).
‘Men voelt [in de redenering van een bepaalde romanfiguur] een accent van waarheid’. (VW
6 p 366, 1937).
Ik heb vooral voorbeelden gekozen uit de laatste jaren om aan te tonen dat dergelijke
karakteristieken geen jeugdverschijnsel zijn. Zij beperken zich niet tot de literatuur: ook als
het gaat over de filosoof Sjestow, wordt het positieve oordeel niet geveld op grond van
denkbeelden maar vanwege de ‘persoonlijke toon van de denker, zijn “denkmelodie”.’ (VW
5 p 425, 1935).
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Heel kenmerkend is Ter Braaks houding tegenover ‘duistere’ literatuur. Verklaren,
zegt hij n.a.v. Van Looys Zebedeus, is ‘inbreuk maken op de bedoelingen van de
schrijver’. Hij ziet maar één mogelijke benadering van een dergelijk boek: ‘De
instelling van de lezer op dit werk zou dus ongeveer die van de auteur moeten
1
reproduceren; hij mag ook gerust toegeven, “dat hij het niet weet”.’ Elders: ‘Ik geef
er de voorkeur aan de duisterheid van Achterberg duister te laten, tenminste daar,
2
waar hij zelf kennelijk [!] de behoefte heeft gevoeld duister te zijn’. Zoals J.G. Kooij
al vaststelde (zie p 418) wijst Ter Braak iedere benadering op grond van een
3
semantisch onderzoek uitdrukkelijk af. Analyseren ‘wat er staat’ leidt niet tot dieper
inzicht. De konstatering van duisterheid bij een dichter voert de criticus Ter Braak
weer onmiddellijk naar de man met de pen op papier: ‘Het is bovendien twijfelachtig,
of de “duistere” poëzie door specialistische verklaring “helderder” wordt; ik geloof
daar niet aan, omdat de “duisterheid” samenhangt met bepaalde “duisterheden” in
de dichter zelf; hij koos niet voor niets deze weg om zich te uiten! Wat de
commentator kan doen, is: nagaan, psychologisch, waarom de “duistere” dichter
4
die weg koos’.
Het lijkt mij toe dat Van Vriesland in de roos schoot, toen hij vroeg: ‘wat kan het
genot dat een kunstwerk ons geeft, uitstaande hebben met een zielkundige verklaring
van zijn ontstaan? Dit althans niet, dat het laatste uitgespeeld wordt om het eerste
5
te kleineren of te ontkennen.’ Zoals
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VW 4 p 410.
VW 7 p 504.
Een uitzondering vormt het stuk ‘Het mysterie van Leidschendam’ (VW 3 p 546 vlgg), waarin
overigens de semantische aanpak een demaskerende funktie moet vervullen.
VW 7 p 20.
Onderzoek en vertoog I p 241. Ter Braak heeft zelf een tegenformule gegeven in een
onthullend stuk over Bierens de Haan: ‘Deze manier om over kunstvoortbrengselen te schrijven
maakt de toeschouwer tot maat van alle dingen; men merkt er aan, dat het “corps à corps”
van maker en kunstwerk, de soms vulgair-zinnelijke, humoristisch-concrete [!] vereenzelviging
van een scheppende mens met het geschapen product aan deze stijl geheel vreemd is
gebleven.’ (VW 6 p 603, 1938). Hier wordt het ‘toeschouwers-perspektief’ als een tekort
afgewezen, een ‘beschouwingswijze achteraf’ (hetgeen natuurlijk waar is, en alleen een
veroordeling voor wie meent dat dit inhoudt: te laat, want komend nadat het leven al uit het
kunstwerk geweken is).
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Nijhoffs stelling over de zelfwerkzaamheid van de vorm een taalkundige benadering
tot gevolg heeft, zo leidt de stelling dat uit het voltooide kunstwerk de levende
persoonlijkheid geweken is, tot een zoeken naar de schrijvende schrijver als het
waardevolle moment, en dat wil zeggen: hij voert van het kunstwerk af. De
taalkundige benadering kan lezersfeiten als bewijs op tafel leggen, voor iedereen
geldende of kontroleerbare lezersfeiten; de impressionistisch-psychologische aanpak
echter kan de leeservaringen alleen maar hanteren als gevoelsmatige vingerwijzingen
naar het ‘wezenlijke’.
Eén gevolg van Ter Braaks weigering om zich op toeschouwers- (lezers-)
standpunt te stellen wil ik nog noemen. De wetenschappelijke literatuur-analyse is
voor hem per definitie zinloos. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Na de interpretatie van
Van Eyck [van Cheops], die mijzelf nooit gelukt zou zijn, neem ik aan, dat men er
wel zoiets achter kan zoeken; maar heel wat duidelijker lijkt mij, dat de poëtische
waarde van Cheops en het grootste deel van Leopolds overige gedichten met
1
dergelijke uitleggingen hoegenaamd niets uitstaande heeft.’ En over de dissertatie
van Stuiveling: ‘Heeft zulk een statistiek der poëzie waarde? Komt men iets nader
tot de psyche der Tachtigers door hen rhythmisch te analyseren?’ (Het lijkt
onwaarschijnlijk dat Stuiveling dàt heeft willen bereiken!) ‘Men dient, wil men zich
aan de beantwoording van die vraag wagen, voorop te stellen, dat alle “wetenschap
2
der poëzie” in laatste instantie zinloos is.’ Het gaat natuurlijk niet om Ter Braaks
oordeel, maar om zijn argumentatie. Dat wetenschappelijk onderzoek niet naar ‘de’
waarheid streeft, maar naar het vaststellen van partiële waarheden, kwam bij de
absolutist Ter Braak niet op. Hij zoekt liever het ‘wezenlijke’ dat slechts door raden
te kennen is en dat bovendien niet werkelijk overdraagbaar blijkt te zijn, dan dat hij
streeft naar exakte antwoorden op zorgvuldig geformuleerde vragen. Voor Ter Braak
heeft alleen de tegenstelling echt - onecht belang; die tussen waar en onwaar is
een fiktie. Voor de lezers die nog twijfelen aan de juistheid van het woord
‘impressionistisch’ als karakteristiek van Ter Braaks kritische methode, nog één
3
citaat : ‘[Van Deyssel is] de sterkste, levendste verpersoonlijking in Nederland van
een critische richting, waarvoor in laatste instantie alleen de verhouding van mens
4
tot mens geldt.’ In deze konstatering wordt Van

1
2
3
4

VW 4 p 73.
VW 5 p 218.
Voor andere argumenten verwijs ik naar het vorige hoofdstuk, vooral p 406-409.
VW 4 p 310.
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Deyssel erkend als de sterkste vertegenwoordiger van Ter Braaks eigen ‘kritische
richting’.
Om een te radikale gelijkstelling van Ter Braaks houding als criticus met die van
de impressionistische Tachtigers tegen te gaan, wijs ik er onmiddellijk op, dat er
niet minder grote verschillen dan overeenkomsten zijn. Zo heeft Ter Braak zijn
identificerende streven nooit verbonden aan een objektivistische doelstelling, zoals
bijvoorbeeld Kloos deed. Om het in de termen van de diskussie van 1912 te zeggen:
Ter Braak koppelt een impressionisme à la Kloos aan het subjektivisme dat Coster
1
verdedigde, en in dat opzicht is hij eigenlijk konsekwenter dan Kloos.

De kritische praktijk
In 1949 schrijft Vestdijk: ‘Nog steeds is Ter Braak het geweten onzer letteren, de
onzichtbare coördinaat, waarop ieder literair oordeel stilzwijgend of zelfs onbewust
wordt afgemeten.’ Hij acht Ter Braak ‘onze eerste criticus, en onze grootste criticus
2
na Busken Huet’. Nu kan men van Vestdijk nog zeggen dat hij een geestverwant
van Ter Braak was. De volgende oordelen zijn daarom misschien welsprekender:
(Nijhoff) ‘Zonder iemand te kort te willen doen, beweer ik dat er in onze dagbladpers
nergens letterkundige verschijnselen als zodanig serieuzer worden besproken dan
3
in zijn kroniek in “Het Vaderland”.’ En Roland Holst, evenmin als Nijhoff erg
geporteerd voor Ter Braaks kritische uitgangspunten zelf, zag toch zijn kritische
4
aktiviteit als een ‘zuivering’ van ‘boudoir-mystiek’.
Bij deze positieve beoordeling van Ter Braaks kritieken wil ik mij gaarne aansluiten.
Geen andere criticus in de besproken periode heeft zo kontinu een zo hoog peil
weten te handhaven als hij, vooral waar het gaat om de konfrontatie met de
levensbeschouwing van een auteur. Altijd als het een schrijver betreft die vorm geeft
aan een duidelijk omschrijfbaar levensbeeld (ook dus in romans, zoals bij Kafka en
Thomas Mann), treft de soepele en ondogmatische wijze waarop Ter Braak dit weet
om te zetten in een levenshouding, waarmee hij zich vervolgens kan konfronteren.
Het best is hij, zoals te verwachten was, wanneer hij met dokumenten te maken
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Het heeft geen zin verder in te gaan op deze ‘verwantschappen’, al was het maar omdat
daaraan een gedetailleerd onderzoek van de opvattingen van de Tachtigers vooraf zou moeten
gaan; Van Deyssel bijvoorbeeld is weer subjektivistisch. Wat ik slechts wil vaststellen is, dat
Ter Braak niet minder, of meer, een Tachtiger-traditie voortzet dan bijvoorbeeld Binnendijk,
- in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt.
Zuiverende kronieken p 174 en 175.
Nijhoff VW 2* p 879 (1939).
Thomas Mann e.a., Over Menno ter Braak, p 13.
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heeft (bijvoorbeeld bij de brieven van Perk aan Joanna Blancke), omdat dan zijn
psychologische aanpak ter zake is en met de stukken op tafel toegelicht kan worden.
Het minst overtuigend is hij wanneer hij over poëzie schrijft, en ook dit is niet
verbazingwekkend, gezien zijn diep gewortelde argwaan tegen juist deze uitingsvorm.
Niet alleen tegenstanders, zoals - op dit terrein - Marsman, maar ook bentgenoten
hebben dit vastgesteld. Du Perron maakt opmerkingen in die richting, en Greshoff
waagt zich zelfs aan een verklaring: dat Ter Braaks beschouwingen over dichtbundels
minder treffend zijn dan die over proza- of essay-kunst, komt doordat ‘hij zich daarin
niet open en volkomen als lezer uitsprak, terwijl hij niet in staat was als dichter over
1
dichtkunst te oordelen.’ Met de roes-diskussie als argument, geloof ik dat Greshoffs
verklaring juist is, vooral omdat hij verwijst naar een onopgeloste verhouding tussen
schrijverspoëtica en lezersnormen. Dichter nog bij het hart van de problematiek
komt Vestdijk, die, na vastgesteld te hebben dat Ter Braak zijn beschouwingen vaak
baseert op ‘de antithese, de polaire tegenstelling’ en dat de ‘subtiliteit bij den
2
overwegend deductief aangelegden Ter Braak pas in haar rechten [treedt], nadat
de tegenstelling is geponeerd’, vervolgt hij: ‘Een nadeel nu van deze min of meer
systematische splitsing in begripsparen is, dat men, na voltrokken splitsing, en vooral
op kort bestek, in het algemeen geneigd is “derde” mogelijkheden over het hoofd
te zien. Dit komt bij Ter Braak nogal eens voor, in het bijzonder op gebieden die
hem van nature niet liggen, “emotioneele” gebieden als de poëzie b.v. die, althans
in de essays over Gorter en Leopold, vrijwel overal samenvalt met een “derde”
begrip, dat men niet vindt door een nog zoo subtiele synthese van de beide, aan
3
elkaar tegengestelde “particuliere begrippen”, die als alternatief gebruikt zijn.’ Hier
wordt op genuanceerde wijze vastgesteld dat de voor een ideeënkritiek geschikte
methodiek Ter Braak bij poëzie niet naar zijn onderwerp voert, maar hem slechts
doet vinden wat hij zelf meebrengt: de begrippenparen die voor de criticus meer
relevant zijn dan voor de besproken poëzie.
Het woord antithese brengt ons opnieuw bij Hegel. Merkwaardig genoeg heeft,
zoals ik al eerder aangestipt heb, Ter Braak zelf altijd aangenomen dat hij ‘Hegel
4
nooit bereikte’. Wie tien kritieken van zijn hand achter el-
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Volière p 109.
Ook Bomhoff (‘Ter Braak’ p 6) stelt uitdrukkelijk: ‘Van een inductieve bewijsvorming is bij Ter
Braak geen sprake.’
Muiterij tegen het etmaal II p 181.
Afscheid p 10.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

439
kaar leest, weet echter wel beter. Vrijwel alle vertonen zij een dialektische techniek,
zowel in hun opbouw (algemene inleiding - bespreking van eigenschappen van het
boek, bijvoorbeeld ‘het verhaal’ - toetsing van het een aan het ander), als, zoals
Vestdijk opmerkt, in de wijze waarop de inleidende beschouwing gebaseerd wordt
op een begripstegenstelling. Ter Braak heeft trouwens zelf (zie p 423) te uitdrukkelijk
gesproken over ‘de begrippen doordenken tot zij in hun tegendeel omslaan’, om
deze hegeliaanse techniek te kunnen ontkennen.
Hoe zeer de beschreven driedeling, met aan het begin een algemene
beschouwing, typerend is voor de opzet van Ter Braaks kritieken, blijkt uit een
willekeurige verzameling van beginzinnen. De vroegste Vaderlandkroniek, over
Morgenstern, vangt aan met deze woorden: ‘De wereld waarin wij leven is
1
2
opgebouwd uit conventies’ , de tweede, over Vestdijk: ‘Wat is een dichter?’ En,
voor de vuist weg uit latere kritieken gekozen: ‘Nog dikwijls hoort men de mening
3
4
verkondigen’ ; ‘Men heeft er dikwijls over gediscussieerd’ ; ‘Men vindt in de litteratuur
5
zowel schrijvers, die ... als die ...’ etc. De tegenstelling die in de inleidende
beschouwingen doorgaans geponeerd wordt, blijkt in de meeste geciteerde gevallen
direkt al uit de openingszin.
De algemene beschouwing aan het begin van de kritiek geeft meestal ook het
doel van de kritiek aan; vandaar dat ik ‘ideeënjager’ een goede zelfkarakteristiek
genoemd heb. In bijna al Ter Braaks kronieken zou een zin als deze ergens tegen
het eind van de tweede pagina kunnen staan (en niet zelden staat hij er ook): ‘Ik wil
6
deze algemene stelling toelichten door het concrete voorbeeld’ enz. De behandeling
van het besproken boek zelf wordt dus gepresenteerd als toelichting bij een algemene
these.
Dat de criticus op deze wijze een greep krijgt op alles wat maar in ideeën te
vertalen is, op filosofisch, politiek en historisch werk bijvoorbeeld, spreekt vanzelf,
en dat bij een schrijver van Ter Braaks intelligentie die greep vaak stevig is, niet
minder. Ook wanneer hij er in slaagt om in het besproken boek bepaalde Leitmotive
aan te wijzen die voor hem persoonlijk grote betekenis hebben, dringen zijn
beschouwingen uitzonderlijk diep door. Dit is bijvoorbeeld het geval, als hij schrijft
over de kombinatie van dood, angst en jeugd als ‘onbeweeglijke kern van Vestdijks
7
schrijverschap’.
Wanneer er echter voor de lezer in het als wichelroede gebruikte begrip of
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VW 5 p 7.
idem p 12.
idem p 459.
idem p 465.
idem p 490.
VW 7 p 465.
VW 4 p 227 (De duivelkunstenaar).
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begrippenpaar geen direkte aanknopingspunten met het behandelde werk aanwezig
zijn, staan algemene beschouwing en boekbespreking los van elkaar. Hoe boeiend
de eerste dan op zichzelf nog zijn kan, hij krijgt een hobby-karakter. Dat geldt vooral
voor de gevallen dat Ter Braak één van zijn handwoorden als breekijzer gebruikt.
Een kras voorbeeld is de kritiek op Lijmen, waarin Boorman met de Uebermensch
1
in verband gebracht wordt. Zo komt Elsschot naast Nietzsche te staan, en dat doet
hem weinig goed. Wat ‘beeld’ moet blijven, wordt zonder meer in ‘idee’ vertaald.
Een tweede voorbeeld van het reducerende effekt dat de toepassing van
2
handwoorden kan hebben, is de brochure Douwes Dekker en Multatuli . Met een
paar citaten daaruit kan ik voldoende aantonen, op welke wijze Ter Braak zijn
slachtoffers soms op het Prokrustes-bed van zijn vaste terminologie bindt, en hoeveel
zij daarbij verliezen. De kursiveringen zijn van Ter Braak zelf.
‘[Het] eigenlijke probleem dat in zijn leven en werken ligt opgesloten: het probleem
der menselijke waardigheid.’
‘Multatuli stelt het probleem der menselijke waardigheden ten opzichte van de
vele specialismen, waarin de cultuur is verzand, en waarvan het socialistisch
(marxistisch) specialisme er één is’.
Multatuli wordt geboeid door ‘het probleem der menselijke waardigheid “jenseits
von Gut und Böse”.’
Na Augustinus genoemd te hebben, stelt Ter Braak: ‘Terwijl het handelen als
zodanig buiten recht en onrecht staat, terwijl iedere stap, die men doet, en iedere
hand, die men uitsteekt, een amorele handeling is, worden wij “verteerd door de
honger naar gerechtigheid”: ziedaar de paradox der cultuur, der christelijke cultuur,
der christelijke moraal. In het teken van die paradox staat het gehele werk van
Multatuli, maar tegelijk staat het Lebak-complex tussen hem en de erkenning van
die paradox.’
Evenals Nietzsche was Multatuli ‘intuïtief gespitst op het ontdekken van de
officieuze reputaties achter de officiële.’
Men ziet, Multatuli krijgt nog meer te dragen dan hijzelf al dacht, namelijk ook nog
de hele problematiek van Ter Braak. Op den duur lijkt het boekje een addendum
bij Van oude en nieuwe christenen.

Latere kronieken
Terzijde heb ik al opgemerkt dat Ter Braak in later jaren niet meer onver-
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idem p 380 vlgg (1937).
idem p 177 vlgg (1937).
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anderd zijn positie van 1931 verdedigt. De opvatting van Bomhoff dat hij steeds
1
konsekwent is geweest in het toepassen van zijn literaire beginselen , is naar mijn
mening onhoudbaar, en de verklaring van Van Galen Last en Vestdijk voor de door
2
hen blijkbaar gekonstateerde inkonsekwenties , is op zijn minst onvolledig. Degeen
die zowel de feiten juist weergeeft, als ze zo rangschikt dat zij een plausibele
samenhang vertonen, is Borsboom. ‘Overziet men nu’, schrijft hij, ‘Ter Braaks literaire
kritiek, dan blijkt hij dus weg te drijven van oorspronkelijke uitgangspunten en
naderhand een breder “aesthetisch” standpunt in te nemen, dat zich minder
3
bevooroordeeld toont t.o.v. aanvankelijk verworpen “genres”’ , waarbij met het laatste
vooral de poëzie bedoeld wordt. ‘Hij evolueert althans in de richting van de “objectieve
4
criticus” die hij in Démasqué der Schoonheid had afgezworen.’ ‘Via een tolerante
kritiek, die naast zijn filosofische problematiek komt te staan, gaat hij de weg op van
perifere ontmoetingen en verzoeningen met auteurs die een aan het eigen inzicht
5
en de eigen levensinzet “vijandige” literaire voortreffelijkheid vertegenwoordigen.’
Het naast elkaar stellen van de kritieken en de filosofische problematiek, in de
laatste periode, is een van die observaties die het vertrouwen van de lezer in
Borsbooms boek - dat op veel punten moeilijk te beoordelen is - in niet geringe mate
versterken. Bij mijn weten heeft niemand anders gezien, of tenminste gezegd, dat
de latere Ter Braak in de praktijk van zijn kritiek bepaalde ‘esthetische’
gezichtspunten opnieuw aanvaardde, die hij in zijn jeugdstudies ook al had
geformuleerd, zij het toen juist volkomen theoretisch.
Nu komt deze verschuiving niet uit de lucht vallen, natuurlijk. Ik heb al gesproken
over de ambivalente houding van Ter Braak tegenover de ‘vorm’ en over de dubbele
betekenis van het begrip ‘persoonlijkheid’, waardoor grote sektoren van vooral de
poëtische uitingsvorm voor hem onbereikbaar werden. Men mag aannemen dat de
kritische praktijk, evenzeer als zijn gevoeligheid voor poëzie, hem gekonfronteerd
hebben met het besef dat zijn literaire ideologie hem steeds minder in staat stelde
tot het
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Bomhoff, ‘Ter Braak’ p 4.
Van Galen Last: Ter Braak was ‘veel minder dogmatisch in het hanteren van zijn eigen kriteria
[dan Leavis]’. (Hollands Weekblad 3de jg, nr 136, p 15, 2de kolom). En Vestdijk: ‘bovendien
was Ter Braak in de praktijk veel plooibaarder dan hij naar buiten toe leek, en hij was
gemakkelijk in staat om inzendingen te keuren, en eventueel te waarderen, op een
“esthetische” waarde, die niet geheel of zelfs in het geheel niet met zijn theorieën strookte’.
(Gestalten tegenover mij p 66).
Borsboom a.w. p 79.
idem p 79-80.
idem p 82.
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vastleggen van zijn reële lezers-ervaringen, vooral waar het poëzie betrof. In zijn
kronieken komt Ter Braak daardoor in toenemende mate tot observaties die niet
1
meer in overeenstemming zijn met zijn ‘leer’. Zijn filosofische problematiek en zijn
kritische attitude komen daardoor gedeeltelijk los van elkaar te staan; pogingen om
2
de samenhang te handhaven, doen vaak aan als kortsluiting. Tot een nieuwe
eenheid is Ter Braak niet meer gekomen.
Al is de poëzie het gebied waarop de verandering in zijn houding tegenover het
fenomeen literatuur zich het meest gemarkeerd, en het meest verbluffend, uit, de
eerste symptomen ervan openbaren zich op ander terrein, en wel - ook dit heeft
Borsboom scherp gezien - in zijn artikelen over Van Schendel. Eén citaat uit een
3
kroniek van december 1934, d.w.z. vrijwel gelijktijdig met de roes-polemiek , zal de
lezer ongetwijfeld direkt duidelijk maken waarom ik hierin de eerste onontkenbare
manifestatie van nieuwe opvattingen herken: ‘elk verhaal op zichzelf [is] weer een
nieuw organisme in zijn eigen verbeeldingswereld [...]. Wel moet de schrijver over
een verbazingwekkende inspiratie beschikken, dat in ieder sprookje, dat hij noteert,
het vorige weer volkomen vergeten kan zijn, zodat het als het ware uit een luchtledig,
gebaad en gezalfd in de verrukkelijkste concreetheid, tot ons komt en zich aandient
4
als een kosmosje zonder voorgeschiedenis.’
Quod licet Jovi... Wat hier over Van Schendels verhalen gezegd wordt, bij wijze
van positief waardeoordeel, lijkt bijzonder veel op wat Binnendijk
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Ik houd hier de woordkeuze van Borsboom aan, waar het gaat om Ter Braaks formulering
van zijn diepere waarheden, die in mijn betoog vooral gekoppeld zijn aan de leven - dood
antithese (of eenheid), maar die bij Borsboom natuurlijk een veel vertakter vorm gekregen
hebben.
Een kras voorbeeld is het artikel ‘Woord en zin’ (VW 6 p 164 vlgg), waarin de ‘woordpoëzie’
gesteld wordt tegenover en verdedigd wordt tegen de poëzie van de ‘volzin’. Vestdijks werk
wordt een representant genoemd van de poëzie van het woord, zonderling genoeg. Hoezeer
oude probleemstellingen en nieuwe observaties elkaar hier voor de voeten lopen, blijkt uit
zo'n zin: ‘de poëzie van de volzin is zeer geschikt om het talent te flatteren, ook wanneer het
kennelijk geen persoonlijkheid dient.’
Veel geslaagder is de verzoeningspoging in het stuk ‘De poëtische schok’ (VW 6 p 525 vlgg,
dec. '37), waarin het waarderen van poëzie in verband gebracht wordt met fysieke
verschijnselen als zweten en rillen, die wijzen op de nabijheid van een vreemde (vriend of
vijand?). Dit is het stuk - zie p 411 noot 1 - waarin Ter Braak werkelijk zijn waarheden
rechtstreeks afleidde uit lichamelijke gewaarwordingen.
Deze gelijktijdigheid lijkt mij geen toeval; in zijn artikel over poëzie als roes heeft Ter Braak
bepaalde opinies ad absurdum gevoerd, die in zijn kronieken van dat moment af juist geleidelijk
uitgehold worden, - een bewijs van de groeiende tegenstelling tussen theorie en praktijk.
VW 5 p 377.
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een kenmerk van de ware poëzie acht! Maar aan de poëzie wil Ter Braak voorlopig
zoveel rechten nog niet gunnen. Die blijft ook de komende jaren nog een middel tot
‘afleiden van het denken’, en funktioneert als ‘het verbindende element’ in de
taalwereld (hetgeen nog altijd betekent: de ondergang van de persoonlijkheid in de
1
gemeenschappelijkheid).
Er zijn in de jaren na deze Van Schendelkritiek een aantal uitingen te vinden die
wijzen op een zich voortzettende ontwikkeling van Ter Braaks denken over de
literatuur, maar de weerstand vanuit de ‘ideologie’ is voorlopig nog te sterk om meer
dan incidentele observaties mogelijk te maken. Incidenteel maar toch wel treffend,
zoals deze (niet toevallig weer over Van Schendel): ‘deze naturen [geven] in de
kunst een “tweede wereld” het aanzien, die, hoewel kennelijk in de levenservaring
2
gebed, toch van die eerste wereld der levenservaring is losgeraakt’.
De grote verandering komt echter pas in 1937, als de poëzie zijn deel gaat krijgen
van deze gewijzigde kijk op de aard van het verschijnsel literatuur. Eerst gebeurt
dat nog in zijdelingse, maar direkt al frekwente, konstateringen van dit type: (over
Bloem) ‘Er staan in De Nederlaag eigenlijk geen overbodige gedichten; ieder gedicht
heeft een eigen accent, is, hoewel het steeds weer uit hetzelfde levensgevoel
3
voortkomt, een zelfstandige mikrokosmos.’ Over Hendrik de Vries (Nergal): ‘Steeds
alleen met zijn gedachten, steeds in een isolement levend, dat het isolement is van
degenen, die niet op de mededeling door propaganda gesteld zijn, maar door
4
woorden alleen toestanden van de geest op anderen kunnen overbrengen’ etc. De
elementen kommunikatie en expressie worden hier precies andersom gewaardeerd
dan tot nu toe, met vruchtbare mogelijkheden voor de poëzie-beschouwing.
Zoals zijn waardering voor de zo anders gerichte maar toch bewonderde Van
5
Schendel een nieuwe oriëntatie ten opzichte van het proza meebracht, zo is het A.
Roland Holst geweest die Ter Braak aanleiding gaf

1
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5

Citaten uit een artikel van 6 mei 1934 (VW 5 p 171), waarin de mogelijkheid van de waardering
voor poëzie van auteurs met andere ideeën verbonden wordt aan de genoemde, voor Ter
Braak negatieve, eigenschappen.
VW 6 p 127 (mei '36).
idem p 399 (mei '37).
idem p 439 (juni '37).
In een stuk van 23 mei 1937, VW 6 p 409 vlgg, wordt een poging gedaan, met als voorbeeld
weer Van Schendel, om via het rangbegrip een diepere verwantschap onder de verschillen
van de oppervlakte vast te stellen. Dit resulteert in: herkenning van de eigen ‘verhouding tot
de wereld’ in zijn zuiverste vorm.
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tot de formulering van een volledig gewijzigde houding tegenover (bepaalde) poëzie.
1
Enkele citaten uit een kroniek over Een winter aan zee :
‘Het element ontmenselijking, dat Holsts poëzie steeds sterker ging bepalen, heeft
thans zozeer de overhand gekregen, dat alle andere elementen er door verdrongen
zijn’. Dit kan nog negatief opgevat worden. Maar het volgende niet meer: ‘Zo
projecteerde reeds in Voorbij de Wegen Roland Holst zijn menselijke gestalte tegen
een metafysische, legendarische, “voortijdelijke” achtergrond; deze projectie herhaalt
hij hier thans in de aristocratische veelvoudige soberheid van korte gedichten, waarin
hij nog meer met de persoonlijke aanleiding tot die gedichten heeft afgerekend.’
Hier is zonder twijfel sprake van een positief oordeel, en dat nog wel over het
‘losraken van de persoonlijke aanleiding’! En, als klap op de vuurpijl, wordt verderop
gesproken van ‘de grootheid en volmaakte zuiverheid van deze poging tot
ontmenselijking; de priesterlijke toon is hier nl. niet onecht, zoals bij de valse mystici,
maar een gevolg van de concentratie op het dichterschap, zodat men het gehele
wereldbeeld van Roland Holst met zijn verstand kan afwijzen en er toch de visionnaire
kracht van ondergaan.’
Zuiverheid, de norm die steeds meer in Ter Braaks kronieken als de beslissende
naar voren komt, wordt hier mogelijk geacht bij een ‘poging tot ontmenselijking’,
koncentratie op het dichterschap is een deugd. Men denkt onwillekeurig aan de
Prisma-diskussie waarin Binnendijk van het tweede uitging, en op het kritieke moment
bij het eerste uitkwam, bij de zuiverheid als doorslaggevende norm.
Het is niet mogelijk, op deze plaats verder op de veranderingen in Ter Braaks
kritische praktijk van de laatste jaren in te gaan. Ik moet er mee volstaan, vast te
2
stellen dat er geen sprake is van een voorbijgaande ‘bevlieging’ . Zelfs komen er
tekenen van een kritische theorie, die radikaal afwijkt van Ter Braaks vroegere
opvattingen. Zo wordt niet alleen zijn

1

2

VW 6 p 489 vlgg (17 oktober 1937). Het lijkt mij niet apokrief, te veronderstellen dat Een winter
aan zee op Ter Braak een uitzonderlijk sterke aantrekkingskracht uitoefende door de
spengleriaanse ondergangssfeer waarvan het werk doortrokken is.
Eerder gaat Ter Braak in de komende jaren nog verder. Cf een notitie als deze (over Marsman):
‘die eigenaardige bekoring, die alleen uitgaat van een onvervangbaar schrijverschap en,
dientengevolge [!] een onvervangbaar mens-zijn.’ (VW 6 p 612, april 1938). Heel
belangwekkend is de bespreking van Tempel en kruis die meer in de richting van een zuivere
lezers-analyse gaat dan welke kroniek van Ter Braak ook, al buigt tenslotte ook hier zijn
aandacht terug naar de schrijver, omdat de reden van bepaalde lezers-ervaringen gezocht
wordt in de ‘echtheid’ van de inspiratie van de dichter.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

445
1

eigen kritiek, zoals Borsboom weer terecht konstateert, objektiever , maar de
objektiviteit zelf wordt anders gewaardeerd. Van Verweys studie over Van Eeden
wordt gezegd dat hij ‘objectiviteit [ademt], of (als men aan dat woord niet gelooft)
2
zakelijkheid’. Over Marsmans Gorter-boek: ‘Nergens meer dat gebries en gehinnik
van weleer; een zekere “objectiviteit” (maar een objectiviteit, die de keerzijde is van
een steeds waakzame subjectiviteit en zichzelf niet met philosophische ficties voor
3
de gek houdt!) heeft de plaats van de oude partijdigheid ingenomen.’ Ook hierin
lees ik positieve evaluatie; misschien mag men zelfs spreken van zelfherkenning.
Weliswaar wordt bij het woord objektiviteit nog een slag om de arm gehouden, maar
dat is om het begrip te kunnen aanvaarden. In deze richting is de treffendste uitspraak
4
van Ter Braak er een over ... Binnendijk. In zijn stuk ‘Defensieve critiek’, van 1940 ,
stelt hij tegenover elkaar een type kritiek dat ‘uit actie geboren wordt’, en een type
kritiek dat geheel een reaktie op het gelezen werk vormt, een kritiek die ‘waarden
schept’ en één die ‘waarden analyseert’. Ter Braak zelf brengt deze tegenstelling
in verband met die tussen de begrippen subjektief en objektief (die hij echter niet
bruikbaar acht gezien de ‘pretenties’ van de objektiviteit), en heel uitdrukkelijk maakt
hij de kwaliteitsvraag los van het genre waartoe de kritiek behoort. Beide soorten
leveren goede en slechte critici op.
Samenvattend: mijn indruk is dat Ter Braak bezig was, zich rekenschap te geven
van de crux van ieder principieel subjektivisme dat tòch overtuigen wil omdat het
subjekt nu eenmaal oordelend in een bepaalde kultuursituatie staat, maar dat hij
niet de tijd heeft gehad om deze problematiek ten einde te denken. Juist als criticus
- en als historicus, maar dat is hier niet aan de orde - zie ik zijn toekomst in 1940
als open. Noodzakelijkerwijs blijft daardoor ook de vraag of hij een bevredigende
oplossing gevonden zou hebben voor wat men wel een toenemende gespletenheid
in zijn denken mag noemen, een open vraag.

1
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Objektief in de al eerder gebruikte zin van: uitgaande van de eigenschappen van het objekt.
Ter Braaks kritieken blijven vooral op begrippen en ideeën gericht, maar deze sluiten in later
jaren direkter aan bij de problematiek van de besproken auteur, die dus minder als louter
aanleiding fungeert. Men vergelijke de al vermelde bespreking van Lijmen met die van Het
been (VW 7 p 93 vlgg, nov. 1938). Als Vestdijk de ‘z.g. subjectiviteit’ van Ter Braak een ‘uiting
van streven naar ... objectiviteit’ noemt (Muiterij tegen het etmaal II p 180, een stuk dat niet
eerder dan 1938 geschreven kan zijn), bedoelt hij waarschijnlijk iets anders, namelijk wat ik
heb aangeduid als ‘jagen op het absolute’.
VW 7 p 403 (1939).
VW 6 p 479 (l937).
VW 7 p 464 vlgg.
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28 S. Vestdijk (geb. 1898)
Voor dit, laatste, hoofdstuk zou eigenlijk een ouderwetse omschrijvende titel op zijn
plaats zijn, in deze trant: S. Vestdijk, enkele opmerkingen over zijn vroege essays,
in het bijzonder met betrekking tot zijn denkbeelden over het vorm - inhoud vraagstuk
en zijn verhouding tot Forum. Er is immers geen sprake van dat ik bij Vestdijk
hetzelfde zou kunnen doen als in voorgaande hoofdstukken. Zijn voornaamste
ideeën over de aard van het literaire werk, bijvoorbeeld, zijn te vinden in Albert
Verwey en de Idee en in De glanzende kiemcel (de ‘isolatie-theorie’). Beide werken
1
echter vallen buiten het tijdsbestek van dit boek . Ik kan zelfs niet spreken van een
schetsmatig overzicht, maar slechts van een aanloop, niet alleen van mij maar ook
van de besprokene zelf, een fragment van dat gebouw dat ook de essayerende
Vestdijk blijkbaar opbouwt, volgens een verweyaans principe waar Vestdijk zelf niet
veel vertrouwen in heeft. Men moet hopen dat ook op dit terrein der ‘literaire ideologie’
binnen niet te lange tijd een voorlopige poging gedaan wordt - meer kan het nog
niet zijn - om tot een overzicht van Vestdijks ontwikkeling te komen.
In ‘onze’ periode heeft, intussen, Vestdijk zich over één kwestie weliswaar niet
definitief maar toch wel kontinu en samenhangend uitgelaten: die van de verhouding
vorm - inhoud. Voor dit boek is dat een gelukkig toeval, - of géén toeval, want juist
in die problematiek heeft hij zijn gekompliceerde relatie tot (literaire) vrienden en
tijdgenoten kunnen vastleggen op de hem eigen manier: zonder werkelijk partij te
kiezen, zeker niet polemiserend, óók niet ‘au dessus de la mêlée’ maar als het ware
op een punt beginnend dat vóór de splitsingen ligt, en zo allerlei verondersteld
tegenstrijdige standpunten binnen één optiek brengend.
Ik heb Vestdijk ondergebracht in de afdeling Forum, omdat hij daar, eenvoudig
op historische gronden, thuishoort. Maar zijn houding ten op-

1

Over de laatst verschenen essaybundel De leugen is onze moeder (1965), waarin een zo
revolutionaire studie te vinden is als ‘Het lyrisch beginsel van de roman’, bewaar ik maar
helemaal het zwijgen. Het wachten is op zelfs maar het begin van een adekwate bespreking
van dit boek.
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zichte van de Forum-doktrines is ambivalent. Bij iedere uiting van adhesie voegt hij
een uitbreiding die niet zelden het tegengestelde inhoudt van wat Ter Braak of Du
Perron zouden schrijven. Zo zullen wij hem zien zitten schrijven, deze Hieronymus,
in het hol van de leeuw, met de leeuwen aan zijn voeten zelfs, die wel een beetje
onrustig en argwanig zijn, maar die toch blijven liggen. ‘Het ene beest vecht met
zijn poten’, heeft Vestdijk zelf ergens geschreven, ‘het andere met zijn bek, het
1
derde door middel van mimicry’. Er is geen twijfel aan dat hij zelf tot de derde soort
behoort.
Dat men Vestdijk in geen geval van het ‘echte’ Forum los mag snijden, is
gemakkelijk aan te tonen. Daar zijn in de eerste plaats de reakties van Du Perron
en Ter Braak zelf. De stimulerende rol die, ook nu weer, de eerste heeft gespeeld,
is bekend genoeg, en dat de tweede aan Vestdijk een heel bijzondere plaats
2
inruimde, ziet men met één oogopslag, als men De duivelskunstenaar leest.
Herhaaldelijk is opgemerkt, o.a. door Du Perron, dat Vestdijks poëzie, naast die van
Dèr Mouw, voor Ter Braak het sterkste feitelijke argument was ten gunste van zijn
eigen opvattingen. Hij schrijft zelfs in april '32 aan Du Perron: ‘Ik geloof, dat we in
3
dezen man de rechtvaardiging alleen al van Forum kunnen zoeken.’ Dat hij later,
in de loop van 1935, zich voelt vervreemden van een Forum, dat ‘het tijdschrift van
Vestdijk’ wordt (zie p 375), geeft de groeiende afstand, of misschien eerder het
besef van Vestdijks ambivalente positie, aan, maar dat neemt niet weg dat in 1932
Vestdijk als de sterkst denkbare nieuwe bondgenoot begroet wordt: ‘sommige
stukken [van het Dickinson-essay], lijnrecht tegen de theorie van Nijhoff, zullen je
4
zéér bevallen’, schrijft Ter Braak aan Du Perron.
Het zou faciel zijn om te zeggen: daarin hebben de twee Forummannen zich dan
aanvankelijk vergist (maar later wisten zij beter). Vestdijk hoort wel degelijk bij Forum,
maar Vestdijk hoort nu eenmaal nooit volledig bij iets: de taktiek van de mimikri. Het
is bekend - al zouden wij daar graag meer van willen horen - dat Du Perron de
laatbloeiende Vestdijk met raad en daad heeft bijgestaan, maar zoiets houdt nog
geen verwantschap in. Du Perron heeft zelfs Vera kunnen ‘bewerken’ en een
scherper tegenstelling tot zijn eigen stijl dan die van Marsman in deze jeugdroman
zou men nau-
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Podium, aug.-sept. 1950, p 523.
Dat ook Ter Braaks reserve tegenover Vestdijk uit die studie blijkt, is onontkenbaar. Men
vergete niet dat het essay als geheel stamt uit 1940, en postuum gepubliceerd werd. Het
meest opvallende feit blijft dat Ter Braak juist aan Vestdijk een samenvattende studie wijdde.
Briefwisseling Ter Braak - Du Perron I p 200 (28 april '32).
idem p 179.
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welijks kunnen bedenken. Het zegt echter meer dat Vestdijk nog in 1961 over Ter
Braak kan schrijven: ‘Zijn poëzietheorie maakte op mij een aanvaardbare indruk’,
al weet men pas alles als men verder leest: ‘- mits gecontrapunteerd met een aantal
1
andere theorieën’. En dat is precies wat hij, van het begin af, gedaan heeft:
kontrapunteren. Al kan men tot in de latere NRCt kronieken van Vestdijk invloed
2
van Ter Braak bespeuren , het kontrapunt is zelden afwezig.
Een goed voorbeeld vormt het Ulysses-essay (1934) uit Lier en lancet, waarin
men voortdurend terbraakiaanse trekjes aan kan wijzen. Eén voorbeeld:
‘zelfbevrijding en zelfbevestiging: zoo mag men de twee aanzichten noemen van
3
wat den zin uitmaakt van ieder kunstscheppen.’ Maar een paar bladzijden verderop
lezen wij: ‘We hebben hier namelijk allerminst te doen met een van die gevallen,
waarin een boeiende figuur het werk zóozeer domineert, dat we dit laatste in
hoofdzaak benutten als introductie, als hulpmiddel bij het zoeken naar een
menschelijk contact. Natuurlijk is het werk Ulysses ondenkbaar zonder de zeer
bijzondere figuur van den schrijver, ook wanneer we afzien van zijn zelfportret in
Stephen Dedalus. Maar nauwelijks zal men er in slagen, een surplus aan
“persoonlijkheid” buiten of achter dit werk te ontdekken, om de eenvoudige reden,
dat werk en persoonlijkheid hier onverbreekbaar éen geworden zijn, vergroeid zijn
tot een zonderling hybridisme in de hersenen van James Joyce zelf, die, naar men
zegt, den geheelen Ulysses uit het hoofd kent en op elke willekeurig opgegeven
plaats door kan gaan met citeeren! Wie zou onder deze omstandigheden nog kennis
willen maken met een “interessante persoonlijkheid”? Maar ook omgekeerd: wie
zou ooit dit werk anders kunnen zien dan als een foetaal monstrum, een teratoom,
dat niet alleen geen uitsluitsel geeft over den normalen bouw van het organisme,
waaruit het afkomstig is, doch dat ook nergens anders ter wereld levensvatbaarheid
bezit dan in dit organisme

1

2

3

Gestalten tegenover mij p 62. Belangwekkend is in dit opzicht Vestdijks niet al te geestdriftige
houding tegenover de poésie pure van Engelman, waarin hij zich zelfs dichter bij Ter Braak
dan bij Du Perron plaatste, met daartegenover echter een ongereserveerde bewondering
voor Valéry, die door zowel Ter Braak als Du Perron gewantrouwd werd; dergelijke verschillen
moet men niet onderschatten, omdat schrijvers zich hun onderlinge verhouding vaak bewust
worden aan de hand van hun ‘ideaal-gevallen’.
En omgekeerd, toch ook. Het is vermakelijk om Vestdijk tegen Brandt Corstius het centrale
koncept van de muziek-mens die Gorter volgens Ter Braak geweest zou zijn, te zien uitspelen,
terwijl dit schema volgens een vestdijkiaans recept opgesteld is! Het belang van Ter Braak
als criticus voor Vestdijk, blijkt onder meer uit de vele malen dat de laatste in zijn kronieken
naar de eerste verwijst.
Lier en lancet p 117.
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en dus niet “medegedeeld” kan worden?!’ Daar is weinig Forum meer bij, al wordt
Ulysses nog als een uitzonderingsgeval beschreven.
Er zouden reeksen voorbeelden te leveren zijn van dit geven-en-nemen. Ik moet
mij beperken tot enkele sprekende gevallen. In de eerste plaats deze opmerking,
expliciet bij Ter Braak aanknopend: ‘[Engelmans] verzen behooren tot de “sierkunst”
- maar dan zooals de plastiek, de aquarellen en penteekeningen der Oost-Aziaten
daartoe behooren, in wier arabesken tevens de diepste zin is neergelegd dien zij
in en voor het leven hebben weten te vinden. Alleen onder deze restrictie is Ter
2
Braak's bekende omschrijving bruikbaar.’ En onder deze restriktie blijft er vrijwel
niets van Ter Braaks bedoelingen over, wordt haast het tegengestelde (‘diepste
zin’) gesuggereerd.
Een voorbeeld uit vroeger tijd is te vinden in het Robinson-essay (van 1933). Het
begin daarvan stelt dat wij de waarde van een kunstwerk alleen op subjektieve wijze
kunnen herkennen, maar dat wij ons bij dat feit niet kunnen neerleggen. Wij voelen
met ‘objektieve’ zekerheid dat onze reaktie juist is. En hoe wordt deze zekerheid
gesteund? Door ‘de spontane bevestiging van gelijkgezinden’. Dat wil zeggen: de
kritische uitwisseling van waarden is een aangelegenheid van ‘gelijkgezinden’ - het
‘schrijven voor vrienden’ van Ter Braak en Du Perron. Maar in precies diezelfde
studie lezen wij later: Robinson is ‘een dichter wiens werk een onontkoombaar
argument levert tegen elken [!] persoonlijkheidscultus, niet omdat dit werk
“onpersoonlijk” zijn zou, maar omdat het op éen beslissend moment doorbroken
3
werd door iets, dat de persoonlijkheid ver boven zichzelf deed uitstijgen.’ Nu staan
wij weer recht tegenover Forum. Vraag: behoren Ter Braak en Du Perron tot de
gelijkgezinden voor wie dit geschreven is? Die vraag is, de lezer begrijpt het al, niet
met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden.
Soms is de kombinatie van tegengestelde meningen wel voor iedereen te
aanvaarden, met een verspringend accent desnoods: ‘Slauerhoff is vooral belangrijk,
en in dit opzicht zeker ook ongeëvenaard in zijn generatie, door een even directe
als gevariëerde menschelijkheid van bijzonderen stempel; daarnaast is hij
ongetwijfeld een zeldzaam taalkunstenaar, en pas door deze combinatie is het dat
4
men hem den voorrang mag toekennen onder zijn tijdgenooten.’ Een andere keer
echter is de dubbelheid verplaatst naar een
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idem p 120-121.
idem p 374 (1937).
idem p 73 noot.
Muiterij tegen het etmaal II p 70 (1936).
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terrein waar Du Perron en Ter Braak er niet zo goed raad mee geweten zouden
hebben, zo bijvoorbeeld als Van Looys ‘persoonlijkheid’ beschreven wordt als een
1
‘coïncidentia oppositorum’.
Het verbaast daarom niemand dat het persoonlijkheidsbegrip, voor de ware
Forummannen zo kenmerkend, bij Vestdijk weinig aandacht krijgt; dat hij, voor zich
zelf maar ook in zijn beoordeling van anderen, tégen de persoonlijkheid kiest en
vóór het talent, daarbij wel de woorden maar niet bepaald het standpunt van Du
Perron en Ter Braak overnemend. Het volgende schrijft hij, in een depressie
weliswaar maar daarom nog niet minder gemeend, in een brief aan Marsman, van
eind 1934: ‘Disharmonisch blijf je (jij en ik en hoeveel meer?) tóch, daar is niets aan
te veranderen, ik geloof dat zoo iets reeds biologisch gegeven is, in de lichaamsbouw
en dgl. Daar staat tegenover, dat je door je neer te leggen bij de disharmonie het
gevaar loopt van eenzelfde verstarring, en tenslotte is het streven naar synthese
misschien een vollere levensuiting dan het “ontginnen” van een talent. Wat mijzelf
betreft; ik heb voorgoed en eenzijdig voor het talent partij gekozen, desnoods dan
bij een volkomen minderwaardige persoonlijkheid, maar dat is een weg, die ik niet
graag een ander zou aanpraten! Er ligt iets abjects in, en 't beroerdste is nog, dat
je die samenhang bij jezelf weet, want, al is 't bij iedereen misschien zoo, bij de
2
anderen blijft het vaak onbewust en dus in zekeren zin niet eens echt aanwezig.’
Tegenover talent wordt hier persoonlijkheid gesteld, net als bij Ter Braak (zie p
425), maar met een tegengestelde keuze. Het belangrijkste in het leven is het talent:
‘En toch is in werkelijkheid het talent even vluchtig als ieder ander levensproces,
3
en vluchtiger zelfs, omdat het van het leven de essentie vertegenwoordigt.’ Dit is
een woordspeling, maar niet minder een standpunt. Het talent staat boven aan de
waardeschaal, niet tegenover de persoonlijkheid (als bij Ter Braak), maar erboven.
Over Keuls lezen wij dat ‘deze persoonlijkheid in het meerendeel van zijn verzen
4
niet aan zijn eigen talent is toegekomen’. De uiterste verwerkelijking van de
persoonlijkheid is te vinden in het volledig uitbuiten van het talent, - dat is bepaald
5
niet meer Forum , maar eerder Nijhoff, Marsman als men wil, en vooral: Van Eyck
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idem p 10 vlgg (1935).
Marsman-Vestdijk, Heden ik morgen gij p 308 (nov. 1934).
Muiterij II p 7.
idem p 45.
Hoe anders de houding van Vestdijk t.o.v. het begrip ‘persoonlijkheid’ is dan die van Ter Braak
en Du Perron, kan ik met een enkel citaat duidelijk maken: ‘Nogmaals evenwel wijs ik erop,
dat het bij een vergelijking tusschen het werk van Slauerhoff en dat van gelijkwaardige
tijdgenooten (Nijhoff b.v.) in eerste instantie slechts gaat om twee verschillende soorten
“schoonheid”, en niet om de vraag: “schoonheid” of “persoonlijkheid”.’ (Muiterij II p 168, 1938).
Men vergelijke dit met wat Du Perron aan dezelfde namen verbonden zou hebben.
Een ander geval. Het is de vraag of het Forum-duo erg geestdriftig geweest zou zijn over de
wijze waarop zij door Vestdijk tegen Stuiveling verdedigd worden: ‘Een gedicht, dat “voldoet
aan artistieke eischen” is altijd, ik zou haast zeggen: per definitie, oorspronkelijk, tenzij men
de bedoelde eischen opvat als schoolsche, door iederen ignorant te hanteeren maatstaven.’
(Muiterij II p 190). Als dit ergens op lijkt dan is het op de samenvattende opmerking van
Binnendijk (zie p 273), en zeker niet op welke uitlating dan ook van Ter Braak of Du Perron!
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en Verwey. Dat het Vestdijk was die in een monografie over Verwey zijn opvattingen
over de aard van de poëzie samenvattend vastlegde, is één van die treffende feiten
die ik hier kan konstateren maar verder moet laten rusten. Zoals ik de bijzondere
positie die hij blijkens Kunstenaar en oorlogspsychologie aan de per definitie afzijdige
kunstenaar toekent (hoe weinig Forumiaans alweer!) niet kan bespreken zonder
een lawine los te maken.
Vestdijk heeft zichzelf herhaaldelijk sterk beïnvloedbaar genoemd. Hij zal daarin
wel gelijk hebben, maar wat ons meer opvalt dan die absorptie van andermans
voorbeeld, is de trefzekere wijze waarop hij, als essayist, vanaf het ogenblik dat hij
voor ons zichtbaar wordt, zijn objekten zó gekozen heeft dat zijn autentieke
schrijverschap zich zo duidelijk mogelijk uiten kon.

De praktijk die aan de theorie voorafgaat
Dat ik Vestdijks denkbeelden over de vorm - inhoud-problematiek pas later zal
behandelen, en vóóraf een globale bespreking geef van enkele uitgebreide studies,
is niet alleen omdat het historisch verloop zo geweest is, maar vooral omdat de,
met enig voorbehoud ergocentrisch te noemen, aanpak zelf het meest sprekende
aspekt is van zijn kritische essayistiek, een aanpak die hij echter nooit in een
afzonderlijke theoretische verhandeling heeft uiteengezet.
‘Hedendaagsch Byzantinisme’ (1935-1940) en ‘Rilke als barokkunstenaar’ (1937)
zijn de meest konsekwente voorbeelden van een beschouwingswijze die mij van
geen enkele andere criticus, in binnen- of buitenland, bekend is. Vestdijk zelf sprak
later van ‘die zelfverzonnen kunstfilosofische typologieën, waar ik in die jaren verzot
1
op was’ , maar, al is het woord ‘typologieën’ heel juist gekozen, de indruk die de
lezer uit deze karakteristiek krijgt, moet wel die zijn van een volkomen theoretisch
essayeren. De wer-

1

Gestalten tegenover mij p 122 (n.a.v. ‘Hedendaagsch Byzantinisme’).
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kelijkheid is anders, ingewikkelder, omdat ‘theoretisch’ en ‘faktisch’ in Vestdijks
typologieën geen tegenstellingen zijn.
In ‘Hedendaagsch Byzantinisme’ heeft Vestdijk zijn eigen methode als volgt
omschreven: ‘Wanneer ik in dit opstel de poëzie van Nijhoff in parallel breng met
het Byzantinisme, beschouwe men dit niet als een vernuftige tour de force, nog
minder als een postuleeren van werkelijken “invloed”, [...] doch enkel als een zeer
1
ruime en verder tot niets verplichtende hulpconstructie.’ De wending ‘tot niets
verplichtend’ legt de nadruk op het beeldspraak-karakter van Vestdijks
beschrijvingswijze; zoals altijd bij beelden, kan de auteur er alle gebruik van maken
dat hij gewenst acht, zonder door zijn lezers tot verdergaande konsekwenties
gedwongen te kunnen worden.
Het gaat om een uiterst gekompliceerd soort beeldspraak, waarbij de uitwerking
van het beeld zelf evenveel aandacht krijgt als de wijze waarop het de werkelijkheid
representeert. Naast het te bespreken oeuvre, of de te behandelen auteur, wordt
een bouwwerk opgetrokken, dat ‘barok’, ‘byzantinisme’, ‘apollinisme’ genoemd
wordt. Dat bouwwerk - het draagt werkelijk een architektonisch karakter, zozeer
wordt het tot in onderdelen uitgewerkt - dient nu als analogon van het behandelde
objekt. In een voortdurende wisselwerking worden lijnen van het een naar het ander
getrokken, zodat beide een steeds omlijnder gestalte krijgen. Het algemene begrip
wordt dus niet als een netwerk over de feiten van het objekt uitgespreid, of als een
geheel van steigers ter ondersteuning van de rekonstruktie ervan gebruikt. Het blijft
buiten het objekt staan, en dient als reservoir van vergelijkingsmogelijkheden. Zo
wordt de term ‘barok’ niet gehanteerd als historische kategorie waarbinnen Rilke's
gedichten een plaats moeten krijgen, maar als een buiten het konkrete werk staand
schema, dat eerst in details vastgelegd wordt, en daarna enkele ‘architektonische
wetten’ moet opleveren. Deze op hun beurt worden gebruikt als heuristisch middel
om eigenschappen van Rilke's werk op te sporen en te rangschikken. Daarbij is het
duidelijk dat van het begin af aan bepaalde rilkeaanse trekjes het barok-koncept
beïnvloed hebben. Er is een voortdurende pendelbeweging tussen ‘schema’ en
2
‘objekt’ , theorie en feiten, die het onmogelijk maakt om Vestdijks aanpak als
deduktief òf induktief te karakteriseren.

1
2

De Poolsche ruiter p 129.
Bovendien heeft Vestdijk in dit essay, aan de hand van het barokbegrip, bepaalde kanten
van zijn vorm - inhoud theorie uitgewerkt (zie hierna, p 457, noot 1). Een essay van Vestdijk
dient bijna altijd meer dan één doel.
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Het eerste grote essay dat Vestdijk publiceerde (in Forum natuurlijk), ‘Over de
dichteres Emily Dickinson’ (1932), vertoont direkt al die benadering vanuit een
typologische konstruktie, namelijk de tegenstelling klanktype - intentioneel type. Het
interessante van dit essayistische debuut nu, is ten eerste dat dit begrippenpaar
niet, zoals ‘barok’, ‘byzantinisme’, ‘apollinisch’, algemeen bekend is, maar een eigen
kreatie, en ten tweede dat het nauw aansluit bij Ter Braaks koppel ‘sierpoëzie filosofische poëzie’. Toch is het zeker niet een duplikaat ervan. Hoogstens mag men
de mogelijkheid aannemen dat Vestdijk door de Prisma-diskussie tot zijn
probleemstelling is gekomen. De voornaamste eigenschap van zijn benadering is
dat de auteur zich direkt al aan de tegenstellingen van die polemiek onttrekt. Ik
bespreek dit ene essay nu wat uitgebreider, om te laten zien hoe Vestdijk aan de
zelfde lijn als het Forum-duo schijnt te starten, maar al gauw op een heel andere
baan blijkt te lopen.
Wat ‘klanktype’ betekent, is wel duidelijk, vooropgesteld dat men niet aan een te
simplistisch ‘fraai-klinken’ denkt. Het is namelijk verdeelbaar in twee soorten: ‘het
muzikale en het verbale type, al naar het vers in hoofdzaak als woordmuziek of als
1
gesproken woord opgevat wordt.’
Wat het ‘intentionele type’ inhoudt, is minder voor de hand liggend: ‘De poëtische
impuls, die zich in het vaak hoogdravende klankgedicht tot grijpbaren vorm realiseert,
blijft hier naakt en onbeschermd: klank, techniek, syntactische differentiatie, in één
2
woord het lichaam van het vers , ontbreken natuurlijk niet, maar zij spelen een
ondergeschikte rol: het accent valt op de oorspronkelijke visie en conceptie, die
steeds op ingehoudener of zelfs inderdaad onbeduidender wijze uitgewerkt worden
3
dan bij het tegentype.’
Men kan zich voorstellen dat Ter Braak hierin een omschrijving zag van zijn eigen
opvattingen en voorkeuren, want het essay is een klemmend pleidooi voor de
intentionele poëzie van Emily Dickinson. En toch, zelfs in de aanduiding van wat
‘intentie’ voor hem betekende, zegt Vestdijk al het een en ander dat zich van Ter
Braaks denkbeelden verwijdert. ‘De poëtische intentie, in de beteekenis die ik er
aan hecht, gaat reeds zwanger van de vormgeving in niet geringere mate dan zij
reeds den geheelen

1
2

3

Lier en lancet p 13.
In zijn gesprek met 's-Gravesande, van 1933 (Sprekende schrijvers), vertelt Vestdijk dat hij
de aspekten klank - plastiek - gedachte, analoog aan lichaam - ziel - geest, als beslissende
momenten van het gedicht beschouwt; de plastiek wordt daarbij centraal gesteld.
Lier en lancet p 15.
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“inhoud” in zich draagt. Zoo ooit, dan blijkt hier, dat vorm en inhoud hoogstens te
1
onderscheiden, maar niet te scheiden zijn , en dit om de eenvoudige reden, dat,
zoodra men den inhoud van den vorm scheidt en er als iets afzonderlijks over
spreekt, deze inhoud tot iets anders wordt, een anderen “vorm” aanneemt,
getransponeerd wordt naar een ander objectiveeringsgebied dan poëzie (aphorisme,
prozaparaphraze, betoog), dus niet meer dezelfde “inhoud” van dát bepaalde vers
2
is gebleven.’
Wat men hier ook van zeggen wil, dit is niet Forum, maar gaat terug naar een
punt waar de opvattingen van de forumianen en die van hun tegenstanders nog niet
in oppositie staan. Bij de uitwerking van de these komt men dan ook soms bij Forum,
soms bij de andere partij terecht, een beetje meer bij de eerste dan bij de tweede,
om het nauwkeuriger uit te drukken. Forum: ‘Er is mij geen poëzie bekend, die zoo
weinig lijkt, en zooveel is. Natuurlijk is dit een nadeel, een gebrek als men wil. Maar
dit toch eigenlijk alleen voor hen, die zich op het contrasteerende type, het klank3
en vorm-gedicht, blind gestaard hebben’ , en: ‘In Emily Dickinson's kunst bezitten
we geen volmaakt (of beter: volledig) uitgekristalliseerde kunstwerken, maar het is
4
alsof we een kunstenaar bij het levende uitkristalliseeringsproces bespieden’. Maar
daartegenover lezen wij óók over ‘haar aesthetisch omvormingsvermogen, waardoor
zij onmiddellijk, bijna instinctief, van de natuurlijke aandoening vermag te
5
abstraheeren’, hetgeen gelijkgesteld wordt met ‘zuiverheid van poëtische intentie’ ,
en dat maakt ‘intentie’ weer los van het forumiaanse ‘persoonlijkheid’ en brengt het
dichter bij Marsmans ‘transformatie’. Samenvattend: het begrip ‘intentioneel’ sluit
aan op de Forum-ideologie, maar vertoont toch al ‘afwijkingen’ die preluderen op
bepaalde geheel onforumiaanse ideeën die Vestdijk later ontwikkelen zal. Daarbij
bedenke men dat het hier gaat om een maidenspeech, gehouden in de Forum-zaal.
Het zal daarom niemand verbazen dat Vestdijk al in deze studie blijk geeft van
allerlei interessen die voor de mannen van Forum naar ketterij of op zijn minst naar
een te groot plezier in formalistische haarkloverij geroken moeten hebben. Wij komen
6
een nijhoviaanse klankanalyse tegen, zij het dan afgesloten met een exkuus , en
enkele zeer geslaagde analyses van de

1
2
3
4
5
6

Over dit onderwerp zal Vestdijk al gauw heel anders, veel gekompliceerder tenminste, gaan
denken, zoals wij nog zullen zien.
Lier en lancet p 16.
idem p 17.
idem p 17-18.
idem p 28.
‘Maar zoo ooit, dan is het zeker ten aanzien van een dergelijk gedicht een averechtse methode,
den klank in het centrum der analyse te plaatsen.’ (Lier en lancet p 26).
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1

versbeweging , zodat men zeggen kan: dat de wereldbeschouwing - van ‘kijk op de
dingen’ tot ‘filosofie’ - niet meer of minder de aandacht krijgt dan klank, metrum en
andere ‘lichamelijke’ versverschijnselen; dat de basisvormen van Emily Dickinsons
denken en dichten gelijkelijk onderzocht worden; en dat ‘inhoud’ en ‘vorm’ niet als
tegenstellingen behandeld worden, maar als elkaar weerspiegelende aspekten van
2
hetzelfde.

Vorm en inhoud
Er is een trek in Vestdijks denken die iedere lezer - en zeker niet alleen als het om
3
zijn essays gaat - zal opvallen: de behoefte om tegenstellingen op te heffen , te
behandelen als ongewenste verbijzonderingen van ons denken

1
2

3

Bijvoorbeeld van To make a prairie, Lier en lancet p 36.
Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn die vinden dat ik te sterk de nadruk leg op het
Forum-begin van Vestdijks literaire loopbaan, en daardoor ook op het losser raken van de
banden met het ‘ware’ Forum in later jaren. Het lijkt mij echter niet te ontkennen dat Vestdijk
in veel opzichten een vervulling vormde van forumiaanse verlangens, zoals uit verschillende
opmerkingen van Ter Braak en Du Perron, in dit hoofdstuk geciteerd, blijkt. Dat Vestdijk zich
langzamerhand buiten de Forum-cirkel gaat bewegen, en zelfs al vanaf het begin ‘ketterse
afwijkingen’ toont, spreekt bij een auteur van niveau toch ook wel te zeer vanzelf, om veel
diskussie nodig te maken. Per slot vormen de denkbeelden van Ter Braak en Du Perron óók
weer cirkels die elkaar maar gedeeltelijk overlappen.
Forum wordt er bovendien boeiender op als men, zoals H.U. Jessurun d'Oliveira in Vondsten
en bevindingen (p 15) doet, Vestdijk behandelt als een vertegenwoordiger van het ‘recessieve’
Forum tegenover het ‘dominante’ van Ter Braak. Wie dat doet, gaat immers uit van de toekomst
die het blad ook nu nog bezit; wat recessief is, kan dominant worden.
Dat Vestdijk een andere verhouding tot Forum had dan Ter Braak en Du Perron, heb ik
trouwens naar ik hoop al voldoende laten uitkomen door de laatste twee samen te
karakteriseren als ‘het ware Forum’.
Dit ‘opheffen’ kan op allerlei wijzen gebeuren. Eén van de meest kenmerkend vestdijkiaanse
vormen is wel, dat de lezer in een bliksemsnelle pendelbeweging van stelling naar tegenstelling
opgenomen wordt. Men zou al Vestdijks werk, ook bijvoorbeeld zijn romans, in hun kompositie
niet minder dan in hun lokale stijlverschijnselen, vanuit dit ene kenmerk kunnen beschouwen.
Een voorbeeld uit de essays (over Van Nijlens natuurlijkheid): ‘Het resultaat is “natuurlijk”, de
weg er naar toe - waar wij niets van merken! - hoogst onnatuurlijk, zooals slechts de natuur
zich dat veroorloven kan...’ (Muiterij II p 47).
Het duurt vaak langer, maar doorgaans bereikt Vestdijk wel zo'n paradoxale slotsom als deze
natuur die het privilege heeft van de onnatuurlijkheid. In een bespreking van Van Vrieslands
poëzie heeft Vestdijk de pendelbeweging beschreven als een kenmerk van het rationele
denken (analytisch zou misschien juister geweest zijn), wanneer hij spreekt over ‘de
traditioneele “discursiviteit” van het verstand, het “heen en weer loopen” tusschen these en
anti-these, eindeloos, en voor sommigen zoo ontmoedigend...’ (Muiterij II p 51).
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en niet van de werkelijkheid. Liever dan op Vestdijks denkwijze nu etiketten te gaan
plakken, Hegel, Kant, Schopenhauer - het kan allemaal - beschrijf ik via enkele
sprekende voorbeelden de wijze waarop Vestdijk met de gebruikelijke tegenstellingen
omgaat.
Over Van Schendel, aan wie hij een opvallend groot aantal kronieken heeft gewijd
al schreef hij nooit een samenvattend stuk over hem, zegt hij: ‘Zelden wordt men in
de gelegenheid gesteld zulk een diepen blik te slaan in het dichterlijke zielsgebied,
1
dat vóór iedere splitsing in poëzie- en prozastijl ligt, als in dezen bundel.’ Hier zien
wij dus zoiets gebeuren als bij het introduceren van de term ‘intentioneel’: wat door
anderen als onverzoenlijke tegenstelling wordt gezien, brengt hij terug tot aspekten
van hetzelfde en het is die diepere eenheid waarop hij vervolgens zijn aandacht
richt.
Nu is dit eerste voorbeeld, ik geef het toe, gevaarlijk. De lezer kan heel goed
zeggen dat dit soort vervagen van de grenzen hem bekend voorkomt, juist van een
bepaald soort zweverige ‘dichterlijken’, of, omgekeerd, van Du Perron met zijn
‘presenteerblaadje’. Er is een andere vorm van opheffing der tegenstellingen, waarin
niet de eenheid vóór de gescheidenheid geponeerd wordt, maar waarin twee meestal
tegenover elkaar gestelde begrippen behandeld worden als in elkaars verlengde
liggend, een konstruktie die bij Vestdijk zo opvallend vaak voorkomt, dat men van
een eigen denkvorm kan spreken. Ik beperk mij voor de illustratie hiervan tot enkele
‘model-gevallen’ die de problematiek van vorm en inhoud betreffen.
Reeds vele malen zijn wij de tegenstelling absolute - adekwate vorm
tegengekomen; men zou zelfs een literatuurgeschiedenis over de periode 1880-1950
kunnen schrijven die daarvan uitgaat. Ook Vestdijk heeft zich over dit onderwerp
uitgelaten, maar anders dan wie ook: ‘Misschien mag men zeggen, dat de streng
gebonden overgeleverde vorm in staat is, de creatieve spanning [...] op te voeren.
Komt echter die spanning, die potentialiteit, de intentie, de aandrift tot dichten, of
2
hoe men deze ongrijpbare macht noemen wil , boven dit optimum uit, nadert haar
intensiteit (quantitatief) en oorspronkelijkheid (qualitatief) tot een maximum, dan
moeten de wegen scheiden. Dan schept de kunstenaar zijn autonome vormen, die
3
soms wel, soms niet, weer overleverbaar en nabootsbaar zijn.’

1
2
3

Muiterij I p 17 (1938, n.a.v. Nachtgedaanten).
Het reeds ontmoete begrip ‘intentie’ komt hier dicht bij ‘drang tot dichten’, en zelfs ‘inspiratie’
(dat Vestdijk waarschijnlijk niet gebruikte omdat het te vaag, te ‘magisch’ klinkt).
‘Emily Dickinson’, Lier en lancet p 60-61 (1932).
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De wijze waarop Vestdijk zijn spel met tegenstellingen speelt, heeft soms ten gevolge
dat de lezer zich in een logische val gelokt voelt. Ziehier de etappes van een
redenering over ‘vorm’ en ‘materie’, in een Greshoff-studie van 1934. Eerste stap:
‘De taal als “stof” is niet ongelimiteerd te vormen, omdat zij reeds een autonome
structuur bezit, die hoogst waarschijnlijk buiten iedere aantoonbare aesthetische
overweging om ontstaan is.’ Tweede stap: ‘[...] de weerbarstigheid der poëtische
stof, een weerbarstigheid, die immers ook nooit díe hoogte had kunnen bereiken,
indien zij niet op den tegenstand van een reeds gevormde materie berustte, die
haar eenmaal aangenomen structuur niet zoo gemakkelijk prijsgeeft voor een nieuwe,
afwijkende.’ Tenslotte de derde: ‘de strijd tusschen vorm en materie in de poëzie
onthult zich dan ook, van dichtbij gezien, als een strijd, in de eerste plaats, tusschen
1
vorm en vorm’.
Hier is niets tegen in te brengen, en toch verzetten wij ons tegen een formulering
die zozeer alle geredeneer over dit onderwerp tot beuzelarij lijkt te reduceren. Lijkt,
- want niet alleen staan er een paar tussenvoeginkjes in deze citaten, die op de
keper beschouwd slagen om de arm zijn, maar wat belangrijker is, eigenlijk heft
Vestdijk de tegenstelling vorm - materie niet op (er blijft altijd nog een tegenstelling
vorm - ‘vorm’), maar hij beweert dat wat men materie pleegt te noemen even goed
beschouwd kan worden vanuit het gezichtpunt van het gevormd-zijn, kortweg: de
vorm. Hij neemt de ene helft van het begrippenpaar, namelijk ‘materie’, en stelt vast
dat ook daaraan weer een vorm- en een inhouds-aspekt te onderscheiden is.
Daarmee is zijn vorm - inhoud theorie geboren.
Die theorie kan men zowel een uitwerking van Nijhoffs vormtheorie noemen, als
de opheffing ervan, - een typisch vestdijkse situatie. Verwerpen deed hij de
denkbeelden van Nijhoff zeker niet. In ‘Hedendaagsch Byzantinisme’ heeft hij zich
daarover expliciet uitgelaten. Over de scherpst bestreden konsekwentie ervan schrijft
hij bijvoorbeeld: niemand kan de ‘dwingende “objectiviteit” van werkelijk superieure
poëzie’ ontkennen. Niemand! Er is dan ook geen sprake van dat ieder oordeel over
poëzie subjektief is: ‘aesthetische waardeoordeelen mogen dan niet zoo vast ver-

1

Lier en lancet p 344 en 345 (1934). Het is de uitgebreide, oorspronkelijke, vorm van dit essay
over Greshoff, in Forum gepubliceerd, waarin Vestdijk zijn latere vorm - inhoud theorie begint
te ontwikkelen. Een tussenstap deed hij in ‘Rilke’ (1937), waarin de behandeling van het
barokbegrip geheel gebaseerd was op de vorm - inhoud beschouwing, die tenslotte
samenvattend geformuleerd werd in de nog te bespreken studie ‘Prolegomena eener
aesthetiek’. Dit laatste opstel draagt in De Poolsche ruiter de jaartallen 1934-1940.
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ankerd zijn als theoretische of wetenschappelijke oordeelen, het aesthetisch a priori
bestáát toch’. Dus, zou men geneigd zijn te denken, koos Vestdijk partij vóór Nijhoff,
tegen Du Perron, en misschien wel voor Binnendijk tegen Ter Braak. Maar dat is
buiten de waard rekenen. Onmiddellijk op het zoëven aangehaalde volgt: ‘en de
strijd rondom deze problemen geldt dan ook niet zoozeer dat bestaan als zoodanig
als wel de wenschelijkheid om over zooiets onkenbaars als wetten, die men niet
eens formuleeren kan, veel woorden vuil te maken, of om deze wetten te misbruiken
tot staving van eigen voorkeur, wanneer er toevallig eens géén eenstemmigheid
1
heerst.’ Of de strijd werkelijk dáárom ging, laat ik nu maar in het midden. Wat hier
staat is, dat de ene partij theoretisch nu wel een sterke positie kan innemen, maar
dat de andere in de praktijk gelijk had. Geen man uit één stuk, Vestdijk.
Dat ook de eigenlijke vorm-opvattingen van Nijhoff Vestdijks goedkeuring wel
weg konden dragen, mits genuanceerd, op precies dezelfde wijze als Ter Braaks
persoonlijkheidsbegrip aanvaard èn in een ruimer koncept opgelost werd, blijkt
onmiddellijk als wij ‘Prolegomena eener aesthetiek’, de al eerder vermelde
samenvatting van Vestdijks denkbeelden over het vorm - inhoud probleem, gaan
2
bekijken. Ik zal dit hoogst belangrijke essays verkort weergeven, - hetgeen niet
eenvoudig zal zijn omdat het al geserreerd geschreven is.
De verwarringen rondom de begrippen vorm en inhoud stammen in de eerste
plaats van het absolute gebruik ervan, als waren het realiteiten, die men al dan niet
als ‘één’ kan zien. De eerste stap naar een beter begrip is, dat men inziet dat er
twee begrippen inhoud zijn (cf Nijhoff), en, korresponderend daarmee, twee
begrippen vorm (cf Marsman). En deze vier begrippen: inhoud, stof, vorm I en vorm
3
II , zijn al evenmin monolitische begrippen, die men twee aan twee tegenover elkaar
kan stellen. Ik zal de wijze waarop Vestdijk zijn schets van een poëtica ontwikkelt,
op de voet volgen.
Hij begint met te konstateren dat de tegenstelling vorm - materie (aan een
genuanceerder differentiatie zijn wij nog niet toe) van filosofische oorsprong is. De
toepassing op de esthetica was waarschijnlijk vooral aantrek-

1
2
3

Dit en vorige citaten in: De Poolsche ruiter p 142. Het essay ‘Hedendaagsch byzantinisme’
is gedateerd 1935-1940.
Het is te vinden in De Poolsche ruiter, p 180 vlgg. In de tekst geef ik achter ieder citaat de
pagina aan.
I

II

Vestdijk zelf schrijft dit als Vorm en Vorm .
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kelijk omdat er een mogelijkheid mee gegeven werd om algemeen en bijzonder te
scheiden: ‘den “vorm” van een kunstwerk kan men immers jefinieeren als datgene
wat zich onder algemeene gezichtspunten rangschikken laat, de “materie” als
datgene wat zich aan die rangschikking onttrekt.’ (p 181) Ik citeer deze inleidende
observatie omdat hij op verrassende wijze afwijkt van wat wij gewend zijn te horen.
Een beschouwingswijze, gebaseerd op de uniciteit (autonomie) van het afzonderlijke
kunstwerk zal immers meestal als formeel (zelfs formalistisch) gelden; vanuit de
gelijkstelling van de vorm met het algemene, en van de ‘materie’ met het unieke
komt men er echter toe, de autonomistische zienswijze als materieel te kenschetsen,
gericht op het ‘geheel van betekenissen’.
Verder. ‘De polariteit vorm - inhoud kunnen we opvatten als een “schaalverdeeling”
van geleidelijk veranderende gezichtspunten of beschouwingswijzen, die alle op
één en hetzelfde kunstwerk betrekking hebben: de vorm geeft het hoe van het
kunstwerk aan, de “wijze waarop”, de algemeene structuur, de inhoud daarentegen
het wat, het zakelijke gehalte, de bijzondere wereld achter het kunstwerk. In de
polariteit vorm - stof daarentegen wordt van kenmerken rekenschap afgelegd, die
al of niet, of in meerdere of mindere mate, realiter aanwezig zijn, en waarvan de
“schaalverdeeling” dus betrekking heeft op verschillende kunstwerken, die men dan
onderling moet vergelijken.’ (p 183) Een gedicht kan meer of minder gevormd zijn,
en dat blijkt pas bij het opstellen van een rangorde van verwante gedichten.
Samenvattend: ‘Vorm [d.i. vorm I] en inhoud beteekenen dus uiterlijk en kern, vorm
1
[II] en stof: actualiteit en potentialiteit.’ (p 183)
Ik wil zeker niet beweren dat alles hiermee duidelijk is, en een uitputtende
bespreking van Vestdijks theorie, die dan toch kritisch zou moeten zijn, wil ik hier
niet eens nastreven. Het gaat mij er vooral om, dat de lezer ziet hoe hier geen sprake
meer is van een keuze voor vorm òf inhoud, persoonlijkheid, vent. Het hele probleem
wordt zo gesteld dat die keuze zelfs niet mogelijk is. Dat blijkt ook uit de
konsekwenties van deze grondstelling.
Vorm en inhoud, het belangrijkste koppel voor de criticus, zijn dus geen
tegenstellingen maar beschouwingswijzen van hetzelfde objekt. Beide zijn ze niet
los te maken van de beschouwde situatie, het ene gedicht. Wie de ‘inhoud’ los van
het gedicht bekijkt, houdt zich met iets anders bezig,

1

De twee vorm-begrippen doen enigszins denken aan Marsmans ‘vorm als kracht’ en ‘vorm
als contour’; op Vestdijks waardering voor Marsmans denkbeelden over dit onderwerp heb
ik al herhaaldelijk gewezen.
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namelijk de ‘stof’. Van de inhoud kan men zeggen dat hij, ‘streng genomen, niet
eens bestond voordat het gedicht geschreven werd!’ (p 184)
Hoe moet men zich nu de relatie van deze twee begrippen, inhoud en vorm I
precies voorstellen? Aangezien het beschouwingswijzen zijn, en dus subjektief, kan
de ene criticus als ‘inhoud’ zien wat de andere ‘vorm’ noemt, of liever nog: doet zich
1
op het ene moment als ‘inhoud’ voor wat zich op het andere als ‘vorm’ aandient :
‘vorm en inhoud [zijn] niets anders dan een abstract begripsinstrumentarium, dat
wij over het vers heenschuiven, en dat als zoodanig volmaakt continu en homogeen
2
is, en geen plotselinge overgangen vertoont.’ (p 185)
Het is dus niet zo dat Vestdijk twee feitelijke komplexen tegenover elkaar stelt en
de relatie daarvan bestudeert. Hij stelt dat alle elementen van een bepaald werk
(want daar gaat het bij inhoud - vorm I om) bekeken kunnen worden vanuit de
gezichtshoek ‘vorm’, maar evengoed uit de gezichtshoek ‘inhoud’. De beeldspraak
bijvoorbeeld is vorm ten opzichte van de gedachte die uitgedrukt wordt, maar inhoud
ten opzichte van de woorden die voor de formulering ervan gebezigd worden. Langs
deze weg wordt de funktionele verbondenheid van vorm en inhoud duidelijk iets
anders dan een bepaalde relatie van twee omschrijfbare en niet-variabele komplexen;
als een verschijnsel van één kant gezien tot de vorm behoort, van een andere kant
gezien tot de inhoud, en als dat voor alle verschijnselen van een gedicht geldt, allicht
dat het een dan met het ander mee verandert!
Vanuit deze basisstelling komt nu Vestdijk tot enkele konklusies die in werkelijkheid
aan de theorie vooraf gingen, zoals ik al schreef. De belangrijkste daarvan is wel
dat de twee begrippenparen interfereren, waaruit de volgende stelling voortvloeit:
‘van een kunstwerk kan beurtelings de Vorm I en de inhoud gevormd resp. vormloos
zijn’. (p 188) Dit feit maakt, op grond van de voorgestelde begrippen, zowel een
typologie van kultuur-perioden mogelijk - zoals Vestdijk demonstreerde aan de hand
van barok,

1

2

Aan dit feit, zegt Vestdijk, dankt de ‘drogtheorie’ van de ‘eenheid van vorm en inhoud’ zijn
ontstaan. ‘Al te gemakkelijk heeft men hier correlativiteit voor identiteit aangezien. Het is
volkomen juist, dat vorm en inhoud tezamen variëeren, - evenals b.v. klimaat en vegetatie,
die daarom toch ook niet identiek zijn!’ (p 184). De gelijkstelling wordt door Vestdijk dus
vervangen door een funktionele verbondenheid, maar dit is pas de eerste stap.
Vestdijk heeft zijn hele inhoud - vorm I - stof - vorm II theorie in een schema vastgelegd (a.w.
p 186), dat echter evenveel misverstanden schept als verheldering geeft; hetgeen vanzelf
spreekt omdat een schema tot op zekere hoogte konkretiseert, zichtbaar maakt, terwijl het
hier juist om abstrakries gaat.
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romantiek en klassicisme - als de beschouwing van afzonderlijke gedichten.
Herhalend: het uitgangspunt van twee tegenover elkaar gestelde komplexen
‘vorm’ en ‘inhoud’ maakt een juiste probleemstelling onmogelijk, niet omdat zij
‘hetzelfde’ zouden zijn, en zelfs niet zonder meer omdat zij funktioneel samenhangen,
maar omdat het geen enkelvoudige begrippen zijn. Enerzijds zijn er twee begrippen
vorm (vorm I en vorm II) en twee begrippen inhoud (inhoud en stof), en anderzijds
behoren de elementen van een gedicht niet òf tot het formele òf tot het inhoudelijke,
maar zij zijn steeds vanuit beide gezichtspunten te benaderen, want ‘inhoud’ en
‘vorm I’ zijn geen werkelijkheden maar beschouwingswijzen. Toegepast op de
polemiek die in het middelpunt van dit boek geplaatst is, de Prisma-diskussie: deze
berustte op een verwarring des geestes, omdat voor werkelijkheid aangezien werd
wat een kwestie van perspektief is. Dat geldt dan vooral voor de ‘ventisten’, die
‘vorm’ en ‘standpunt’ zo scherp tegenover elkaar stelden. De andere partij gaat
echter ook niet vrijuit. Neemt men Nijhoff als de auctor intellectualis daarvan, dan
blijft ook voor hem gelden dat hij vorm en inhoud als (bij hem: drie) feitelijke
komplexen beschreef, i.p.v. als beschouwingswijzen.
Toch, juist die verdeling van de inhoud in ‘materie’ en (verbijzonderde) ‘inhoud’,
waardoor trouwens ook de door Vestdijk zo geprezen opvattingen van Marsman
gekenmerkt werden, maakt dat men Vestdijks theorie wel eerder moet zien als een
verfijning van Nijhoffs denkbeelden, dan als de uitwerking van een Forum-standpunt.
In de huiselijke termen van Gestalten tegenover mij heeft Vestdijk dat zelf ook al
gekonstateerd toen hij zijn oordeel uitsprak over ‘de theorie van het
presenteerblaadje, die men zou kunnen aanduiden als de antipode van de theorie
van Nijhoff over het Perzische tapijtje. Theorie is een groot woord, in het ene zowel
als in het andere geval; Du Perron bedoelde alleen maar, dat de poëtische vorm,
b.v. het sonnet, een aangename manier van presenteren was van iets veel
belangrijkers: de menselijke inhoud. Zoiets klinkt altijd wel plausibel; en ik zal er op
dat ogenblik zeker niet aan gedacht hebben, dat ik van nature tussen het
presenteerblaadje en het tapijt insta, iets dichter misschien bij het laatste (nog
1
afgezien van de mogelijkheid om het tapijt over het blaadje heen te spreiden).’

1

a.w. p 42. Ik verlies niet uit het oog dat de presenteerblaadjes-theorie betrekking heeft op het
begrippenpaar vorm - stof, en niet op vorm - inhoud. Maar dat is precies wat Vestdijk er tegen
gehad moet hebben: de werkelijk belangrijke probleemstelling komt zo niet aan bod. Daarvoor
moet men juist beginnen bij de aktualisering, dus bij vorm II. Deze vorm II, het gedicht zoals
wij het kennen, kan vervolgens vanuit het perspektief van vorm (I) en inhoud beschouwd
worden, en daar gaat het tenslotte om. Nijhoffs theorie liet de mogelijkheid open voor deze
fundamentele probleemstelling; Du Perron brengt alles terug tot een fase, die in het gedicht
achterhaald is, liet m.a.w. alleen de mogelijkheid voor een achterwaartse beweging.
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Uitgangspunten van de kritiek, algemene aanpak
Men mag Vestdijk wel een ‘autonomist’ noemen, in zoverre dat zijn voorkeur uitgaat
naar de beschouwing van een geaktualiseerde intentie. Dat wil dus zeggen dat hij
de ‘inhoud’ de volle aandacht geeft, maar dan àls inhoud (in zijn eigen termen
gezegd), en niet als ‘stof’, ‘materie’. Het werk dat voor hem ligt, dat is waar hij zich
mee bezighoudt, maar - en dit is een belangrijke beperking - hij doet dat niet vanuit
lezersperspektief, maar vanuit de schrijver, al ‘meeschrijvend’. Ontelbare malen
lezen wij in zijn kritieken, vooral in de dagbladartikelen, hoe een auteur een verhaal,
een gedicht, een essay heeft aangepakt niet alleen, maar ook: hoe hij dat had
kùnnen doen. Maar ook dit gebeurt binnen de perken die de schrijver heeft uitgezet.
Vandaar die eigenschap die zo opvalt in Vestdijks kritieken: de welwillendheid, de
‘meegaandheid’, die vaak aangezien is voor een alles-aanvaardende voorzichtigheid.
Zie bijvoorbeeld wat hij over Nijhoffs vormtheorie in verband met diens eigen werk
zegt: ‘De techniek mag dan den weg effenen voor het ontvangen der reeds bestaande
taalvormen, de hierin gestoken energieën, eenmaal bevrijd, stellen zich met dit
trekken van rooilijnen niet meer tevreden, zij stijgen de “genade” halverwege
1
tegemoet, zij loopen vooruit op het resultaat in den vorm van concept en variant’.
Hier worden Nijhoffs theorieën over het ontstaan van een gedicht niet barsweg
verwezen naar het rijk der fabelen, maar eerst aanvaard als beschrijving van Nijhoffs
eigen realiteit, en dan zachtmoedig gekorrigeerd op grond van bekende feiten uit
diezelfde realiteit (Nijhoffs gewoonte van ‘omwerken’).
Een zeer grote tolerantie, dat mag men de meest opvallende eigenschap van de
criticus Vestdijk noemen; en deze verdraagzaamheid is de resultante van een
intentioneel gerichte beschouwingswijze, gekombineerd met een door de feiten van
2
het werk bepaalde aandacht. Vandaar de ontelbare

1
2

De Poolsche ruiter p 147 (‘Hedendaagsch Byzantinisme’).
‘Intentionalisme’ en ‘ergo-centrisme’ zullen meestal tegenover elkaar gesteld worden. Het
geval Vestdijk bewijst echter dat ook deze tegenstelling niet onverzoenbaar is. In Vestdijks
eigen woorden: ‘Het ontraadselen van een gedicht vooronderstelt, naast het kunnen lezen
en het vertrouwd zijn met het onderwerp, tevens het vermogen om op de bedoeling van den
dichter terug te concludeeren.’ (Lier en lancet p 164, 1933).
Tegen één misverstand moet ik nog met nadruk waarschuwen: dat men het zoeken naar de
‘bedoelingen’ van Ter Braak (en Du Perron) gelijkstelt met Vestdijks ‘intentionalisme’. Kort
gezegd: Ter Braak zag het werk als een te overwinnen hindernis op de weg naar de auteur,
de mens erachter. Vestdijk zoekt de mens-als-schrijver, dus de mens voorzover hij zich in
zijn werk uitspreekt. Cf wat ik hiervoor schreef over het begrip ‘intentionele poëzie’, dat ligt
vóór de scheiding van persoonlijkheid en werk, van vorm en inhoud. ‘Bedoelingen’ zijn bij
Vestdijk ‘literaire bedoelingen’.
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opmerkingen over technische kwesties, voor de meeschrijvende handwerksman
allesbehalve te verwaarlozen zaken; vandaar ook, als dat zo te pas komt, het wijzen
op meer mogelijkheden van een thema, een vorm, dan de auteur benut heeft. Kleine
uitglijders kunnen bewijzen dat een schrijver zich aan de door hem opgeroepen
situatie niet veel gelegen heeft laten liggen, - een niet geringe zonde in de ogen van
1
de meeschrijvende criticus. Zelfs in een algemeen-theoretisch artikel als ‘Over de
2
compositie van den roman’ gaat zijn belangstelling vooral uit naar de wijze waarop
de romancier zijn spel speelt. Is het de ‘techniek’ of de ‘man achter het werk’ waar
Vestdijk zich voor interesseert? Het is bij hem weer niet te scheiden.
Zo zijn er dus twee vragen die voor Vestdijk als criticus van doorslaggevend
belang zijn: hoe leer ik de eigenschappen van het werk het beste kennen, en: op
welke wijze schep ik voor mijzelf de gelegenheid om zo ver mogelijk tot de schrijver
door te dringen, om zijn optiek zo volledig mogelijk te delen?
De eerste vraag is die van iedere ergo-centrische criticus, en het antwoord dat
Vestdijk geeft - in theorie, want de praktijk zullen wij afzonderlijk beschouwen - is
3
niet anders dan men verwachten zou: door zo grondig mogelijk de tekst te lezen ,
en daarbij is ieder middel welkom, in het bijzonder ieder rationeel middel: ‘de groote
vlucht, juist in den modernen tijd door de demonstreerende poëziecritiek genomen,
en duidelijk aan de hand der scheppingen zelve, luciditeit puttend uit hun duisterste
wendingen, wijst erop, dat op dit terrein de ratio minder vijandig staat tegenover een
4
blinde inspiratie dan ons sommige schoolse geesten wel willen doen gelooven’ ,

1

2
3
4

Eén zo'n voorbeeld van een detailkritiek, n.a.v. Stiefmoeder aarde: ‘Jarig Wiarda, uit de
gevangenis ontslagen, loopt langs winkels met spiegelruiten, watertandend van alle
heerlijkheden erachter, die men tot in finesses en met literairen geestdrift beschreven vindt,
maar hij kijkt geen moment naar zijn eigen spiegelbeeld, na 15 jaar!’ (Muiterij I p 120). Men
ziet de verbazing van Vestdijk dat zoiets een romancier overkomen kan.
Muiterij I p 144 vlgg (van 1940).
Het is niet toevallig dat, bij mijn weten althans, Vestdijk onze eerste criticus was die een lang
essay aan een kort gedicht wijdde (Luke Havergal van E.A. Robinson).
Lier en lancet p 149 (1937).
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en even verderop: ‘Hoe dieper men doordringt met behulp van een gescherpt en
omzichtig te hanteeren vernuft, des te meer rècht men ook heeft op een genot, dat
1
ons bij een dichter als Nerval [...] juist níet in den schoot komt vallen.’ De identifikatie
met de auteur, met diens optiek tenminste, leidt in deze aktief-rationalistische kritiek
dus bepaald niet tot impressionisme. Vaag beschrijvende woorden bij wijze van
karakteristiek komt men bij Vestdijk minder tegen dan bij wie ook van zijn tijdgenoten.
In 1939 schreef Marsman, als een der zeer weinigen, over Vestdijk als criticus.
Hij konstateert: ‘De opvatting van de autonomie der moderne poëzie heeft tot gevolg,
dat hier de toegepaste methode, om adaequaat te zijn, een intrinsiek-litterair karakter
dient te bewaren. Hier dus geen dogmatisch of moralistisch getinte levenscritiek,
geen ondergeschiktheid aan sociale of andere normen, maar een onbevangen
interpretatie, die haar criteria niet aan een persoonlijk beleden normatief stelsel
ontleent, maar aan het karakter van het behandelde werk. [...] [Men kan] van den
criticus Vestdijk zeggen, dat hij al zijn gaven, een lenige filosofische scholing, een
ongemeen speculatief vernuft, een eruditie en cultuur, die in ons land niet minder
zeldzaam zijn dan zijn psychologische intelligentie en zijn liefde voor de kunst in
dienst heeft gesteld van een zeer veel omvattend en bijna alles doordringend
2
begrijpen van litteratuur.’
Ik ken geen betere, en geen loyalere, karakteristiek van Vestdijk als criticus, noch
van een tijdgenoot noch van een latere. Op onze tweede vraag: hoe vindt Vestdijk
de positie vanwaaruit hij zich zo volledig mogelijk met de optiek van de besproken
auteur kan identificeren, geeft Marsman echter geen antwoord, - en men kan het
hem moeilijk verwijten. Wèl maakt hij duidelijk dat Vestdijks criteria niet
persoonlijk-normatief zijn doch aan de eigenschappen van het behandelde werk
ontleend worden, maar niet hoe dat mogelijk is. Hoe zou Vestdijk zijn persoon
kunnen uitsluiten, met alles wat ‘drum und dran’ is, als dit ‘alles doordringend
begrijpen van litteratuur’ een sympathetisch begrijpen is? Om te laten zien dat
Vestdijks kritische benadering volledig persoonlijk is en toch geen principieel
subjektivisme meebrengt, moet ik een omweg bewandelen.
3
Een essay als ‘Het pernicieuze slot’ maakt de indruk, volkomen theoretisch te
zijn. De voorbeelden hebben niets met eigen werk te maken, persoonlijke observaties
worden zelfs uitdrukkelijk alleen maar vermeld waar het om leeservaringen gaat.
En toch, iedere Vestdijk-liefhebber realiseert

1
2
3

idem p 151.
Marsman VW pp 772 en 773.
Lier en lancet p 126 vlgg (1934).
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zich direkt dat Vestdijks eigen romans doorgaans uitmunten door het met een ruk
naar voren springende slot. Hij vermoedt dus dat een technische kwestie die voor
Vestdijk uitzonderlijk zwaar telt, door hem werd veralgemeend tot een voor ieder
boek beslissend probleem. En dat vermoeden is zeker juist. In ‘Over de compositie
van den roman’, jaren later geschreven, lezen wij: ‘In het werkelijke leven is niets
voltooid. Maar daarbij kan de roman zich niet neerleggen, want het werkelijke leven
kent geen einde, de roman wel. Waarschijnlijk is tot dit dringen naar voltooiing,
climax en ontknooping veel van de noodzakelijkheden te herleiden, die de “creatie”
van den roman [d.i. vooral het aspekt van de inhoudelijke fantasie] beheerschen:
1
het einde bepaalt de gebeurtenissen’.
Zo belangrijk is voor Vestdijk, als romancier mag men wel aannemen want de
passage doet sterk introspektief aan, het einde van een roman, dat hij kan zeggen:
het hele boek wordt er door bepaald. Schrijven over ‘het pernicieuze slot’ is dus:
schrijven over de gevaren die de romancier bedreigen. En deze methode - of aanpak,
als men liever een woord gebruikt dat eerder naar de intuïtie dan naar de bewuste
keuze verwijst - geeft hem de mogelijkheid in de hand om zijn persoonlijke verhouding
tot het onderwerp zo grondig mogelijk uit te buiten en toch de volle aandacht te
geven aan zijn objekt, of dat nu een theoretisch probleem is dan wel een boek, een
oeuvre etc.
Nog één voorbeeld. Van Emily Dickinson kan men zeggen dat haar werk sterke
attaches heeft met wat Vestdijk zelf in die jaren aan poëzie schrijft, maar Robinsons
Luke Havergal lijkt niet zo heel veel met Vestdijk persoonlijk te maken te hebben,
behalve dan dat hij het was die deze parel opdook uit een eindeloze zee. Dat wijst
op scherpzinnig en onafhankelijk lezen, maar niet per se op verwantschap. Is dus
deze vermaarde analyse een demonstratie van vernuft-puur, à la Huxley, zoals men
van Vestdijks essays in het algemeen trouwens wel gezegd heeft? Ik zou daar heel
voorzichtig mee willen zijn. Het is niet gezocht om te beweren dat aan het eind van
het opstel de romancier Vestdijk zelf op verbluffend onverwachte wijze om de hoek
komt kijken. Daar wordt gesproken over ‘de liefdesverhouding, aangeduid in Rilke's
Malte Laurids Brigge: het op oneindigen afstand plaatsen van het geliefde object
en een daarmee gepaard gaande objectivatie van de liefde zelf tot een gericht
verlangen, dat in beginsel niet meer te bevredigen, zelfs niet te beantwoorden is.
Want bevrediging (en dan nog een kort-

1

Muiterij I p 152 (1940).
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stondige) is alleen denkbaar in en door een voorstelbare, bezitbare, genietbare
realiteit. Deze evenwel werd hier geheel onteigend ten behoeve van het “zuivere
zelf”, dat enkel nog over mogelijkheden beschikt, niet meer over werkelijkheden,
1
die ons toch weer ontroofd kunnen worden.’ Dit is haast een parafrase van het slot
van Terug tot Ina Damman, en daarmee de samenvatting van wat in een groot
aantal van Vestdijks romans het centrale thema zal gaan worden. Zo onthult zich
op een beslissend moment het persoonlijke belang dat Vestdijk bij ook dit onderwerp
had, of: de wijze waarop hij zijn persoonlijke problemen in zijn lektuur weet te
projekteren zonder zijn lezer van meeleven uit te sluiten. Als men bovendien nog
let op een term als ‘het zuivere zelf’, die ons herinnert aan het perspektief dat Vestdijk
koos voor zijn beste essay over de door hem ten zeerste bewonderde Valéry, knoopt
één citaat relaties aan met steeds meer vestdijkiaanse kernproblemen en voordat
men het weet, heeft men in zijn essays over anderen een heel intellektueel zelfportret
van Vestdijk in handen.
Natuurlijk ben ik niet de eerste die deze dingen opmerkt. Juist de twee
Forummannen - en dat verrast ons niet, gezien hun belangstelling voor het
persoonlijke - hebben er naar aanleiding van verschillende essays van Vestdijk al
op gewezen dat hij in zekere zin ‘over zichzelf’ schreef. Du Perron: het
2
Dickinson-essay is ‘in wezen een verdediging van de poëzie die hij zelf nastreefde’.
En Ter Braak: ‘Geprojecteerd op Rilke wordt nu het door Vestdijk zo schitterend
bepaalde begrip barok tegelijk de min of meer autobiografische projectie van de
3
dichter Vestdijk op de dichter Rilke’. Zij zullen daarmee niet bedoeld hebben dat
over Dickinson en Rilke zelf weinig steekhoudends gezegd wordt. Het is precies de
affiniteit van Vestdijk met deze twee dichters - hun invloed op zijn eigen werk is
bekend - die het ‘doordringend begrijpen’, zoals Marsman het noemde, mogelijk
maakte.
Hetgeen nog niet wil zeggen dat Vestdijk tot rechtstreeks interpoleren van eigen
opvattingen en attitudes in die van de door hem besproken figuren komt. Het gaat
hem niet om het signaleren van detailverschijnselen waarmee hij zich identificeren
kan, want dat is slechts een oppervlakkige verwantschap. Eerder zoekt hij een
centrum dat hij met zijn objekt deelt, een centrum vanwaaruit de lokale feiten van
de poëtische verwerkelijking emaneren, en die kunnen bij de ander sterk verschillen
van de eigenschap-

1
2
3

Lier en lancet p 89 (1933).
VW 6 p 17.
VW 4 p 260.
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pen van zijn eigen werk. Als men inderdaad kan spreken van zelfprojektie, dan is
het er toch altijd een die zich in etappes afspeelt. Eerst wordt een begrip dat voor
de essayist zelf van fundamenteel belang is, geïsoleerd en tot in details uitgewerkt
(barok, byzantinisme, intentionele poëzie, apollinisme), en vervolgens wordt dit,
buiten de schrijver geplaatste, fijnvertakte begrip als instrument gebruikt bij het
opsporen en in samenhang rangschikken van de feiten van zijn onderzoeksobjekt.
Het is als het ware een bestudering vanaf een satelliet; niet met de kijker,
rechtstreeks, beschouwt Vestdijk het hemellichaam dat hij wil leren kennen, maar
vanuit een zorgvuldig toegeruste kunstmaan.
Leert men uit ‘Rilke als barokkunstenaar’ vooral Rilke kennen, of meer Vestdijk?
Zinloze onderscheiding, want het antwoord is: allebei, in een onverbrekelijke
samenhang. Men leert nog een derde instantie kennen zelfs: een originele en
getoetste definitie van het barok. Wat voor de lezer in de eerste plaats gebeurt, is
dat in en door elkaar Rilke en het barok in steeds genuanceerder details behandeld
worden. Vestdijk zelf heeft zich al lang teruggetrokken, en men kan hem alleen te
voorschijn halen, niet door erop te letten welke fenomenen in Rilkes poëzie en
persoonlijkheid zijn aandacht krijgen - alles interesseert hem wat vanaf de satelliet
zichtbaar wordt -, maar in welk opzicht zijn barokbegrip afwijkt van dat van anderen.
Dáárin zit het persoonlijke van zijn Rilke-beeld.
Op deze wijze verzoent Vestdijk de tegenstelling tussen ‘subjektiviteit’ en
‘objektiviteit’, in de oppervlakkige betekenis waarin die woorden door zoveel critici
van de behandelde periode gebruikt werden. Hoe ‘subjektief’ echter zijn essays
blijven, in de zin van: persoonlijk bepaald, wordt men gewaar als men zelf
bijvoorbeeld zijn barokbegrip in de praktijk wil gaan gebruiken. Men is dan
gedwongen, er steeds weer bij te zeggen: in vestdijkiaanse zin. De lezer heeft in
het voorgaande mogelijk al gekonstateerd dat ik bij het gebruiken van de woorden
‘intentie’ en ‘intentioneel’ soms gevaarlijk dicht bij de dubbelzinnigheid kwam, doordat
ik die kleine toevoeging wegliet...
De kritische methode die ik hier beschrijf, vindt men vooral toegepast in de grote
essays van de jaren dertig. Later wijzigt zich Vestdijks taktiek, maar dat behoort niet
meer tot mijn onderwerp. Wel wil ik nog vaststellen dat die verandering zich al in de
‘typologieën’ van de eerste tien jaar aankondigt. Van het grote Marsman-essay
(1940) kan al gezegd worden dat weliswaar ook Vestdijks eigen persoonlijkheid als
‘apollinisch’ gekarakteriseerd mag worden, maar dat veel van de kenmerken van
het apollinisme zoals
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die door hem opgesomd worden, beslist niet op hemzelf en zijn werk betrekking
1
kunnen hebben. Het vestdijkiaanse begrip barok, de intentionaliteit, het byzantinisme,
kunnen daarentegen voortreffelijk dienst doen als heuristische middelen bij een
Vestdijk-onderzoek.
Dat de geschetste taktiek ruimte eist, spreekt vanzelf. Vestdijks methode komt
dan ook alleen goed tot zijn recht in lange essays. De kortere doen vaak aan als
geamputeerde delen van een niet geschreven langer stuk, of als voorlopige schema's.
A fortiori geldt dat voor de krantekritieken, waar niet alleen de omvang al een rem
op de neiging tot ‘ontwikkelen’ zet, maar bovendien de keuze maar gedeeltelijk aan
de criticus zelf overgelaten wordt. Vandaar dat Vestdijk in Muiterij tegen het etmaal
(de titel wijst al op weerspannigheid bij de criticus die zich bij het krantenritme moet
neerleggen!) tot allerlei uitwijkmanoeuvres zijn toevlucht gaat nemen. Wat men er
in het algemeen over kan zeggen is, dat hij ook in zijn dagbladartikelen de feiten
van het werk sterk doet spreken, en dat zijn aandacht voor literairtechnische
aspekten, samenhangend met het identificerende benaderen, opvalt, evenals de
mildheid, kortom dat die kritieken getypeerd kunnen worden als overwegend
ergocentrisch en identificerend tegelijk. Daar echter de eigen ‘inzet’, via de
satellieten-methode, hier meestal niet mogelijk is, blijven de observaties vaak aan
de algemene kant. Soms komt zo'n kroniek zelfs niet verder dan een technisch
kommenterend navertellen, - wat, bij de scherpzinnigheid waarover de criticus
beschikt, nog lang niet verwerpelijk is. Een andere keer, als het besproken werk
zich daartoe leent, wordt een saillant facet geïsoleerd - dat hoeft helemaal niet een
trekje te zijn dat Vestdijk zelf na aan het hart ligt - en vandaaruit wordt het hele werk
beschouwd. Het gevolg is een tweedeling, in algemeen betoog en feitelijke
boekbespreking. Een goed voorbeeld is de recensie van een novellenbundel van
Henriëtte van Eyk, die geheel gebaseerd is op de karakteristiek: ‘een studentikoze
geest’. Dat is nu niet het eerste waar men bij Vestdijk zelf aan zou denken, en ook
van Henriëtte van Eyk is het maar één kant. Zoals Vestdijk zelf als eerste toegeeft,
door zijn stuk te besluiten met de opmerking dat het gaat om ‘een schrijfster, op
wier werk de term

1

Dat het verband tussen Vestdijk en zijn ‘satelliet’ echter nog geenszins verbroken is, bewijst
alleen al de nadruk die Vestdijk legt op de rol die de afstand bij de apollinische persoonlijkheid
speelt. Men leze het citaat uit het Robinson-essay nog eens over (p 465), om vast te stellen
hoezeer die afstand (in dubbele betekenis) Vestdijk bezighield. Zie hiervoor verder J.J.
Oversteegen, ‘Vestdijk en de objectiviteit’, in Merlyn I/2, jan. '63, p 1 vlgg.
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1

“studentikoos” toepasbaar is als oriënteeringsmiddel, doch zeker niet als etiket.’ In
weer andere gevallen gaat Vestdijk nog verder dezelfde weg op door kategorieën
ad hoc te scheppen, en deze in de rest van zijn betoog ‘waar te maken’, een kreatieve
2
methode mag men wel zeggen, en soms wel wat willekeurig.
Zonder dit in details te kunnen toelichten, wil ik nog opmerken dat de algemene
inleiding bij de (vaak bijzonder geslaagde) poëziekronieken doorgaans sterker de
indruk maakt speciaal op deze poëzie betrekking te hebben, dan bij een criticus als
Ter Braak die eveneens meestal begint met een algemeen betoog, maar dan zó
dat wij de indruk krijgen dat het algemene de hoofdzaak is, en dat het behandelde
werk zich in te passen heeft in het voor de criticus zelf relevante schema.
Waarschijnlijk moet men dit verschil verklaren uit het bijzondere belang dat ieder
aspekt van de poëtische problematiek voor de dichter Vestdijk heeft, terwijl voor
Ter Braak poëzie vooral aanleiding was tot een andere, ideematige, vraagstelling.
Dit is zowat alles wat ik aan algemene karakteristiek kan geven van Vestdijks
kronieken, en deze onmacht spruit voort uit de dominante eigenschappen ervan.
Het heeft weinig zin, ‘regels’ te abstraheren uit een type kritiek dat zo zeer met de
objekten meebeweegt. Het belangrijkste element is juist die beweging, en niet wat
men nog aan konstants kan signaleren.

Kritische praktijk, enkele opmerkingen
Er is één aspekt van de praktijk waar ik niet aan voorbij mag gaan, en dat is de mate
waarin de theorie - vooral die over vorm en inhoud - erin terug te vinden is. Dat moet
men niet zozeer opvatten in deze zin: in hoeverre past Vestdijk zijn theoretische
denkbeelden ook in de kritische praktijk toe, als wel zo: in hoeverre komt men in de
details van zijn opstellen en kronieken, in zijdelingse opmerkingen desnoods, de
ideeën tegen die hij samenvattend behandelt in zijn theoretische opstellen. Wij
hebben immers reeds gezien dat de vorm - inhoud theorie eerst in de praktijk
ontwikkeld werd, fragmentarisch, en pas daarna in een afzonderlijk essay geisoleerd
en tot een koherent geheel gemaakt. Daarbij is een komplicerende faktor nog dat
ook die praktijk van het begin af sterk doortrokken is van

1
2

Muiterij I p 102.
Terzijde: de wederzijdse doordringing van ‘kritiek’ en ‘kreatie’ openbaart zich bij Vestdijk op
allerlei punten. Ik wijs alleen nog op de novellistische stijl die de expositiegedeelten van de
essays uit Lier en lancet kenmerkt. De konstruktie van veelomvattende begrippen als barok
en byzantinisme heeft trouwens ook een verhalende inslag.

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

470
een literair-theoretische interesse. Vandaar de algemene aanloop waar ook de grote
opstellen uit onze periode vrijwel altijd door gekenmerkt worden. Bij een aantal van
de essays in Lier en Lancet weten wij niet eens of wij nog met de inleiding bezig
zijn, of dat het al gaat over de te bespreken figuur, zo vloeiend is de overgang van
algemeen naar bijzonder.
Van Vestdijks opvattingen over de verhouding vorm II - stof zie ik nauwelijks een
neerslag in zijn kritieken. Eén ding eigenlijk maar, behalve de al genoemde blijvende
interesse voor de techniek (voor de wijze waarop, van de schrijver uit gezien, de
stof tot vorm wordt), en dat is zijn neiging tot vergelijken, een kritisch procédé dat
bij zijn definitie van vorm II aansluit. Steeds weer noemt hij, om het door hem
besproken boek of gedicht in een ruimer perspektief te stellen, werk dat ‘hetzelfde
onderwerp heeft’, dat wil zeggen dat een andere aktualisering van (nagenoeg)
dezelfde materie laat zien. Dit vergelijken is niet een toevallig gebeuren, een
meenemen wat voor de hand ligt, maar een bewust procédé. Over Helmans 's
Mensen heen- en terugweg schrijvend zegt hij: ‘Bij het zoeken naar
vergelijkingsobjecten in de literatuur schoot mij een merkwaardige naam te binnen:
1
Homerus.’ (Kursief van mij.)
Veel vaker ontmoet men notities die aansluiten bij Vestdijks opvattingen over de
relatie vorm I - inhoud, vooral in die zin dat wij het perspektief zien verschuiven
doordat wat wij meestal als vormverschijnsel beschouwen, door Vestdijk als inhoud
behandeld wordt (en omgekeerd), of doordat wij van het een in het ander glijden,
zonder merkbare overgang.
Dit gebeurt in de eerste plaats in het verband van min of meer theoretische
observaties. Enkele voorbeelden uit het lange artikel ‘Over de compositie van den
roman’ (1940): ‘Ook hier, in den inhoud, regeeren geheimzinnige vormwetten, die
2
het “eigen leven” van den roman bepalen’ , en ‘onder architectuur tenslotte van den
roman versta ik vormqualiteiten, die zich niet meer tot den inhoud in engeren zin
3
laten herleiden’ etc. Vorm en inhoud schuiven hier dooreen op een wijze die
chaotisch zou zijn, als ‘Prolegomena eener aesthetiek’ er niet was geweest.
Maar, kan de lezer zeggen, dit bewijst nog niet dat Vestdijk inderdaad uit-

1

2
3

Muiterij I p 128. Vestdijks vergelijking is minder gedwongen dan de lezer misschien op het
eerste oog denkt; er zit een bijzonder belangwekkende interpretatie van de heen- en
weerbeweging in Ilias en Odyssee in verborgen! Niet zelden doet ons de vergelijking gezochter
aan, zoals bijvoorbeeld wanneer n.a.v. Sartre's Le Mur gezegd wordt: ‘vgl. The Pit and the
Pendulum van Poe, dat toevallig ook in Spanje speelt’. (Muiterij I p 142).
Muiterij I p 150.
idem p 152.
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ging van die theoretische stellingen, in de praktijk van zijn kritiek, maar eerder dat
hij in algemene bespiegelingen over de roman een zelfde uitgangspunt kiest als in
zijn, op hetzelfde moment in een min of meer definitieve vorm vastgelegde aesthetica.
Dat ook in de kritieken deze stellingen gehandhaafd worden, en als basis gebruikt,
wil ik nu aantonen met enkele citaten, die vooral de ‘wederzijdse spiegeling’ en de
onderlinge doordringing van vorm en inhoud betreffen:
‘Door den prosodischen opzet wordt de illusie van zich eindeloos voort-spinnende
figuraties - voor het analytisch verstand slechts decoratie of ornament, voor den
steller der symbolen daarentegen belichaming van het eeuwige, vormelooze en
onuitsprekelijke - dan nog op feillooze wijze ondersteund. Awater is namelijk
1
geconstrueerd als een tableau van assoneerende rijmen’ etc. , en, over Luke
Havergal: ‘Dit sluipen, dit rondwaren, als van een phantoom dat geen rust vindt,
wordt, behalve door zeggingswijze en accent, vooral ondersteund door zekere
2
formeele kenmerken.’ Over Rilke: ‘de afdalende klinkerreeks, van ie tot den diepsten
3
oe-klank, die in Die Parke VII het vallen van bladeren begeleidt!’
Dit zijn duidelijke voorbeelden, maar zij hebben nog geen betrekking op het meest
eigene van Vestdijks esthetica: de onderlinge verwisselbaarheid van vorm I en
inhoud, omdat het beschouwingswijzen zijn van hetzelfde objekt en geen
feitenkomplexen. Nu is zoiets ook moeilijk in de praktijk te demonstreren, anders
dan door een voor de lezer onverwachte ‘verspringing’ van de kritische aandacht.
Waar wij denken dat wij met iets bezig gehouden worden dat tot de ‘inhoud’ behoort,
worden wij plotseling met een adstruktief feit gekonfronteerd dat wij doorgaans tot
de vorm-verschijnselen zullen rekenen, zonder dat de auteur zelf blijkbaar het gevoel
heeft dat hij zich in een ander probleemveld begeeft. Zo over Het lied der dwaze
bijen het volgende (ik kursiveer): ‘Op deze grandioze, zich op eenzijdig opgehoogde
terzinen als op schroefbladen omhoogwindenden veroveringstocht naar het
4
onzienlijke, volgt de steile neerstorting’ etc. Wie een uitgebreide demonstratie wil
zien van deze verspringende optiek, leze nauwkeurig het eerste stuk uit Muiterij
tegen het etmaal I, de bespreking van Van Schendels De wereld een dansfeest.
Daarin toont Vestdijk zijn gebruikelijke aandacht voor perspektief en vertelwijze,
van binnen uit, d.w.z. om te laten zien hoe een bepaalde inhoud (in de zin van ‘stof’)
overkomt, maar

1
2
3
4

Hedendaagsch Byzantinisme, in De Poolsche ruiter p 135.
Lier en lancet p 76 (1933).
idem p 227 noot (1937).
De Poolsche ruiter p 148.
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tegelijk worden de gevolgen van die bijzondere aktualisering voor de psychologie
van de figuren onder de loupe genomen. Het dooreenlopen van de twee
‘beschouwingswijzen’ kan men vaststellen door een vraag als: behoort deze
psychologie nu tot de vorm of tot de inhoud? Het antwoord is: beurtelings het een
en het ander, al naar de beschouwer zich opstelt.
En hier moet ik mijn bespreking van Vestdijk afsluiten, omdat de dubbele inperking
van tijdsbestek en probleemveld dit meebrengt. Ik doe dat niet helemaal met een
gerust hart, want tegenover Vestdijk voelt men zich al gauw schuldig als men een
smal perspectief kiest. Het lijkt te veel op het slaan van een splinter van de
Koh-i-noor, een scherf die wel iets vasthoudt van de schittering van de hele steen
maar toch niet meer dan een glimp daarvan, en die van de verbluffende kapriolen
die de natuur zich permitteerde bij het vormen van deze veelvoudige struktuur maar
weinig laat vermoeden.
Ik zou dit tekort enigszins kunnen proberen te kompenseren door naar alle kanten
pijlen te plaatsen, die de richtingen aanwijzen waarin Vestdijk als literaire theoreticus
nog gezocht en gevonden heeft. Ik zou nog kunnen wijzen op zijn geheel eigen
1
belezenheid, en op de belangstellingssfeer die daaruit blijkt (Thibaudet en Valéry
eerder dan Huxley en Gide); op zijn verwantschap met andere critici, zoals Van
2
Eyck (Vestdijks kroniek over Van Vriesland ‘Naar de vierde methode’ heeft bijna
dezelfde gedachtelijke opbouw, in verkorte vorm, als Van Eycks eerste
Leopold-studie); op zijn vele notities over technische kwesties, als het ritme (in
‘Wetenschappelijke bijdrage tot de rhythmologie’, dat mij weliswaar in hoofdzaak
een Fré Bolderhey-achtige parodie lijkt, maar dat dan toch de observatie over
‘rijmverdoezeling’ bevat); en natuurlijk op de eerste aanlopen naar de poëtische
‘isolatietheorie’, die hij later, in Albert Verwey en de Idee en De glanzende kiemcel
zal uitwerken, alweer boeken die hun verwerking in onze

1

2

Thibaudet wordt vaak door Vestdijk geciteerd. Uit een bespreking van zijn boeken in Muiterij
II blijkt overigens dat Vestdijk zeker niet onkritisch tegenover hem staat. Wat Valéry betreft,
Vestdijks belangstelling voor deze schrijver toont een kant die in een breder opgezette studie
een grote plaats zou moeten krijgen: de, ook al weer uitzonderlijk gerichte, filosofische
interesse.
Muiterij II p 50 vlgg. Hier wordt beschreven hoe de verlossing uit het solipsisme gezocht wordt
in onder meer de erotiek; tenslotte komt Van Vriesland tot ‘een vierde en waarschijnlijk
effectiever “methode” ter bestrijding van het solipsisme, n.l. door den eenzelvigen [!] mensch
als plastische figuur verlossend buiten zichzelf te plaatsen.’ (p 54-55). Cf Van Eycks
interpretatie van Cheops (dit boek p 328).
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literatuurstudie nog moeten vinden. Over al deze onderwerpen zou ik meer
gedetailleerde opmerkingen kunnen maken, maar dat heeft weinig zin, omdat ik ook
dan nog noodzakelijkerwijs te weinig zeg.
Wil de lezer één voorbeeld van de konsekwenties die zelfs een detailwaarneming
kan hebben wanneer wij er even over door denken, dan zal ik dat geven. Mijn keuze
valt op een aspekt van de poëzie dat ook de Forumianen, de ‘echte’ dan, intrigeerde,
zij het doorgaans in het negatieve: de verhouding van klank en betekenis. ‘Men
kan’, schrijft Vestdijk in 1936, en wij herkennen direkt al zijn behoefte aan
‘typologieën’, men kan ‘de verschillende poëziegenres in twee groote groepen
verdeelen, in wat ik zou willen noemen: de musische poëzie, en de a-musische of
significatieve poëzie, die op haar beurt weer onderverdeeld kan worden, al naar
gelang het beeld of de gedachte de leiding heeft. [...] Sommige dichters - de
significatieve - gaan uit van de beteekenis van het woord, van den volzin, tenslotte
van het geheele vers, waarvan de “idee” hun reeds vóór het scheppen ervan kan
hebben voorgezweefd, - de musische dichters daarentegen gaan uit van de
klankwaarde van het woord; hun vers is een klankverband; syntaxis en metrum
1
worden ondergeschikt gemaakt aan het “muzikale” rhythme.’ ‘Uitgaan van’, tussen
haakjes, mag men hier wel letterlijk opvatten, zoals ook Binnendijk de schrijvende
dichter laat ‘uitgaan van’ het ritme (zie p 232). Wat bij Binnendijk echter weergave
van een lezers- en schrijverservaring blijft, is bij Vestdijk tot een wetenschappelijke
typologie geworden doordat ook andere ervaringen, die waarschijnlijk zelfs meer
die van Vestdijk zelf zijn, in het betoog betrokken worden.
Deze typologie echter is niet het belangwekkendste dat Vestdijk mee te delen
heeft over klank en betekenis. Dat komt enkele bladzijden later, in deze uitwerking:
‘In het muzikale vers vervloeien de woorden in hun beteekenissen; in het
significatieve bezitten zij een min of meer vaststaande beteekenis - min of meer,
zeg ik, want de verschillen zijn hier geheel relatief, en zelfs in de gewone
omgangstaal wordt ieder woord omzweefd door een bepaalde gevoelssfeer, een
aura van bijbeteekenissen, dubbelzinnigheden, mogelijke misverstanden en
sous-entendus. In het muzikale vers nu wordt deze “aura” tot de hoofdzaak, de
beteekenissen zijn onafzienbaar; één woord, de stemming die het opwekt, suggereert
een oneindige wereld, en deze werelden verbinden zich onderling en geven het
aanzien

1

Muiterij II p 38.
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aan nieuwe werelden: een onuitputtelijk spel, wisselend met de subjectiviteit van
1
den lezer.’
Zo worden ‘ambiguity’ en ‘poly-interpretabiliteit’, om het in termen te zeggen die
Vestdijk nergens gebruikt maar wel op het oog heeft, verbonden aan het overwicht
van de klank, d.w.z. dat een ‘betekenis’-kwestie afhankelijk blijkt te zijn van de
klanksituatie; klank en betekenis spelen, vanuit ons gebruikelijke perspektief gezien,
stuivertje verwisselen.
Persoonlijkheid en werk, subjektiviteit en objektiviteit, klank en betekenis, vorm en
inhoud, - al deze tegenstellingen die zijn leeftijdsgenooten zozeer bezighielden, zijn
bij Vestdijk opgelost, of liever bewegelijk geworden ten opzichte van elkaar. Wie
zijn waarheden hecht wil hebben als de blokken in een ongebruikte blokkendoos,
zal van deze denkwijze onrustig worden, omdat geen steen op de andere lijkt te
blijven. Een intelligentie die alles ondergraaft...
Want intelligentie heeft niemand Vestdijk ooit kunnen ontzeggen. Wel heeft men
hem menigmaal een teveel aan verstandelijkheid verweten, een koud vernuft dat
niet aan de warme beleving toekomt, zoals men hem als romancier en dichter vaak
‘virtuoos’ en ‘cerebraal’ heeft genoemd. En, zoals wij al gezien hebben, Vestdijk
verdedigt inderdaad het volle gebruik van de ratio. Voor wie daarin, bij een
poëziecriticus vooral, een veroordeling zien, moet het frustrerend zijn, dat ook op
dit punt Vestdijk zelf voorgegaan is met het aanwijzen van de bezwaren van een
rationele benadering. ‘Er bestaat geen enkele reden’, schrijft hij al in 1933, ‘waarom
men [bij het bespreken van poëzie] een rationalistische of zelfs conventioneele
terminologie ontloopen zou. Mits men er zich maar rekenschap van geeft, dat het
gebruik van welke terminologie ook een verzwakking beteekent zoowel van onze
persoonlijke verhouding tot het kunstwerk als van den “zin”, die zich eerst in die
2
verhouding openbaart.’
Men ziet: de essayist Vestdijk, die zo sterk steunt op de ratio, heeft daar bepaald
geen onbeperkt vertrouwen in. Aan het slot van het titelessay van De Poolsche
ruiter lezen wij: ‘Een tragische noot van ondergang speelt over dit schilderij: de jonge
man is zoo argeloos, en het paard zoo wrak. Waar-

1
2

idem p 40.
Lier en lancet p 78. Terloops wijs ik op de verwantschap van deze uitspraak met de
opmerkingen van Verwey en Van Eyck over de spanning tussen begrijpen en bewonderen
(bewonderend verzinken). Zie p 41 en p 323.
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schijnlijk komt hij er niet zoo héél ver mee toch. Minder ver in elk geval dan
1
Rembrandt met zijn paarden, - die hij niet schilderen kon...’
Wat wordt híer nu weer bedoeld? Het boek draagt toch niet zomaar de titel van
dit korte sluitstuk! Is die ruiter een zelfportret van de essayerende Vestdijk, die het
met zijn ratio niet zo heel ver zal brengen; of is Vestdijk juist de schilder en zijn het
de besproken auteurs die op wrakke paarden door het leven gaan? Komt men nu
wèl ver met de kunst of juist niet, is dit een optimistisch slot of een pessimistisch?
Vestdijk (een beetje) kennende, zou ik op al die vragen willen antwoorden: ook
dat.

1

De Poolsche ruiter p 216.
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Konklusie
Het is niet mijn bedoeling om dit afsluitende hoofdstuk tot een samenvatting te
maken. Eerder wil ik enkele fundamentele denkbeelden en tegenstellingen uit de
besproken periode, die voor de theorie van de literatuur van rechtstreeks belang
zijn, bijeenzetten en nader beschouwen juist vanuit dat theoretische belang. Die
beschouwing zal gedeeltelijk bestaan uit het herleiden van onzuiver gestelde
problemen tot wat ik hun ware theoretische gedaante acht, maar ik zal toch ook
vasthouden aan mijn stelling dat de eigen aard van de bijdrage van de scheppende
schrijver tot een dieper inzicht in wat tenslotte zijn bedrijf is, door de theoreticus niet
verwaarloosd mag worden.
Ik heb reeds herhaaldelijk opgemerkt, dat het beeld dat in de voorgaande
hoofdstukken van de denkbeelden van ieder der besproken critici werd gegeven,
vaak in zoverre onhistorisch was, als het een groter mate van samenhang, van
systeem, vertoonde dan de ‘werkelijkheid’. Daarvoor hoef ik mij niet uitgebreid te
exkuseren, dunkt mij: ‘laten zien’ betekent nu eenmaal systematiseren, zelfs als
men vooral wil aantonen dat er nauwelijks een systeem is. Dit geldt temeer daar
het mij niet alleen te doen was om een overzichtelijke voorstelling van het denken
van de besprokenen zelf, maar ook van de wijze waarop hun ideeën voor anderen
overkwamen. Men vormt zich van de opvattingen van een tijdgenoot niet minder
een gesystematiseerd beeld dan van een historische figuur. En die systematisering
is het die als ‘het denken van x’ in de kulturele uitwisseling zijn rol vervult. Op p 125
heb ik Nijhoff aan het woord gelaten, die zich verzette tegen het feit dat bepaalde
jongeren van zijn denkbeelden een theorie gemaakt hadden die helemaal niet
bestond. Hij vergiste zich: de theorie van Nijhoff bestond wel degelijk, want hij was
als een werkzaam feit aanwezig in de literaire diskussies van die jaren. Dat dit een
schematisering was van opvattingen die bij Nijhoff zelf veel chaotischer gebleven
zijn, doet daaraan niets af. Wie in 1931 zei dat Ter Braak en Binnendijk elkaar te
lijf gingen over de kritisch-normatieve toepassing door de laatste van Nijhoffs
‘vormtheorie’, zou van alle kenners gelijk gekregen hebben, - behalve dan van
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Nijhoff zelf. Wanneer ik Nijhoffs denkbeelden tot een systematisch geheel, een
‘theorie’ geordend heb, is dat dus geen vervalsing van de historische situatie, maar
de rekonstruktie van een feitenkomplex dat in de ogen van tijdgenoten een aktief
bestaan leidde. Niet anders staat het met Ter Braaks ‘ventisme’, hoe zeer ook híj
zich daarvan later distantieerde.
In dit konkluderende hoofdstuk zal ik nog verder die weg van de systematisering
opgaan, door alle nuances die ik in het voorgaande nog als relativerende faktoren
liet gelden, verder te negéren. Het gaat mij van nu af niet meer om gelijkende, zij
het gestyleerde, portretten, maar om theoretische vraagstellingen, waarbij de
persoonlijke nuances niet meer tellen. Aan de hand van het uitgebreide onderzoek
in vorige hoofdstukken, baseer ik mij in het vervolg op lapidaire formuleringen van
de uiteenlopende houdingen tegenover het verschijnsel literatuur, die wij ontmoet
hebben. Wat leren wij uit al die positiekeuzen omtrent het wezen van het literaire
werk, en wat is de konsekwentie daarvan voor de literatuurwetenschap, dat is de
toegespitste vraag van dit slothoofdstuk.
Het is geen vraag die door de betrokkenen altijd bewust gesteld werd, en zelfs
moet men aannemen dat velen van hen er onverschillig voor waren. Het is een
perspektief dat wij kiezen, vanuit een belangstelling die in de laatste decennia zelfs
tot de groei van een nieuwe tak van wetenschap geleid heeft. De antwoorden die
wij de slachtoffers afdwingen op een door henzelf niet gestelde vraag, zullen
wetenschappelijk vaak onhoudbaar zijn, in andere gevallen de goede kant uitwijzen
maar ‘voor-wetenschappelijk’, want inkompleet en toevallig, zijn. Ik zal aan die
‘tekorten’ weinig aandacht besteden, omdat een toetsing van schrijversopinies aan
de wetenschappelijke uitgangspunten van het moment niet het doel is waarop ik
mij richt. Ik konstateer alleen het volgende: kwesties als de relatie van vorm en
inhoud en de doelstelling van de literaire kritiek hebben de volle aandacht van de
hedendaagse theoreticus. Zij zijn in de jaren om 1930 de inzet geweest van een
schrijverspolemiek, die grote invloed had op de ontwikkeling van onze literatuur, en
vooral van onze kritiek. De standpunten die daarbij naar voren kwamen, moeten
aanhaken bij bepaalde eigenschappen van het fenomeen literatuur; welke
eigenschappen zijn dat?
In deze afsluitende beschouwing is dus niet meer van belang wat in vorige
hoofdstukken nog als bijbedoeling meespeelde: een korrektie van het historische
beeld. Iedere literaire generatie die in een polemische situatie aan het woord komt
en zijn standpunten ingang weet te doen vinden, roept een zekere mate van
‘Whig-history’ op, een geschiedschrijving vanuit de
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optiek van de ‘overwinnaar’. De tegenstellingen van het moment zelf, die niet zelden
oppervlakte-verschijnselen zijn, worden overgedragen op een volgende generatie,
en deze kan, onbewust vaak, de feiten alleen maar door de ogen van de partijgangers
zien. Pas na een jaar of dertig gaat het beeld weer veranderen. De feiten gaan
nieuwe verbanden aan, en wat toen onverzoenlijk tegenover elkaar leek te staan,
blijkt soms vanuit een andere probleemstelling verwant; wat samenging drijft
daarentegen uiteen. In de voorgaande hoofdstukken is ongetwijfeld materiaal te
vinden voor een dergelijke hertoetsing van het historische beeld; samenvattende
konklusies op dat gebied laat ik echter aan de literatuurhistorici over. Dat voor hen
mijn onderzoek alleen heuristische waarde heeft, omdat het beeld dat ik ontwierp
gebonden blijft aan mijn bijzondere vraagstelling, spreekt vanzelf.
Wanneer de jongeren van 1916 hun stem laten horen, kan de heersende opinie
over de vorm - inhoud problematiek nog omschreven worden in de bekende formule:
1
vorm en inhoud zijn één. Het is een formule die echter twee interpretaties toestaat,
die in niet geringe mate verschillen. In de eerste plaats kan hij normatief opgevat
worden, in deze zin dus: de vorm dient zich zo volledig mogelijk bij de uit te drukken
inhoud aan te sluiten; of dit het geval is, kan alleen de lezers-ervaring uitmaken.
Maar er is ook een veel pregnanter interpretatie mogelijk, gebaseerd op de dichterlijke
ervaring: vorm en inhoud ontstaan in de dichter gelijktijdig, en zijn daarom niet van
elkaar te scheiden.
Tegen de eerste formule zal in de door mij behandelde periode niemand zich
verzet hebben, behalve zij die, op grond van de tweede interpretatie, menen dat
ten onrechte normatief gesteld wordt wat een feitelijk karakter heeft. Over die tweede
interpretatie echter zou men het minder gemakkelijk eens geworden zijn. Het is één
van de formules die geschikt zijn om de verschillen tussen de critici van die periode
duidelijk te maken. De ene groep zal inderdaad vasthouden aan de stelling dat in
het gerealiseerde kunstwerk de scheiding vorm-inhoud opgeheven is, omdat er
geen andere inhoud bestaat dan die welke in deze bijzondere vorm vastgelegd is.
De geïsoleerdheid van het kunstwerk ten opzichte van zijn omgeving is in de

1

J. Kamerbeek Jr. ziet, zij het niet zonder voorbehoud, het symbolisme als ‘de letterkundige
stroming waarvoor de identiteit van vorm en inhoud als het voornaamste postulaat kan gelden.’
(Albert Verwey en het nieuwe classicisme p 3).
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ogen van deze critici de belangrijkste eigenschap ervan. Het kunstwerk is losgeraakt
van zijn maker en is een zelfstandig werkzaam taalorganisme geworden (Nijhoffs
vormtheorie), zijn inhoud is soortelijk anders dan het ruwe materiaal van het leven
waaruit het voortkwam (Marsmans transformatietheorie). Beide stellingen worden,
op niet al te heldere wijze overigens, door Binnendijk verdedigd in de
Prisma-polemiek.
Daartegenover staan zij die de basis-stelling zelf misschien nog wel - als weinig
relevante konstatering - zouden kunnen aanvaarden, maar die de konsekwenties
ervan verwerpen. Voor hen is het literaire kunstwerk niet een op zich zelf staand
verschijnsel, maar de direkte uitspraak van een schrijver, slechts van belang
voorzover dat onmiddellijke verband juist gehandhaafd blijft. De vormgeving is niet
meer dan de onvermijdelijke, maar bijkomstige, wijze van presenteren van waar het
in werkelijkheid om gaat: de ‘menselijke inhoud’. Dit standpunt werd door Coster en
Du Perron verdedigd (bien étonnés...). Voor Ter Braak zou ik dat niet met zoveel
overtuiging durven zeggen. In het aan hem gewijde hoofdstuk betoogde ik immers
dat hij het au fond niet oneens was met de stelling dat vormgeving de menselijke
inhoud ‘onteigent’, maar dat hij deze eigenschap van het kunstwerk negatief
waardeerde. Wat hij zoekt is het ‘leven’ dat nog geen vorm heeft gekregen. Dit is
echter op zichzelf onkenbaar, en moet zich van vormen bedienen om zich te
openbaren; de vorm, en daarmee de kunst, is een noodzakelijk kwaad. Deze
gekompliceerde gedachtegang neemt intussen niet weg dat ook Ter Braak als korte
1
formule genoegen nam met de stelling die Du Perron verdedigde : het (literaire)
kunstwerk moet voor alles de duidelijke uiting zijn van een sterke persoonlijkheid.
Hoezeer men zich ook wapenen moet tegen een te schematische voorstelling
2
van de standpunten van beide partijen , dat er twee partijen zijn kan

1

2

Ik wil er hier nogmaals met nadruk op wijzen dat dit alles vooral geldt voor de periode van en
kort na de Prisma-polemiek. Ter Braak en Du Perron kwamen later tot andere formuleringen,
zoals trouwens ook Binnendijk en Marsman zich in de jaren na 1935 sterk ontwikkeld hebben.
Dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn met een te statische voorstelling van de denkbeelden
van de twee ‘partijen’, bewijst de volgende uitlating van niemand minder dan Vestdijk: ‘De
strijd tusschen aestheticisme en directe “bruto” menschelijkheid (werk en persoonlijkheid),
die zelfs ons kleine landje in twee militante kampen verdeelde, wordt bij [Nijhoff] gestreden
binnen de grenzen van een en hetzelfde individu.’ (Muiterij tegen het etmaal II p 57). Nijhoff,
die door Ter Braak, en niet minder door diens tegenstanders, als de kerkvader van de
‘vorm-aanbidders’ werd beschouwd, wordt door Vestdijk behandeld als de man met zwei
Seelen in einer Brust! Deze visie op Nijhoff is trouwens verwant aan de kritiek van Van Eyck
op zijn ‘tweeslachtigheid’.
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moeilijk ontkend worden, en niet alleen waar het gaat om de jaren rondom 1930.
Bij de in zoveel opzichten belangwekkende diskussie van 1913, bijvoorbeeld, kan
men een soortgelijke tweedeling signaleren als bij de Prisma-polemiek. Wanneer
Gossaert beweert - en met deze uitspraak begint eigenlijk de hele pennestrijd - dat
de grote poëtische stijl ‘de potentie van het hartstochtelijk woord, der door de
1
ontroering rhythmisch geworden rede nabij komt’ , dan zegt hij precies datgene
waartegen Binnendijk zich in Prisma afzet; en hij vindt onmiddellijk Van Eyck
tegenover zich met een standpunt dat de funktionele verbondenheid van vorm en
inhoud als kern heeft.
Op de achtergronden van deze terugkerende tweespalt onder de literaire critici
kom ik later nog terug. Hier gaat het mij vooral om een globale karakteristiek van
de twee groepen. Als de term ‘levensbeschouwelijk’ niet opgevat wordt als ‘behorend
tot een bepaalde groep met omschreven levensbeschouwing’, lijkt hij mij als
algemene typering van de ene partij in deze permanente diskussie niet onjuist. Hoe
verschillend in andere opzichten hun standpunten mogen zijn, de critici die ik tot
deze groep zou willen rekenen, gaan uit van de stelling (of ook wel: de eis) dat de
schrijver zich in zijn werk onomwonden over het bestaan uitspreekt. Tegenover
deze ‘levensbeschouwelijken’ kan men dan de ‘autonomisten’ stellen, met een woord
overigens dat voor de meesten van hen wel wat zwaar weegt. Zij gaan uit van een
of andere transformatie-these, dus van de gedachte dat literatuur (althans: lyrische
poëzie) qualitate qua geen direkte uitspraak over het bestaan kan zijn.
In de voorgaande hoofdstukken heb ik naast de poëtica van ieder der besprokenen,
ook zijn kritische theorie en praktijk behandeld. De reden daarvoor is ongetwijfeld
duidelijk. Het lijkt mij onmogelijk om aan een autonomistische poëtica een andere
kritische praktijk en onderliggende - al dan niet uitgesproken - theorie te verbinden,
dan een op het werk gerichte, een ergo-centrische. Per definitie neemt de autonomist
immers aan dat het werk hem geen gegevens over de persoon van de schrijver kan
verschaffen. Spreekt hij over persoonlijkheid, dan moet hij bedoelen: persona poëtica,
de persoon voorzover deze zich in het werk laat kennen. Voor deze criticus is het
objekt van zijn onderzoek de wereld die in het werk opgeroepen wordt, en de wijze
waarop dit gebeurt.
De levensbeschouwelijke criticus, daarentegen, ziet het werk als een direkte

1

De Beweging 1913, I, p 52 (geciteerd door Verwey).
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uiting van de schrijver, waarin de geestesgesteldheid van de auteur zich volledig
laat (of moet laten) kennen. Zijn doel zal zijn, zich met die schrijver en zijn opvattingen
1
te konfronteren, en zijn kritische aanpak is psychologisch of ideologisch.
Deze samenhang tussen poëtica en (immanente of expliciete) kritische theorie
nu, mag men naar mijn oordeel van iedere criticus eisen. Wanneer er innerlijke
tegenspraak is - hetgeen vaak het geval was in de in dit boek behandelde periode
- is dat een argument tegen òf de poëtica, òf de kritiek (de kritische theorie). Het
achterwege blijven van een goed uitgewerkte ergocentrische kritische theorie, of
misschien moet men liever zeggen: het gebrek aan inzicht in de konsekwenties van
hun poëtica, heeft het standpunt van vele ‘autonomisten’ omstreeks 1931 zozeer
verzwakt, dat van hun veelbelovende uitgangspunt bijzonder weinig invloed is
uitgegaan. De polemisch zo sterke positie van de Forumianen aan de andere kant,
is niet in de laatste plaats te danken aan de koherentie in hun impliciete en expliciete
poëtica.
Voordat ik verder inga op de centrale vraag, welke eigenschappen van de literatuur
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de zo uiteenlopende houdingen
ertegenover bij de literatoren, wil ik een aantal van de kwesties die in en om de
Prisma-diskussie opgeworpen zijn, kort de revue laten passeren, om vast te stellen
in hoeverre zij voortvloeien uit de fundamentele tegenstelling die ik zoëven geschetst
heb.
Het zou, daarmee wil ik beginnen, onjuist zijn om de critici uit de besproken periode
alleen te beschouwen vanuit de tegenstellingen die hen, in enigszins wisselende
groeperingen overigens, gescheiden houden. Minstens zo frappant voor ons zijn
de apriori's die zij allen delen, wanneer het althans om kwesties gaat waartegenover
wij ons anders opstellen. Zo is het treffend dat vrijwel alle critici in de behandelde
decennia op de één of andere wijze het doel van de kritiek zochten in het vaststellen
van de bedoelingen van de auteur. Waar men vervolgens verschillend over dacht,
dat was vooral hoe aan deze intentioneel gerichte kritiek een oordeel verbonden
2
moest worden.

1
2

Ideologisch in de zin van: de ideeënwereld betreffende (waarbij inbegrepen dat wat men
doorgaans ‘ideologie’ pleegt te noemen).
Het spreekt vanzelf dat deze opmerking, en wat eruit voortvloeit, niet geldt voor de
uitzonderingsgevallen: die critici, die ‘de bedoelingen van de auteur’ onachterhaalbaar achten.
Weliswaar heeft bij mijn weten niemand in de besproken periode dit standpunt uitdrukkelijk
ingenomen, maar er zijn verschillende critici waarvan men stellen kan dat ‘intentionalisme’
inkompatibel is met wat zij wèl zeggen. Bij Stuiveling bijvoorbeeld, speelt de intentie van de
auteur geen rol, terwijl hij het begrip objektiviteit, dat anderen vaak tot het formuleren van een
intentionalistisch standpunt brengt, vastlegt in de termen van de relatie onderzoeker-objekt,
waarbij men het laatste kan beschouwen als: het gerealiseerde kunstwerk, en niet als een
komplex waarin ‘intentie’ en ‘verwezenlijking’ te onderscheiden zouden zijn.
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Het is op dit punt dat men, bijvoorbeeld, ‘objektivisten’ en ‘subjektivisten’ tegenover
elkaar kan stellen. De eersten, waarvan Kloos de uitgangspunten al heeft
geformuleerd, zien het als hun taak om na te gaan in hoeverre de schrijver erin
geslaagd is, zijn bedoelingen in zijn werk vorm te geven; een evaluatie van die
bedoelingen zelf, voorzover het althans geen literaire bedoelingen zijn, zullen zij
doorgaans onjuist, of in ieder geval minder relevant, achten. Bij een vèrgaande
identifikatie van de criticus met de schrijver, doet de eerste zelfs afstand van een
van de belangrijkste prerogatieven van de literaire kritiek: het vaststellen van een
waardeschaal. De criticus kan (en moet) alleen maar bepalen in hoeverre de schrijver
zijn intenties in één bepaald werk verwezenlijkt heeft, welke die intenties dan ook
zijn; negatieve kritiek komt dan meestal neer op het korrigeren van evidente
technische fouten of onhandigheden. Tot de critici van dit type behoren, zij het niet
altijd even rigoureus, Ritter en Vestdijk, en dat het niveau van de kritiek niet door
het uitgangspunt bepaald wordt bewijst alleen al de kombinatie van deze namen.
De subjektivisten konfronteren zich juist met de intentie zelf, of wat zij daarvoor
aanzien; het gaat er voor hen om, de waarde dáárvan vast te stellen, en dat dit
oordeel noodzakelijkerwijs een persoonlijk-gebonden karakter heeft, behoef ik niet
te zeggen. Zij toetsen de intenties van de auteur aan: de algemeen-menselijke,
‘humanitaire’, waarde ervan (Coster), de intensiteit (Marsman), de ideologische
bijzonderheid (Ter Braak), de ideologische bruikbaarheid (de religieus- en
politiek-geëngageerden, een groep waarbij menging met andere normen overigens
veel voorkomt). Persoonlijke verwantschap van de criticus met de besprokene is
vaak een bijkomende, en soms (Du Perron) de centrale, norm. De wijze waarop de
intenties verwezenlijkt worden, is voor deze subjektivisten van sekundair belang.
Samenvattend: de objektivisten laten de ‘bedoelingen’ van de auteur intakt, en gaan
alleen na wat hij ermee doet; de subjektivisten toetsen juist die bedoelingen
(opvattingen over het bestaan vooral) aan door de criticus geldig verklaarde
persoonlijke waarden die buiten het besproken
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werk om bestaan, en die in de door ons behandelde periode zo goed als nooit nader
1
uiteengezet worden.
Het is duidelijk, alleen al uit de namen die ik bij wijze van voorbeeld noemde, dat
de groep van de subjektivisten grotendeels samenvalt met wat ik hierboven noemde:
de levensbeschouwelijke critici. En terecht, want alleen volgens hun opvatting, die
immers inhoudt dat het werk een direkt kommunikatie-middel is tussen schrijver en
lezer, laten zich de intenties van de auteur, en daarmee de waarde daarvan, door
de criticus vaststellen. Voor degenen die een autonomistische poëtica aanhingen,
is deze intentionele doelstelling van de kritiek zelfs de grootste handicap gebleken
voor het ontwikkelen van een bruikbare kritische methode. Binnendijk bijvoorbeeld,
ging uit van de vraag of de door hem in Prisma opgenomen dichters zich in hun
werk wel voldoende losgemaakt hadden van hun levenservaring, een vraag die
intentioneel gericht is. Maar juist volgens zijn eigen poëtica kon die vraag alleen
beslissen over het al dan niet tot de poëzie behoren (‘kreatief zijn’) van een door
hem beschouwd gedicht, en niet over de intrinsieke kwaliteiten ervan. Marsman, de
andere woordvoerder van De Vrije Bladen op het kritieke moment, heeft de uitweg
uit het - door hem inderdaad besefte - dilemma gezocht in een ongedeeld laten van
intentie en verwerkelijking, via het begrip vitaliteit, dat evenzeer op de intensiteit
van ‘de man achter het werk’ betrekking had, als op zijn produkt. Voor hem was het
gedicht, aanvankelijk tenminste, een intense handeling van een intens levend mens,
en het droeg in zijn uiterlijke gedaante de kentekenen van die intensiteit. Hij is echter
nooit tot een overzichtelijke uiteenzetting van zijn denkbeelden gekomen,
waarschijnlijk omdat zij tezeer bestonden uit een mengsel van tegenstrijdigheden,
waardoor hij voor zichzelf al niet tot een heldere positiebepaling kon komen. Als er
dus bij hem sprake is van een grotere samenhang dan bij de Binnendijk van 1931,
dan mag men toch van niet meer dan een aanloop spreken.
De kombinatie van ‘vitalisme’ en ‘estheticisme’ mag men trouwens kenmerkend
noemen voor de meeste schrijvers van de Vrije Bladen-groep (Van Vriesland zag
hierin de persoonlijke invloed van Marsman). Het is vooral de vitalistische norm van
de intensiteit geweest die daardoor in het gedrang kwam. Dat tenslotte alleen maar
lippendienst bewezen werd aan ‘het leven’, was Ter Braaks voornaamste grief tegen
de laatste jaargangen

1

Ik beschrijf hier alleen de op dat moment heersende standpunten. Natuurlijk kan men ‘objektief’
juist omschrijven als: ‘gebaseerd op een buiten het werk (èn de persoon van de criticus) om
bestaand waardensysteem’, zoals Gerard Bruning inderdaad deed.
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van het blad, en men kan zijn aanval op de Prisma-inleiding dan ook heel goed
karakteriseren als het in alle hevigheid poneren van de in het vergeetboek geraakt
vitalistische norm. Ook in dat opzicht is het gerechtvaardigd om de strijd van 1931
te bestempelen als een splitsing binnen de Vrije Bladen-groep in ‘estheten’ en
‘vitalisten’. Forum is, vanuit dat gezichtspunt, een rigoureuze voortzetting van de
vitalistische lijn in De Vrije Bladen. Het is veelbetekenend dat Ter Braak en Du
Perron aanvankelijk de opzet hadden, ook Marsman in de redaktie op te nemen.
‘Wij stellen ons voor, tot dit Forum alle vitale elementen [...] toegang te verleenen’,
1
lezen wij dan ook in het beginselprogramma.
Deze vereenzijdiging in Forum - die men ook kan karakteriseren als het opheffen
van een dubbelzinnige positie - heeft tot de kracht van het tijdschrift bijgedragen.
Zolang hun tegenstanders daar niet een standpunt tegenover stelden dat, misschien
niet even eenzijdig, maar toch in ieder geval even samenhangend was, bleven zij
zwak staan. Dat zij tot een logisch doordenken over hun opvattingen niet gekomen
zijn, kan men, behalve uit het emotionele bezwaar tegen systematisch denken bij
de meeste kunstenaars uit die periode, verklaren uit het feit dat hun emancipatie
van het negentiende-eeuwse positivisme pas halverwege gevorderd was. Weliswaar
waren zij tot de konklusie gekomen dat het transformatie-proces waaruit kunst
(vooral poëzie) volgens hun opvatting ontstaat, meebrengt dat een
biografisch-causale benadering van het voltooide kunstwerk geen inzicht in het werk
zelf geeft, maar anderzijds was zelfs deze konstatering het gevolg van aandacht
juist voor het ontstaansproces. De ‘autonomisten’ van het besproken tijdvak kwamen
2
tot hun denkbeelden door hun ervaringen als dichter te veralgemenen , dat wil
zeggen: via autobiografische feiten. Hun aandacht bleef daardoor ook waar het
anderen betrof gericht op het gedicht als proces in de schrijver, in plaats van, zoals
3
konsekwent geweest zou zijn, op het gedicht als voldongen feit.

1
2

3

Forum I, nr 1, p 1 (ook Ter Braak VW 4 p 267).
Dit is duidelijk het geval bij Bloem, zoals wij gezien hebben, maar ook bij Nijhoff, zoals blijkt
uit deze, niet alleenstaande, uitlating: ‘Wat voor Jany het ritme is, is voor mij de vorm’. (Maatstaf
V, 8, nov. 1957, p 543; brief aan Van Eyck d.d. 28 dec. 1924).
De paradox die Stutterheim (Problemen der literatuurwetenschap p 188-189) in Bloems
formule ‘vorm en inhoud zijn hetzelfde’ signaleert, heeft eveneens te maken met het
dooreenlopen van lezers- (beschouwers-) en schrijvers-perspektief. Men zou Bloems
konstatering eigenlijk moeten uitwerken tot: ‘dat wat zich voor de lezer als “vorm” of “inhoud”
voordoet, is voor de schrijvende schrijver ongescheiden, omdat de twee synchroon ontstaan’
(zie de opmerking van Gossaert op p 299). Overigens meen ik dat ook voor de
literatuurwetenschap de gescheidenheid van vorm en inhoud moeilijk vol te houden is, behalve
als aanduiding voor een bepaalde benaderingswijze (cf Vestdijk). De semantische werking
van bepaalde ‘vormverschijnselen’ bijvoorbeeld, maakt voorzichtigheid met deze termen
noodzakelijk. Wie er geen afstand van wil doen, dient van duidelijke definities uit te gaan.
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Alleen Van Eyck heeft expliciet een kritische methode ontworpen (en in praktijk
gebracht), die konsekwent uitgaat van de vraag: wat is voor mij als lezer kenbaar
(en vervolgens: overdraagbaar). Wanneer hij over ‘persoonlijkheid’ spreekt bedoelt
hij, zoals hij zelf zegt, een aspekt van het werk. Ook Van Ostaijen geeft een schets
voor een dergelijke kritiek, die zich aansluit bij zijn poëtica. Alle anderen echter
komen hoogstens tot losse observaties, zoals over het onkenbare of irrelevante van
de ‘dagelijkse’ persoon (Bloem en Binnendijk bijvoorbeeld), maar een kritische
theorie op basis van de leessituatie hebben zij niet ontworpen, evenmin als hun
praktijk anders dan incidenteel van die leessituatie uitging, - althans in het in dit
boek behandelde tijdvak. Een bijzonder geval is Vestdijk, die weliswaar uitdrukkelijk
vaststelde dat een van de taken van de criticus is, ‘op de intenties van de auteur
terug te konkluderen’, en die zich daaraan in zijn dagbladkritieken zelf inderdaad
hield, maar die anderzijds in zijn grote essays een methode ontwikkelde, die men
zonder reserve een lezers-kritiek mag noemen, aan de hand van een hulpkonstruktie
die als heuristisch programma voor de criticus fungeert, een kritiek waarin de intenties
van de auteur hoogstens als verwerkte komponent aanwezig zijn.
Met de konstatering dat vrijwel niemand tot een kritiek op basis van de leessituatie
kwam, wil ik natuurlijk niet zeggen dat onze critici zich onthielden van het mededelen
van hun reakties als lezers, maar alleen dat die reakties niet geordend werden
volgens een of andere - bijvoorbeeld taalkundig gebaseerde - theorie. Wat wij te
zien krijgen, zijn losse indrukken, waaraan zelden de eis van kontroleerbaarheid op
grond van semantische gegevens die de tekst oplevert wordt gesteld. Dit geldt al
voor de interpretatie van de tekst, die vaak uit volkomen willekeurige opmerkingen
bestaat; het oordeel erover valt dan nog willekeuriger uit, omdat het op basis van
een niet geadstrueerde interpretatie geveld wordt. Termen als ‘toon’ en ‘accent’ zijn
1
endemisch , en nog treffender is het feit dat zogoed als

1

Men kan het gebruiken van deze termen overigens beschouwen als een poging tot
ongescheiden behandelen van ‘vorm’ en ‘vent’, in zoverre als een ‘vormverschijnsel’ benaderd
wordt vanuit het gezichtspunt van het persoonlijke. De stilistiek houdt zich in principe vaak
met soortgelijke problemen bezig, maar dan op systematisch-wetenschappelijke wijze.
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iedereen zich beperkt tot details, tot het aanwijzen van lokale toetsen, om een woord
van de impressionistische schilders te lenen. De bijzondere waarde van een gedicht
wordt vrijwel nooit, en helemaal nooit expliciet, gezocht in de wijze waarop de
plaatselijk effektieve onderdelen een zinvol samenhangend geheel vormen.
In de aan afzonderlijke figuren gewijde hoofdstukken heb ik herhaaldelijk de
werkwijze van bepaalde critici als ‘impressionistisch’ gekarakteriseerd. Het zal nu
duidelijk zijn dat ik die term eigenlijk toepasbaar acht op de aanpak van het
merendeel der besprokenen, en dat ik dit feit alleen maar daarom in bepaalde
gevallen een aparte vermelding waard vond, omdat de lezer waarschijnlijk anders
verwachtte, of, omgekeerd, omdat de criticus zelf een uitzonderlijk sterke nadruk
1
legde op de impressie als beslissende faktor. Zo bijvoorbeeld heb ik het
impressionistische karakter van de kritiek van Ter Braak en Du Perron benadrukt
juist omdat deze ‘Tachtigers’-komponent in hun optreden doorgaans verwaarloosd
wordt, en zij eerder gezien zullen worden als bestrijders van de laatste resten van
de Nieuwe Gids esthetiek dan als (onder meer) de konsekwente voortzetting van
één van de lijnen die van Tachtig uitgaan. Terwijl toch Ter Braaks
persoonlijkheidsnorm niet minder in het verlengde van de criteria van Van Deyssel
2
ligt, dan dat de poëtica van Binnendijk aanknoopt bij die van Kloos c.s. , en vooral
bij die van Verwey. Men kan, kortom, niet de ene partij in de Prisma-polemiek afdoen
als: nog altijd Tachtig, en de andere als een heilzame reaktie daartegen. Eerder is
sprake van twee stromingen die zich al tijdens de Beweging van Tachtig geopenbaard
hadden. Juist dit verklaart waarom bijvoorbeeld Ter Braak zich zelf meestal - niet
3
altijd, zoals blijkt uit zijn woorden over Van Deyssel - als de volstrekte tegenpool
van ‘de’ Tachtiger beweging kon beschouwen. Die beweging was zo veelkantig dat
vrijwel iedereen er zich op zou kunnen beroepen, maar niet minder: tegen afzetten.
In welke mate, en op welke wijze precies, de ideeën van Tachtig bij lateren
doorgewerkt hebben, kan overigens pas overtuigend

1

2
3

Men zou ook een iets andere argumentatie kunnen kiezen die tot zowat hetzelfde resultaat
leidt, via een gelijkstelling van subjektivisme en impressionisme, langs de lijn van een
redenering als de volgende: ‘Actually, the subjective judgment is not a judgment, but an
autobiographical statement. It has the form of a judgment, but it does not report on a value
of literature; it reports on a feeling of the critic.’ (Huntington Cairns, Lectures in Criticism,
‘Introduction’ p 3).
Men leze daarvoor nauwkeurig na wat Bastiaanse in De Nieuwe Gids schreef, in 1916 (dit
boek p 33 vlgg).
Zie p 436-437.
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vastgesteld worden als een diepgaand onderzoek verricht zal zijn naar de poëtica
en in samenhang daarmee de kritische beginselen van alle Tachtigers. Daarvoor
is hier geen plaats. Ik heb echter wel willen waarschuwen tegen de mythe dat Forum
de definitieve afrekening met ‘Tachtig’ betekende.
Het zou intussen even onjuist zijn, bij voorbaat al teveel nadruk op de (niet of
nauwelijks besefte) kontinuïteit te leggen. Door aan bepaalde uitingen van de in dit
boek besproken critici hun incidentele karakter te ontnemen, kan men konstrukties
opbouwen die een feitelijke basis hebben, en daardoor niet onwaar geacht mogen
worden, en die toch tot een scheefgetrokken voorstelling zouden leiden, omdat het
betrekkelijke van hun juistheid binnen het raam van het geheel niet in het oog
gehouden wordt. Zo bijvoorbeeld geeft Ter Braak ons door zijn voorkeur voor het
‘woord’ boven de ‘volzin’ de gelegenheid, zijn ideeën nog iets sterker te koppelen
aan die van het oorspronkelijke Tachtig, en te plaatsen tegenover die van De
Beweging, - een aantrekkelijke gedachte wanneer men zich realiseert hoezeer
Marsman en Binnendijk door de esthetiek van 1910, waarin de volzin centraal gesteld
werd, beïnvloed waren. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Zóveel immers staat
er in de zeven delen van Ter Braaks verzamelde werk tegenover dit ene artikel, dat
het mij ten enenmale onjuist voorkomt, er een centrale rol aan toe te kennen.
Natuurlijk moeten dergelijke uitdrukkelijke uitspraken een plaats krijgen in ons beeld
van Ter Braaks denken over literatuur, maar dan een plaats aan de rand. Voor de
belangrijke critici van de periode 1916-1940 was de tegenstelling woord - volzin niet
intiem genoeg verbonden met de meer fundamentele aspekten van hun denken,
1
om alles eraan te toetsen , en bijvoorbeeld een slagorde op te stellen waarbij

1

Voor één figuur moet ik een uitzondering maken: Van Eyck. In zijn artikel ‘Style de décadence’
heeft J. Kamerbeek Jr. duidelijk gemaakt dat de verdediging van de volzin door deze criticus
wees naar het levenscentrum van zijn literaire èn maatschappelijke denken, via de gedachte:
nadruk op het onderdeel betekent desintegratie van het geheel; het gedicht als taallichaam
valt uiteen door nadruk op het woord, het volkslichaam door die op het individu. Ook toont
Kamerbeek aan dat Van Eyck hierin aansluit bij bepaalde internationale tendenties.
In Nederland echter heeft, getuige alleen al het geringe succes van Leiding, deze
probleemstelling vrijwel geen weerklank gevonden. De eenzaamheid van Van Eyck als criticus
kan mede daaruit verklaard worden. Wat de anderen (Prisma-polemiek!) bezighield, was voor
hem een uitgedachte problematiek; wat hèm bovenal roerde, leefde in vrijwel niemand anders,
behalve misschien politiek in bepaalde ‘aristo’-bewegingen. Ik hoop in het aan hem gewijde
hoofdstuk duidelijk gemaakt te hebben dat deze afzijdigheid bepaald niet betekent dat Van
Eycks visie op de in dit boek behandelde problemen voor ons geen belang heeft.
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Van Ostaijen en Ter Braak (woordmannen) naast elkaar komen te staan, tegenover
Binnendijk en Du Perron, hoe pikant dat ook zou zijn...
Ik neem dit ene voorbeeld, om duidelijk te maken dat ik geprobeerd heb de kern
van de denkbeelden der door mij besproken critici te benaderen, en vandaaruit vast
te stellen wat essentieel en wat incidenteel is in de opinies over literatuur die wij in
1
de periode tussen de oorlogen ontmoeten.
Het zou niet moeilijk zijn, een aantal standpuntskontroversen op te stellen aan
de hand waarvan de beoefenaar van de moderne literatuurwetenschap de uitingen
van de besproken critici zou kunnen ordenen in juiste en onjuiste. Ik noem er één:
de critici die de literatuur zien als een uiting van ‘de hele mens’ (Du Perron, Ter
Braak, Coster) staan tegenover hen die in een of andere vorm de figuur van een
‘persona poëtica’ noodzakelijk achten voor een juist inzicht (Van Eyck, Bloem, Van
Ostaijen, Vestdijk, Donkersloot). De tweede groep zou van de literatuurtheoreticus
2
zonder veel aarzeling ‘gelijk krijgen’, evenals de ‘autonomisten’ , die in zijn ogen
alleen maar niet konsekwent waren.
Maar die theoreticus moet niet altijd de woorden van scheppende schrijvers op
een goudschaaltje leggen, er weloverwogen bespiegelingen van maken waar het
vaak niet meer dan signalen zijn. Hij dient zich soms af te vragen, wat de auteurs
die ‘ongelijk’ hadden, bedoeld kunnen hebben in de termen van een ander ‘gelijk’,
vooral als het niet om feitelijke konstate-

1

2

Om dezelfde reden heb ik ook nauwelijks iets gezegd over het feit dat de hele diskussie over
de verhouding vorm - inhoud een sterke impuls ontvangen moet hebben van de ontwikkeling
van het vrije vers, dat deze relatie opnieuw aan de orde stelde. Het komt even ter sprake bij
de Beweging-diskussie van 1913, en ik noem het als een faktor in het denken van Herman
van den Bergh, maar meer zeg ik er niet over. Bij de Prisma-diskussie speelt immers de
‘vrijheid van de vorm’ geen rol, en het zou zelfs onbegonnen werk zijn, de standpunten van
de twee partijen te ordenen op die basis.
Wel lijkt het mij van belang om hier nogmaals vast te stellen dat bijvoorbeeld Ter Braak en
Du Perron niet dezelfde opvattingen hadden over een begrip als vorm. De eerste is het in
zekere zin eens met Nijhoff, maar staat op die grond argwanig tegenover de literatuur in zijn
geheel en vooral de poëzie, terwijl de tweede niets moet weten van de theorie zelf, en Ter
Braaks argwaan tegenover de poëzie niet zonder verbazing signaleert. Er zijn meer van
dergelijke fundamentele verschillen juist tussen Du Perron en Ter Braak. Waar de tweede
abstrakt georiënteerd was en uiteindelijk in het afzonderlijke het algemene zocht, daar was
Du Perron eerder uit op het konkrete, het bijzondere. Juist het zoeken naar het algemene
verwerpt hij vurig in Dirk Coster. Du Perron zelf omschreef het verschil met zijn vriend heel
juist in een brief d.d. 15 juni 1932 (Briefwisseling I p 233): ‘tenslotte bestrijd jij eigenlijk de
idee, ofschoon onafscheidelijk verbonden met de persoon, en ik de persoon, ofsch. onafsch.
verb. met de idee.’
Dit zijn grotendeels dezelfde critici, natuurlijk. Dat de twee groepen niet helemaal samenvallen
is op zichzelf al een bewijs dat poëtica en kritische theorie vaak niet logisch op elkaar
aansluiten.
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ringen gaat maar om normatieve uitlatingen. Du Perron bijvoorbeeld bedoelde te
zeggen (en zei vaak): de hele mens moet zich in het gedicht uitspreken. Het is van
slechts efemeer belang om hier tegenover te stellen: dat kàn niet, want wat iemand
‘te zeggen heeft’ is voor ons, lezers, hetzelfde als wat hij in feite zegt. Natuurlijk is
dat waar, maar Du Perron zou er op geantwoord hebben: Dan wil ik dat hij meer
zegt dan de meeste dichters plegen te doen, dat hij van poëzie minder een
gezelschapsspel, meer een direkte uiting van mens tot mens maakt. En daarmee
zijn wij terug bij wat wij hebben leren kennen als de allesbeheersende tegenstelling
van de diskussies omstreeks 1930: literatuur als direkte kommunikatie van
persoonlijke levensinzichten, tegenover literatuur als een bijzondere vorm van
taalgebruik, waarbij ‘leven’ slechts uitgedrukt wordt op indirekte wijze, na
transformatie in een ‘ritueel’ werkzaam woordgeheel. Dat de ene partij het proza
naar voren bracht, de andere de poëzie, bewijst al dat het hier gaat om een
tegenstelling die inherent is aan de aard van het verschijnsel literatuur.
Men kan veilig zeggen dat voor de ontwikkeling van onze kritiek en wetenschappelijke
literatuurbeschouwing de Prisma-diskussie heel weinig vruchtbaar is geweest, en
zelfs, als men dáárop zijn oordeel over die diskussie zou willen baseren, dat het
verloop ervan die ontwikkeling waarschijnlijk belemmerd heeft. Als het denken van
figuren als Nijhoff en Van Ostaijen - om van Van Eyck niet te spreken - meer
aandacht gekregen had, als hun ideeën grondig en systematisch uitgewerkt waren,
zou misschien een nauwer kontakt ontstaan zijn met de eerste, aarzelende uitingen
op theoretisch-wetenschappelijk gebied, zoals dat elders gebeurde, in Rusland, in
Amerika, in Engeland. Bij ons werd een toch niet onbeduidende figuur als Bartling
door de literatoren genegeerd. Zijn studie ‘Wetenschappelijke aesthetica’ is door
hen niet besproken, hoewel hij verscheen in een literair tijdschrift (Groot Nederland).
De brochure Over het begrip ‘leven’ in de kunstleer van hedendaagse Nederlandse
literatoren werd door de betrokkenen, Coster, Marsman en Ter Braak, niet
beantwoord, - zo groot was de afstand tussen wetenschap en kritiek. Zij die zich
met beide bezig hielden, als Donkersloot, Van Duinkerken, Stuiveling, W.L.M.E.
van Leeuwen, waren literatuurhistorici, en geen, wat men toen genoemd zou hebben:
esthetici. Een uitzondering moet weer gemaakt worden voor Van Eyck. Dat diens
uitingen echter op een zeker verzet stuitten bij onze literatoren, is in het aan hem
gewijde hoofdstuk gebleken.
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En toch, het is onjuist om te zeggen dat de Prisma-diskussie geen belang heeft voor
de theoreticus; dat het een pennestrijd was, opgebouwd uit dwalingen of verouderde
beweringen. De vraag die de theoreticus zich dient te stellen, begint juist bij het au
sérieux nemen van beide partijen in deze polemiek.
Een groot schrijver als Du Perron stelt, als criticus, een eis die met zijn hele literaire
denken verweven is. Daardoor alleen al wordt die eis voor de theoreticus niet een
vergissing maar een feit. De probleemstelling die er voor hem uit voortvloeit is:
welke, door anderen blijkbaar verwaarloosde, eigenschap van het uitdrukkingsmiddel
literatuur was voor Du Perron c.s. zó fundamenteel dat hij een aantal jaren lang de
ook bij hem bestaande tegenwerpingen onderdrukte, om zijn literaire normen te
formuleren in bewoordingen die op de keper beschouwd precies datgene wat
literatuur (vooral poëzie) van andere taaluitingen onderscheidt op losse schroeven
zetten! Want een van de duidelijkste programmapunten van de Forummannen was,
dat zij het isolement van de literatuur ten opzichte van andere menselijke uitingen
wilden doorbreken: eerder proza dan poëzie, die meest esoterische
verschijningsvorm van het fenomeen literatuur; eerder brieven en dagboeken dan
romans, waarin de ‘mens’ zich altijd nog als ‘akteur’ vermomt.
Welk aspekt van de literatuur dan, vroeg volgens de Forumianen zózeer om
verdediging, dat zij daarvoor bereid waren, de bijzondere aard van de literaire uiting
tot een (hinderlijke) bijkomstigheid te verklaren? Het is blijkbaar een aspekt dat de
literatuur deelt met de niet specifiek-literaire uitingsvormen, en dat het beste zijn
kansen krijgt als men literatuur (ten onrechte) opvat als een vorm van direkte
kommunikatie. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet om een essentiële
eigenschap zou gaan!
Ik heb al eerder gezegd dat de behandeling van literatuur als een rechtstreeks
kontaktmiddel tussen schrijver en lezer, en dat wil van een andere kant gezien
zeggen als een onverhulde uitspraak over de werkelijkheid, allesbehalve een
nieuwigheid is, een ongehoorde ketterij in het literaire denken. Integendeel, hij berust
op een traditie die van niet minder eerbiedwaardige leeftijd is dan die van literatuur
(poëzie) als in de eerste plaats taalritueel, - een feit dat door de ontwikkeling in de
19de en 20ste eeuw wel eens uit het oog verloren is. Men kan deze koncepten de
twee polen noemen waar in alle tijden de literatuurbeschouwing zich tussen bewogen
1
heeft , meestal ergens in het tussengebied, maar soms dichter bij een van

1

Ik wil hier nog eens releveren wat ik in het hoofdstuk over de Prisma-polemiek, op p 281,
stelde: alle literatuur heeft een ambivalent karakter, in zoverre als het enerzijds steeds een
maatschappelijke kracht is, met al zijn vezels gebonden aan de sociale situatie, maar anderzijds
voortdurend streeft naar verduurzaming, naar het loskomen uit de aktualiteit. Deze ambivalentie
t.o.v. de maatschappij weerspiegelt zich in het tegelijk sociale (kommunikatieve) èn esoterische
(rituele) karakter van vooral het poëtische taalgebruik.
Misschien dat men de tegenstelling zelfs op een paradox in de christelijke beschaving kan
terugvoeren, die zich op ander terrein uit in de verschillen tussen katholieke en protestante
theologie: ‘vorm’ tegenover ‘inhoud’, de ‘werken’ tegenover de persoonlijke geloofsintensiteit.
Ik vrees echter dat een zo algemeen perspektief ons te dicht bij de sterren en te ver van de
literatuur zou voeren, al zou het evidente anti-katholicisme van Ter Braak en Du Perron, en
daartegenover het broederlijk samengaan van Binnendijk en Engelman, en ook de
katholiserende neigingen van Marsman in zijn esthetische periode, ons even kunnen verleiden
tot verder uitspinnen van deze terloopse gedachte.
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de twee uiteinden. Extremen zijn bijvoorbeeld aan de ene kant het leerdicht (18de
eeuw!), dat voor de moderne lezer nauwelijks meer tot de poëzie behoort; aan de
andere kant het surrealistische vers, dat zijn onderbewuste inhouden uiteraard beter
kan uitdrukken in van rationele kommunikatie ‘gezuiverde’ taalriten. Niet toevallig
legden Van Ostaijen en Nijhoff een sterke nadruk op het onderbewuste, terwijl Forum
de vlag van het rationalisme voerde.
In de loop van de 19de eeuw werd het duidelijk hoe essentieel deze tegenstelling
voor het karakter van de europese literatuur is. De twee polaire standpunten krijgen
dan, ook theoretisch, hun hardnekkige verdedigers: l'art pour l'art tegenover
tendenskunst. Deze tegenstelling zet zich in de 20ste eeuw voort, al zal men in de
laatste decennia liever een meer genuanceerde term als ‘engagement’ gebruiken
dan ‘tendens’. Ziehier wat Ter Braak in 1936 schrijft in zijn Brief aan J. G(reshoff)
over het individualisme: ‘Wij staan lijnrecht tegenover de vertegenwoordigers van
het “l'art pour l'art”, omdat wij ons niet aan een maatschappelijke functie kunnen
1
onttrekken’.
De Prisma-diskussie, evenals in bepaalde opzichten reeds de diskussie over
retoriek van 1913, is een variant van die blijvende polemiek over aard en funktie
2
van de literatuur. Alleen door een woord als ‘vorm-critici’ bij te

1
2

4 p 174.
Dat omstreeks 1930 deze tegenstelling weer geaktualiseerd wordt, heeft, zoals steeds, te
maken met de maatschappelijke situatie waarbinnen de literatuur zijn plaats moet bepalen.
De 19de-eeuwse tendensliteratuur is niet los te denken van het opkomende liberalisme en
vooral socialisme; het ethisch humanisme van ongeveer 1920, dat eveneens het
levensbeschouwelijke primaat stelde, hangt rechtstreeks samen met de idealistische
stromingen na de 1ste wereldoorlog; en de verschuivingen van ± 1930 en daarna houden
ongetwijfeld verband met het doorwerken van de crisis van 1929 en de overwinning van het
fascisme in sommige landen. Vandaar dat men in het buitenland vergelijkbare verschijnselen
kan waarnemen. Eén voorbeeld: George Watson schrijft in The Literary Critics (p 216) over
‘Eliot's shift of interest away from literature in the 1930s'’, hetgeen eigenlijk sterker heten mag
dan de terughouding tegenover het puur literaire van een figuur als Ter Braak.
Voor ons land heeft H.A. Gomperts, in een kort maar helder overzicht van de Forumperiode
(De geheime tuin p 131 vlgg) gewezen op de rol van de crisis, terwijl ook Garmt Stuiveling in
zijn stuk over Marsman al schrijft: ‘de nog geen dertigjarige Marsman spreekt anders, dan de
ruim dertigjarige. De overgang ligt in de tijd van 1930-1933, toen de economische crisis en
het Duitse nationaal-socialisme talloze individualisten - Du Perron, Greshoff, Ter Braak, Theun
de Vries - geweten of ongeweten, doch meestal via hun geweten, dwong tot een gewijzigde
geesteshouding.’ (Groot Nederland, aug. 1938, p 36).
Dat tegen 1940 de literaire diskussie over ‘vorm’ of ‘vent’ alweer verleden was geworden,
omdat de tegenstellingen anders kwamen te liggen, en iedereen zich weer van de polen naar
het tussengebied had teruggetrokken - waar enkelen, als Vestdijk en Van Eyck, zich trouwens
altijd hadden opgehouden -, is reeds herhaaldelijk in de afzonderlijke hoofdstukken betoogd.
VW
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laden tot: degenen die de nadruk leggen op de zelfwerkzaamheid, d.i. het
niet-kommunikatieve aspekt, van de taal, en door de ‘ventisten’ te karakteriseren
als diegenen die eisen dat een schrijver zijn persoonlijke opvattingen over het
bestaan expliciet uitspreekt, maken wij de tegenstelling vorm - vent tot één die
betrekking heeft op reële, feitelijke aspekten van het verschijnsel literatuur, en die
dan ook telkens terugkeert in de literatuurgeschiedenis.
Tegen de achtergrond van l'art pour l'art, bijvoorbeeld, komt er een vertrouwd
1
verband tussen koncepten als: de eeuwigheidswaarde van de poëzie (Binnendijk) ,
de zelfwerkzaamheid van de vorm (Nijhoff), en in het

1

De geprikkeldheid van Ter Braak over deze nadruk op de eeuwigheid van het grote kunstwerk
heeft natuurlijk óók te maken met een onloochenbaar verschijnsel van die jaren: vele jongeren,
als Ter Braak, geloofden niet meer in, of hechtten geen waarde aan, de kontinuïteit in de
kultuur. Hier ligt een scherpe breuk met de voorgaande generatie (De Beweging!), waarbij
Binnendijk aan de zijde van de ouderen staat. Ook de nadruk op het persoonlijke, en het
afwijzen van iedere objektiviteitspretentie zijn een gevolg van deze breuk in de beleving van
het verleden. In dat opzicht hoort Coster, met zijn ‘algemeen-menselijkheid’, die een kontinue
ervaring van menselijke en kulturele waarden vooronderstelt, tot de andere partij. Vandaar
een uitlating als deze: ‘[De jeugd] proclameerde haar verachting van alle oudere wijsheid,
niet omdat deze wijs was, maar omdat zij oud was.’ (De Stem, 11de jg, I, p 277).
Hoe belangrijk de eeuwigheidsgedachte in het ideeënkomplex van l'art pour l'art was, is
bekend. Was dat niet zo, dan zou men Ter Braak kunnen verdenken van heimelijke
sympathieën voor deze door hem zo bestreden opvatting omtrent het doel van de literatuur:
‘Onberispelijk de schoonheid dienen is voor alles: pretentieloos de schoonheid dienen, in de
schaduw der vergankelijkheid; als een functie, die fungeert en anders niet’ etc. (Démasqué,
VW 2 p 610). Wanneer die vergankelijkheid er niet bij stond, zou deze (niet bijzonder fraaie)
‘functie die fungeert en anders niet’ verdacht lijken op de kunst die zijn doel in zichzelf vindt,
waar ook de jonge Van Eyck nog over sprak.
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algemeen de nadruk op poëzie bij vrijwel iedereen in de jaren twintig, zoals bij de
Forumianen het beroep op Multatuli, onze ‘geëngageerde’ romancier bij uitstek, de
aanval op de exklusieve plaats die tot ongeveer 1930 aan de poëzie toegekend
1
werd, en de verdediging van ‘het gewone woord’ hun toevallige karakter verliezen.
Het art pour art, anders gezegd, legt de volle nadruk op de bijzondere aard van
de literaire uitingsvorm (die vooral in de poëzie zwaar weegt), en minder op het feit
dat ook het gedicht een vorm van bewustwording van de werkelijkheid is, een
persoonlijke, aktieve wijze van begrijpen daarvan, een uitspraak over het bestaan,
zij het een uitspraak sui generis, dus niet op één lijn te stellen met een betogend
kommentaar bijvoorbeeld. Zo exklusief was vaak de aandacht voor de bijzondere
uitingsvorm die deze uitspraak met zich meebracht, dat men het feit dàt het om een
uitspraak gaat volledig vergat.
Het is dit extremisme, dat de Forumianen hun tegenstanders verweten; en
daartegenover stelden zij een ander extremisme, dat inhield dat het bijzondere
karakter van de poëtische uitspraak voor hen niet telde (Du Perron) of verwerpelijk
was (Ter Braak). Dat deze positiekeuze sterk persoonlijk bepaald was, heb ik in het
Forum-hoofdstuk al betoogd. Hier wil ik de nadruk leggen op het belang van dit
standpunt voorzover het niet persoonlijk gebonden is.
Want, de lezer zal het al begrepen hebben, weliswaar meen ik dat een
literatuurbeschouwing (kritiek of wetenschap) die de bijzondere aard van de literaire
uitingsvorm - de meest tastbare en dus voor een feitelijke benadering beschikbare
kant ervan - negeert, zichzelf de pas afsnijdt, aangezien de literatuur daardoor
gezien wordt vanuit een perspektief waar geen verschil meer bestaat met andere
taaluitingen, maar daartegenover wil ik stellen dat de literatuurkundige zich evenzeer
zou vergissen als hij met dit standpunt helemaal geen rekening houdt, als hij het
‘gelijk’ negeert van de

1

De leerlingen van Forum hebben soms een bovenmatige nadruk gelegd op deze campagne
voor ‘het gewone woord’. Zo bijvoorbeeld Gomperts, die in De boekenboom schreef: ‘M.i. zijn
de centrale verschijnselen in de geschiedenis van essay en kritiek tussen 1905 en 1965 het
ziekteproces in de twintiger jaren en de regeneratie, de terugkeer tot het “gewone woord” in
het daarop volgende decennium.’ (p 72). In dit overzicht valt, konsekwentelijk, geen woord
over De Beweging; Vestdijk krijgt één regel toegewezen; en van de alle aandacht opeisende
Forum-mannen telt blijkbaar alleen die formele kant van ‘het gewone woord’, en niet
bijvoorbeeld hun ideeënwereld. Als tegengif tegen een zo reduktieve manier van
geschiedschrijven zou men geneigd zijn Slauerhoff uit te spelen, die sprak over Ter Braaks
‘superieure dieventaal’. (Proza V p 190).
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polemicus die de volle maat wil geven aan het literaire werk als uitspraak over het
1
bestaan, als vorm van bewustwording van de werkelijkheid. Want ook díe zienswijze
vindt zijn feitelijke aanleiding in de werkelijkheid van de literatuur.
Literatuurwetenschap, zo goed als literaire kritiek, dienen zich van dit wezenlijke
aspekt van het literaire werk rekenschap te geven, niet minder dan van de bijzondere
middelen waarover de schrijver beschikt om zijn doel te bereiken. Dit laatste heeft
reeds vele jaren de volle aandacht van de literatuurwetenschap: de emancipatie
van de literaire theorie in de laatste decennia is vooral dáárop gebaseerd. Men kan
zeggen dat daarmee het gelijk van Nijhoff en anderen een wetenschappelijke
fundering heeft gekregen, en zelfs dat zo het ongelijk van Forum vastgesteld is.
Maar hoe manifest dat ongelijk ook geweest moge zijn, voor de beoefenaar van de
literaire theorie is dat het laatste woord niet. Hij zal zich ook met het gelijk van Forum
moeten bezig houden, en moeten komen tot een wetenschappelijke benadering
van de waarheid, die Forum, met scheeftrekking van alle andere aspekten maar op
zichzelf toch terecht, zozeer beklemtoond heeft: het feit dat alle literatuur onder
meer, en voor hen vooral, een uitspraak over de werkelijkheid is.
Ter Braak schreef eenmaal dat een dichter er zijn ‘goede redenen’ voor heeft om
zich niet in proza te uiten. Laten wij dat ‘goede’ letterlijker nemen dan Ter Braak het
waarschijnlijk bedoelde, en vragen: wat zijn die goede redenen om deze bijzondere
uitingsmogelijkheid te kiezen? Wat laat zich slechts in literaire vormen uitdrukken?
Hoe dat gaat, welke mogelijkheden, welk ‘apparaat’, de dichter ter beschikking staat,
daarover weten wij al heel wat (en steeds meer, gelukkig). Maar wat die dichter
daarmee doen kan, welke bewustzijnsinhouden of bewustwordingsvormen bij uitstek
de literaire uitingsvorm nodig hebben omdat zij zich op andere wijze niet of minder
2
goed laten uitdrukken, en dat wil tenslotte zeggen: wat die literaire ‘inhouden’ positief
onderscheidt van andere, die vraag is het hete hangijzer van de literatuurwetenschap.
Wij kunnen het voor ons land de uitdaging van Forum aan de wetenschap noemen.

1
2

De nadruk van de generatie van Tien op het ‘levensgevoel’ lijkt mij nog steeds van belang,
al is de term te vaag voor wetenschappelijk gebruik.
Ik behoef, hoop ik, niet te zeggen dat ik daarmee niet opnieuw de dichotomie vorm - inhoud
wil binnenhalen, maar slechts bedoel: over de vormgevingsaspekten van het literaire werk
zijn bibliotheken vol geschreven, maar over de bij die bijzondere vormen behorende bijzondere
inhouden, die toch evenzeer het specifieke karakter van de literatuur bepalen, bestaat
opvallend weinig.
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Het is een vraag die pas aan bod komt, dit zij uitdrukkelijk vooropgesteld, nadat de
eigensoortigheid van de literaire uitspraak als taalverschijnsel van alle kanten
bestudeerd is. Men kan de situatie vergelijken met die welke geleid heeft tot de
ontwikkeling van wiskundige en rechtskundige signifika: na een ‘naief’ hanteren van
een taal met bijzondere eigenschappen gaat men zich afvragen, eerst wat die
eigenschappen precies zijn, maar vervolgens toch ook: wat men er wel en niet mee
uitdrukken kan. In de literatuurwetenschap is die tweede vraag bijvoorbeeld van
beslissend belang voor de mogelijkheid om het waarde-oordeel wetenschappelijk
te funderen. Niemand zal immers ontkennen dat de waarde van een literair werk
zowel door zijn materiële als door zijn formele kwaliteiten bepaald wordt. Kan men
over het eerste zelfstandige, toetsbare uitspraken doen?
Uiteraard ben ik niet de eerste die op deze problematiek de aandacht vestigt.
Men kan al in de Aristotelische katharsis- en mimesis-theorieën pogingen tot een
antwoord zien, maar dan op vragen die wij anders zouden stellen. Om deze laatste
reden, zou ik de voor ons relevante gevallen dichter bij huis willen zoeken; per slot
zouden wij het ook niet in ons hoofd halen, Binnendijks ‘losgeraakte gewas’ te
herkennen in het antieke ‘habent sua fata libelli’. Zoals zoveel voor ons nog
vruchtbare vraagstellingen voor het eerst tegen het einde van de 19de eeuw
geformuleerd werden, zo zou ik in deze materie het begin willen zoeken bij een
1
2
figuur als Croce , die bijvoorbeeld het gedicht een ‘kognitieve daad’ noemde. Van
een systematische behandeling van deze problematiek is op dat ogenblik echter
nog geen sprake. Daarvoor is blijkbaar,pas in onze jaren het moment gekomen. Als
ik zijn bedoelingen daarmee niet te eenzijdig interpreteer, zou ik willen vaststellen
dat bijvoorbeeld A. Kibédi Varga in zijn oratie De dichter en de dingen zijn aandacht
op een aspekt van het hier door mij gestelde probleem heeft gericht.
Wanneer ik zou doen alsof onze ‘autonomistische’ critici allemaal deze kant

1

2

De geringe aandacht die Croce op het ogenblik van de zijde van de beoefenaars der
literatuurwetenschap ondervindt, en de negatieve terzijdes die men allerwege over hem kan
lezen, zijn waarschijnlijk te wijten aan het verouderde karakter van zijn taaltheorieën, en aan
de geheel nieuwe richting die de filosofie de laatste veertig jaar ingeslagen is. Dat neemt niet
weg dat de literatuurwetenschap zichzelf schade berokkent door zozeer aan deze figuur
voorbij te gaan. Het is een - overbodig - bewijs voor de kwaliteiten van Wimsatt en Brooks,
dat zij in hun Literary Criticism een zo helder en overtuigend betoog aan Croce wijden.
Over het kognitieve aspekt van de literatuur is later vooral in Amerika geschreven, al besteedt
ook een auteur als Herbert Seidler er aandacht aan.
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van het literaire werk verwaarloosd hebben, zou dat natuurlijk een nieuwe onbillijkheid
zijn. Ik hoef alleen Van Eyck en Van Ostaijen (met een term als ‘ethos’) te noemen,
om de lezer ervan te overtuigen dat juist de besten onder hen ook in deze richting
belangwekkende perspektieven hebben geopend. Ook wil ik niet de indruk wekken
dat ik het ‘gelijk van Forum’ inmiddels zo zwaar ben gaan tellen, dat het ‘gelijk van
de autonomisten’ erdoor in de schaduw gesteld zou worden. Integendeel. Niet voor
niets konstateerde ik dat de bedoelde problematiek voor het eerst door een criticus
als Croce duidelijk aan de orde gesteld werd: zonder uit te gaan van de autonomie
van het literaire werk (het bijzondere karakter van de literaire uitingsvorm) kan de
vraag naar de bijzondere bewustzijnsinhouden zelfs niet gesteld worden. Forum
heeft deze klemmende vraag aangevoeld - ik gebruik dit omineuze woord niet
achteloos - maar belette zichzelf bij voorbaat, hem te stellen op een wijze die voor
kritiek en wetenschap vruchtdragend zou zijn geweest.
Maar Forum had geen wetenschappelijke pretenties. Wij die dat wel hebben,
moeten de juiste vraagstelling, en zoveel mogelijk juiste antwoorden, zien te vinden,
om daarmee dichter te naderen tot ons doel: een zo volledig mogelijk inzicht in het
verschijnsel literatuur.
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Summary
In 1931 the poet D.A.M. Binnendijk published an anthology of poems entitled Prisma
(Prism). In his introduction to it he made - not altogether clearly - a number of
statements which may be regarded as the manifesto of several young writers and
critics grouped around the periodical De Vrije Bladen (The Free Folia). Binnendijk
was here concerned with the nature of the literary work of art (henceforward called
‘poetics’ in this book), and the standards for evaluating it, as he had applied them,
or thought he had applied them, in his anthology. As his point of departure he took
the term ‘creativity’, by which he meant the poetic faculty to transmute experience
into a phenomenon of an essentially different order.
Another young writer, the essayist Menno ter Braak, who, although he belonged
to the Vrije Bladen circle, had gradually drifted away from it at the end of the
Twenties, attacked the Prisma introduction. In his opinion, Binnendijk's point of view
opened the door to epigonism, and the anthology was proof of this. To ‘creativity’
he opposed ‘personality’: what matters most is whether a poet has something to
say.
This debate, neatly summarized by the older poet Bloem in the phrase ‘vorm
tegen vent’ (‘form versus fellow’), had a remarkably strong effect on the development
of Dutch literature and criticism. Ter Braak won the approval of the most talented
polemist Dutch literature had known for many years; this was E. du Perron, an
outsider, but for this very reason a free agent. Binnendijk was supported, albeit
reluctantly, by his old comrade H. Marsman, who, from 1925 to 1930, was generally
considered to be the leading writer of the younger generation. As the new allies Du
Perron and Ter Braak founded, as early as 1932, the periodical Forum (Forum), of
which, although it lasted only four years, the influence is still felt today, the Prisma
debate can be regarded as an event which signified a fundamental change throughout
Dutch literature.
This event, and what preceded and followed it, is the subject of this thesis, but
not considered from a literary-historical perspective. The primary object has been
to determine what opinions about the nature of the liter-
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ary work of art (poetics) and the aims of literary criticism (in theory and in practice)
are to be found among Dutch critics of the period 1916-1940, this within the
framework of the more general question of what the literary theorist can learn from
this enquiry about the nature of the phenomenon he is studying.
1916 and 1940 are customary period-boundaries in Dutch literary history and are
also valid for the present enquiry. 1916 was the year in which writers such as
Martinus Nijhoff, Paul van Ostaijen and Herman van den Bergh began to emerge:
from them new ideas about literature originated. 1940 marks the end of the ‘Forum
period’. (In that year the two central figures of Forum died.)
The general scheme of Vorm of Vent (Form or Fellow) is as follows: a ‘portrait’ is
given of a number of critics with emphasis placed on the following facets of their
work: their poetics, their critical theory (if there is one) and their critical practice. The
approach adopted for the second and third points has been to ask whether, and if
so, in what way, critical theory and practice correspond with the poetics of their
authors. Bloem's description of the conflict between the two parties as one of ‘form’
versus ‘fellow’ is a particularly accurate one, since, quite unwittingly, he indicates
that, both in the Prisma debate and elsewhere, two sets of problems are confused:
the relation of form to content (an aspect of poetics) and the primacy of work or
personality (which concerns the aims of literary criticism).
Apart from those critics of whose opinions a detailed portrait is attempted, a small
number of critics will be discussed, who, however important they may sometimes
be for their particular ideas or methods, are principally relevant within the scope of
this thesis as representatives of a (religious or ideological) creed, whether it be
Roman-Catholic, Protestant or Socialist.
Finally, a number of critics are dealt with in brief as only certain aspects of their
ideas are relevant to the present enquiry; otherwise, their opinions are closely related
to those of critics already discussed.

Part I, The situation in 1916 (chapters 1-5)
In this section a description is given of the ‘status quo’ in 1916, when the ‘younger
generation’ began to emerge. (As no comprehensive survey has yet been written
of criticism in the crucial period from 1885 to 1916, these chapters are of a provisional
nature). Four main subjects are discussed:
The first to be treated is De Nieuwe Gids (The New Guide), the periodical which,
in 1885, produced a revolutionary change in Dutch literature, the
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so-called Beweging van Tachtig (Eighties' Movement). The main period discussed
in this work, from 1916 to 1940, has frequently been regarded as that in which certain
basic principles (or extreme consequences) of this movement, such as the emphasis
on the graphic power of the word and the primacy of poetry, were reconsidered and
finally abandoned. In 1916 the veteran leader of the movement, Willem Kloos was
still defending in the pages of De Nieuwe Gids the views he had held in 1885. In
the face of moralists old and new he maintained in its entirety the principle of l'art
pour l'art. The poetics of De Nieuwe Gids greatly stress the unity of form and content.
Its criticism aims at a particular kind of objectivity: the critic must trace the intentions
of the poet and ask whether they have been fulfilled in the work. As nothing can be
learnt about this except by impression, the critical practice of this group is
impressionistic.
Secondly, there is Albert Verwey, who, himself one of the prominent figures of
the Eighties' Movement, founded in 1905 the periodical De Beweging (The
Movement), which also still existed in 1916. To the sensory art of the original Eighties'
Movement, Verwey opposed a ‘spiritual’ art. It is in the poetic utterance that ‘spirit’
becomes one with ‘nature’. Among his writings are many about the principles of
literary criticism. He believed that the work should be considered separately from
its biographical origins, and he regarded it as the urgent task of the critic to enter
into the work as completely as possible. In practice, his criticism often amounts to
the description of a work in terms of his conceptions of rhythm, sound and imagery.
Thirdly, this section deals with C.S. Adama van Scheltema, a socialist who had
great influence on the younger writers of the years 1916-21, including the
non-socialists among them. This was due to his undogmatic opinions. While
defending the importance of humanly significant content in literature, he rejected
‘engagé literature’ of the superficial kind. For he regarded art not as a faithful
reproduction, but as a re-creation of reality. For this reason he raised no objection
to the claim that ‘form and content are one’, and showed, moreover, an exceptional
interest in matters of literary technique.
Finally in this section, Karel van de Woestijne, one of the few Flemish critics who
have actually been read in the north (Holland), is discussed. In his writings on poetry,
Van de Woestijne gives rhythm - as that from which both form and content are
equally derived - the central place. His poetics have certain elements, usually
considered to be incompatible, in common with those of Kloos, Verwey and Adama
van Scheltema.
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Part II, De Nieuwe Beweging (The New Movement) (chapters 6-9)
De Stijl (The Style), Theo van Doesburg. This periodical, founded in 1917, which
represented the modernism of the latter war years and the immediate post-war
period, was principally devoted to the plastic arts and architecture. Van Doesburg
also wrote about literature, however, under the pseudonym of I.K. Bonset. The
character and value of the (literary) work of art are, in his view, determined by its
non-naturalness, its constructional properties. In this anti-mimetic theory full emphasis
is laid on the use of language (which explains the typographic experiments); content
is not pre-existent, but is the result of the special positioning of the words, something
to be taken literally with this critic.
Het Getij (The Tides). After an uninspired start, this periodical, founded in 1916,
brought together for the first time many of the younger writers in the period under
discussion. It was not long before Herman van den Bergh became the dominating
figure. At first strongly influenced by Scheltema's ‘new humanism’, he very soon
came to formulate his own opinions. These are recorded in his Studiën (Studies),
which, although they number only a few dozen pages, were to be of far-reaching
influence. By way of exception, Van den Bergh's poetics are not concerned with the
origins of the literary work of art. For him, the poem is a special world permeated
by the writer's personality, in which a new relationship to reality is established. In
such thinking there is no place for the primacy of form or content, any more than
there is for a severance of personality and work.
In his critical writings Van den Bergh was particularly interested in technical matters
such as rhyme, assonance and rhythm. In this respect, he can be regarded as the
Dutch representative of the vers-libre.
In Van den Bergh's writings, poetics, critical theory (never developed fully) and
critical practice are united.

Part III, De Stem (The Voice) (chapters 10-12)
This periodical, founded in 1921 by Just Havelaar and Dirk Coster, represented the
moral idealism of the latter war and immediate post-war years. As early as 1912, in
a polemic against Kloos, Coster had contended that, primarily, the critic must be ‘a
strong personality’ and that criticism consisted not only of tracing the author's
intentions, but above all of the confrontation of the critic with these intentions. In De
Stem Coster developed this line of thought, without coming to any essentially different
views. The ultimate task of the critic is to arrive, on the basis of a writer's
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utterances, at a formulation af the ‘great themes of existence’. The work of art is
merely the pretext for a new creation - criticism, in which the critic records his ideas
about life. With regard to poetics, Coster scarcely formulated any theories; form is,
for him, a matter of secondary importance; it is to content (and more still to what the
critic can do with it) that he devoted his attention.

Part IV, Two ‘formalists’: Nijhoff and Van Ostaijen (chapters 13 and 14)
With his ideas on form and content, usually referred to as ‘Nijhoffs vorm-theorie’
(‘Nijhoff's theory of form’), Martinus Nijhoff had a decisive influence on the younger
generation of writers. Ter Braak was quite correct in seeing Nijhoff as the auctor
intellectualis behind, for instance, Binnendijk's term ‘creativity’.
The distinguishing feature of Nijhoffs ideas on form and content lies principally in
the notion that there are two kinds of content, a notion stemming from his special
theories about the unique linguistic potentialities of poetic form. On the one hand,
there is content in the sense of ‘material’; this is only of historical importance in so
far as it gives rise to the poem, the form making it redundant when the poem itself
is actually composed. So form shapes a new content, inseparably linked to form
and peculiar to one particular poem.
Form is therefore ‘creative’. The poet who gives life to new forms, and thereby to
new contents, is able to do so because of the special properties of language, which
can ‘express more than the poet says’. The extreme version in which this theory
reached and often influenced others, could be stated as follows: the poet releases
the poem from the language in which it is already latently embedded, and to which
it owes its special effect.
This theory was clearly the result of Nijhoff's experience as a poet. As it stands,
it is suitable neither as a theory of criticism, nor as a basis for the practice of criticism.
If it were going to be either of these, a new phase would have to be inserted: what
is the poem for the reader? But Nijhoff never wrote a theory of criticism. In his critical
practice, which varied in quality, he did at times discuss the poem as an organic
and coherent unit of language.
Paul van Ostaijen, the second Fleming to be discussed in this thesis, is - as far
as the theory of both poetics and criticism is concerned - one of the most important
figures of the Dutch-language area. If Nijhoff can be tentatively compared with Eliot,
Van Ostaijen could take his place among the great foreign critics. As a poet he was
one of the most outstanding represent-
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atives of Expressionism, but he soon left behind him the unanimistic and humanistic
ideas which, in Flanders, were often linked with expressionism, and formulated the
theory of what he termed the pure lyric. From the poet's point of view, the poem is
a special way of apprehending reality; from the reader's, it is a closed organism
which does not refer directly to its maker or to his experience. The task of the poet
who wishes to make his poem accessible to the reader is primarily one of
depersonalisation; only by freeing the poem from his own individuality can the poet
make it an experience sui generis, a way of apprehending, for the reader too. (Here,
there are points in common with Nijhoff's theory.) Van Ostaijen stresses the fact
that poetry can give visible shape to sub-conscious truths.
If we compare Van Ostaijen with the other critics so far discussed, we are struck
bij his clear insight into both the connection and the difference between poetics and
critical theory. The critical principle which followed from his poetics, stating that the
poet as a person is of no more concern to the reader than his unrealized intentions
are - a view held by Van Ostaijen before 1925 - links his poetics with his critical
theory and a critical practice directly based upon that theory. This means that Van
Ostaijen's criticism is entirely ‘ergocentric’.

Part V, De Vrije Bladen (The Free Folia): Marsman, Binnendijk (chapters
15-17)
Although De Vrije Bladen, from 1924 to 1930 the most important general periodical
of the younger generation of writers, was, throughout its existence, a magazine with
its own individual stamp, there were nevertheless various phases in its development,
determined partly by the presence or absence of H. Marsman on its editorial board
and partly by the stage in his own development in which Marsman found himself at
any given time during these years.
From Marsman comes the term ‘vitalistic’, often used to refer to the whole group.
Ter Braak, however, spoke of the Vrije Bladen poets as being ‘aesthetes’, which
implies almost the opposite of vitalistic.
As far as Marsman himself is concerned, it is indeed true that his position long
remained rather ambivalent; moreover, his habit of setting out his ideas in articles
which resembled manifestos did not exactly contribute to their clarity. It was not until
the late Thirties that his opinions became more balanced. This is all connected with
Marsman's rôle as a poetic leader, as a result of which the poetics he wrote in
snatches determined everything else he wrote. The essence of his poetics is that
poetry is not a direct ex-
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pression, but a transposition, a transformation of life - a view closely allied to that
of De Beweging, especially that of the younger members of that school which is
usually called ‘de generatie van Tien’ (‘The 1910 Generation’). What is more, we
can recognize here the connection with (and influence of) the more extreme
consequences of this principle present in Nijhoff's theory of form; in addition to ‘vorm
als contour’ (‘form as contour’), Marsman distinguished ‘vorm als kracht’ (‘form as
power’), and this is reminiscent of Nijhoff. But Nijhoff's particular interest was in the
special effect of form (as he phrases it, the relationship between form and second
content), while Marsman's statements are chiefly concerned with the relationship
between poetry and life, in other words, that between form and first content. The
term ‘vormkracht’ (‘formative power’), as he uses it, refers above all to a faculty of
the poet, not to particular properties of the poem or of language. But he is not
altogether consistent, with the result that the concepts ‘vormkracht’ and ‘vorm als
kracht’ cannot always be distinguished. There are, in Marsman's writings, indications
of a critical theory to match his (generic) poetics, but he never developed them in
detail. In early years, at least, he was content with merely identifying ‘vormkracht’
(often synonymous with ‘vitaliteit’), the presence of which can scarcely be
demonstrated. In later years, however, Marsman wrote criticism of a more ergocentric
type and also expressed his (theoretical) preference for an intrinsic method, although
he never set out the arguments fully. Here, at last, the link was established between
his criticism and his poetics, the basic ‘transformation’ principle of which implies that
the work does not refer directly to its author.
D.A.M. Binnendijk agreed in many respects with both Marsman and Nijhoff. His
great misfortune during the Prisma dispute (sparked off by the weakest argument
he ever presented as a critic) was to use the term ‘creativity’ without examining it
more closely. At times one is reminded of Nijhoff's ‘kreatieve vorm’ (‘creative form’),
and then again of Marsman's ‘vormkracht’, in the more restricted meaning of the
formative ability of the poet. Far worse, however, than this obscurity, was the fact
that neither of these two terms was suitable, as it stood, without an intermediary
theory, as a basis for the practical evaluation of a work, for instance, as a selective
criterion for an anthology. Yet it was for this very purpose that Binnendijk used them.
It would, however, be unfair to regard Binnendijk as a clumsy populariser of
borrowed theories. Not only did he develop his ideas at the same time
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as, and in some cases even before, Nijhoff and Marsman, but later he also evolved
critical principles which accord more fully and more consistently with his poetics.
We may indeed speak of a rudimentary form of what was later to be called ‘structural’
criticism. This was in fact visible much earlier in Binnendijk's critical practice, as he
would quite often deal with various aspects of the literary work, sometimes even
linking them up to some extent.
In 1931 however, he must be seen as the spokesman of an ill-conceived Vrije
Bladen aesthetic.

Part VI, The Prisma Debate (chapter 18)
That Ter Braak used Binnendijk's introduction to Prisma to expound ideas which
were becoming increasingly at variance with those of De Vrije Bladen, is in itself
proof of his polemic talent. In no utterance of a prominent critic from the Vrije Bladen
circle was such contestable use made of a blanket term like ‘creativity’, nor the
disparity between poetics and criticism so blatently revealed. The peg on which Ter
Braak hung his objections to the Prisma introduction was epigonism. Although it
would certainly be untrue to say that Binnendijk's views on literature implied a defence
of epigonism, it cannot be refuted that the criterion for selection which he expounded
in his introduction (the ‘creativity’ of the work) clearly did not prevent him from
including certain epigoni in the anthology. This Ter Braak pointed out, and also that
Binnendijk's blanket term was untenable as a norm. As opposed to this norm, Ter
Braak proposed that of the personality, ‘the fellow’, and even though this concept
is neither as lucid nor as unequivocal as Ter Braak apparently thought, it at least
provided a suitable basis for the construction of a coherent poetic, and of a critical
theory: literature (including poetry) should, according to Ter Braak, be the most
direct possible expression of a strong personality, and the critic should be primarily
concerned with the content of that ‘expression’; his activity should be aimed not at
the work, but at the ‘man behind the work’, and his ideas.
The Ter Braak-Binnendijk debate was continued in that between Du Perron and
Marsman. Du Perron had made his début in Dutch literature only a short time before
(he came from Indonesia and was then living in Belgium), but he immediately had
great influence on Ter Braak. Driven by the polemic urge that was so strong in him,
he tried to force an issue with Marsman whom he regarded as the force behind
Binnendijk (and who,
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moreover, in his eyes, represented the position of his friend Van Ostaijen, who had
died prematurely, from which he felt himself moving further and further away). In
this, he had little success, but as a result, at least, he and Ter Braak made common
cause, their partnership finding expression, as early as 1932, in the foundation of a
new periodical, Forum.

Part VII, Views and Convictions (chapters 19-24)
Naturally, not all the leading critics in and around the year 1931 were directly involved
in the Prisma debate. In this part the views of some of these other critics are
discussed in so far as they have a bearing on the problems raised in the polemic
between ‘Vrije Bladen’ and ‘Forum’.
The poet J.C. Bloem, from whom the phrase ‘form versus fellow’ originated, was
one of the first who, while realising that Ter Braaks' criticism was justified, still
believed that Ter Braak, by laying all the emphasis on (direct) contact between
author and reader, and thereby neglecting the special nature of the literary utterance,
especially in poetry, was running the risk of losing far more than he could ever gain.
The position with the poet-critic-literary historian Anthonie Donker (N.A.
Donkersloot), is slightly different. In this context, he is discussed primarily as proof
of the argument that the points of view which, in the Prisma debate, were opposed
to one another, were not as incompatible as was - and still is - thought. In Donker's
writings, we find a harmonious relationship between essential elements of both. This
is of importance for the final chapter.
A critic of special importance both in his theory and in his practice of criticism was
P.N. van Eyck, together with Van Ostaijen perhaps the most important critic of the
whole period from an international perspective. His coherent ideas on poetics and
literary criticism, expounded in some thousands of pages, can be described as
autonomistic and ergocentric. For him the poem is a closed world in which the
‘self-revelation of God’ takes place by the poetic personality expressing itself as
completely as possible. He therefore makes no distinction (such as is made by
Nijhoff c.s.) between the ‘personal’ and the ‘impersonal’.
The critical theory that Van Eyck attached to the poetics just outlined (which
possibly sound rather too esoteric in this brief summary) is linked to their more sober
side, the consideration of the poem as an organically coherent whole. The aim of
the critic must be to gain knowledge of the writer's personality from the work, so
that, armed with this knowledge, he can
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go back to the work and examine in detail how it operates, and then arrive at a more
complete characterisation of the personality, and so on, the ultimate goal being an
insight as complete as possible into the work and the (poetic) personality.
As Van Eyck continually stressed the demand that a poem should express a
balance between man and the cosmos, in practice, despite all the verifiable points
which are made, his criticism always leads to a ‘last judgement’ of a philosophical
order, a confrontation of the poet and his works with Van Eyck's own ideas on
existence, which can ultimately be called religious. It goes without saying that Van
Eyck kept out of the Prisma polemic; he had been considering the problems raised
in it for many years and had formulated his own views, which he based on completely
different foundations.
Among the critics belonging to a group with a religious or ideological creed which
can be expressed in general terms (Roman-Catholic, Protestant, Socialist), a strong
emphasis on that creed will invariably be found. The greatest latitude in this respect
was shown by the Catholic group, where Jan Engehnan, for a short time leader of
the younger Catholic writers, had ideas which scarcely differed from those of the
Vrije Bladen group, (indeed work was freely exchanged). But just as in 1932 Forum
took over the rôle of De Vrije Bladen as the major ‘paganist’ periodical, so Engelman
had to yield his place as spokesman for the Catholics to the ‘apologist’ Anton van
Duinkerken. In the Thirties, the literary debates of the Twenties were replaced by
mainly ‘ideological’ (‘weltanschauliche’) polemics, such as those between Van
Duinkerken and Ter Braak, and Du Perron's scathing dismissal of the humanitarian
Dirk Coster.
An individual brand of Protestant criticism hardly existed. The literary views of the
Protestants were usually somewhat flexible (or indifferent) as far as ‘aestheticism’
was concerned, until that decisive point was reached beyond which everything was
measured by religious doctrine.
Socialist criticism, which had already reached a high standard in the writings of
such fundamental Marxists of past generations as the great poet Herman Gorter,
moved closer during this period to the criticism of the ‘bourgeois’ critics. Thus the
young Garmt Stuiveling found it quite easy to be in sympathy with the Forum writers
Ter Braak and Du Perron, just as the latter, for their part, accepted the democratic
socialists as allies in the struggle against totalitarianism, especially against fascism,
of course. It is principally in its basic objectivism that Stuiveling's position differs
from that of the Forumists, an objectivism, which, while certainly being con-

J.J. Oversteegen, Vorm of vent

509
nected with his socialist views, is nevertheless backed by arguments of the literary
historian Stuiveling is.

Part VIII, Forum (chapters 25-28)
The primacy of ‘weltanschauliche’ criticism in the Thirties, finds its strongest
expression in the central rôle played by the Forum editors Ter Braak and Du Perron;
(the third editor of the periodical for the year in which it was founded, the Catholic
Fleming Maurice Roelants, remained in the background).
Forum's watch-word was ‘personality’, as against ‘aestheticism’ or ‘worship of
form’. This does not mean, however, that a concept such as form meant the same
thing for both Ter Braak and Du Perron.
Menno ter Braak came from the Vrije Bladen group, and his position there had
been a special one, particularly on account of his interest in philosophy. Gradually,
he found himself disagreeing more and more with most of his associates, not because
his ideas about the depersonalisation which poetic composition entails (in other
words, Nijhoff's theory of form) were fundamentally different, but because he saw
this depersonalisation as one of the dangers of literature. For him, art was primarily
a hazardous adventure in which the living ‘personality’ bears the rigours of
constricting ‘form’ in order to reveal itself. Form, however, may be no more than a
temporary dwelling for the personality, lest paralysis ensues - which would mean
the extinction of the personality.
As a critic, Ter Braak aimed at finding the living personality ‘behind the form’; as
a result, his critical writings can be described as psychological, although the
professional psychologist would probably not agree with this description. Ter Braak's
conception of the nature of the literary work of art also led him to prefer less ‘finished’
utterances from the confines of the strictly literary, like letters and diaries.
The partnership of Ter Braak with Charles Edgar du Perron was in many ways
the result of fortuitous similarities, for on essential points their opinions differed. Du
1
Perron did not share the suspicion of poetry which long marked Ter Braak's writings.
But on the other hand, in 1931, he felt no affinity

1

Since it is not possible in this short summary to trace the development in the ideas of the
critics discussed, I merely note that, after 1935, not only Du Perron and Ter Braak, but also
Binnendijk and Marsman, often revised their opinions, with the result that former contrasts
partially disappeared.
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whatsoever to notions of form of the Nijhoff or Marsman type. For him - who did not
concern himself very seriously with these matters - the poetic form was the fancy
wrapping round what was really important, the expression of an interesting
personality. The less wrapping around the expression, the better. Terms like
‘courage’, ‘personal involvement’, and ‘integrity’ (in the original Dutch, ‘moed’, ‘inzet’
and ‘eerlijkheid’) are the key terms of his criticism. At least, during the years of the
Prisma debate and of Forum, he demanded that literature - poetry or prose - should
be a direct communication from man to man. In his practical criticism, therefore, his
ideas are very akin to those of Ter Braak. This explains their joining at a decisive
moment.
In retrospect, it seems remarkable that Simon Vestdijk, the greatest writer of the
Dutch language-area since 1930, should have made his début in Forum, and that,
historically speaking, he cannot be detached from this periodical. For in many
respects he proved to be ‘disloyal’. Although he never openly polemised against
Ter Braak and Du Perron, and even aligned himself with them to some extent, he
came to write criticism (in Forum!) which was clearly directed towards the work itself,
and not ‘the man behind it’, and then, a short time afterwards, to evolve a type of
poetics, which, while it cannot simply be regarded as being in opposition to Forum,
was nevertheless based on an elaborated version of Nijhoff's theory of form.
Vestdijk's critical method, chiefly demonstrated in long essays, is quite original.
He prefers to start by defining a general concept, like baroque, byzantinism or
appolinism, on which he places a special value, thereby guaranteeing the ‘personal
stake’ so beloved of Forum. Then he develops this concept, with which he claims
to be able to characterise the work of the author in question, until it becomes a
detailed structure, at the same time linking it in various ways to the work in question,
so that there is a constant to-and-fro movement between the conceptual framework
and the object itself. The end result is not only a proven definition of, for example,
a cultural period, but also the discussion of an author with attention focussed on the
work (and ultimately, less tangibly, a self-projection of Vestdijk himself).
Vestdijk's poetics are no less exceptional. Like Nijhoff, he distinguishes two types
of content, the first of which he calls ‘material’; and, like Marsman, he posits two
concepts of form. In one of its uses, the term ‘form’, corresponding with ‘material’,
refers to properties which are present in varying degrees: one can regard material
as being ‘formed’ (i.e. shaped) to a greater
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or lesser extent. The individual work of art will not give us this sort of information:
we can find out only by comparing it with other works.
The pair of concepts ‘form-and-content’, more important than the last pair, does
not indicate realita, properties of the work itself, but refers to certain ways of looking
at one and the same object. Every element of a work of art can always be considered
from both points of view, from that of form, and that of content. Thus imagery is
‘form’ in relation to what it expresses, and ‘content’ in relation to the words used.
In such thinking, there is no place for the contrasts between writer and work, and
form and content (not to mention form and fellow). It can be said that in Vestdijk the
polarities of the Prisma debate are not so much reconciled, or settled by arbitration,
as ignored. He views the problems from such a completely different angle that the
polemic appears to be nothing more than a misunderstanding, a conflict based on
false premises.

Conclusion
It is not hard to establish that, for the literary theorist, those critics who think in terms
of the autonomous nature of the literary statement defend a far more tenable position
than those who deny its special character or consider this to be a secondary aspect.
If we regard the poetics and critical theories produced by creative writers simply as
the extra-academic (or pre-academic) formulation of problems which are also the
concern of literary scholarship, we may conclude that, from the scholar's point of
view, critics such as Nijhoff, Marsman and Van Ostaijen, but also Van den Bergh,
Van Eyck and Vestdijk for instance, are correct in basing all their further ideas on
the premise that the literary statement is a phenomenon sui generis. They can be
contrasted with Coster, Ter Braak and Du Perron, who generally regard the special
character of the literary work as something which can be neglected or even disputed,
and who start by considering literature as a form of direct communication
fundamentally indistinguishable from, for example, diaries or letters. For the same
reasons it can be stated that the poetics defended by Binnendijk against Ter Braak
during the Prisma debate offer a more fruitful basis for reflection on the nature of
the literary work of art than those of Ter Braak, even though he conducted his defence
so clumsily that this conclusion cannot be drawn directly from the polemic itself.
It makes sense to state the matter thus, if only because literary criticism and
literary scholarship have so many interests in common that the funda-
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mentally important, the vitally centred attitude to literature of such gifted writers as
Ter Braak and Du Perron has a decisive effect on the development of literary
scholarship. Such a verdict will not, however, satisfy the literary theorist. He is not
a one-man council of appeal for literary polemics, but views the facts from a different
angle. After he has determined, if this is required, that one of the two parties to a
polemic is more in the right (or pronounced a non liquet), he will go on to ask another
question which is at least as important for him. The authors who were ‘wrong’ must
have had good reasons for taking the positions they chose to defend with such
tenacity; assuming that they are writers of stature (which is true in the case of the
Forum writers), then the literary theorist is bound to ask: what latent qualities neglected in their opinion - within the literary work of art made them adopt critical
principles which, from an academic point of view, are so untenable? Beneath the
‘wrong’, the literary theorist must look for a ‘right’ which is an undeniable property
of the literary work of art.
Historically speaking, the contrast between ‘Vrije Bladen’ and ‘Forum’ (to
summarise it in terms of the periodical titles) is a variant of the perennial debate
between ‘l'art pour l'art’ and what, to use a contemporary word, can be called
‘engagement’. The permanent character of this debate in itself clearly suggests that
the theorist would be wise not to make a choice, however well documented, for one
or other of these positions, but to regard them as the indicators of polar opposites,
contrasted yet related properties of the literary work of art.
Against the background of the Dutch views and contrasts in the period from 1916
to 1940 which have been examined at length in this book, the dual nature of literature
can be summarised as follows: the literary work of art is a statement sui generis
about life. Modern literary scholarship has spared no efforts in demonstrating this
special character of the literary statement, - and with good reason, as any study of
literature as a phenomenon is bound to fail unless it takes this as its point of
departure. Thus, one party to the Prisma polemic was undoubtedly in the right. But
the ‘right’ beneath the ‘wrong’ of Forum can make us aware of what is (in my opinion)
an undeniable fact: that literary theory has so far not paid sufficient attention to the
consideration of the literary work of art as a statement about life.
Certainly, it would not be true to say that no-one has ever devoted his attention
to this problem. Even among the Dutch-language critics treated in this book as being
(to a greater or lesser extent) autonomistic, there are
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several writers who had most interesting remarks to make about this aspect of
literature. Here again the names of Van Eyck and Van Ostaijen especially spring to
mind.
Yet the systematic and scholarly treatment of literature as a corpus of statements
about life, which is based on the premise that these are statements of a special kind,
but does not fail to study the scope of these statements, is an enquiry which is still
in its infancy. A number of American studies about the cognitive nature of the literary
work of art does exist, but the very fact that the question I have outlined has been
formulated in such a limited way in these works, is an indication of their tentative
nature. Meanwhile, this is a question which the literary theorist cannot ignore, if he
is not to stagnate in studying solely the means of literary expression, and if he is to
take the next step towards his ultimate goal: an insight as complete as possible into
the phenomenon of literature.
Translated from the Dutch by Michael Rigelsford, Cambridge.
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Begrippenregister
In dit register zijn de termen en begrippen opgenomen die door de in dit boek
besproken auteurs gehanteerd worden (bv. persoonlijkheid, ritme), evenals die
welke hun standpunt karakteriseren (bv. ergocentrische kritiek, intentionalisme).
Termen die men als sleutelwoorden van het tijdvak 1916-1940 kan zien, worden
tussen aanhalingstekens geplaatst (‘kreativiteit’, ‘vent’).
De ‘Summary’ is niet in het register verwerkt.
absolute vorm
alg.: 33n3, 40n2; Ad.vScheltema: 47, 49, 50; vDoesburg: 68; vdBergh: 80, 85;
Coster: 112; vOstaijen: 168; Marsman: 206; Binnendijk: 237, 237n1, 238,
239-240, 256, 261-262; duPerron: 261-262; vEyck: 312; Vestdijk: 456
‘accent’ (‘toon’)
alg.: 486, 486n1; Nijhoff: 138; Marsman: 220, 221, 226, 379n2; Binnendijk:
239, 242-244, 245, 246, 252, 264, 265; duPerron: 408, 408n6; tBraak: 416,
421-422, 434, 434n3, 443, 444; Vestdijk: 471
adekwate vorm
alg.: 33n3, 40n2, 479; Kloos: 29; vdBergh: 81, 86, 90, 91; Coster: 111-112;
Marsman: 188, 205, 209, 211n3, 218; Binnendijk: 252, 254, 265, 273; Bloem:
288; vEyck: 312, 321-322, 327; Konfessionelen: 356, 356n2; Houwink: 357;
Stuiveling: 363-364; du Perron: 396, 402; Vestdijk: 456
algemeen-menselijk(heid)
Ad.vScheltema: 48, 51, 52; vdWoestijne: 56; Coster: 113, 114, 115, 116, 117,
120, 483; Nijhoff: 138; vOstaijen: 162; Querido: 193n1; Binnendijk: 242; vEyck:
326, 328, 333; Stuiveling: 364
l'art pour l'art
alg.: 32, 282, 492-494; Ad.vScheltema: 46; vdWoestijne: 56; Nijhoff: 140-141,
152; Marsman: 205; Binnendijk: 270; tBraak: 270, 415n4, 422, 422n4, 423-424,
493n1
autonomie (van de kunst)
alg.: 84n3; vDoesburg: 64; vdBergh: 83, 84; Coster: 109; Nijhoff: 133, 138,
142; vOstaijen: 156, 165; tBraak: 191; Otten: 195; Marsman: 220-221, 277;
Binnendijk: 235-236, 263, 274; vEyck: 320, 326; Engelman: 345; Helman: 350;
vDuinkerken: 355; Stuiveling: 368; duPerron: 397, 397n3, 403; Vestdijk: 458,
470
autonomie (van het kunstwerk)
alg.: 385n4, 479-480, 481, 482, 485, 489; Verwey: 40; vDoesburg: 64; vdBergh:
84, 91; Coster: 110n2; Nijhoff: 131, 132, 143, 146-147, 151; vOstaijen: 156,
158, 160, 161, 165; Marsman: 219, 220-221, 221n2, 222, 464; Binnendijk: 232,
233, 234, 253, 262; vEyck: 314, 316-317, 320, 321, 325; Engelman: 346;
Helman: 349; Houwink: 358, 359, 360; duPerron: 397; tBraak: 442, 443;
Vestdijk: 456, 459, 462, 464
beeld(spraak), symbool etc.
Verwey: 42; vdWoestijne: 54, 55; vdBergh: 84, 86-87, 90; Nijhoff: 129; vOstaijen:
164, 179, 180; Marsman: 221, 222, 225, 226; Binnendijk: 242, 245, 252, 255;
Bloem: 297; Donker: 301; vEyck: 313; vDuinkerken: 354; Stuiveling: 363; tBraak:
417, 428; Vestdijk: 453n2, 460
boventijdelijkheid (bovenmenselijkheid)
Verwey: 37, 39; vDuinkerken: 44; Ad.vScheltema: 51; vdWoestijne: 56;
vDoesburg: 64; vdBergh: 82; Havelaar: 103; Coster: 110, 117, 493n1; Nijhoff:
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130, 134, 135, 139, 140, 141-143, 151; Vestdijk: 140; vOstaijen: 177; Marsman:
203, 205, 206, 221; Ritter: 214; Binnendijk: 232, 233, 234, 235,
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236, 242, 243, 246, 253, 255, 262n2, 493; tBraak: 270, 414-415, 416, 444,
493n1; vEyck: 315-318, 320, 328, 329, 332, 333, 335n5; Houwink: 357-360;
Stuiveling: 364, 368; duPerron: 403
‘dekadentie’ (‘ontbinding’ etc.)
Ad.vScheltema: 45; Coster: 112, 119; Marsman: 206-207; vEyck: 329, 329n1,
334, 337, 337n3, 488n1; G. Bruning: 342, 343, 344
eenheid van vorm en inhoud
zie vorm en inhoud (funktionele samenhang van -), en: adekwate vorm
epigonisme
zie: oorspronkelijkheid
ergocentrische (intrinsieke) kritiek
alg.: 1, 16, 481, 482; Coenen: 24-25; Kloos: 31; Verwey: 41; Coster: 121;
Nijhoff: 146-147; vOstaijen: 175-180; Marsman: 200, 217, 223, 225, 226, 227;
Binnendijk: 247, 249, 250, 253, 390, 464; Bloem: 296; vVriesland: 297; Donker:
301, 304n1, 307; vEyck: 322-323, 324, 325-326, 327, 330; Stuiveling: 364-365;
tBraak: 436, 445; Vestdijk: 451-452, 462, 462n2, 463, 464, 468, 486
‘estheti(ci)sme’
Coster: 100; tBraak: 195, 279n1, 282-283, 379, 388, 415, 420n6, 425, 432,
441, 441n2; Marsman: 202, 203, 210, 211, 214, 279, 484-485; Binnendijk: 255,
484-485; duPerron: 278-279, 279n1, 376n1, 379, 388, 395, 402; Donker:
306-307; vEyck: 319; vDuinkerken: 352, 354-355; Stuiveling: 363; Vestdijk:
480
‘extase’ (‘gelukzaligheid’, ‘verrukking’)
Bastiaanse: 33; Coster: 110, Nijhoff: 110, 130, 183; vOstaijen: 159, 172-173,
183; vEyck: 320, 330; Engelman: 346, 347; Marsman: 430; tBraak: 430-431
gedragsvorm, het gedicht als vdBergh: 91; vOstaijen: 162; Marsman: 210, 223, 226; Binnendijk: 232; Bloem:
297; vEyck: 315, 327, 328; vDuinkerken: 355; duPerron: 385
harmonie met kosmos (van mens of kunst)
Verwey: 38; vDoesburg: 74; vdBergh: 84; Nijhoff: 133; vEyck: 310, 314, 315,
317n1, 328, 333, 336; Helman: 350
heterokosmos, het literaire werk als vdBergh: 84, 91; Nijhoff: 132, 136n2, 138; Marsman: 207-208; Binnendijk: 232,
233; Houwink: 357: tBraak: 442, 443
‘idee’
Bastiaanse: 34; Verwey: 38, 41; vdWoestijne: 55; De Stijl: 60; vDoesburg: 63;
vdBergh: 87; Havelaar: 103; Coster: 115; Nijhoff: 143; vOstaijen: 164;
vKlinkenberg: 192; Marsman: 196; Stuiveling: 365; tBraak: 426, 428, 431-432,
432n1, 433, 439-440, 443n1, 445n1, 489; Vestdijk: 473; duPerron: 489
identifikatie (van criticus met auteur of werk)
alg.: 483; Coenen: 25; Kloos: 30, 31; Bastiaanse: 34; Verwey: 41, 42;
vDoesburg: 69; Coster: 113; Querido: 193n1; Binnendijk: 246; Donker: 301,
304; Helman: 348; tBraak: 434, 435; vVriesland: 435; Greshoff: 438; Vestdijk:
462, 463-464, 468
identiteit van woord en ding
Nijhoff: 137-139; vOstaijen: 166; Vrije Bladen: 195n5; Donker: 305; vDuinkerken:
355; tBraak: 417
impressionisme (in kritiek)
alg.: 487, 487n1; Kloos: 30, 31; Coster: 30, 106, 120; vdWoestijne: 53; Havelaar:
105; Marsman: 218-219, 222; Binnendijk: 242-243, 246, 255; duPerron:
408-409, 408n5; tBraak: 434-435; Vestdijk: 464
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intentionalisme
alg.: 482, 482n2, 483, 484; Kloos: 25n3, 31; Coster: 121; Marsman: 212, 220;
Binnendijk: 246, 250; vDuinkerken: 351, 353n5; duPerron: 407-408; tBraak:
407n5, 428, 435; Vestdijk: 462, 462n2, 483, 486; Stuiveling: 482n2; Ritter: 483
‘intuïtie’
Carry vBruggen: 26; vDoesburg: 66, 67; vdBergh: 82; Coster: 109, 117, 119;
vOstaijen: 159, 168, 168n6; Marsman: 213; tBraak: 223, 440; vEyck: 317
‘inzet’
Marsman: 213, 224n1; Donker: 307; Helman: 350; duPerron: 391, 394-397,
399; tBraak: 425, 432-433
klank
Verwey: 42; vdWoestijne: 56; De Stijl: 61; vDoesburg: 67; vdBergh: 76, 77, 84,
88; Kelk: 77; Werkman: 88, 89; vOstaijen: 160, 168, 168n1, 170, 172, 175;
Marsman: 223; Binnendijk: 242, 253, 255, 264; Donker:
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302, 307; tBraak: 428; Vestdijk: 453-454, 454n6, 455, 471, 473-474
kognitief karakter van de kunst
alg.: 494, 496, 496n2; vdBergh: 83-84; Nijhoff: 131; vOstaijen: 157, 159,
168-169, 175, 176, 184n1; vEyck: 317
koherentie (als eigenschap of norm)
Verwey: 41, 42; E.d'Oliveira: 73-74; vdBergh: 90, 93; Nijhoff: 143-144, 151;
vOstaijen: 158, 165, 176; Marsman: 225; Binnendijk: 239, 249-250, 251; vEyck:
323, 325; Houwink: 357-358; Vestdijk: 463n1
kommunikatie, literatuur als alg.: 278, 282, 385n4, 480, 481-482, 484, 490, 491-492; Coster: 110; Nijhoff:
131, 136n2, 137, 138, 139; vOstaijen: 164, 165, 167, 172,; vWessem: 194-195;
Binnendijk: 231, 232, 241, 263, 280n4; tBraak: 267, 280-281, 424, 428, 443;
duPerron: 277-278, 280-281, 280n4, 383, 385, 388, 391, 392, 393, 490, 491;
Marsman: 280, 386, 430-431; vEyck: 313, 320; Helman: 347, 348-350;
vDuinkerken: 353; Stuiveling: 361n2; Greshoff: 371-372; Gossaert: 481
konsistentie
zie: koherentie
‘kosmisch’
vdBergh: 72, 84; Nijhoff: 130; vOstaijen: 159; Querido: 193; Marsman: 204,
211; Donker: 306, 306n1; vEyck: 315-316
‘kreatief’, ‘scheppend’ (van woord, vorm, taal)
alg.: 278, 389-390; vDoesburg: 69, 70; Nijhoff: 129, 130, 131-132, 134, 135-141,
151n2, 152, 222n1; vOstaijen: 157, 175; Marsman: 189, 190, 192, 192n3, 200,
204, 205, 205n4, 208, 209, 210, 211, 214, 219, 220, 226, 276, 277; Querido:
193; Binnendijk: 232, 234, 235n3, 237, 238, 239, 240-242, 245, 246, 256, 262,
263, 264, 270-271, 274, 276, 386, 484; tBraak: 266, 267, 268, 270, 271-272,
274, 374; duPerron: 275-276, 275n1, 276, 277, 278, 382n1, 393; Bloem: 294;
Donker: 302, 307; vEyck: 317n1; vDuinkerken: 354; Vestdijk: 465
‘leven’
vDoesburg: 77; vdBergh: 78; Coster: 114, 118; Marsman: 190, 206, 207, 208,
210, 318; Binnendijk: 237; vEyck: 314, 315, 316, 321, 321n3, 324, 325, 328,
330, 333, 334; G.Bruning: 343; Engelman: 345; duPerron: 397; tBraak: 414-415,
418, 423, 424, 428, 480
levensbeschouwing in de literatuur
alg.: 282, 481, 483, 484, 492, 493; Beiaard: 23; Coster: 30, 98; Ad.vScheltema:
44-52; vDoesburg: 67-68, 68n1; vdBergh: 82; Stem: 97, 98, 101; Havelaar:
102, 103, 104; Nijhoff: 128, 141-142; vOstaijen: 161, 162, 163, 177; Nu: 193;
Binnendijk: 196, 231, 246, 250, 282-283; Helman: 196, 346-350; tBraak: 196,
203, 266-267, 282n1, 283, 342, 373, 374, 375-376, 378, 412, 413, 432, 437,
443n5, 444, 444n1; Bloem: 293-295; Donker: 305, 306-307; vEyck: 310, 312,
313n2, 315-318, 324n2, 329, 331-332, 333-336; katholieken: 339-342;
Engelman: 346; vDuinkerken: 351-355; Houwink: 356-360; Heeroma: 356n2;
Stuiveling: 361-364, 367, 368; duPerron: 373, 374, 375-376, 378, 399; Roelants:
375n1; Vestdijk: 453-454
‘levensgevoel’
alg.: 495n1; Marsman: 203; Binnendijk: 254; Bloem: 293-295, 297; vEyck: 321,
328, 336; tBraak: 443
maat (metrum)
Ad.vScheltema: 49; vdWoestijne: 56; Kelk: 77; vdBergh: 84, 88, 90; Nijhoff:
139, 149; vOstaijen: 159, 168; Marsman: 222; Binnendijk: 233; Bloem: 291,
297; Vestdijk: 455, 473
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‘magisch’ (ook: ‘alchemie’ etc)
Nijhoff: 137, 139; Marsman: 200, 219, 279; Binnendijk: 233, 241, 242, 246,
264; tBraak: 268, 374, 424; Bloem: 290; Donker: 302; vDuinkerken: 354, 355;
du Perron: 385, 404
‘man-tegen-man’
Marsman: 222n3, 306; Stuiveling: 365; duPerron: 398; tBraak: 411n1, 436
‘masker’ (‘akteur’, ‘vermomming’ etc)
Marsman: 227; Binnendijk: 242; duPerron: 278, 376n2, 388-389, 390-391, 392,
393, 394, 396, 399, 401, 401n7, 404n2, 407; vDuinkerken: 353; Greshoff:
371-372; tBraak: 412, 414n1, 424, 425, 426, 429, 430-431, 434, 440, 444n2
‘menselijk(heid)’
Ad.vScheltema: 52; vDoesburg: 68n1; Coster: 100, 107, 110n2, 113, 116,
116n3, 117, 304; Nijhoff: 129, 130; vOstaijen: 161, 184; Marsman: 207, 211,
214, 221n2, 222, 277, 279; Binnendijk: 234, 236, 263, 270, 274; tBraak: 266,
269, 270, 272, 424, 429, 440, 444; Bloem:
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292; Donker: 304; vEyck: 312, 313, 319, 320, 324, 332, 334; Greshoff: 371;
duPerron: 391, 392, 397n2, 403, 404; Vestdijk: 448, 449, 461, 480
mimesis
zie: autonomie
‘moed’
Bloem: 294n3; duPerron: 391, 394-397, 399; tBraak: 416, 433
morele normen (in kritiek)
alg.: 303; Beiaard: 23; Coster: 30, 108, 115, 119, 120; vDoesburg: 68n1;
vWessem: 76; Houwink: 76; Havelaar: 105; Nijhoff: 142; vOstaijen: 162, 177;
Marsman: 218; G. Bruning: 342, 343; vDuinkerken: 351-352, 353-354
objektiviteit (van de kritiek)
alg.: 214-215, 216, 445n1, 483; Coenen: 25; Kloos: 27-28, 31; Verwey: 41;
Werkman: 89n4; vOstaijen: 176, 181; Binnendijk: 191, 271; Querido: 193n1;
tBraak: 193n1, 416, 422n4, 437, 441, 445, 493n1; Stuiveling: 198, 199, 215-217,
365-368, 482n2; Marsman: 212-217, 218, 222, 227-228; vKlinkenberg: 213;
Ritter: 213-214, 216; Binnendijk: 271; Donker: 301; vEyck: 324-325; G.Bruning:
344-345; H.Bruning: 345
onderbewuste, kreatieve rol van het Bastiaanse: 33, 34; Verwey: 40n3; vdWoestijne: 56; vDoesburg: 67-68;
Werkman: 88-89; vdBergh: 89n5; Nijhoff: 140; vOstaijen: 163, 169, 170-174,
180; Binnendijk: 232, 241; Donker: 302; vEyck: 316
ontpersoonlijking
Bastiaanse: 34; Verwey: 39; Ad.vScheltema: 51; Nijhoff: 132-133, 134-135,
136n2, 137, 139, 141-143, 147-148, 149, 153, 183; vOstaijen: 160, 163, 165,
166, 167, 171-172, 175, 183; Binnendijk: 230-231, 232, 235, 238-239, 241,
242, 244, 245, 245n1; duPerron: 276, 393, 403, 404n2, 406n2; Bloem: 292;
vEyck: 316-317, 320; Helman: 349; Greshoff: 371; tBraak: 416, 429, 431, 443,
444, 480; Vestdijk: 449, 472n2
ontstaanspoëtica
alg.: 485; Kloos: 29; Bastiaanse: 33-34; Verwey: 35, 38, 39; Ad.v.Scheltema:
50, 51; vdWoestijne: 53-56; vdBergh: 82, 89, 90; Werkman: 88-89; Nijhoff: 125,
131, 133, 136n2, 140, 143, 143n2; Vestdijk: 140; vOstaijen: 157-158, 159,
170-174; Marsman: 209-210; Binnendijk: 230-231, 232, 233n3, 240, 246, 247,
250, 256, 277; Bloem: 288, 289, 289n1, 296; Donker: 302, 303; tBraak: 430-431,
435n5
oorspronkelijkheid
alg.: 274n1; vdBergh: 73, 81, 84-85, 86; vOstaijen: 157, 171, 177-178, 178n2,
386n4; vWessem: 201; Binnendijk: 233, 243, 244, 272-274, 279; tBraak: 261,
267-268, 270, 271, 273-274, 374, 377-378, 414, 434; Marsman: 276-277, 279;
duPerron: 277, 374, 377-378, 386, 390, 403; Bloem: 292, 293; Donker: 305,
307; vDuinkerken: 352; Vestdijk: 450n5, 456
‘organisch’ (‘organisme’)
vDoesburg: 64; Coster: 109, 115; Nijhoff: 130, 134, 142, 146, 149, 151;
Marsman: 146, 190, 192, 208, 209, 210, 222, 226; vOstaijen: 156, 158, 160,
161, 174, 180; H.Bruning: 217n5; Binnendijk: 230, 238-239, 253, 262, 265;
vEyck: 320, 321; Engelman: 346; tBraak: 442; Vestdijk: 448
persona poëtica
alg.: 481, 489; Verwey: 39-40; Nijhoff: 143, 143n1; Marsman: 226; Binnendijk:
247; Bloem: 291, 292; Donker: 302, 305; vEyck: 320, 322-323, 486; duPerron:
392
personalistische kritiek
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alg.: 1, 405n2; Havelaar: 24, 102; Coster: 113, 121, 121n2; Marsman: 222n3,
306; Bloem: 296; Donker: 301, 304, 306; Roeping: 340; duPerron: 399, 400-401,
405; tBraak: 436, 437
persoonlijkheid van de criticus
alg.: 483-484; Coster: 32, 100, 113, 114, 116, 121; Marsman: 213, 464;
Binnendijk: 247; tBraak: 267, 436, 438, 445; Donker: 304, 307; H.Bruning: 345,
366n1; Stuiveling: 367; Bloem: 372; duPerron: 399, 401, 404, 407; Vestdijk:
464-467
persoonlijkheid (van de kunstenaar)
alg.: 1, 389-390; vdWoestijne: 54; vdBergh 73, 74, 78, 81, 83, 84, 85, 92, 92n2;
Coster: 100, 111-112, 114-115, 116, 121; Havelaar: 104; Nijhoff: 131; vOstaijen:
160, 174-175; Marsman: 226, 484; Binnendijk: 231, 244-245, 247, 272, 273,
274; tBraak: 249, 269, 274, 374, 380, 414, 415, 416, 423, 425-426, 427, 428,
429, 431, 432-434, 480, 487; duPerron: 276, 374,
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385n5, 386, 389-393, 394, 394n5, 399, 400, 401, 404, 407, 480; Bloem:
291-293, 295, 372, 388n1; Donker: 304, 305, 307; vEyck: 315, 319-320,
321-323, 324, 327, 330, 331, 335n2; H. Bruning: 345; Helman: 347;
vDuinkerken: 352, 353; Stuiveling: 365; Vestdijk: 448, 449, 450, 450n5, 459,
463
zie ook onder ‘vent’
primaat van de poëzie
alg.: 282, 490; Verwey: 37n4; vWessem; 194, 372; Marsman 203, 278, 280,
318; Binnendijk: 229n1, 264, 278, 280; tBraak: 267, 268, 270, 273, 278, 280,
372, 373-376, 419n1, 424, 426-432, 441, 494; duPerron: 278, 280, 372,
373-376, 385-387, 387n1, 390, 392, 402-404, 404n2, 434, 494; vEyck: 311n1.
318, 318n4, 331; Greshoff: 372; Vestdijk: 456
ratio, scheppende rol van vdWoestijne: 54; De Stijl: 60; vOstaijen: 169, 172, 174; Bloem: 296; duPerron:
407
ritme
Bastiaanse: 33; Verwey: 33n4, 39, 42; Gossaert: 40, 298, 481; Ad.vScheltema:
50; vdWoestijne: 54, 56; vdBergh: 85, 87, 88, 89n6; Werkman: 89; Nijhoff: 145,
145n1, 485n2; vOstaijen: 159-160, 168, 174, 180; tBraak: 191n2; Marsman:
220, 221, 225; Binnendijk: 232, 233, 235, 237, 240, 249, 254, 264-265; vEyck:
314-315, 317, 327, 329; Stuiveling: 363; duPerron: 394; Vestdijk: 472, 473
rijm (assonance, alliteratie etc)
Ad.vScheltema: 49; Kelk: 77; vdBergh: 84, 87, 89n5, 90, 91; Werkman: 89;
Nijhoff: 139, 144, 145, 148-149; Marsman: 221, 222; Binnendijk: 235; Bloem:
289; Donker: 302; Vestdijk: 471, 472
strukturele kritiek
alg.: 16, 487; Nijhoff: 144; Marsman: 223, 224-225; Binnendijk: 251-252, 253,
254-255; vEyck: 324
subjektiviteit (van de kritiek)
alg.: 216, 483, 487n1; Coster: 32, 113, 113n1, 116; Havelaar: 104-105;
Marsman: 200, 212-217, 222; tBraak: 268-269, 416, 437, 445, 445n1; vEyck:
324-325; G.Bruning: 344; Stuiveling: 366-368; Vestdijk: 464, 467
toetsbaarheid van het oordeel
alg.: 486; vOstaijen: 178-179, 182, 182n4; Marsman: 213; Stuiveling: 215, 216,
367; Binnendijk: 251, 255; Donker: 307; vEyck: 327n1, 329, 336; duPerron:
409; Vestdijk: 467
transformatie van werkelijkheid in kunst
alg.: 485, 490; Bastiaanse: 34; Verwey: 38-39; Ad.vScheltema: 50, 51;
vdWoestijne: 54; vDoesburg: 63, 64, 65, 76-77; Coster: 108; Nijhoff: 129-135,
331n7; vOstaijen: 170; Marsman: 189-190, 200, 203-204, 204n2, 206, 211,
219, 221, 226, 277; tBraak: 191n2; Binnendijk: 230-231, 234, 236-237, 237n2,
241, 245, 253, 263; Donker: 304; vEyck: 312-313; Engelman: 346; Houwink:
359; duPerron: 391, 393, 397, 397n5; Vestdijk: 454
‘tucht’ (‘discipline’, ‘orde’)
vDoesburg: 64; vdBergh: 81, 84, 86; vOstaijen: 157, 181; Marsman: 189, 206,
211; Binnendijk: 232, 237, 272; Donker: 306; Engelman: 345; vDuinkerken:
355; Houwink: 357-358
typografie, werking van De Stijl: 61; vDoesburg: 64, 67, 68n2, 152; Nijhoff: 149; vOstaijen: 163
uitspraak over de werkelijkheid, kunst als eigensoortige -
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alg.: 494-497; Nijhoff: 133, 138; vOstaijen: 157, 168-169, 175, 177; Marsman:
200
‘universeel’
Ad.vScheltema: 51; vDoesburg: 67, 74; vdBergh: 72, 73, 83, 84; vWessem:
75; Marsman: 213; vEyck: 314, 317
‘vent’
alg.: 1-2, 282, 389-390; tBraak: 270, 373, 374, 376-378, 478; Binnendijk: 274;
Marsman: 277; Bloem: 277, 292, 293; duPerron: 278, 280, 374, 376-378, 386,
388, 390; Vestdijk: 376, 461
‘verbeelding’ (‘verbeelden’)
Bastiaanse: 34; Verwey: 37, 38, 41, 42, 234n3; Ad.vScheltema: 50; vdWoestijne:
53-54; Havelaar: 103; Nijhoff: 129; Marsman: 205n2, 212; Binnendijk: 232,
233, 236, 237, 243, 247, 252, 264; Bloem: 294; Donker: 301, 303; vEyck:
316-317, 317n1, 323, 325, 333; Houwink: 358; tBraak: 442
verwantschap als norm of faktor in de kritiek
Verwey: 41; Coster: 113; Stuiveling: 198, 215, 216, 366; B. Verhoeven: 215n2;
Mars-
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man: 222n3; duPerron: 398-402, 405; tBraak: 443n5; Vestdijk: 466-467
‘vitaliteit’ (‘vitalisme’ etc)
Vrije Bladen: 188; Marsman: 192, 192n3, 199, 202, 205, 205n4, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 213, 218, 220, 226, 484; vdBergh: 195; Ritter: 214; Binnendijk:
237; tBraak: 374, 414-415, 415n4, 432, 484-485; duPerron: 374
‘volzin’
Verwey: 39, 39n3; vdBergh: 72, 80, 81, 86; vOstaijen: 164, 171; vEyck: 314n1,
329, 488n1; tBraak 442n2, 488
vorm
alg.: 1-2, 152, 282, Ad.vScheltema: 47; De Stijl: 61; vDoesburg: 63, 64, 67,
152; Havelaar: 103; Coster: 109-110, 110n2, 111, 112; Nijhoff: 125, 127,
129-135, 136n2, 137, 141, 152, 477-478, 485n2; vOstaijen: 161, 178n2;
Marsman: 190, 192, 205-206, 207, 208-212, 214, 221, 222; tBraak: 191, 270,
414-416, 423, 431, 480; H.Bruning: 217n5; Binnendijk: 231, 232, 234, 236,
237; 238, 239-240, 249, 252, 256, 265; Bloem: 290, 291, 293, 295; Gossaert:
298; Donker: 302, 304, 307; vEyck: 312, 312n1, 313-314, 317, 320, 321n3,
321-322, 330, 331n7, 333; Engelman: 346; Helman: 347, 350; duPerron: 386,
402; Vestdijk: 455-461, 462
vorm en inhoud, funktionele samenhang van alg.: 66n2, 479; Verwey: 40; Ad.vScheltema: 48, 49; De Stijl: 61; vDoesburg:
65, 66; vdBergh: 93; Nijhoff: 129-135; vOstaijen: 158-163, 164-165, 172;
Marsman: 211, 222; Binnendijk: 232, 256; Bloem: 288-290, 297, 485n3;
Gossaert: 299, 485n3; Donker: 304-305; vEyck: 312-315, 321, 481; tBraak:
423; Vestdijk: 453-454, 455-461, 470-472
‘vormkracht’ (‘vormvermogen’)
Nijhoff: 136; vOstaijen: 159; Marsman: 192, 202, 203-208, 209, 211, 212, 214,
222, 459n1; Binnendijk: 234, 234n3, 238-239, 240, 241, 245, 246, 249, 262,
272, 276; Donker: 302; vEyck: 317, 318n4, 320; vDuinkerken: 352; Vestdijk:
459n1
‘woord’
vdWoestijne: 55; DeStijl: 61; vDoesburg: 65, 66, 67, 68, 69; vdBergh: 86, 87,
90; Coster: 109; Nijhoff: 129, 132, 133, 135-141, vOstaijen: 156, 163, 165, 166,
167, 169, 170, 171, 489; tBraak: 191n2, 417, 422, 423, 428, 442n2, 488-489;
Binnendijk: 263; vDuinkerken: 355; duPerron: 385
zelfwerkzaamheid (van woord, vorm, taal)
alg.: 493; Nijhoff: 135-141, 269, 493n1; vOstaijen: 170-171; Marsman: 205-206,
205n4; 278; Binnendijk: 241, 241n3, 269, 276, 278; tBraak: 267, 269, 278;
duPerron: 278; Bloem: 290, 293; Donker: 302; vEyck: 320, Vestdijk: 462
zie ook: ‘kreatief’
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